


O SUV perfeito para 
quem quer fazer a 
própria história.

MODERNIDADE



Versátil e cheio de estilo, o Honda WR-V é o modelo que completa a família de SUVs da 
Honda. Um SUV compacto, porém cheio de robustez e versatilidade, além de um design 
marcante, com linhas arrojadas, imponentes e elegantes. Feito para conquistar os 
espíritos modernos que buscam conforto sem abrir mão do estilo de vida.

O Honda WR-V é perfeito tanto para o dia a dia quanto para as viagens.

Desenvolvido 
para pessoas 

que têm um 
estilo de vida 

ativo e sabem 
curtir cada 
momento.



Long
 

Rebatendo o encosto traseiro e 
reclinando o encosto dianteiro, 
cria-se um longo espaço para 
objetos compridos, como um 

caiaque.

Utility
 

Rebatendo os encostos traseiros 
com um simples movimento, cria-se 

um amplo espaço interno para 
volumes maiores, como

uma bicicleta.

Tall
Levantando os assentos traseiros, 
cria-se um espaço entre o assoalho 

traseiro e o teto, ideal para 
transportar objetos altos,

como um abajur.

Refresh
Com esta configuração você pode 

reclinar totalmente os bancos 
dianteiros (sem encosto de cabeça)

e criar uma agradável área de 
descanso.

Graças ao moderno e exclusivo sistema Honda Magic Seat, o Honda WR-V 
permite diversas configurações dos bancos, podendo aumentar para mais 
de 1000 litros a capacidade de carga do veículo. Assim fica bem mais fácil 
e prático configurá-lo para transportar objetos de diversos formatos e 
tamanhos, se adequando as suas necessidades e ao seu estilo de vida.

Estilo e modernidade que 
você procura.

Rodas de liga leve 16" Bancos de couro* com descanso 
de braço

*disponível na versão EXL

Magic Seat – Tecnologia 
Exclusiva para você

DESIGN EXCLUSIVO

A robustez do Honda WR-V já começa nas linhas de sua grade frontal. 
O visual agressivo e marcante é completado pelos faróis com luzes de 
rodagem diurna (DRL) em LED e o jogo de rodas de liga leve de 16". 
As linhas precisas no capô e na traseira, além do rack de teto, revelam um 
espírito esportivo e moderno para qualquer estilo de vida.
O WR-V possui amplo espaço interno e para aumentar o seu bem-estar, 
conta agora com descanso de braço em todas as versões e bancos de 
couro na versão EXL.
Tudo isso torna o Honda WR-V um SUV cheio de personalidade que atrai a 
atenção por onde passa.

CONFORTO & VERSATILIDADE



*disponível na versão EXL

CONVENIÊNCIA & CONECTIVIDADE

Central multimídia de 7” multi-touchscreen 

Ar-condicionado digital

Navegador GPS com mapa multivisão*

Agora com multimídia de 7” em 
todas as versões.
Dentro de um Honda WR-V você tem ao alcance das mãos o que há de 
melhor e mais moderno. Você pode contar com o multimídia de 7” em todas 
as versões com sistema de conectividade para smartphones: Apple 
CarPlay e Android Auto™, além de conexões USB e Bluetooth.

A versão EXL, possui navegador GPS com mapa multivisão, guias de 
voz e planos detalhados de cada rota. 

Seu volante multifuncional possui comandos para todo o sistema, desde 
ajuste do piloto automático, que mantém a aceleração, até os controles 
de áudio e telefone. Para sua conveniência, o comando HFT (Hands-Free 
Telephone) com Voice Tag (Reconhecimento de Voz) permite você ainda 
atender e realizar chamadas, reproduzir músicas, acionar o AppleCarPlay ou 
Android Auto, entre outras funções, sem tirar as mãos do volante e os olhos 
da pista.

Para que você se sinta ainda mais confortável, o Honda WR-V apresenta agora 
ar-condicionado digital com ajustes de temperatura, intensidade e saída de ar.



Proteção para todos
os ocupantes.

Motor 1.5L i-VTEC FlexOne

O conjunto de suspensão diferenciada adota amortecedores dianteiros 
com batentes hidráulicos que absorvem os impactos de maneira mais eficiente 
proporcionando menor nível de ruído e aumento do conforto. Já a suspensão 
traseira, possui barra estabilizadora e amortecedores reforçados que minimizam 
a rolagem da carroceria, dando mais estabilidade ao veículo. A altura em relação 
ao solo e a posição de dirigir no WR-V proporcionam um ponto de visão mais 
amplo, permitindo que você se sinta mais confiante a bordo.  

O Honda WR-V ainda alia eficiência no consumo de combustíveis com o 
desempenho do motor Honda 1.5L i-VTEC FlexOne de até 116 cavalos. 
Pensando em sua comodidade, possui câmbio de transmissão automática 
do tipo CVT (Continuamente Variável) com conversor de torque que oferece 
resposta mais rápida com aceleração linear.

Com todos esses diferenciais, o Honda WR-V foi pensado para trazer conforto 
e prazer de dirigir para quem quer ir mais longe.

DESEMPENHO & DIRIGIBILIDADE 

Desempenho e 
dirigibilidade dignos de 
um SUV da Honda

Faróis com luzes de rodagem diurna 
em LED

Câmera de marcha a ré

6 Airbags (frontais, laterais e de cortina)

SEGURANÇA

Exclusivo conjunto de suspensões

A cada geração de carros, a Honda segue sua filosofia: segurança 
e conforto devem estar lado a lado, por isso ele vem equipado com 
tecnologia de ponta para proteger você e seus passageiros. Tudo começa 
com a exclusiva estrutura ACE™ (Advanced Compatibility Engineering), que 
absorve e distribui de maneira uniforme a energia em situações de acidentes 
e eventuais impactos.  A combinação entre as tecnologias ABS (Antilock 
Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution) oferece eficiência 
na frenagem, para que você tenha mais controle em todas as situações, 
especialmente nas emergenciais.

O Sistema Isofix para cadeirinhas infantis garante ainda mais segurança para 
as crianças. Além disso, o Honda WR-V conta com 2 airbags frontais e 2 
laterais para todas as versões e mais 2 airbags de cortina na versão EXL. 
E para facilitar manobras possui câmera de marcha à ré com 3 ângulos de 
visões que permite a visualização e detecção de objetos e pessoas.



Agora que você já sabe que o 
Honda WR-V é feito pra você,
vá até uma concessionária
e faça um test-drive.

Acesse e saiba mais:
honda.com.br/wrv

Preto Cristal
Perolizado

Branco Tafetá
Sólido

Prata Platinum
Metálico

Vermelho Mercúrio
Perolizado

Branco Estelar
Perolizado

CORES

ESPECIFICAÇÕES

Um carro que tem tudo o que você 
precisa para ver a vida de outro ângulo.

1 Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.
2 Revestimento e forração internos com combinação em Preto e Laranja ou Preto e Prata dependendo da cor externa do veículo.

Legenda:
• Item de série

- Não disponível

EXLEXPRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES
Motor
Potência (cv / rpm) - Gasolina/Etanol 
Torque (kgf.m / rpm) - Gasolina/ Etanol 
Tração
Transmissão automática do tipo CVT 
Rodas de liga leve 16” com design exclusivo
Pneus
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Amortecedores dianteiros com batentes hidráulicos
Distância entre eixos (mm)
Comprimento (mm)
Altura (mm) com rack de teto
Largura (mm)
Massa em ordem de marcha (Kg) CVT
Peso Bruto Total (Kg) CVT
Volume do porta-malas (L) 
Volume máximo do porta-malas com bancos traseiros rebatidos no sistema Magic Seat
Câmera de marcha a ré
Faróis de halogênio com Luzes de Rodagem Diurna (DRL) em LED
Farol de Neblina
Grade frontal cromada com acabamento blackpiano
Retrovisores com ajustes elétricos na cor do veículo com luz indicadora de direção
Retrovisor com rebatimento elétrico
Rack de teto 
Apoio central de braço com revestimento em couro1

Ar-condicionado digital FULL Touchscreen
4 Alto-falantes (dois dianteiros e dois traseiros)
Multimídia de 7” multi-touchscreen (AM-FM / Bluetooth / internet browser - via hospot)
Multimídia de 7” multi-touchscreen com navegador GPS (AM-FM / Bluetooth / internet browser - via hospot)
Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™ com Tag Voice
Conectividade: Bluetooth e 2 entradas USB
Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) no volante
Painel de instrumentos com computador de bordo multifunções, com iluminação azul e branca (Blue/Whitemeter)
Piloto automático (cruise control)
Bancos em couro1

Revestimento exclusivo dos bancos de tecido com combinação dos acabamentos em preto e laranja ou preto e prata 2

Sistema de rebatimento dos bancos Magic Seat
Volante multifuncional com revestimento em couro1 e ajustes de áudio
Airbag frontal e lateral para motorista e passageiro dianteiro
Chave tipo canivete com controle de abertura / fechamento das portas 
Estrutura de deformação progressiva ACE TM (Advanced Compatibility Engineering)
Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor
Freios com sistema ABS e EBD (Antilock Brake System / Electronic Brake Distribuiton)
Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantis

1.5 L 16V SOHC i-VTEC FlexOne
115 / 6000 - 116 / 6000
15.2/4800 - 15.3/4800

Dianteira
•
•

195 / 60 R16
•

MacPherson
Barra de torção

•
2.555
4.000
1.599
1.734
1.123
1.590
363

1.045
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5 L 16V SOHC i-VTEC FlexOne
115 / 6000 - 116 / 6000
15.2/4800 - 15.3/4800

Dianteira
•
•

195 / 60 R16
•

MacPherson
Barra de torção

•
2.555
4.000
1.599
1.734
1.138
1.590
363

1.045
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+2 tweeters
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•

+ airbag de cortina
•
•
•
•
•
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Cinza Barium
Metálico
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A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação. 
Garantia de 3 anos sem limite de quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte a disponibilidade de 
itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real 
do veículo, servindo apenas como referência.

honda.com.br/wrv

Trânsito seguro: eu faço a diferença.


