Honda dezvăluie variantele de echipare și prețurile pentru noul
Honda CR-V, disponibil din Octombrie în România

•
•
•

Sistemul de siguranță Honda SENSING este dotare standard pe toate nivelele
de echipare
Prețul de pornire pentru echiparea Elegance 1.5 VTEC Turbo (2WD) este de
27,000 € cu TVA inclus
Modelul CR-V, produs in Japonia, va fi disponibil în România începând cu luna
Octombrie 2018

Noul model Honda CR-V va fi lansat pe piața din România începând cu luna Octombrie
2018, iar una dintre noutățile modelului o reprezintă dotarea standard pe toate nivelele de
echipare a sistemul de siguranță Honda SENSING (unul dintre cele mai avansate
ansambluri de tehnologii de siguranță din industrie). Pachetul Honda SENSING este format
din 8 sisteme de siguranță activă:
Cruise Control Adaptiv-Inteligent
Low-Speed Following
Sistem de frânare pentru atenuarea coliziunilor
Sistem de avertizare părăsire bandă de circulație
Sistem de asistență părăsire carosabil
Sistem de menținere a benzii de circulație
Sistem de recunoaștere a semnelor rutiere
Limitator inteligent de viteză
Noul model CR-V va fi produs în Japonia și va fi disponibil cu motorizarea pe benzină
1.5 VTEC TURBO și transmisie manuală (173 CP) sau cu transmisie automată (CVT) și 193
CP. Modelul va fi disponibil atât cu tracțiune față cât și cu tracțiune integrală, și, în premieră
pentru CR-V, va fi disponibilă și o versiune cu 7 locuri.
Prețul de lansare pentru noul model este de 27.000 € cu TVA inclus, valabil pentru
varianta de echiparea Elegance cu tracțiune față si transmisie manuală (Elegance 1.5 VTEC
Turbo MT (2WD)). Printre dotările standard ale acestei variante de echipare se numără:
Honda SENSING
Lumini de zi cu LED

Faruri LED
Jante aliaj 18"
Sistem de climatizare automat cu două zone
Senzori de parcare (faţă şi spate)
Cameră video pentru mers înapoi
Sistem audio Premium cu 8 difuzoare și subwoofer
Sistemul Bluetooth Hands-Free
Sistem infotainment Honda CONNECT (Navi) compatibil Apple CarPlay® și Android
Auto™
Varianta superioară de echipare Executive pornește de la 35,750 € pentru transmisia
manuală (respectiv 38,250 € pentru varianta automată CVT) și extinde gama de dotări de
confort cu:
Jante aliaj 19”
Tapițerie din piele
Plafon panoramic din sticlă cu deschidere
Sistem Smart Entry & Start
Portbagaj electric cu deschidere Hands-free
Volan încălzit
Banchetă încălzită
Sistem degivrare ştergătoare parbriz
Sistem de avertizare unghi mort
Sistem de avertizare trafic lateral la mersul cu spatele
Display Head-up, ce proiectează informații utile în linia vizuală a șoferului
Scaune șofer și pasager cu suport lombar reglabil electric
Scaun pentru șofer reglabil electric pe 8 direcții cu memorie
Sistem de iluminare în curbă
Bare longitudinale plafon
Geamuri fumurii spate
Lista completă de prețuri, precum și variantele de echipare și specificațiile, pot fi gasite pe
site-ul Honda Romania - https://hondatrading.ro/modele/noul-cr-v/.

