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HONDA 

CR-V 2015 
Honda Tây Hồ giới thiệu 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ 

 
CR-V 2.0AT CR-V 2.4AT 

Kiểu động cơ/Type 2.0 SOHC i-VTEC, 4 

xy lanh thẳng hàng, 

16 van 

2.4 DOHC i-

VTEC, 4 xy lanh 

thẳng hàng, 16 van 

Dung tích xi lanh/Capacity (cm3) 1997 2354 

Công suất cực đại/ Max. power (Kw/rpm) 114/6500 140/7000 

Mô men xoắn cực đại/ Max. torque (Nm/rpm) 190/4300 222/4400 

Dung tích thùng nhiên liệu/Tank capacity (lit) 58 58 

Dài x Rộng x Cao/L x W x H (mm) 4580x1820x1685  

Chiều dài cơ sở/Wheel base (mm) 2620  

Chiều rộng cơ sở (trước/sau)/Tred (Fr/Rr) (mm) 1580x1580  

Khoảng sáng gầm xe/Ground clearance (mm) 170  

Trọng lượng không tải/Curb weight (kg) 1505 1550 

Trọng lượng toàn tải/Full loaded weight (kg) 1975 2085 

Cỡ lốp / Tire sire 225/65R17 225/60R18 

Hệ thống treo trước/Fr. Suspensin Mac Pherson 

Hệ thống treo sau/Rr. Suspension Tay đòn kép liên kết đa điểm 

Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ mode/ Econ mode Có Có 

Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu/ Eco coaching Có Có 

Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise Control Có Có 

Hệ thống hiển thị thông tin iMID/ itelligient multi information display Có Có 

Cửa kính điện (tự động lên xuống) / Power window (auto up & down driver seat) Có Có 

Cửa khóa tự động/Auto doorlock Có Có 

Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước/Safety power window for FR 

seat 

Có Có 

Đèn trước kiểu bóng Projector /Head light with projector Có Có 

Đèn pha tự động tắt theo thời gian/ Head light auto off timer Có Có 

Dải đèn LED chạy ban ngày/ LED Daytime running light Có Có 
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Đèn phanh thứ 3 lắp cao/High mount stop light Có Có 

Đèn sương mù/ Fog light Có Có 

Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ/ Power folding door mirror with 

turning signal 

Có Có 

Thanh gạt nước đối xứng phía trước/Intermittent front wind screen wiper Có Có 

Tay nắm cửa mạ crôm / Chrome outside door handle Có Có 

Ăng ten nóc hình vây cá mập/ Shark fin atena Có Có 

Chất liệu ghế/Seat material Có Có 

Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động/MA- EPS Có Có 

Tay lái điều chỉnh 4 hướng/Telescopic steering wheel Có Có 

Tay lái tích hợp nút điều chỉnh âm thanh/ Audio Switch Có Có 

Cửa sổ trời/Sunroof 0 Có 

Màn hình cảm ứng 7-inch cao cấp/ 7inch Display audio 0 Có 

Nút bấm khởi động và Chìa khóa thông minh/ Push Start,Smart entry Có Có 

Điều hòa nhiệt độ/Air conditioning Có Có 

Cửa gió cho hàng ghế sau/Rear ventilate Có Có 

Đèn đọc bản đồ/Map light Có Có 

Đèn đọc sách sau/Rear reading light 0 Có 

Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth/Bluetooth Handfree telephone Có Có 

Hệ thống gọi điện thoại bằng giọng nói/ HFT Voice Tag Có Có 

Hộc đựng găng tay kèm chìa khóa Có Có 

Hộc đựng kính mắt Có Có 

Hộc đồ cửa xe Có Có 

Hộc đựng đồ trung tâm cạnh ghế lái Có Có 

Dàn âm thanh CD, AM/FM, MP3/WMA 1 CD 1 CD 

Hệ thống loa/ Speakers 6 Loa 6 Loa 

Loa bổng/ Tweeter Có Có 

Nút điều chỉnh âm thanh trên tay lái/Steering audio switch Có Có 

Hệ thống âm thanh điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng 7inch / 7 inch Display 

Audio 

0 Có 

Kết nối Bluetooth / HFT connection Có Có 

Kết nối hệ thống dẫn đường Sygic (áp dụng cho Iphone 5 trở lên) 0 Có 

Kết nối HDMI (truyền tải file video) 0 Có 

Kết nối USB Có Có 

Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA Có Có 

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có 

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD Có Có 

Hệ thống hỗ trợ cân bằng xe VSA Có Có 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA/ Hill start assist Có Có 

Hệ thống túi khí cho người lái và người kế bên/Driver & Assistant SRS Có Có 

Hệ thống túi khí bên / Side Airbag Có Có 

Camera lùi Có Có 

Cảnh báo cài dây an toàn/ Seat belt reminder Dành cho ghế lái Dành cho Ghế lái 

& Ghế phụ lái 

Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX Có Có 

Chìa khóa được mã hóa chống trộm/Immobiliser Có Có 

Hệ thống báo động/Security alarm Có Có 

 

GIỚI THIỆU 

Honda Tây Hồ hân hạnh giới thiệu Honda CR-V phiên bản mới 2015: 

Rạng danh vị thế! 

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1995, CR-V đã trở thành một trong những mẫu xe toàn cầu dẫn đầu của 

Honda với doanh số đạt được gần 7 triệu xe tại 160 quốc gia trên toàn thế giới 
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MÀU SẮC LỰA CHỌN 

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2014, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng CR-V 2015 - 

phiên bản mới của thế hệ thứ 4 với những thay đổi ấn tượng về kiểu dáng và trang bị công nghệ. Việt Nam 

là nước thứ 3 giới thiệu CR-V 2015 sau Mỹ và Thái Lan.Với sự kết hợp tổng hòa của các yếu tốhiệu quả, 

tiện dụng, đáng tin cậy, CR-V 2015 mang lại những giá trị nâng tầm mới cho người sử dụng. 

 

 

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM NỔI TRỘI 
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Ngoại thất được tinh chỉnh, mang lại hình ảnh thể thao và hiện đại hơn 

 

- Mặt ca-lăng với thiết kế ba nan mạnh mẽ được thay thế bằng thiết kế 1 nan to bản nối liền cụm đèn pha 

và logo chữ H với phần cản trước dưới hốc gió thiết kế góc cạnh tạo nên diện mạo ấn tượng thể thao mạnh 

mẽ không thể trộn lẫn cho CR-V 2015 

- Cụm đèn pha trang bị dải đèn LED chiếu sáng ban ngày thiết kế sắc sảo, nối liền với đường viền crôm 

của mặt ca lăng tạo nên hình ảnh "đôi cánh vững chãi” 

- Hốc đèn sương mù thiết kế ấn tượng và được bao quanh bởi đường viền mạ Crôm 

- Mâm xe 5 chấu kép với thiết kế mới thêm thể thao và cá tính 

 

- Thiết kế đuôi xe ấn tượng với điểm nhấn là thanh crôm bản lớn thiết kế dạng cánh chim tinh tế và nối liền 

với cụm đèn hậu 
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- Thiết kế mới của ốp cản sau và đèn trang trí làm tôn thêm dáng vẻ đầm chắc của phần đuôi xe ở mọi góc 

nhìn 

 

- Chiều dài xe tăng 45mm 

Nội thất rộng rãi, tiện nghi với chất lượng vượt trội và các trang bị hiện đại 

Không gian sang trọng, chất lượng vượt trội: 

- Họa tiết mới cho ghế da 

- Các nút bấm và hốc gió được bổ sung viền mạ Crôm 

 

Tính năng hiện đại 

- Khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh 

- Màn hình cảm ứng 7-inch cao cấp lần đầu tiên được áp dụng vào dòng CR-V. Hệ thống âm thanh điều 

chỉnh bằng màn hình cảm ứng cho thao tác chạm dễ dàng giống như trên smartphone hoặc tablet để lựa 

chọn chế độ nghe nhạc, điều chỉnh âm thanh và các tính năng khác 
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- Thực hiện cuộc gọi nhanh bằng khẩu lệnh HFT Voice Tag mang lại sự thuận tiện tối đa cho người lái 

 

- Kết nối HDMI chiếu file video giúp tăng tùy chọn giải trí cho người sử dụng 

- Hệ thống định vị và dẫn đường Sygic (dành cho iPhone 5 trở lên và kết nối HDMI, Bluetooth).Đây hệ 

thống dẫn đường tại Việt Nam được Honda và Sygic hợp tác cùng phát triển giúp người lái dễ dàng tìm 

được tuyến đường thích hợp cho hành trình của mình. Các chức năng đặc biệt của Sygic bao gồm: hướng 

dẫn bằng giọng nói, xác định lộ trình qua nhiều điểm trung gian tùy thích, khả năng tìm kiếm đến từng số 

nhà, cảnh báo giao thông, bản đồ ngoại tuyến – cùng dữ liệu bản đồ chi tiết 63 tỉnh thành trên cả nước & 

được cập nhật liên tục 

 

- Camera lùi 3 góc quay có khả năng hiển thị 3 góc nhìn (bình thường, góc rộng và từ trên xuống) với 

những chỉ dẫn linh hoạt giúp lái xe vận hành an toàn tối ưu 
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Ngoài những thay đổi vượt trội về thiết kế cũng như tính năng tiện ích kể trên, CR-V phiên bản 2015 vẫn 

duy trì được những điểm mạnh vốn là gen di truyền qua các thế hệ. Đó là: 

Khả năng vận hành: Cảm giác lái đầy hứng khởi 

CR-V tiên phong trong việc mang lại niềm vui cầm lái thực sự hứng khởi và khác biệt: 

- Động cơ DOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, với hộp số tự động 5 cấp mang lại khả năng phản 

ứng linh hoạt trong mọi điều kiện, giúp người lái trải nghiệm cảm giác lái thoải mái và tăng hiệu quả sử 

dụng nhiên liệu 

 

- Hệ thống hỗ trợ cân bằng xe (VSA) và Hệ thống trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-

EPS) cùng tạo nên trải nghiệm lái cao cấp 

- Hệ thống treo trước thanh giằng xoắn của MacPherson và hệ thống treo sau đa điểm hỗ trợ tốt hơn cho xe 

khi thay đổi hướng lái 

Tính năng an toàn: Sự an tâm tuyệt đối 

CR-V 2015 được trang bị rất nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sự tự tin cho người lái trên 

mọi hành trình: 

- Hệ thống túi khí cho người lái và người kế bên, Hệ thống túi khí bên 

- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) sử dụng bộ điều biến đặc biệt để điều khiển nhấp phanh, giúp 

chống khóa cứng bánh xe. Việc này giúp cho người lái vẫn có khả năng điều khiển xe khi phanh gấp 

- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) phân bổ áp lực phanh từ đầu tới đuôi xe theo trọng lượng 

toàn tải của xe, giúp tăng cường khả năng phanh 
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- Hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử (VSA) cho phép xe phát hiện sự mất cân bằng trên các đoạn đường trơn 

trượt hay tự động điều chỉnh lực vô lăng khi vào cua hoặc phanh gấp giúp người lái dễ dàng kiểm soát 

hành vi của mình 

- Hệ thống hỗ trợ khởi động lưng chừng dốc (HSA) cũng được trang bị giúp xe không bị trôi lùi khi người 

lái chuyển từ chân phanh sang chân ga khi xe đang dừng ở lưng dốc 

Phiên bản CR-V 2015 sẽ chính thức được cung cấp tại Việt Nam từ ngày 12/12/2014 với giá bán lẻ đề xuất 

là 1,008,000,000 VNĐ cho phiên bản 2.0 lít và 1,158,000,000 VNĐ cho phiên bản 2.4 lít (đã bao gồm 

VAT) với 5 lựa chọn về màu sắc bao gồm: Trắng ngà, Titan, Đen ánh, Ghi bạc và Xanh dương. Sản phẩm 

này sẽ được áp ụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. 

 Bên cạnh đó, Honda Tây Hồ cũng cung cấp gói gia hạn bảo hành tùy chọn. 

Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Chính sách bán hàng và khuyến mãi phụ thuộc từng thời điểm. 

Trân trọng! 

 


