


THE NEW HONDA HR-V
The bold new HR-V delivers a multi-dimensional driving experience that’s 
small on compromise and big on fun. The world’s best selling small SUV 
blends the beautiful lines of a coupé with the practical space and toughness 
of an SUV, creating a car that can keep pace with your life, wherever it takes 
you. Welcome to the new standard in comfort, style and versatility.

سيارة هوندا )HR-V( اجلديدة
متنحــك ســيارة )HR-V( ااجلريئــة واجلديــدة جتربة قيــادة بأبعاد متعددة،  فهي ســيارة تتميز 

باحلجــم املناســب و توفــر املتعــة يف نفــس الوقت، إنهــا أفضل أنواع الســيارات الرياضية املتعددة 
األغــراض الصغــرة )SUV( واألكــر مبيًعــا يف العامل والتي جتمع بني خطوط ســيارات كوبيــه اجلميلة 

وبــني املســاحات العمليــة وصالبــة الســيارات الرياضية املتعددة األغراض )SUV(، ممــا يجعلها 
ســيارة مناســبة لنمــط حياتــك، أينمــا ذهبت. أهًلا بــك يف املعاير اجلديدة للراحــة واألناقة والتنوع.

*New HR-V in Passion Red Pearl
تختلف املواصفات حسب الدولة. ملزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع الوكيل احمللي.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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7 
SPEED CVT

7-speed CVT 
Transmission

1.8 
i-VTEC®

1.8 i-VTEC® Engine

ناقل حركة ذو 
تعشيق مستمر 
مزود بـ 7 سرعات

®i-VTEC 1.8 ُمحرك  

*ســيارة )HR-V( بلــون أحمر لؤلؤي جذاب

*New HR-V in Passion Red Pearl

*ســيارة )HR-V( بلــون أحمر لؤلؤي جذاب



تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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DYNAMIC STYLING
The HR-V’s contemporary shape catches the eye and stirs the heart. Its fluid 
lines have not only been designed to make the car look dramatic but, more 
importantly, aerodynamic and fuel-efficient. 

New design details like its distinctive dark chrome front grille, sleek 
headlights, daytime running lights (DRL) rear chrome trim and sporty front 
bumper give it an elegant, yet rugged look. So, whatever road you’re on, 
from a weekend away, to meeting friends in town, the HR-V is designed to fit.

تصميم حيوي
الشكل العصري لسيارة )HR-V( يجذب األنظار ويأسر القلوب إليها، فخطوطها االنسيابية ليست 

مصممة جلعلها سيارة باهرة فحسب، بل بتصميم إنسيابي وموفرة للوقود وهذا هو اجلزء األهم. 
وما يزيد من مظهر السيارة األنيق واملتني تفاصيل التصميم اجلديد مثل الشبكة األمامية الداكنة 

 )DRL( املميزة املصنوعة من الكروم، واملصابيح األمامية األنيقة ومصابيح اإلضاءة النهارية
والزخارف اخللفية املصنوعة من الكروم واملصد األمامي الرياضي. لذا؛ مهما كان نوع الطريق الذي 

تسر عليه، سواء كنت ذاهبًا لقضاء عطلة نهاية األسبوع يف مكان بعيد، أو للقاء األصدقاء يف إحدى 
املدن، فسيارة )HR-V( مصممة لكي ُتلبي احتياجاتك.

*New HR-V in Passion Red Pearl

*ســيارة )HR-V( بلــون أحمر لؤلؤي جذاب

LED Daytime Running 
Lights (DRL) give the 
HR-V a distinctive, 
purposeful look.

DRL
مصابيح اإلضاءة النهارية

Daytime Running Lights

 )LED( متنح مصابيح ليد
لإلضاءة النهارية سيارة 

)HR-V( شكًلا مميًزا 
وهادًفا.



MAKING AN IMPRESSION
The strong lines and distinctive Honda grille emphasise its bold design. 
The bodywork – sitting on 17" sporty alloy wheels† – is sleek and refined, 
and has an aerodynamic, crossover profile with a sporty edge.

With dynamic handling and impressive standard specification – with the 
option to personalise it to your preferred choice – all add up to create 
an SUV that is perfectly suited to life in the city.

ترتك انطباعًا قويًا
تؤكد اخلطوط القوية و شبك هوندا االمامي املميز تصميمها اجلريء. يتميز هيكل السيارة - 

املثبت على عجالت األلومنيوم الرياضية مقاس 17 بوصة- بأنه أنيق ومطور، وبه شبكة إنسيابية 
بشكل رياضي مع حتكم ديناميكي ومواصفات قياسية رائعة - مع خيار تخصيص السيارة حسب 

اختياراتك املفضلة - كل ذلك يساعد على ابتكار سيارة رياضية متعددة األغراض تتالءم بشكل 
رائع مع حياة املدن.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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Taillights with Integrated LED 
Light Bars give the HR-V 
a distinctive, sporty look.

مصابيح إضاءة خلفية مع 
مصابيح إضاءة )LED ( مدجمة 
متنح سيارة ) HR-V ( مظهًرا 

ا مميًزا. رياضّيً

LED 
LIGHTS

)LED( عجالت من األملونيوم مصابيح
مقاس 17 بوصة† LED Rear Taillights

17" 
ALLOYS

17" Alloy Wheels†

†LX & EX Grades only
†فئــات )LX /EX( فقط

*New HR-V in Passion Red Pearl

*ســيارة )HR-V( بلــون أحمر لؤلؤي جذاب



DESIGNED AROUND YOU
We’ve intuitively designed the HR-V cockpit to ensure that everything is 
where you need it. So, although the elegant dashboard includes the very latest 
technology, it’s incredibly easy to understand and use. Black and Beige leather 
upholstery*, automatic climate control and electrically adjustable door mirrors 
are just some of the features that ensure you will enjoy every journey.

مت لتناسب احتياجاتك ُصمَّ
صممنا مقصورة القيادة يف سيارة )HR-V( بطريقة سهلة لكي نضمن وجود كل شيء يف املكان 

األنسب إليك. ولذا ومع أن لوحة التحكم مزودة بأحدث التقنيات، إال أنه من السهل التعامل معها 
واستخدامها بشكل ال ميكن تصديقه. ولعل تنجيد مقاعد السيارة باجللد باللونني األسود و األبيض   

فضًلا عن التحكم التلقائي يف درجة احلرارة داخل السيارة وإمكانية ضبط مرايا األبواب كهربائًيا، كل هذه 
املزايا هي قليٍل من كثر من املزايا التي تضمن استمتاعك بكل رحلة بهذه السيارة.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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*EX Grade only †LX & EX Grades only

*فئة )EX( فقط †فئــات )LX /EX( فقط

Multifunction steering 
wheel† puts the audio 
and cruise controls at 
your fingertips.

كما أن عجلة القيادة 
املتعددة الوظائف †مزودة 
بإمكانيات للتحكم يف نظام 

الصوت وتثبيت السرعة.

The HR-V EX Grade now features 
automatic climate control where you 
can adjust the temperature of the 
cabin with the touch of a button.

 يوجد حتكم آيل يف درجة مكيف الهواء. فحيثما
 تكون ميكنك ضبط درجة حرارة املقصورة

.بلمسة واحدة

The 6.8 Inch Touchscreen 
Display Audio has a USB 
Audio port which allows 
you to play and listen to  
your favourite music.

 شاشة عرض النظام
 الصوتي مقاس 6.8 بوصة
 للوصول )USB( بها وصلة

 للنظام الصوتي وتشغيل
 املوسيقى املفضلة لديك

.واالستماع إليها

USB HDMI6.8" 
DISPLAY

USB connectivity

توصيالت واجهة 
وسائط متعددة عالية 

الوضوح
HDMI 

 connectivity

6.8 Inch Display Audio 
with Touch Screen†

شاشة عرض مقاس 
6.8  بوصات

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

التوصيل عن طريق 
 USB



 

FEEL GOOD INSIDE
Take time out from your hectic day. Relax.  
We’ve designed the spacious interior of the HR-V 
to be a really pleasurable place to spend time.

You may just be doing the weekly shop but that 
shouldn’t mean you can’t do it with space and style. 
New leather upholstery complements the generous 
interior and is coupled with sporty details like  
chrome door handles and leather steering wheel  
and shift knob, giving the HR-V a premium feel.

استمتع بالراحة داخل السيارة
 حان الوقت لتسرتخي قليًلا بعد يوٍم ُمرهق، 

 لقد صممنا سيارة )HR-V( لتكون واسعة من الداخل بحيث تشعرك 
بالسعادة والراحة أثناء تواجدك داخلها، هل أنت بصدد القيام  بجولة 

التسوق األسبوعية، ما رأيك يف أن تقوم بها بكل أريحية وأناقة. تزين  يتألق 
الفرش الداخلي اجللدي اجلديد يف السيارة مع التصميم الداخلي األنيق 

إىل جانب اللمسات الرياضية التي تظهر يف مقابض األبواب املصنوعة 
من الكروم وعجلة القيادة املكسوة باجللد ومقبض نقل احلركة، كل هذه 

األشياء تضفي على سيارة )HR-V( ملسة مميزة.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

910 تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.



BRINGING THE OUTSIDE IN
The HR-V may be a small SUV, but thanks to its opening panoramic glass 
sunroof, it feels roomy and airy on the inside - in fact, you would be forgiven 
for thinking that you were driving a much larger car. 

إندمج مع الطبيعة
 قد تكون سيارة )HR-V( الرياضية املتعددة األغراض صغرة احلجم، إال أنه وبفضل فتحة السقف الزجاجية البانورامية،

 ستشعر وكأنك يف الهواء الطلق وأنت داخل السيارة؛ مما مينحك إحساًسا بأنك تقود سيارة أكرب حجمًا.

EASY FOLD DOWN 60:40 SPLIT REAR SEAT
These ingenious 60:40 split seats can dive down to 
the floor, making a large space truly vast, or tip up 
to allow for sideways loading of awkward objects 
like a bicycle. What is more, you can easily fold the 
seats with one hand, in a single motion.

مقاعد خلفية منفصلة سهلة الطي 60:40
ميكن أن تغوص املقاعد املنفصلة الذكية 60:40 يف األرضية، 

مما يجعل املساحة الكبرة شاسعة حقًا، أو ميكن طيها للسماح 
بالتحميل اجلانبي لألشياء التي يصعب حتميلها مثل الدراجات. كما 

ميكنك أيًضا طي املقاعد بيدك بكل سهولة بحركة واحدة.

ENGINEERED TO FIT 
WITH YOUR LIFE
Designed to adapt to your lifestyle, the HR-V gives 
you a clever, comfortable and capacious interior. 
Centrally-mounting the fuel tank provides the  
HR-V with a huge boot and our novel Magic 
Seats are further evidence of smart thinking. The 
Magic Seats are designed to configure in lots of 
useful ways to increase its carrying capacity and 
versatility.  

In total there’s 1,456 litres of boot space and 
the wide tailgate opening and low loading height 
make everything easy to access.

From parked to packed in no time at all. But it’s 
not just the seats that are magical. The fact that 
the HR-V has the comfortable leg and headroom 
often found in larger cars, is quite a trick.

ُصنعت لكي 
تناسب منط حياتك

 السيارة مصممة لكي تتالءم مع منط حياتك، متنحك سيارة 
)HR-V) مساحة داخلية شاسعة مريحة، كما يوفر خزان الوقود 
املثبت يف املنتصف لسيارة  )HR-V(  مساحة كبرة لصندوق 

األمتعة اخللفي واملقاعد السحرية اجلديدة دليل إضايف على 
التفكر الذكي،  لقد ُصممت املقاعد السحرية ليمكن تهيئتها 

بالعديد من الطرق املفيدة؛ لزيادة قدرتها على االستيعاب وتنوع 
استخداماتها.

مساحة إجمالية 1,456 لرت مع توافر فتحة عريضة للباب اخللفي 
وارتفاًعا منخفًضا لسهولة التحميل ؛ مما يجعل كل شيء يف 

املتناول وسهل الوصول إليه.

 كما تتميز السيارة بإمكانية إعداد صندوق األمتعة و التحميل يف
 ثواٍن معدودة. ليست املقاعد فقط هي السحرية، يف الواقع تتميز

 سيارة  )HR-V(  مبساحة مريحة لألقدام والرأس والتي عادًة ما
توجد و لكن يف السيارات األكرب حجمًا.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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60:40
مقاعد خلفية 

منفصلة سهلة الطي 
60:40

60:40 Split  
Folding Rear Seat تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.

Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.



TRAVEL IN STYLE
Discover a new standard in comfort and style with a cabin boasting attention to detail. 
From front seats redesigned for greater comfort to more rear legroom than even many 
larger SUV’s, you and your passengers are comfortable from point A to B.

تأنق أثناء سفرك 
اكتشف املعيار اجلديد للراحة واألناقة مع كابينة ُتظِهر مدى االهتمام بالتفاصيل، بداية من املقاعد األمامية التي ُأعيد 

تصميمها من جديد من أجل راحة أكرب للمساحة الكربى للساقني عند املقعد اخللفي واألكرب كذلك من العديد من 
السيارات الرياضية املتعددة األغراض الكبرة، لكي تشعر بالراحة أنت والركاب من بداية الرحلة وحتى نهايتها.

مساحة أكرب لألشياء املهمة 
تصبح مساحة احلمولة الواسعة أكر اتساعًا مع املقاعد اخللفية القابلة 
للطي ومساحة صندوق األمتعة    املمتدة. سواٌء كنت تقود ألداء مهمة 

خاصة أو تتجول يف أنحاء البالد،، فستجد يف سيارة )HR-V( مساحة 
إضافية لذلك.

MORE ROOM FOR 
WHAT MATTERS
Generous cargo space becomes even roomier with the 
fold-flat rear seats and extended luggage compartment. 
Whether you’re running errands or roaming across the 
country, the HR-V has room to spare.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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1,456 
LITRES

صندوق سيارة 
مبساحة 1,456 لرت

1,456 litres  
of boot space



 

POWERFUL ECONOMY
The HR-V has spirited engine performance matched with low running costs. 
It features a responsive 140hp 1.8 i-VTEC petrol engine which maximises  
economy and efficiency, achieving 16.9 km/l, or over 800 km on a tank of fuel. 

The HR-V is front-wheel drive, driven by a 7-speed fully-automatic CVT 
(Continuously Variable Transmission). With the CVT transmission, you have 
the ability to drive the car in a relaxed, automatic mode or, if the mood takes 
you, change gear using the racing car-inspired, steering wheel-mounted  
paddle shifters*.

القوة والتوفر
فهي مزودة مبحرك )i-VTEC 1.8( بقوة 140 حصاًنا يعمل بالبنزين، وخاصية حتسني معدل 

استهالك الوقود )ECON( ، مما يضاعف فاعلية وكفاءة توفر الوقود، ليصل استهالك الوقود إىل 
16.9 كم/لرت أو أكر من 800 كم خلزان الوقود.

تتميز سيارة )HR-V( بأنها سيارة من فئة الدفع األمامي، فهي مزودة بناقل حركة 
أوتوماتيكي ذي تعشيق مستمر وسبع سرعات وبفضل ناقل احلركة األوتوماتيكي ذي التعشيق 

املستمر)CVT(.  مع ناقل احلركة CVT ، لديك القدرة على قيادة السيارة يف وضع تلقائي 
مريح أو إذا كان املزاج يأخذك ، قم بتغير الرتس باستخدام عجلة القيادة  املستوحاة من  مبدل 

السرعات على عجلة القيادة * 

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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172 
Nm

140 
HP

1.8 
LITRE

172 نيوتن.مرت بسرعة 
دوران 4,300 دورة يف 

الدقيقة

172 Nm @ 4,300 rpm

بقوة 140 حصاًنا 
بسرعة دوران 6,500 

دورة يف الدقيقة

140 hp @ 6,500 rpm

1.8 litre 16-valve SOHC i-VTEC® 
engine is economic and efficient 

ُمحرك يعمل بتقنية التحكم اإللكرتوين يف تزامن فتح وغلق الصمام 
املتغر، 1.8 لرت-16 صمام بعمود كام واحد أعلى علوي

حمرك اقتصادي، يعمل بكفاءة
(1.8 litre 16-valve SOHC i-VTEC®)

*New HR-V in Passion Red Pearl

*ســيارة )HR-V( بلــون أحمر لؤلؤي جذاب

*EX Grade only
*فئة )EX( فقط
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EXTRA SMART, EXTRA SAFE
The safety of your passengers, other road users and pedestrians has always 
been one of our fundamental design requirements.

That’s why we have packed a great deal of advanced engineering as 
standard into the new HR-V. Driver Assistive technologies, like Vehicle 
Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control, Electronic Brake Distribution 
(EBD) and Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure  
all aid the driver and enhance occupant protection and crash compatibility 
in frontal collisions. Further more, the new HR-V is comprehensively tested 
to exceed the most stringent safety standards and has been awarded the 
maximum five star safety rating by Euro NCAP.

أكر ذكاءًا ، أكر أمانًا
لطاملا كانت سالمة الركاب الذين معك ومستخدمي الطريق اآلخرين واملارة أيضًا أحد احملاور 

الرئيسية التي ارتكزنا إليها يف التصميم. ولهذا قمنا بتجهيز السيارة بالعديد من التقنيات الهندسية 
املتطورة كميزة أساسية يف سيارة )HR-V( اجلديدة، فتقنيات مساعدة السائق مثل تقنية التحكم 

يف ثبات املركبة )®VSA( مع التحكم يف اجلر، وتقنية توزيع قوة الكبح إلكرتونًيا )EBD( وبنية الهيكل 
املزودة بتقنية الهندسة املتوافقة املتطورة )ACETM(، كل ذلك يساعد السائق ويعزز حماية 
الركاب تخفيف حدة التصادم يف حاالت االصطدام األمامي. إضافة إىل ذلك، فقد خضعت سيارة 
)HR-V( الختبارات شاملة، لتتجاوز أعلى معاير األمان صعوبة وحصلت على خمس عالمات يف 

تصنيف الربنامج األوروبي لتقييم السيارات اجلديدة)Euro NCAP(، ويعد ذلك التصنيف األعلى يف 
هذا اجملال. 

EBDTMACE TMVSATM

Electronic Brake 
DistributionAdvanced Compatibility 

EngineeringTM

Vehicle Stability 
AssistTM

Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) 
Body Structure aids the driver and enhances 
occupant protection and crash compatibility in 
frontal collisions.

 )ACETM( تقدم بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة
املساعدة للسائق، وتعزز حماية الركاب والتوافق مع 

االصطدامات األمامية.

Saving space and easy to use, simply flip the button to 
engage the Electronic Parking Brake, the additional Brake 
Hold function, makes driving in stop-and-go traffic much 
more convenient.

لتوفر املزيد من املساحة و سهولة االستخدام، ما عليك سوى 
سحب زر تشغيل املكابح االصطفاف اإللكرتونية بكل سهولة، هنالك 

 Brake Hold( )خاصية اضافية أخرى تسمى خاصية )املكابح املؤقتة
function( جتعل من القيادة يف االزدحام اكر راحة.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.

التحكم يف ثبات املركبة تقنية الهندسة 
املتقدمة التوافقية

توزيع قوة الكبح إلكرتونًيا



 

GRADES ا لفئاتا لفئات

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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EX LX DX

Exterior
• LED Daytime Running Lights (DRL)
• Halogen Headlights 
• Rear Fog Lights 
• Auto Lights Off Timer
• Body Colour Door Handles
• Fin-Type Roof-Mounted Antenna
• Power Side Mirrors with Manual Tilt
• Taillights with Integrated LED Light Bars
• LED High Mount Stop Light
• Front Bumper Spoiler
• Body Color Tailgate Spoiler 

Comfort and Convenience
• Electric Parking Brake  
 with Automatic Brake Hold
• Manual Climate Control System
• Automatic-Dimming Rearview Mirror 
• Tilt and Telescopic Steering Wheel

Seating
• Fabric Upholstery
• Manual Driver's Seat Height Adjustment
• 2nd-Row Magic Seats with Recline and 60:40

Exterior
• Fog Lights
• Chrome Door Handles
• Panoramic Sunroof

Comfort and Convenience
• Automatic Climate Control System 
• Paddle Shifters

Seating
• Leather Upholstery

Safety (Including Driver Assistive Technology)
• Front Side Airbags
• Side Curatin Airbags
• Wide View Multi-Angle Rearview Camera

)EX( فئة
:LX إضافة مزايا أو تغيري مزايا

األجزاء اخلارجية
مصابيح الضباب  •

مقابض أبواب مصنوعة من الكروم  •
فتحة سقف بانورامية   •

 الراحة الرفاهية
مكابح انتظار كهربائية مع خاصية اإليقاف التلقائي للمكابح  • 

مبدل السرعات على عجلة القيادة  •

 املقاعد
فرش جلد  • 

 السالمة )مبا يف ذلك تقنية مساعدة السائق(
وسائد هوائية  أمامية جانبية  • 

ستائر هوائية  جانبية  • 
كامرا للرؤية اخللفية واسعة متعددة الزوايا  •

Exterior
• LED Headlights 
• Power Folding Side Mirrors
• 4 Rear Corner Parking Sensors 

Comfort and Convenience
• Smart Entry with Push Button Start
• Cruise Control

Audio and Connectivity
• 6.8 Inch Display Audio with Touch Screen
• MP3 / Auxiliary Input Jack
• Steering Switch Audio Control
• HDMI Interface

)LX( فئة
:DX  إضافة مزايا أو تغيري مزايا يف

األجزاء اخلارجية

مصابيح )LED( أمامية   •
مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف   •

4 حساسات خلفية للمساعدة يف عملية االصطفاف  •

الراحة الرفاهية
دخول ذكي وزر تشغيل للمحرك  •

التحكم يف تثبيت السرعة  •

النظام الصوتي االتصال

شاشة تعمل باللمس قياس 6.8 بوصات للنظام الصوتي   •
)MP3( مدخل إضايف / مدخل  •

مفتاح للتحكم يف النظام الصوتي من عجلة القيادة  •
 )HDMI( واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح  • 

Audio and Connectivity
• Standard Audio System 
• 4 Speakers 
• Bluetooth® HFT®
• Bluetooth® Streaming Audio
• USB Audio Interface

Safety (Including Driver
Assistive Technology)
• Front Airbags (SRS) 
• Vehicle Stability Assist™ (VSA®) 
 with Traction Control
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Brake Distribution (EBD)
• Emergency Stop Signal (ESS)
• Tire Pressure Monitoring System  (TPMS) 
• Hill Start Assist
• Advanced Compatibility Engineering™ 
 (ACE™) Body Structure

Driver Information Interface
• Average Fuel Economy Indicator
• Instant Fuel Economy Indicator
• KM-to-Empty Indicator
• Odometer and Trip Meters (2)
• Exterior Temperature Indicator

Adding to or replacing 
features on the DX:

Adding to or replacing 
features on the LX:

Standard features on the DX: :DX املواصفات القياسية يف فئة

)DX( فئة

األجزاء اخلارجية

أضاءة )LED( لإلضاءة النهارية  •
أضاءة أمامية هالوجني  •

أضواء ضباب خلفية  •
إيقاف تلقائي مؤقت ألضواء السيارة  •

مقابض أبواب بلون هيكل السيارة  •
هوائي على شكل زعنفة مثبت على السقف  •

مرايا كهربائية جانبية ميكن إمالتها يدويًا  •
مصابيح خلفية مع خطوط إضاءة )LED( ُمدجمة  •

مصباح توقف )LED( عند الكبح مثبت أعلى السيارة  •
جناح للمصد األمامي  •

جناح خلفي بلون السيارة  •

 الراحة الرفاهية
مكابح اصطفاف كهربائية مع خاصية اإليقاف املؤقت  •

نظام يدوي للتحكم يف درجة احلرارة داخل السيارة  •
مرآة خلفية ذاتية التعتيم   •

عجلة قيادة قابلة للتعديل يف اربع اجتاهات  •

 املقاعد
فرش قماش  •

تعديل يدوي ملقعد السائق  •
مقاعد صف ثاٍن سحرية قابلة للطي 60:40  •

نظام الصوت و االتصال
نظام صوت قياسي  •

4 سماعات   •
نظام استخدام الهاتف بتقنية البلوتوث   •

بث الصوت عرب البلوتوث   •
) USB( واجهة صوتية يو إس بي  •

السالمة )يشمل تقنية مساعدة السائق(
 )SRS( وسائد هواء أمامية  •

التحكم يف ثبات املركبة              مع نظام التحكم يف اجلر  •
)ABS( نظام املكابح املانعة لالنغالق  •

)EBD( التوزيع اإللكرتوين لقوة الكبح  •
)ESS( إشارات التوقف يف حاالت الطوارئ  •

 )TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات  •
نظام املساعدة على االنطالق يف املرتفعات  •

)ACETM( بنية هيكل مزود بتقنية الهندسة املتقدمة التوافقية  •

 واجهة معلومات السائق
مقياس متوسط استهالك الوقود  •

مقياس املتوسط الفوري الستهالك الوقود  •
عدد الكيلومرتات املتبقية حتى فراغ خزان الوقود  •

عداد املسافات وعداد مسافة الرحلة )2(  •
مؤشر درجة احلرارة اخلارجية  •

 (VSA®)

GRADES



األلوان الداخليةاأللوان اخلارجية EXTERIOR COLOURSINTERIOR COLOUR

Crystal Black Pearl Black / Beige combinationأسود لؤلؤي وهاج مزيج بني األبيض / األسود

Lunar Silver Metallic         فضي معدين لؤلؤي

Passion Red Pearl أحمر لؤلؤي وهاج Brilliant Sporty Blue أزرق رياضي المع

White Orchid Pearl أرجواين فاحت براق

2122

Modern Steel Metallic رمادي معدين

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.



ACCESSORIES اإلكسسوارات

.Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for detailsتختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل. 2324

Running Boards

Mud Guards ChromeAero Package

Utility & Interior

Stylish accent that gives your HR-V a more upscale look The aero package gives your HR-V more sophisticated and aerodynamic look

Provide safe in and out and add visual appeal, a super 
aggressive sporty look and increase side splash protection.

احلزمة الرياضية الهوائيةزخارف الكروم

اخلدمية والداخلية

Side Under Spoiler

Step Illumination

Front Lower Garnish Front Fog Light Garnish

املصد الهوائي السفلي اجلانبياملصد الهوائي اخللفيحماية عتبة الصندوق اخللفيحماية عتبة الصندوق اخللفيالكروم السفلي اخللفيالكروم السفلي األمامي

واقيات ضد الطني

العتبة اخلارجية العتبة الداخلية املضيئة

كروم املصد اخللفيزخرفة ضوء الضباب األمامي
Rear Bumper GarnishRear Lower GarnishCargo Step Protector

Rear Aero Bumper Front Aero Bumper



 

SPECIFICATIONSMAJOR EQUIPMENT التجهيزات الرئيسيةاملواصفات

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
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2019 HR-V

ENGINE DX LX EX EX LX DX احملّرك

Displacement (CC) 1799 1799 1799 1799 1799 1799 قياس احملّرك )سم مكعب(

Engine Type L4 L4 L4 L4 L4 L4 نوع احملّرك

Valve Train 16-Valve SOHC i-VTEC® 16-Valve SOHC i-VTEC® 16-Valve SOHC i-VTEC® i-VTEC® - SOHC 16 صمام i-VTEC® - SOHC 16 صمام i-VTEC® - SOHC 16 صمام الصّمامات

Maximum Power (hp @ rpm) 140 @ 6500 140 @ 6500 140 @ 6500 6500@ 140 6500@ 140 6500@ 140 أقصى قوة  )حصان/دورة بالدقيقة(

Torque (N-m @ rpm) 172 @ 4300 172 @ 4300 172 @ 4300 4300 @ 172 4300 @ 172 4300 @ 172 العزم )نيوتن مرت عند دورة بالدقيقة(

Fuel Injection Port Injection Port Injection Port Injection حقن عادي حقن عادي حقن عادي نظام احلقن بالوقود

Fuel Economy (Km/L) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 استهالك الوقود  )كلم/ليرت(

TRANSMISSION DX LX EX EX LX DX ناقل احلركة

Transmission CVT CVT CVT CVT CVT CVT ناقل احلركة

Drive Type 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD نوع القيادة

BODY / SUSPENSION / CHASSIS DX LX EX EX LX DX الهيكل / نظام التعليق / الشاسيه

Wheels  Alloy : 16" Alloy : 17" Alloy : 17" أملونيوم 17 بوصة أملونيوم 17 بوصة أملونيوم 16 بوصة العجالت

Tires 215/60 R16 95H 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 94V R17 55/215 94V R17 55/215 95H 60R16/215 اإلطارات

Spare Tire 215/60 R16 95H 215/55 R17 94V 215/55 R17 94V 94V R17 55/215 94V R17 55/215 95H 60R16/215 األطار األحتياطي

Front Suspension MacPherson Strut MacPherson Strut MacPherson Strut دعامة ماكفرسون دعامة ماكفرسون دعامة ماكفرسون  التعليق األمامي 

Rear Suspension Torsion Beam Torsion Beam Torsion Beam Torsion Beam Torsion Beam Torsion Beam  التعليق اخللفي 

Steering EPS EPS EPS )EPS( املقود كهربائي  إلكرتوين )EPS( املقود كهربائي  إلكرتوين )EPS( املقود املقود كهربائي  إلكرتوين 

Brake Type : Front 16" Vent Disk 16" Vent Disk 16" Vent Disk أقراص مهواة 16 بوصة أقراص مهواة 16 بوصة أقراص مهواة 16 بوصة نوع الفرامل : األمامي 

Brake Type : Rear 15" Disk 15" Disk 15" Disk اسطوانه 15" اسطوانه 15" اسطوانه 15" نوع الفرامل : اخللفي

MEASUREMENTS / CAPACITY DX LX EX EX LX DX القياسات و القياس 

Overall Length (mm) 4348 4348 4348 4348 4348 4348 الطول اإلجمايل )ملم(

Overall Height (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 االرتفاع اإلجمايل )ملم(

Overall Width - including Door Mirrors (mm)  1772 1772 1772 1772 1772 1772 العرض اإلجمايل - مبا يف ذلك مرايا الباب )ملم(

Wheelbase (mm) 2610 2610 2610 2610 2610 2610 قاعدة العجالت )ملم(

Ground Clearance - Non-Load (mm) 170 170 170 170 170 170 االرتفاع عن األرض )ملم(

Curb Weight (kg) 1264 1275 1322 1322 1275 1264 وزن املركبة )كلغ(

Seating Capacity 5 5 5 5 5 5 عدد املقاعد

Fuel Tank Capacity (Litre) 50 50 50 50 50 50 سعـة خزان الوقود )لرت(

2019 HR-V

EXTERIOR DX LX EX EX LX DX النظام الصوتي واالتصال

Daytime Running Lights (DRL) LED LED LED LED LED LED أضواء ساطعة خالل النهار 

Headlights Halogen LED LED LED LED هالوجني مصابيح أمامية

Fog Lights -- -- • • -- -- أضواء ضباب 

Auto Lights Off Timer • • • • • • إيقاف تلقائي مؤقت ألضواء السيارة

Rear Fog Lights • • • • • • أضواء ضباب خلفية

Door Handles Body Color Body Color  Chrome كروم بلون الهيكل بلون الهيكل مقابض األبواب 

Side Mirrors with Side Turn Indicator -- • • • • -- مرايا جانبية مع أضواء لإلشارة

Fin-Type Roof-Mounted Antenna • • • • • • هوائي على شكل زعنفة مثّبت على السقف 

Rear Corner Parking Sensors -- 4 4 4 4 -- حساسات  خلفية لصف السيارة 

Panoramic Sunroof -- -- • • -- -- فتحة سقف بانورامية

Power Folding Side Mirrors Manual • • يدوي طي املرايا اجلانبية كهربائيا

Tail Lights with Integrated LED Light Bars • • • • • • LED جمموعة أضواء خلفية و وخطوط مدجمة من األضواء نوع

LED High Mount Stop Light • • • • • • LED أضواء توقف

Front Bumper Spoiler • • • • • • جناح للمصد األمامي

Body Color Tailgate Spoiler • • • • • • جناح للمصد اخللفي بلون السيارة

COMFORT & CONVENIENCE DX LX EX EX LX DX الراحة و  السهولة 

Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold • • • • • • • فرامل يد كهربائية )EPB( مع وظيفة تثبيت الفرامل 
بشكل أتوماتيكي

Automatic Climate Control System Manual • • يدوي نظام تكييف هواء أوتوماتيكي 

Smart Entry with Push Button Start -- • • • • -- زر لتشغيل احملّرك

Paddle Shifters -- -- • • -- -- مبدل السرعات على عجلة القيادة 

Cruise Control -- • • • • -- نظام تثبيت السرعة

Automatic-Dimming Rearview Mirror • • • • • • تظليل مرآة الرؤية اخللفية  أوتوماتيكيا

Tilt and Telescopic Steering Wheel • • • • • • تعديل وضع املقود

SEATING DX LX EX EX LX DX املقاعد

Seats Upholstery Fabric Fabric Leather جلد قماش قماش تنجيد املقاعد

Driver's Seat Height Manual يدوي تعديل إرتفاع مقعد السائق

2nd-Row Magic Seats with Recline and 60:40 • • • • • • مقاعد الصف ثاين سحرية مع إمكانية الطي 60:40

AUDIO & CONNECTIVITY DX LX EX EX LX DX النظام الصوتي واالتصال

Audio System Standard
Audio

6.8 Inch 
Display Audio 

with Touch 
Screen

 Inch 6.8
 Display Audio

 with Touch
Screen

شاشة تعمل 
باللمس للنظام 
الصوتي 6.8 

بوصة

شاشة تعمل 
باللمس للنظام 
الصوتي 6.8 

بوصة

قياسي نظام الصوت

No. of Speakers 4 4 4 4 4 4 عدد  السماعات

Bluetooth® HFT® • • • • • • بلوتوث - هاتف بدون استخدام اليدين

Bluetooth® Streaming Audio • • • • • • بلوتوث 

MP3/Auxiliary Input Jack -- • • • • -- MP3/مدخل اضايف

USB Audio Interface • • • • • • مدخل USB للنظام الصوتي

Steering Switch Audio Control -- • • • • -- أزرار باملقود للتحكم بالنظام الصوتي

HDMI Interface -- • • • • -- HDMI واجهة

2019 HR-V

SAFETY  
(INLCUDING DRIVER ASSISTIVE TECHNOLOGY ) DX LX EX EX LX DX

السالمة
 )مبا يف ذلك التكنولوجيا املساعدة للسائقني(

Front Airbags (SRS) • • • • • •  )SRS( وسائد هواء أمامية

Front Side Airbags -- -- • • -- --  وسائد هوائية  أمامية جانبية

Side Curtain Airbags -- -- • • -- --  ستائر هوائية  جانبية

Multi-Angle Rearview Camera -- -- Wide View رؤية عريضة -- -- كامرا للرؤية اخللفية متعددة الزوايا 

Vehicle Stability Assist™ (VSA®) 
with Traction Control • • • • • •  )VSA( نظام املساعدة يف ثبات السيارة 

Anti-Lock Braking System (ABS) • • • • • • )ABS( نظام الفرامل املانعة لالنغالق 

Electronic Brake Distribution (EBD) • • • • • • )EBD( نظام التوزيع اإللكرتوين لقوة الفرامل 

Emergency Stop Signal (ESS) • • • • • • )ESS( إشارة للتوقف الطارئ 

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) • • • • • •  )TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء يف اإلطارات 

Hill Start Assist • • • • • • )HSA( نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات 

Advanced Compatibility Engineering™  
(ACE™) Body Structure • • • • • • )™ACE( بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة

DRIVER INFORMATION INTERFACE DX LX EX EX LX DX الراحة و  السهولة 

Average Fuel Economy Indicator • • • • • • مؤشر ملعّدل استهالك الوقود

Instant Fuel Economy Indicator • • • • • • مؤشرالستهالك الوقود الفوري

KM-to-Empty Indicator • • • • • • مؤشر املسافه املتبقية حتى فراغ خزان البنزين

Odometer and Trip Meters (2) • • • • • • عداد لفات احملرك/ معلومات الرحله )2(

Exterior Temperature Indicator • • • • • • مؤشر درجة حرارة اجلو اخلارجيه 



Honda Motor Co. Ltd.  Reserves the right to change or modify equipment or specifications at any time without prior notice. Details, colors, descriptions and illustrations 
are for information purposes only. As specifications or equipment may vary in somecountries please check with your nearby Honda dealer.

حتتفظ شركة هوندا موتور احملدودة بحق تغير أو تعديل التجهيزات أو املواصفات املذكورة يف أي وقت، ودون إشعار مسبق. كما أن الهدف من إيراد التفاصيل، األلوان، اإليضاحات والصور املبينة يتمثل يف 
توفر املعلومات األساسية فقط، ألن التجهيزات أو املواصفات قد تتغر يف بعض البلدان، لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لسيارات هوندا.
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