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De populairste SUV ter wereld staat liever niet te lang stil. 
De compleet nieuwe CR-V is verfijnder, functioneler en 

dynamischer dankzij een wereld aan upgrades en innovaties. 
De CR-V biedt een boeiende rijervaring met rotsvaste grip  

– of u nu op de snelweg rijdt of een onverharde weg verkiest. 

De doorontwikkeling is duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld in 
de robuuste wielkasten en in de contouren van de motorkap 

en de achterkant. Het interieur is verrijkt met kwalitatief 
hoogwaardige bekleding en subliem afgewerkt, waardoor het 

de perfecte omgeving is voor elke reis.

EVOLUTIE 
IN ACTIE



Afgebeeld model in deze brochure: CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle in carrosseriekleur Premium Crystal Red Metallic.





VERBETERDE
VERBONDENHEID

De “Driver Information Interface in full colour” 
levert alle informatie en controle die u nodig heeft. 

U kunt met uw stem reageren op tekstberichten 
en e-mails – of eenvoudigweg de intuïtieve 

bedieningselementen op het stuurwiel gebruiken. 
De meest luxueuze uitvoering beschikt over een 

ongelooflijk helder display op ooghoogte.



VERBETERDE
OMGEVING

U zult een geweldig gevoel van ruimte ervaren in de 
nieuwe CR-V. Dat is geen gezichtsbedrog. Het nieuwe 
ontwerp van de CR-V geeft u en uw passagiers meer 

interieur- en beenruimte. Geselecteerde benzine-
uitvoeringen zijn verkrijgbaar met een indeling van  

7 zitplaatsen – een primeur voor de CR-V.







Evolutie kost tijd. Duizenden uren van 
ontwerpen, ontwikkelen en testen zijn 

in de nieuwe CR-V gestoken. Al dat 
werk samen heeft geresulteerd in een 
nieuw chassis, dat lichter en sterker is. 

De aanpassingen zijn niet zichtbaar  
– maar u zult ze telkens weer voelen 

als u achter het stuur zit.

VERBETERDE
RIJERVARING



VERBETERDE
KWALITEIT
Tastbare afwerkingen. Hoogwaardige 

materialen. De compleet nieuwe CR-V legt 
de lat hoog als het gaat om verfijning van 
het interieur. Stoere stylingdetails geven 

de bestuurdersruimte extra karakter. 
De afgeronde stoelen zijn bekleed met 

hoogwaardige materialen.





Model shown is Civic 5 Door 1.6 i-DTEC Executive in Crystal Black Pearl.



VERBETERDE
BESCHERMING
De evolutie van technologie biedt mogelijkheden om 
uw reis veiliger te maken. De compleet nieuwe CR-V 

beschikt over Honda’s exclusieve ACE™ (Advanced 
Compatibility Engineering)-carrosseriestructuur van 
de nieuwste generatie. Honda SENSING, een van de 

meest uitgebreide veiligheidspakketten in zijn klasse, 
is standaard inbegrepen in alle uitvoeringen. Hierbij 

helpt een combinatie van radar- en camera-informatie 
de bestuurder om de veiligheid te waarborgen.



VERBETERDE
POWER

De nieuwe CR-V biedt u de keuze uit twee 
motoropties met 2WD of 4WD: een krachtige 

en sportieve 1.5 VTEC TURBO of een 
geavanceerde, nieuwe 2.0 Intelligent Multi-

Mode Drive Hybrid (i-MMD). Beide opties 
zijn ontwikkeld om telkens weer een royaal 

vermogen te leveren.



MAAK HEM 
DE UWE



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.

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01
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