
Honda, CR-V e:HEV, Elegance, AWD, hybryda, 2022, 

 

 
MODEL: CR-V e:HEV SKRZYNIA: e-CVT 
ROCZNIK: 2022 WERSJA WYPOSAŻENIA: Elegance 
SILNIK I MOC: 2,0 i-MMD 184 KM LAKIER: metalizowany 
NAPĘD: AWD TAPICERKA: Czarna materiałowa 

Cena samochodu: 173 200,00 zł 
Cena lakieru : 2 500,00 zł 

Wartość oferty: 175 700,00 zł 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
System aktywnego hamowania w ruchu 
miejskim 
Immobilizer Schowek na okulary w podsufitce z lusterkiem 
Tylne kieszeń w oparciu fotela kierowcy i 
pasażera 
System alarmowy Gniazdo zasilania (tył i bagażnik) 
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa 
Honda SENSING 
System dostępu bezkluczykowego Uchwyty mocujące w bagażniku 
E-Call i system ostrzegania o awaryjnym 
hamowaniu 
Roleta bagażnika Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy 
Tryb EV Tapicerka materiałowa Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego 
fotela kierowcy 
System aktywnego hamowania w ruchu 
miejskim 
Srebrne wewnętrzne klamki drzwi Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy i 
pasażera 
Elektryczny hamulec ręczny z układem 



automatycznego utrzymania hamulca 
Skórzana kierownica Podgrzewane przednie fotele 
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa 
Honda SENSING 
Srebrne panele wnętrza Składane jednym ruchem fotele tylne w 
stosunku 60/40 
E-Call i system ostrzegania o awaryjnym 
hamowaniu 
System ECON Oświetlenie do czytania (przód i tył) 
Tryb EV Inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID Oświetlenie wnętrza w podsufitce (przód i tył) 
Przednia poduszka powietrzna kierowcy SRS Elektryczne wspomaganie kierownicy Oświetlenie bagażnika 
Przednia poduszka powietrzna pasażera SRS 
z wyłącznikiem 
Elektryczny hamulec ręczny Oświetlenie schowka 
Boczne poduszki powietrzne (przód) Układ automatycznego utrzymania hamulca Podświetlenie kokpitu 
Kurtyny powietrzne (przód i tył) Manetki przy kierownicy do regulacji 
rekuperacyjnego odzyskiwania energii z 
hamowania 
"System multimedialny Honda CONNECT z 
nawigacją Garmin 
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia 
kręgosłupa szyjnego 
Układ aktywnej redukcji hałasu ANC (7"" ekran dotykowy, AM/FM/DAB+, radio 
internetowe, aplikacja AhaTM, przeglądanie 
stron internetowych, Apple CarPlay, Android 
AutoTM)" 
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół 
podczas hamowania 
Tryb jazdy EV 2 x USB z przodu 
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły 
hamowania 
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 2 x USB z tyłu (tylko ładowanie) 
BA - System wspomagania hamowania w 
sytuacjach awaryjnych 
Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia 9 głośników (w tym Subwoofer) 
VSA - System kontroli stabilności jazdy Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu Odbiornik radia cyfrowego DAB+ 
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z 
napinaczami 
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku Bezprzewodowy system obsługi telefonu 
BluetoothTM (HFT) 
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix / I-SIZE Automatycznie przyciemniające się lusterko 
wsteczne 
Sterowanie radiem z kierownicy 
HSA - System wspomagania ruszania pod górę Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu) Klamki drzwi w kolorze nadwozia 
ESS - System ostrzegania o awaryjnym 
hamowaniu 
Kamera cofania Przyciemnione szyby tylne 
DWS - System monitorowania ciśnienia w 
oponach 
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne Antena dachowa w kształcie płetwy rekina 
AHA - Układ wspomagania prowadzenia Funkcja automatycznego opuszczania i 
podnoszenia szyb przednich i tylnych 
Spojler pokrywy bagażnika 
System ostrzegania przed kolizją Zdalne domykanie szyb Emlemat "e:HEV" z tyłu 
System ograniczający skutki kolizji Zdalne składanie lusterek zewnętrznych Przednie reflektory LED 
System utrzymywania na pasie ruchu Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 
płaszczyznach 
System automatycznych świateł drogowych 
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu Lusterka zewnętrzne asferyczne Spryskiwacze reflektorów 
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka 
zewnętrzne 
Przednie światła przeciwmgielne LED 
Inteligentny ogranicznik prędkości Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne Światła do jazdy dziennej LED 

Inteligentny tempomat adaptacyjny Automatycznie opuszczane lusterko podczas 
cofania (zewnętrzne prawe) 
Tylne światła LED 
System rozpoznawania znaków drogowych Konsola centralna ze schowkiem i 
podłokietnikiem z przodu 
Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming 
Home/Leaving Home) 
Podążanie przy niskiej prędkości Centralny podłokietnik z uchwytem na kubki z 
tyłu 
18-calowe felgi aluminiowe 
Automatyczny system alarmowy E-Call Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i 



pasażera 
Opony 235/60 R18 
System monitorowania uwagi kierowcy Podświetlenie lusterek w osłonie 
przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera 
Zestaw naprawczy 


