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ERVAAR DE CR-V
's Werelds meest verkochte* SUV is verfijnd, opnieuw uitgedacht en opnieuw 

ontworpen. Het resultaat is een unieke mix van gedurfde, onderscheidende looks 
en geavanceerde technologieën. Een auto die ontworpen is voor puur rijgenot, 

met zijn responsieve en efficiënte e:HEV hybride aandrijflijn.
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Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive  
in carrosseriekleur Platinum White Pearl.03



PAKKEND 
DESIGN

De nieuwe CR-V mag er dan al 
vertrouwd uitzien, toch werd hij van 
A tot Z hertekend. Van de gespierde 

wielkasten tot de gebeitelde 
motorkap: al zijn gestroomlijnde 
en dynamische trekken werden 

uitgewerkt voor meer prestaties en 
aerodynamische efficiëntie. 

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive  
in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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INNERLIJKE RUST
Het interieur van de CR-V geeft u het gevoel optimaal 
verbonden te zijn met de auto. Het strakke interieur, 

gecombineerd met de contrasterende materialen en de 
perfecte afwerking, geven u een heerlijke ruimte om in 
te vertoeven. De bedieningselementen zijn intuïtief en 
eenvoudig van aard, zodat alle aanwezige intelligente 

technologieën u van dienst zijn zonder in de weg te zitten.

Dankzij onze Active Noise Control, standaard op alle 
modellen, ervaart u het interieur als een stille en rustige 

omgeving. Deze is ook nog eens extreem comfortabel dankzij 
de in vier standen elektrisch verstelbare lendensteun in de 
verwarmde voorstoelen. Verwarmde achterstoelen en een 

verwarmd stuurwiel behoren tot de mogelijkheden*. Zo geniet 
u uiterst comfortabel en ontspannen van elke rit.

*Op specificatiepagina's 46-49 vindt u meer informatie over de  
beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen. 

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

07



INTRODUCTIE VAN 
DE SPORT LINE

De nieuwe Sport Line tilt het CR-V-design naar 
ongekende hoogtes. Deze uitvoering, ontworpen 

met het oog op een krachtigere uitstraling, verenigt 
diverse stijlvolle accenten om ‘s werelds favoriete 

SUV een extra sportieve dimensie te geven.

De Sport Line-versie is enkel verkrijgbaar op 2WD 
Elegance in de kleur Crystal Black Pearl, en bevat 

diverse upgrades die deze CR-V onmiddellijk 
onderscheiden van andere varianten. Zijn 

radiatorrooster in donker chroom trekt overal de 
aandacht, net als de bijpassende afwerking voor de 

bumpers, achterklep en zijdrempels. Het thema komt 
bovendien terug in de randen rond de koplampen 

en ruiten, terwijl de imposante 18”-velgen hem 
ontegensprekelijk meer uitstraling geven.

Om het plaatje compleet te maken heeft de Sport 
Line uitvoering buitenspiegels afgewerkt in zwarte 

hoogglans, zwarte treeplanken en achterklepspoiler, 
drempelsierlijsten met zwart CR-V-logo, Elegance-

vloermatten en een koffermat.
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Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line in carrosseriekleur Crystal Black Pearl.



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line in carrosseriekleur Crystal Black Pearl.



INNERLIJKE BALANS
Wie plaatsneemt in de nieuwe CR-V Sport Line wordt ondergedompeld in een 

uitermate luxueuze sfeer. Het doorgedreven gebruik van fineer in Piano Black geeft 
het hele interieur een compromisloze stijl, van de deurgrepen tot het stuurwiel 

en van de sierlijsten tot het infotainmentsysteem. Die opvallende afwerking wordt 
aangevuld met de subtiel generfde donkere houtafwerking op het dashboard, de 

deuren en de middenconsole.

Telkens u omhoog kijkt benadrukt de zwarte hemelbekleding de kwaliteit van 
het vakmanschap. Zijn comfortabele stoelen in gebosseleerd leder laten alle 

inzittenden genieten van een auto die de sportieve stijl hoog in het vaandel draagt.
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BLIJF VERBONDEN
We hebben een heel scala technologieën ontwikkeld om van elke rit in de nieuwe CR-V 

een aangename ervaring te maken. Het nieuwe HUD toont essentiële informatie in 
uw gezichtsveld, zodat u uw ogen op de weg kan houden. Uitgebreidere rijgegevens 

worden duidelijk weergegeven op het Intelligent Multi Info Display en zijn toegankelijk 
via de bedieningselementen aan het stuurwiel. 

Het centraal bevestigde audio- en informatiesysteem met 7 inch groot aanraakscherm, 
Honda CONNECT*, is eenvoudig te verbinden met uw smartphone. Op deze manier 

heeft u altijd toegang tot apps, contacten, e-mails, muziekstreaming en meer. Zo blijft u 
verbonden met uw eigen wereld en de dingen waar u van houdt.

APPLE CARPLAY EN ANDROID AUTO™ *Δ

U kunt uw smartphone moeiteloos verbinden met het audio- en informatiesysteem Honda CONNECT met 
aanraakscherm van 7 inch, zodat u kunt bellen, naar muziek luisteren maar ook berichten verzenden en ontvangen.
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VERWARMDE VOOR- EN ACHTERSTOELENΔ

Wij vinden dat iedereen die in de nieuwe CR-V reist zich warm 
en comfortabel moet voelen. Daarom zijn zowel verwarmde 

voorstoelen als achterstoelen beschikbaar.

VERWARMD STUURWIELΔ

Ervaar het genot van een verwarmd stuurwiel op een 
koude dag. Het zijn deze kleine details die het rijden in de 

CR-V zo prettig maken.

HEAD-UP DISPLAY (HUD)Δ

De HUD-display toont belangrijke informatie op 
ooghoogte, zodat de bestuurder zijn ogen op de weg 

kan houden.

ACHTERUITRIJCAMERA MET MEERVOUDIGE WEERGAVEΔ

Zodra u de achteruitversnelling selecteert, komt de 
achteruitrij camera automatisch tot leven op het 7 inch grote 

Honda CONNECT-scherm.

*Honda CONNECT is alleen standaard beschikbaar op de Elegance-, Lifestyle- en Executive-uitvoeringen. De verbinding voor de Aha™ app (inclusief internetradio) en voor surfen op het internet wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door middel van 
een mobiele wifi-router. Uit het gebruik van applicaties op Honda CONNECT kunnen kosten voor dataverbruik en roamingkosten voortvloeien. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te raadplegen. Surfen op het internet kan alleen 

wanneer de auto stilstaat. Alleen de iPhone 5 of nieuwer met iOS 8.4 of later is compatibel met Apple CarPlay®. Functies, toepassingen en diensten van Apple CarPlay® zijn niet overal beschikbaar en zijn onderhevig aan verandering. Om Android Auto™ te gebruiken, 
dient u de Android Auto™-app van Google Play™ op uw smartphone te installeren. Enkel Android 5.0 (Lollipop) of later is compatibel met Android Auto™. De beschikbaarheid van Android Auto™ is onderhevig aan wijzigingen en kan van regio tot regio verschillen.  

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
ΔOp specificatiepagina's 46-49 vindt u meer informatie over de beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen.
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UW RUIMTE
U neemt in uw leven heel wat spullen mee. Daarom hebben 
we een interieur ontworpen waar alles makkelijk in past. De 
nieuwe CR-V biedt een flexibele en functionele ruimte, vol 
slimme opbergideeën, een royale hoeveelheid beenruimte 
en een grote bagageruimte met een inhoud van meer dan 

1.700 liter met neergeklapte achterstoelen. Het design 
maakt uw leven echt makkelijker, met handige functies als 
een handsfree toegankelijke achterklep*, in één beweging 

neerklapbare stoelen en een vlakke bagageruimtevloer voor 
maximale laadruimte. 

HANDSFREE ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP*

Door uw voet onder de achterbumper te bewegen gaat de 
achterklep automatisch open. Ideaal als u uw handen vol hebt.

*Op specificatiepagina's 46-49 vindt u meer informatie over de  
beschikbare uitvoeringen en uitrustingsvoorzieningen. 

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.15



DYNAMISCHE 
RIJEIGEN-
SCHAPPEN

De CR-V beschikt over de nieuwe generatie van 
onze e:HEV hybridetechologie. Die technologie met 

‘intelligent Multi-Mode Drive’-systeem (i-MMD) verenigt 
een krachtige en efficiënte 2.0 i-VTEC-benzinemotor 
met hoogtechnologische elektromotoren voor een 

moeiteloos rijcomfort, dag na dag.

Het lichtgewicht chassis is het meest verfijnde 
exemplaar ooit gecreëerd voor de CR-V, dat wordt 

aangevuld met onze nieuwe MACPherson-veerpoten 
vooraan en multilink-wielophanging achter. Samen 

zorgen ze voor een enorme wendbaarheid op de weg 
met een uitstekend comfortniveau.

16



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.



AANDRIJFKRACHT
De i-MMD-technologie garandeert een responsieve, vloeiende en efficiënte rijervaring, 

die naadloos optimaal vermogen levert door automatisch over te schakelen tussen de drie 
aandrijfmodi: Electric Drive, Hybrid Drive en Engine Drive.

Eenvoudig gezegd laat ‘Electric Drive’ de auto in alle stilte zuiver elektrisch rijden door 
stroom van de batterij aan de elektromotor te leveren. Deze modus wordt standaard 

gebruikt bij acceleraties vanuit stilstand en bij lage snelheden. In de ‘Hybrid Drive’-modus 
verdelen de benzinemotor en elektromotoren het werk, bijvoorbeeld om te accelereren bij 
hogere snelheden. Bij ‘Engine Drive’ wordt de auto dan weer louter aangedreven door de 

benzinemotor, bijvoorbeeld bij constante hoge snelheden. Het i-MMD-systeem biedt tal van 
voordelen: het wekt niet alleen elektriciteit op met de benzinemotor, maar recupereert ook 

energie die anders verloren zou gaan om er de batterij mee op te laden. Zo hoeft u uw CR-V 
Hybrid nooit aan het stopcontact op te laden.

Om het energieverbruik eenvoudig te kunnen opvolgen, geeft het unieke Driver Information 
Interface-scherm de huidige rijstatus en de gebruikte krachtbron weer. De heldere grafieken 
brengen de vermogensstromen en laadstatus van de batterij in beeld, zodat u gewoon kunt 

genieten van de rit. De CR-V werd immers uitgekiend om zo efficiënt mogelijk te rijden.
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Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.19



HANDIGE 
TECHNOLOGIE

We zijn tot het uiterste gegaan om u en uw passagiers 
optimaal te beschermen. De slimme technologie 

werkt voortdurend op de achtergrond, meestal zelfs 
zonder dat u het merkt.

DODEHOEKINFORMATIE
Dit slimme systeem maakt rijstrookwissels en 

inhaalmanoeuvres veiliger en waarschuwt u via een 
lampje in de buitenspiegel wanneer voertuigen in 

uw dode hoek worden gedetecteerd.

UITPARKEERMONITOR
Bij het achteruitrijden kan de Uitparkeermonitor 

(Cross Traffic Monitor) naderende voertuigen 
aan beide zijden detecteren en u waarschuwen 

voor dreigend gevaar.

NOODOPROEP (E-CALL)
Een SOS-toets voor noodoproepen staat binnen 

handbereik, naast de achteruitkijkspiegel. Bij 
noodgevallen kunt u met één druk op de knop 

de hulpdiensten verwittigen.
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Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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VIERWIEL-
AANDRIJVING

De elektronisch gestuurde realtime vierwielaandrijving 
met intelligente sturing werd ontwikkeld om 

automatisch in te grijpen wanneer een van de wielen 
grip verliest.

Het systeem merkt bijvoorbeeld dat de CR-V een 
helling oprijdt en stuurt in dat geval meer koppel naar 

de achterwielen. Wanneer dat extra vermogen niet 
meer nodig is, koppelt de meerplaatkoppeling de 

aandrijfas automatisch los van het achterdifferentieel 
om brandstof te besparen.
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Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl. 24



Honda SENSING
Om u en uw passagiers beter te 
beschermen is Honda SENSING één van 
de meest geavanceerde en complete 
veiligheidspacks op de markt.  

NOODSTOPSYSTEEM (CMBS)  
Indien een aanrijding met een voertuig of 
een voetganger dreigt, waarschuwt CMBS 
voor het gevaar en verlaagt de snelheid, om 
de ernst van de impact te beperken. 

WAARSCHUWINGSSYSTEEM  
VERLATEN RIJBAAN  
Als u afwijkt van uw rijstrook en een lijn 
overschrijdt zonder dat de richtingaanwijzer 
geactiveerd is, waarschuwt het systeem u 
met een geluids- en visueel signaal. 

RIJWEGASSISTENTIE (RDM)  
Een camera achter de voorruit detecteert 
wanneer u afwijkt van de rijbaan, en 
voert een lichte stuurcorrectie uit om het 
voertuig terug naar zijn rijstrook te drijven. 
In sommige gevallen kan het systeem ook 
remdruk uitoefenen.

RIJSTROOKASSISTENTIE (LKAS)  
Door u te helpen in het midden van 
uw rijstrook te blijven, maakt LKAS het 
autorijden minder stressvol, omdat u minder 
stuurcorrecties hoeft uit te oefenen.

INTELLIGENTE ADAPTIEVE 
SNELHEIDSREGELING (ACC)  
Dit systeem detecteert wanneer een 
voertuig op een aangrenzende rijstrook zal 
invoegen, en past de snelheid van uw CR-V 
op voorhand aan. Bovendien handhaaft het 
systeem een vooraf ingestelde volgafstand 
ten opzichte van de voorligger, zodat u uw 
snelheid niet constant hoeft aan te passen.

ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR (ACC) 
MET AUTOMATISCH VOLGEN BIJ LAGE 
SNELHEID  
Deze functie handhaaft een kruissnelheid 
en een vooraf ingestelde volgafstand. Als 
de voorligger stopt, brengt het systeem uw 
voertuig op zijn beurt tot stilstand zonder 
dat u het rempedaal hoeft te bedienen. En 
wanneer de voorligger weer vertrekt, duwt 
u gewoon het gaspedaal in om opnieuw 
normaal te gaan rijden.

VERKEERSBORDENHERKENNING  
Dit systeem identificeert de verkeersborden 
en geeft de informatie weer op het scherm 
van de boordcomputer, dat tegelijk twee 
panelen kan weergeven.

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER  
Wanneer ingeschakeld, combineert 
dit vernuftige systeem de instelbare 
snelheidsbegrenzer met de verkeersborden-
herkenning om de topsnelheid automatisch 
af te stemmen op de maximaal toegelaten 
snelheid.
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Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.



UW CR-V
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COMFORT
♦ 2WD 
♦ 18” lichtmetalen velgen
♦ SRS-airbags voor bestuurder en passagier, zijairbags 

vooraan en zijdelingse gordijnairbags
♦ Antiblokkeerremsysteem en remhulpsysteem
♦ Elektronische parkeerrem met Automatic Brake Hold
♦ Automatische lichten met lichtsensor
♦ Automatische in- en uitschakeling van de koplampen 

(‘coming home-/leaving home-functie’)
♦ LED-dagrijlichten
♦ LED-koplampen met koplampsproeiers
♦ LED-mistlichten vooraan
♦ Elektrische ruiten met afstandsbediening 

(sleutelbediening)
♦ Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
♦ Stabiliteitssysteem (VSA)
♦ Hill Start Assist
♦ Low Speed Following
♦ Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW)
♦ Rijstrookassistentie (LKAS)
♦ Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW)
♦ Rijwegassistentie (RDM)
♦ Intelligente snelheidsbegrenzer
♦ Agile Handling Assist
♦ Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS)
♦ Emergency Stop Signal
♦ Botsing- en letselbeperkend remsysteem  

(Collision Mitigation Braking System)
♦ Verkeersbordenherkenning

♦ Adaptieve snelheidsregelaar/intelligente adaptieve 
snelheidsregelaar

♦ Smart Entry & Start
♦ Inschakelbare deurontgrendeling
♦ Alarmsysteem en startonderbreking
♦ Noodoproep
♦ ECON-modus
♦ In de hoogte en diepte verstelbaar multifunctioneel 

stuurwiel
♦ Stoffen bekleding
♦ Zetelverwarming vooraan
♦ In één beweging 60/40 neerklapbare achterbank
♦ Manuele hoogteregeling voor de bestuurdersstoel
♦ Elektrisch verstelbare lendensteun voor bestuurder
♦ Automatische airconditioning
♦ Intelligent multifunctioneel informatiescherm
♦ Audiosysteem met 5”-scherm en digitale radio (DAB)
♦ 8 luidsprekers
♦ Audiobedieningstoetsen op het stuurwiel
♦ Handenvrij Bluetooth™-systeem
♦ 1 USB-aansluiting
♦ Stopcontacten in het instrumentenbord, de 

middenconsole en de koffer
♦ Zilverkleurige afwerking voor het instrumentenbord
♦ Bagageafdekking
♦ Schakelpeddels

Voor de volledige specificaties verwijzen we naar pagina’s 46-49. 



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Comfort in carrosseriekleur Cosmic Blue Metallic.29



ELEGANCE
Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Comfort uitvoering:
♦ Automatische ruitenwissers met regensensor
♦ Afstandsbediening om de ruiten te sluiten en de buitenspiegels in de klappen (sleutel)
♦ Kantelen buitenspiegel bij achteruitrijden
♦ Automatische airconditioning met twee zones
♦ Parkeersensoren (voor- & achteraan)
♦ Achteruitrijcamera 
♦ Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
♦ Donker getinte ruiten (Privacy Glass)
♦ Lederen stuurwiel
♦ Honda CONNECT met Garmin-navigatiesysteem: 

7"-aanraakscherm, AM/FM/DAB-radio, Apple CarPlay®, Android Auto™, internetradio,  
integratie van Aha™-app en surfen op het internet*

♦ Premium Audiosysteem met negen luidsprekers
♦ 2 USB-aansluitingen voorin
♦ 2 USB-aansluitingen achterin (enkel opladen)

*De connectiviteit om de Aha™-app (inclusief internetradio) te gebruiken en op het internet te surfen, wordt verzekerd door een wifi-hotspot of een mobiele 
wifi-router. Het gebruik van Honda CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We raden u aan uw gsm-abonnement te controleren. 
Op het internet surfen is enkel mogelijk wanneer de auto stilstaat. Alleen de iPhone 5 of nieuwer met iOS 8.4 of later is compatibel met Apple CarPlay®. De 
functies, applicaties en services van Apple CarPlay® zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar en zijn onderhevig aan wijzigingen. Om Android Auto™ te 
gebruiken, dient u de Android Auto™-app van Google Play™ op uw smartphone te installeren. Enkel Android 5.0 (Lollipop) of later is compatibel met Android Auto™. 
De beschikbaarheid van Android Auto™ is onderhevig aan wijzigingen en kan van regio tot regio verschillen. Apple CarPlay® is een handelsmerk van Apple, Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen. 
Voor de volledige specificaties verwijzen we naar pagina’s 46-49. 



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Elegance in carrosseriekleur Rally Red.31



ELEGANCE SPORT LINE
Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:
♦ 18” lichtmetalen velgen – zwart
♦ Black Edition met stoelbekleding in gebosseleerd leder
♦ Sport Line-stijl – (afwerking in zwart chroom voor radiatorrooster / sierlijst op voor- en achterbumper /  

rand rond mistlampen / sierlijst onderaan deuren / sierlijst op achterklep)
♦ Zwarte buitenspiegels
♦ Dashboardsierlijst met donker houteffect
♦ Deurhandgrepen binnen in Piano Black
♦ Zwarte treeplanken
♦ Zwarte achterklepspoiler
♦ Drempelsierlijsten met zwart CR-V-logo
♦ Elegance vloermatten
♦ Koffermat

Voor de volledige specificaties verwijzen we naar pagina’s 46-49. 



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line in carrosseriekleur Crystal Black Pearl.33



LIFESTYLE
Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:
♦ 2WD/AWD 
♦ Dakrails 
♦ Lederen bekleding
♦ Elektrisch verstelbare lendensteun voor bestuurder en passagier
♦ Manuele hoogteregeling voor bestuurders- en passagiersstoel voorin
♦ Sfeerverlichting (voetruimte bestuurder & passagier, deurgrepen)
♦ Verwarmde ruitenwissers
♦ Dodehoekinformatie en uitparkeermonitor
♦ Actieve bochtenverlichting

Voor de volledige specificaties verwijzen we naar pagina’s 46-49. 



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Lifestyle in carrosseriekleur Modern Steel Metallic.35



EXECUTIVE
Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Lifestyle uitvoering:
♦ Enkel AWD
♦ Panoramisch glazen schuifdak
♦ Head-up display
♦ Verwarmd stuurwiel
♦ Stoelverwarming achterin
♦ Draadloos opladen
♦ Handvrije elektrisch bedienbare achterklep
♦ 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen

Voor de volledige specificaties verwijzen we naar pagina’s 46-49. 



Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl. 37



GEEF UW 
LEVEN KLEUR

CRYSTAL BLACK PEARL ***

COSMIC BLUE METALLIC

*Premium Crystal Red Metallic is enkel verkrijgbaar op de uitvoeringen Lifestyle en Executive.
**Rally Red is enkel verkrijgbaar op de uitvoeringen Comfort en Elegance en als speciale bestelling  
op de uitvoeringen Lifestyle en Executive.
***De versie Sport Line is enkel verkrijgbaar in de kleur Crystal Black Pearl.
De afgebeelde modellen zijn de CR-V 2.0 i-MMD Executive.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

Om te beantwoorden aan ieders smaak hebben we 
een palet van kleuren gecreëerd, die stuk voor stuk de 
stoere en mooie lijnen van de CR-V benadrukken.
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PLATINUM WHITE PEARL ***

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL *** PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC RALLY RED**

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*



ZWARTE 
STOF

IVOOR 
LEDER*

BLACK EDITION
LEDER

ZWART  
LEDER

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
ELEGANCE SPORT LINE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦

*Ivoor leder is enkel beschikbaar op de volgende kleuren: Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Premium Crystal Red Metallic en Premium Agate Brown Pearl.

ZWARTE STOF IVOOR LEDER* ZWART LEDERBLACK EDITION LEDER

Maak uw keuze uit onze selectie hoogwaardige stoffen en lederen bekledingen.  
Ze zijn ontworpen om het elegante interieur van uw CR-V kracht bij te zetten en uw comfort  

te verzekeren, ongeacht de afstand die u aflegt.

UW BEKLEDING



ZWART LEDER

Hoogkwalitatief lederen interieur, enkel beschikbaar op Elegance. 

Beschikbaar in de volgende kleurencombinaties:

De prijs van deze extra optie is te raadplegen in de prijslijst.

OPTIE: LEDEREN INTERIEUR 

Midnight Black Bordeaux RedDark Brown
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Personaliseer uw CR-V met de  
originele accessoires van Honda.

Zij werden niet alleen geproduceerd volgens dezelfde hoge 
eisen als uw auto, maar zijn ook op maat ontworpen om uw CR-V 

naar een hoger niveau te tillen.

UW OPTIES

AERO PACK

Het Aero Pack geeft uw auto een meer geraffineerde en dynamische look dankzij de combinatie van 
geraffineerde accenten in carrosseriekleur. 

Dit pack omvat: een aerobumper voor- en achteraan, treeplanken en een kofferklepspoiler. 
De afbeelding omvat onder meer de 18” lichtmetalen velgen CR1801. Afzonderlijk verkocht.
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CARGO PACK

Als u vaak bagage of speciale 
uitrusting vervoert, houdt het 

Cargo Pack de bagage ordelijk  
en veilig.   

Dit pack omvat: een 
hoogwaardige kofferorganiser, 
bumperbescherming en sierlijst 

voor de kofferdrempel.

CONVENIENCE PACK

Het Convenience Pack is een reeks stijlvolle accessoires die uw wagen beschermen  
tegen krassen, modder en zand.  

Dit pack omvat: sierlijsten op de flanken, deurdrempelsierlijsten en spatlappen.
De afbeelding omvat onder meer de 18” lichtmetalen velgen CR1801. Afzonderlijk verkocht.
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STYLE PACK

Dit Style Pack biedt bijkomende accenten in carrosseriekleur 
voor de onderzijde van uw auto. Dit pack omvat: sierlijsten 
onderaan de voorkant, sierlijsten onderaan de achterkant en 

sierlijsten onderaan de flanken in carrosseriekleur.  
De afbeelding omvat onder meer de 18” lichtmetalen velgen CR1801. Afzonderlijk verkocht.

DECORATIE VOOR- EN ACHTERAAN

De standaard gemonteerde sierlijsten onderaan de voor- en achterkant krijgen een afwerking 
in carrosseriekleur en maximaliseren zo het hoogwaardige gevoel en raffinement.

SIERLIJSTEN ONDERAAN DE FLANKEN

Deze knappe en stijlvolle sierlijsten geven uw 
CR-V een robuuste en gespierde look. Ze zijn 
afgewerkt in carrosseriekleur om de sierlijsten 
onderaan de standaard voor- en achterbumper 

aan te vullen.
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HET LEVEN
ZIT VOL
OPTIES

De Honda originele accessoires zijn 
ontworpen en geproduceerd onder 
dezelfde hoge eisen als elke Honda.

Zij zijn duurzaam, veilig en hebben een 
perfecte pasvorm. 

Het enige dat u hoeft te doen, is een 
keuze maken uit de talrijke opties voor 

uw CR-V.

Ontdek al onze accessoires op onze Honda website of informeer bij uw Honda dealer naar alle mogelijkheden.
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Motor

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Type Hybrid (Benzine) Hybrid (Benzine) Hybrid (Benzine) Hybrid (Benzine) Hybrid (Benzine) Hybrid (Benzine)

Cilinderinhoud (cm³) 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993

Cilinderkop 4 kleppen 4 kleppen 4 kleppen 4 kleppen 4 kleppen 4 kleppen 

Emissienorm Euro 6D Euro 6D Euro 6D Euro 6D Euro 6D Euro 6D

Soort brandstof Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95) 

Prestaties

Max. vermogen (kW / t/min) 107@6.200 107@6.200 107@6.200 107@6.200 107@6.200 107@6.200

Max. vermogen (pk / t/min) 145@6.200 145@6.200 145@6.200 145@6.200 145@6.200 145@6.200

Max. koppel (Nm / t/min) 175@4.000 175@4.000 175@4.000 175@4.000 175@4.000 175@4.000

Max. vermogen elektrische motor (kW [pk]) 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184]

Max. koppel van de elektrische motor (Nm) 315 315 315 315 315 315

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) 8,6 8,6 8,6 8,6 9,0 9,2

Topsnelheid (km/u) 180 180 180 180 180 180

Brandstofverbruik en emissiewaarden1

gemeten volgens WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure)

WLTP

CO2 emissie (g/km) 

Laag 163 163 163 163 182 183

Medium 114 114 114 114 129 132

Hoog 127 127 127 128 136 137

Extra Hoog 187 188 188 188 194 195

Gecombineerd 151 151 151 151 161 163

Brandstofverbruik (l/100 km) 

Laag 7,2 7,2 7,2 7,2 8,0 8,1

Medium 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7 5,8

Hoog 5,6 5,6 5,6 5,6 6,0 6,0

Extra Hoog 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,6

Gecombineerd 6,6 6,6 6,6 6,7 7,1 7,2

NEDC 2.0

CO2 emissie (g/km)

Stadsverkeer 114 114 114 114 126 126

Landelijk 123 123 123 123 126 126

Gecombineerd 120 120 120 120 126 126

Brandstofverbruik (l/100 km) 

Stadsverkeer 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5

Landelijk 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5

Gecombineerd 5,3 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5

Afmetingen

Lengte (mm) 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

Breedte (mm) 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855

Breedte inclusief buitenspiegels (mm) 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117

Hoogte incl. antenne (mm) 1.679 1.679 1.679 1.679 1.689 1.689

Wielbasis (mm) 2.663 2.663 2.663 2.663 2.662 2.662

Spoor voor (mm) 1.602 1.602 1.602 1.602 1.601 1.601

Spoor achter (mm) 1.630 1.630 1.630 1.630 1.629 1.629

Bodemvrijheid onbeladen (mm) 190 190 190 190 200 200

Aantal zitplaatsen (personen) 5 5 5 5 5 5

Draaicirkel (m) - Carrosserie 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Aantal stuurwielomwentelingen 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

Laadvermogen

Kofferbakvolume tot aan raam  
volgens VDA-norm (l) 499 497 497 497 497 497

Kofferbakvolume met neergeklapte achterbank,  
tot onderkant raam volgens VDA-norm (l) 1.061 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059

Kofferbakvolume met neergeklapte achterbank,  
tot dak volgens VDA-norm (l) 1.694 1.692 1.692 1.692 1.692 1.638

Inhoud brandstoftank (l) 57 57 57 57 57 57

46

TECHNISCHE 
GEGEVENS



Gewicht2

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Leeggewicht (kg) 1.685-1.740 1.685-1.740 1.685-1.740 1.685-1.740 1.743-1.797 1.743-1.797

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.275 2.275

Laadvermogen (kg) 500-555 500-555 500-555 500-555 478-532 478-532

Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150

Max. trekgewicht (geremd) (kg) 750 750 750 750 750 750

Max. trekgewicht (ongeremd) (kg) 600 600 600 600 600 600

Max. kogeldruk (kg) 100 100 100 100 100 100

Max. daklast (kg) 75 75 75 75 75 75

Veiligheid

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

SRS airbag bestuurder ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SRS airbag passagier met aan-uitschakelaar ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Zijdelingse airbags (voorin) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Gordijnairbags (voorin en achterin) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Anti-whiplash hoofdsteunen voorin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Anti-lock Braking System (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronische remkrachtverdeling (EBD) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Remassistentie (BA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Stabiliteitssysteem (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Veiligheidsgordels voorin met oprolmechanisme  
met dubbele fase noodvergrendeling (ELR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Veiligheidsgordels achterin met oprolmechanisme 
met noodvergrendeling (ELR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFIX-bevestigingssysteem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem voor bandendrukverlies 
(DWS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Emergency Stop Signal (ESS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Agile Handling Assist (AHA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Botsing- en letselbeperkend remsysteem  
(Collision Mitigation Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rijstrookassistentie (LKAS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Adaptieve Intelligente Cruise Control  
met snelheidsbegrenzer ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Verkeersbordenherkenning (TSR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Low Speed Following ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Dode hoek waarschuwingssysteem  
incl. uitparkeermonitor - - - ♦ ♦ ♦

Emergency Call (e-Call) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Beveiliging

Antidiefstalsysteem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Alarmsysteem ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Smart Entry & Start ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Inschakelbare deurontgrendeling ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Afdekscherm voor de bagageruimte ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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UITRUSTING

♦ Standaarduitrusting   - Niet beschikbaar
1 De gegevens over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de procedures omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en verkeersomstandigheden, de algemene 
staat en het uitrustingsniveau van het voertuig kunnen de cijfers van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden. Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP (Worldwide Light Vehicle Test 
Procedure) meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
2 Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting. Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich meebrengen. Het maximale 
trekvermogen is berekend op basis van het vermogen van het voertuig om te vertrekken op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee passagiers van elk 75 kilo aan boord. Bij hoogtes boven de 1.500 
meter kan het zijn dat het motorvermogen vermindert, net zoals het trekvermogen. Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in rekening worden gebracht bij het berekenen van het maximale trekvermogen.



Interieur - bekleding

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Stoffen interieur ♦ ♦ - - - -

Stoelbekleding in leder-uitvoering - - - ♦ ♦ ♦

Gebosseleerd lederen bekleding  
(Black Edition) - - ♦ - - -

Zilveren deurhandgrepen interieur ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦

Deurhandgrepen in Piano Black - - ♦ - - -

Lederen stuurwiel - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Verwarmd stuur - - - - - ♦

Afwerking instrumentenpaneel - zilver ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦

Afwerking instrumentenpaneel - donker hout - - ♦ - - -

Functionaliteit en technologie

ECON modus ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent Multi Info Display (i-MID) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Head-up Display - - - - - ♦

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronische handrem met  
Automatic Brake Hold ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Schakelpeddels aan het stuur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Comfort & gebruiksgemak

Automatische airco ♦ - - - - -

Automatische dubbele zone airco - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airco achterin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen  
van de ruitenwissers) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen  
van de koplampen) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ontdooier ruitenwisser vooraan - - - ♦ ♦ ♦

Zelfdimmende achteruitkijkspiegel - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Parkeersensoren (voor- en achteraan) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Achteruitrijcamera - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisch bediende zijruiten achteraan  
met neer- en opwaartsautomaat ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Afstandsbediening zijruiten ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kantel- en telescopisch stuurwiel ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asferische buitenspiegels ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisch verwarmbare en bediende buitenspiegels ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisch inklapbare buitenspiegels - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Buitenspiegels passagierszijde, automatische 
kanteling bij achteruitrijden - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Middenarmsteun voor, opklapbaar ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Armsteun achterin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Make-up spiegels met zonneklep ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Make-up spiegel (voorin) - verlicht - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Brilhouder in dakconsole ♦ - - - - -

Brilhouder in dakconsole met conversatiespiegel - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

12 volt stopcontact achterin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

12 volt stopcontact (bagageruimte) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Handvrije elektrisch bedienbare achterklep - - - - - ♦

Bevestigingsogen in bagageruimte ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bestuurdersstoel handmatig in de hoogte 
verstelbaar ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -

Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbaar (8-voudig) - - - - - ♦

Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare  
lendensteun ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Opbergvak in rugleuning bestuurders- en 
passagiersstoel ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Passagiersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar - - - ♦ ♦ ♦

Passagiersstoel, elektrisch verstelbare
lendensteun - - - ♦ ♦ ♦

Stoelverwarming (voorin) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Stoelverwarming (achterin) - - - - - ♦

Achterbank neerklapbaar (60/40)  
in één beweging ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Drempelsierlijsten met zwart CR-V-logo - - ♦ - - -
Elegance vloermatten - - ♦ - - -
Koffermat - - ♦ - - -
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Interieurverlichting

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Leeslampje (voorin) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Leeslampje (achterin) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kofferbakverlichting ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Verlicht handschoenenkastje - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Instapverlichting ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sfeerlicht (dak) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sfeerlicht (voorin) - - - ♦ ♦ ♦

Audio & Communicatie

5" Audio scherm inclusief DAB Digital Radio  
en AUX-IN ♦ - - - - -

Honda CONNECT met Garmin Navigation  
(7" Touchscreen, AM/FM/DAB,  
Apple CarPlay, Android Auto™, internet radio,  
Aha™ app integration)3

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

USB-ingang (voorin)4 ♦ - - - - -

2x USB-ingang (voorin)4 - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2x USB-ingang (achterin)4 - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

8 luidsprekers ♦ - - - - -

9 luidsprekers (incl. subwoofer) - Premium Audio - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth® handsfree-systeem5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Audiobediening aan het stuur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Draadloos opladen - - - - - ♦

Exterieur

Geïntegreerde dakrails - - - ♦ ♦ ♦

Deurhandgrepen in carrosseriekleur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Glazen panoramisch dak met elektrisch bedienbaar 
zonnescherm - - - - - ♦

Sport Line-stijl (afwerking in zwart chroom voor 
radiatorrooster / sierlijst op voor- en achterbumper 
/ rand rond mistlampen / sierlijst onderaan deuren / 
sierlijst op achterklep)

- - ♦ - - -

Zwarte buitenspiegels - - ♦ - - -

Smoked achterlichten - - ♦ - - -

Zwarte treeplanken - - ♦ - - -

Zwarte achterklepspoiler - - ♦ - - -

Privacy glass - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Haaienvin antenne ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Achterspoiler ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Koplampen

Actieve bochtenverlichting  
(Active Cornering Lights) - - - ♦ ♦ ♦

Automatische regeling lichtsterkte koplampen 
(Highbeam Support System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Koplampsproeiers ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LED-koplampen ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LED-mistlampen vooraan ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LED-achterlichten ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LED-dagrijlichten ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

"Follow me home" koplampen 
(Coming Home/Leaving Home Function) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Velgen en banden

18” lichtmetalen velgen (met banden 235/60R18) ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦

18” lichtmetalen velgen (met banden 235/60R18) 
- zwart - - ♦ - - -

Bandenreparatiekit ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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♦ Standaarduitrusting   - Niet beschikbaar
3 De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de online-navigatie wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifirouter. Het gebruik van applicaties via Honda CONNECT kan 
dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. Enkel de iPhone 5 of meer recente modellen die onder iOS 8.4 (of een meer recente versie) werken zijn compatibel met Apple CarPlay®. We adviseren om uw mobiele telefoonforfait 
na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
4 Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5 Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.



De afgebeelde modellen zijn de CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line in carrosseriekleur Crystal Black Pearl 
en de CR-V 2.0 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl. 

HONDA HYBRIDEPRESTATIES: 
RESPONSIEF, SOEPEL, EFFICIËNT 
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STEL UW EIGEN HONDA SAMEN 
MET DE NIEUWE

www.honda.be - www.honda.nl

CAR
CONFIGURATOR



Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02

Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder 
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen 

dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de 
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer 
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding 

worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten 
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.
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