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6WDUW�\RXU�IXQ�ZLWK All New Honda Brio Satya! Pilihan�WUHQG\�dan�VW\OLVK untuk KDYH�IXQ bareng 
sama teman atau keluarga. All New Honda Brio RS untuk kamu yang suka dengan sensasi 
berkendara bergaya VSRUW\ dan lebih seru. 'ULYLQJ�KDV�QHYHU�EHHQ�WKLV�IXQ�



Perjalanan lebih menyenangkan dengan interior WZR�WRQH FRORU 
dan ruang kabin yang luas sehingga memberikan kenyamanan 
ekstra untuk pengemudi dan penumpang.

Memberikan kesejukan di sepanjang perjalanan 
dengan pengaturan suhu yang lebih praktis.

Memberikan informasi akurat secara 
UHDO�WLPH dengan desain yang PRGHUQ�
�

Bikin perjalanan kamu lebih menyenangkan 
dengan sandaran kepala di baris kedua yang 
dapat disesuaikan.

Mengemudi lebih nyaman dengan posisi setir yang 
dapat disesuaikan.

Sistem pengaturan kaca spion samping dan penguncian pintu 
otomatis disaat berkendara. 

Desain kursi yang berbentuk VHPL�EXFNHW 
dapat membuat perjalanan semakin 
nyaman & menyenangkan.



Berkendara nyaman dengan sandaran kepala di baris pertama dan kedua yang dapat disesuaikan serta jok kursi 
dengan aksen RUDQJH�VWLWFK yang memberi kesan VSRUW\ dalam interior.

Memberikan informasi akurat secara UHDO�WLPH, yang lebih mudah dibaca dan semakin PRGHUQ. Dengan logo RS 
pada PHWHU�FOXVWHU membuat All New Honda Brio RS lebih VSRUW\�

Dengan nuansa hitam dan aksen RUDQJH yang VSRUW\ dapat 
memberikan keseruan tanpa batas selama berkendara.



6HPDNLQ�PHQ\HQDQJNDQ�VHODPD�SHUMDODQDQ�GHQJDQ�ÀWXU�HQWHUWDLQPHQW yang lebih seru. 
)HHO�WKH�QHZ�H[FLWHPHQW�ZLWK All New Honda Brio!

(QMR\�WKH�H[WUD�VSDFLRXV� Berkendara lebih nyaman dengan dimensi kabin yang besar & bagasi luas 
yang dapat membawa berbagai barang kebutuhan kamu sehingga membuat perjalanan kamu lebih IXQ�

Perjalanan kamu jadi semakin seru dengan GLVSOD\�
DXGLR, yang memberikan kemudahan dalam 
memutar berbagai macam format musik favoritmu 
seperti $0�)0�5DGLR��&'�'9'��L3RG�L3KRQH��
%OXHWRRWK�	�86%�&RQQHFWLRQ. Bahkan telah 
dilengkapi dengan fungsi +DQGV�)UHH�7HOHSKRQH�

Nikmati kualitas audio yang lebih berkarakter 
dengan penambahan 7ZHHWHU�6SHDNHUV. 

Memberikan kemudahan untuk mengatur audio 
langsung dari roda kemudi.

Membuka bagasi kini lebih mudah dengan 
tombol elektrik pada pintu bagasi.

Kini bepergian bersama teman atau keluarga lebih nyaman dan 
menyenangkan dengan kabin luas dari All New Honda Brio 

berkat dimensi yang lebih besar.
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acu adrenalin kamu dengan gaya VSRUW\
 namun tetap VW\OLVK
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dengan All New Honda Brio!

Pertama di kelas LCGC Indonesia! CVT�ZLWK�
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menjadikan perpindahan transmisi lebih halus, performa mesin lebih 

maksimal dan hemat bahan bakar.

All New Honda Brio telah memenuhi standar emisi EURO 4 Compliance.

Fitur yang dapat mendeteksi dan memberi informasi 

mengenai berkendara hemat secara UHDO�WLP
H melalui 

cara mengemudimu.

Performa mesin yang tangguh dan konsumsi bahan bakar 

yang irit dari Honda Brio, telah diakui serta mendapat 

penghargaan:

Rasakan sensasi berkendara VSRUW\
 yang lebih nyaman dengan stabilitas ekstra 

berkat dukungan suspensi depan 0DF3
KHUVRQ

�6WUXW d
an suspensi belakang 

+�6KD
SH�7RU

VLRQ�%
HDP yang telah disempurnakan.

Best Of LCGC Car tahun 2015, 2016, 2017.

Best Of City Hatchback tahun 2017.

Best Of The Best Hatchback tahun 2017.

 

Menambah kenyamanan dalam mengemudi

saat berkendara.  

Rasakan tangguhnya performa mesin dengan tenaga terbesar dikelasnya, 

mampu menghasilkan akselerasi yang lebih responsif serta keseruan 

berkendara yang lebih optimal. 



6DIHW\�LV�RXU�SULRULW\� Karena keselamatan adalah hal yang penting untuk kamu yang 
bergaya hidup sangat aktif. All New Honda Brio�GLOHQJNDSL�GHQJDQ�ÀWXU�NHVHODPDWDQ�
yang baik, sehingga memberikan rasa lebih aman dalam berkendara.  

Struktur rangka mobil G-CON meredam dan menyalurkan energi benturan bila terjadi tabrakan 
yang tidak dapat dihindari, serta struktur canggih ACE™ yang melindungi kabin penumpang ketika 
bertabrakan dengan kendaraan yang berbeda ukuran dan 6LGH�,PSDFW�%HDP yang meredam 
benturan saat terkena tabrakan dari samping.

Indikator yang memperingatkan pengemudi 
untuk menggunakan sabuk pengaman 
saat berkendara.

Ketika terjadi tabrakan��3UHWHQVLRQHU�6HDWEHOW akan mengencang, sehingga tubuh tetap 
berada pada posisinya dan mencegah gerakan dada ke depan. /RDG�/LPLWHU berfungsi 
mengurangi tekanan yang berlebih dan mencegah cedera pada bagian dada serta 
memastikan posisi tubuh jatuh tepat pada DLUEDJ yang mengembang.

ABS �$QWL�/RFN�%UDNLQJ�6\VWHP��Mencegah penguncian roda pada saat pengereman mendadak.
EBD �(OHFWURQLF�%UDNH�IRUFH�'LVWULEXWLRQ� Berfungsi mendistribusikan daya pengereman sesuai beban kendaraan.
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All New Honda Brio juga tersedia dalam pilihan 

Paket Hemat yang memberikan keuntungan 

melalui perawatan berkala yang lebih terjangkau 

dan bebas kenaikan harga.

Gratis biaya jasa untuk pemeriksaan & pengerjaan perawatan berkala normal, sesuai 

dengan Buku Garansi & Perawatan sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun (mana 

yang tercapai terlebih dahulu).




