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Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise
järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul
ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad
võib ostja ka endale küsida. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada
sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi
brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

TEIE UUS
CIVIC
Täielikult ümber kujundatud ja
projekteeritud uus Civic sedaan kehastab
meie innovaatilist hinge ja püüdlust
tehnilise esmaklassilisuse poole.
Tulemuseks on unikaalse isikupära ja
hingega auto, mille juhtimine pakub
naudingut, on mugav ja täpne.
Aga eelkõige on auto ehitatud pidades
silmas vaid ühte.
Teid.

SISSEJUHATUS 01-02
DISAIN 03-08
TEHNOLOOGIA 09-12
MUGAVUSVARUSTUS 13-14
JÕUDLUS 15-18
OHUTUS 19-22
MUDELIVALIK 23-26
VÄRVITOONID 27-28
POLSTERDUS 29-30
LISATARVIKUD 31-36
UNISTUSTE JÕUD 37-38

Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel
värvitoonis Polished Metal Metallic.
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TÄIUSTATUD
STIIL
Elegantse ja sportliku Civicu kaasaegne
uus disain on kaunis ja unikaalne segu
põnevatest, justkui skulptori loodud
joontest ja sujuvatest kumerustest, mis
ulatuvad elegantselt kapotilt silmapaistva
kaldus pagasiruumini.

Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive
182 hj mudel värvitoonis Polished Metal Metallic.
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Disainikomponendid, nagu võimsad uued
LED-esituled, sportlikud valuveljed*, must
iluvõre, kerevärvi ukselingid, võimsad
LED-esituled ja sportlikud valuveljed
annavad Civicule atleetliku välimuse.

*Teavet selle kohta, mis varustustasemed neid funktsioone sisaldavad, vaadake tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel värvitoonis Polished Metal Metallic.
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OLGE OSA
SELLEST
Civicu ruumikas salongis ümbritseb teid
kvaliteet ja mugavus, siidpehmed pinnad,
toestavad kontuuristmed ja lai kaarjas
armatuurlaud.
Soovime, et iga sõit oleks nauditav, mistõttu
lõime keskkonna, kus tunnete end tõeliselt
hästi. Ergonoomiline, samas sportlik
sõiduasend koos uudse kahe reduktoriga
hammaslatt roolimehhanismiga tagab
suurepärase tagasiside ja kontrolli auto üle.

Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive
182 hj mudel värvitoonis Polished Metal Metallic.
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ABIVALMIS
TEHNOLOOGIA
Salongi paigutus on lihtne ning kogu vajalik teave
ja seadmestik asub teie vaateväljas ja käeulatuses.
Auto on varustatud kasuliku tehnoloogiaga,
mis muudab iga sõidu nauditavaks. Näiteks
meie 7-tolline Honda CONNECT puuteekraan,
kaherežiimne kliimaseade, eesmised ja tagumised
soojendusega istmed ja nutikas elektrooniline
seisupidur*.
Uus Civic tagab ideaalse vaatevälja, samas on
salong vaikne ja rahustav.

*Teavet selle kohta, mis varustustasemed neid funktsioone sisaldavad,
vaadake tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel
värvitoonis Polished Metal Metallic.
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HONDA CONNECT
7-tollise Honda CONNECT audio- ja teabesüsteemiga saate kuulata muusikat ja suhelda
sõpradega – seda kõike ühe keskse puuteekraani kaudu.

APPLE C ARPLAY® JA ANDROID AUTO™ **
Saate oma Android telefoni või iPhone’i
puuteekraaniga integreerida ning selle kaudu
helistada, muusikat kuulata ning sõnumeid
saata ja vastu võtta.

SATELLIITNAVIGATSIOON
Integreeritud Garmini satelliitnavigatsioonisüsteem
muudab tee leidmise lihtsaks ning tänu TMC-e
(liiklusteadete kanal) värskendustele liigute alati kõige
optimaalsemat marsruuti pidi.

MITME VAATENURGAGA
TAGURDUSK AAMER A
Lülitage sisse tagurduskäik ja 7-tollisel ekraanil
kuvatakse automaatselt auto taha jääv piirkond, mida
saate vaadata lainurkvaates või ülalt alla vaates.

DAB DIGIR AADIO
Saate nautida kvaliteetset digiheli ja laia
raadiojaamade valikut.

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata
Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud.
Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu.
*Lisateavet eri mudelite võimaluste kohta leiate tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic sedaan Executive mudel. Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™
kasutamiseks peate laadima telefoni Interneti-poest Google Play™ rakenduse Android Auto™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid.
** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.
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JUHTSEADMED ROOLIL
Suurem osa sagedasti kasutatavaid juhtseadmeid,
nagu püsikiiruse hoidja, Bluetooth™-i ja
helisüsteemi juhtnupud paiknevad roolirattal ja on
alati käepärast.

JUHTME VABA NUTITELEFONI
LAADIMINE
Civic on varustatud kõige uuema tehnoloogiaga
juhtmevaba nutitelefoni laadimisega – enam
pole vaja sipelda juhtmepundardes.

SEISUPIDUR
Elektriline seisupidur asendab mehaanilise
käsipiduri ja selle saab vabastada kerge vajutusega
gaasipedaalile.

SOOJENDUSEGA ISTMED
Meie arvates peaksid kõik reisijad end hästi
tundma, mistõttu varustasime soojendusega nii
esi- kui ka tagaistmed.

K ÄIVITUS-/SEISK AMISNUPP
Nutikas võtmete sisenemise süsteem lukustab
uksed ja avab need lukust ning võimaldab käivitada
mootori ilma, et peaksite võtit otsima.

ECON-REŽIIMI NUPP
See režiim aitab sõita efektiivsemalt, säästa kütust ja
vähendada heitmeid.

PAKIRUUM
Ruumikas pakiruum mahutab kõik vajaliku ning
klapitavad tagaistmed võimaldavad pagasi jaoks
vajalikku ruumi veelgi juurde saada.

Teavet selle kohta, mis varustustasemed neid funktsioone sisaldavad, vaadake tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel värvitoonis Polished Metal Metallic.
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JÕUDLUS
Meie uue põlvkonna mootorid on kergemad ja
efektiivsemad. Need on varustatud unikaalse
Earth Dreams tehnoloogiaga, mis tagab täiusliku
tasakaalu jõudluse ja säästlikkuse vahel.
Civicu 1.5 i-VTEC TURBO bensiinimootori
võimsus on muljetavaldav, suutes pakkuda
182 hj ning 240/Nm väändemomenti. Valikus
on 6-käiguline manuaal- ja 7-käiguline sujuva
kiirendusega CVT automaatkäigukast.

Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel
värvitoonis Polished Metal Metallic.
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HONDA SENSING
See uus turvafunktsioonide komplekt kaitseb teid ja kaasreisijaid.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Kui auto liigub sõidurajalt välja ilma, et
suunatulega märku annaksite, hoiatatakse
teid vilgutamise ja helisignaaliga, et pöörata
teie tähelepanu tagasi auto juhtimisele.
LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
Aitab hoida autot sõidurea keskel ja
tagab pingevaba autojuhtimise, kuna
sõiduki paiknemist rajal pole vaja
pidevalt korrigeerida.
Intelligentne distantsi jälgiv
püsikiiruse hoidja (i-ACC)
See funktsioon tuvastab, kas kõrvalreas
sõitev sõiduk kavatseb teie ette reastuda,
ja kohandab vastavalt teie Civicu
liikumiskiirust. Lisaks aitab see hoida
pikivahet ees sõitva sõidukiga, mistõttu
ei pea te ise kiirust muutma.
Aeglasel kiirusel eessõitja
kiirust järgiv süsteem *
See funktsioon hoiab määratud püsikiirust
ja pikivahet teie ees liikuva sõidukiga.
Kui tuvastatud sõiduk peatub, vähendab
funktsioon liikumiskiirust ja peatab teie
sõiduki ilma, et peaksite piduripedaali
vajutama. Kui teie ees olev auto taas liikuma
hakkab, lihtsalt puudutage gaasipedaali ja

süsteem hakkab uuesti tööle.
CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga
kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem
Kui kokkupõrke hoiatussüsteem tuvastab
kokkupõrkeohu teise sõidukiga ka pärast
hoiatuse andmist, aitab see süsteem
automaatselt pidurdades teie Civicu peatada.
Aeglasel kiirusel suudab see susteem
tuvastada ka jalakaijaid, hoiatades teid
ohu eest.
Teelt väljakaldumise hoiatus
Esiklaasile paigaldatud kaamera tuvastab,
kui auto sõidurajalt välja kaldub ning
elektriline roolivõimendi sekkub, püüdes
autot sõidureal hoida. Teatud tingimustel
rakendab süsteem ka pidurid.
Liiklusmärkide tuvastus
Liiklusmärkide tuvastus tunneb ära
liiklusmärgid kuni 100 m kauguselt ja
edastab teabe ekraanile. Korraga kuvatakse
maksimaalselt kaks liiklusmärki.
Nutikas kiiruse limitaator
Ühendab endas olemas oleva kohadatava
kiiruse piiraja funktsiooni liiklusmärgi
tuvastusega ja piirab kiirust vastavalt
tuvastatud liiklusmärgile

*Aeglasel kiirusel järgimine on saadaval
ainult CVT-käigukastiga mudelitel.
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1: (ACE) KERESTRUKTUUR
Täiustatud ühilduvusega
kerestruktuur jaotab
laupkokkupõrke energia
ühtlaselt tervele autole, mis
parandab reisijate turvalisust.

TÄIUSTATUD TURVALISUS

2: AGILE HANDLING ASSIST 3: KAELAVIGASTUSI
VÄHENDAVAD EESMISED
Sõidu ajal arvutavad andurid
PEATOED
vajaliku võimsuse või
pidurdusjõu, mis on vajalik auto
kontrollimiseks, mis aitab juhil
vältida ettearvamatusi ja tagab
sujuvama sõidu.

Kokkupõrke korral aitavad
need eesmised peatoed
ja kolmepunktilised ELR
turvavööd kaitsta reisijaid ja
vähendada kaelavigastuste
tekkimise ohtu.

4: REHVI TÜHJENEMISE
HOIATUSSÜSTEEM
Rehvi tühjenemise
hoiatussüsteem annab teada,
kui rehvis olev õhurõhk on
vale. Näiteks võib see anda
aegsalt märku rehvis olevast
torkeaugust.

Oleme pühendunud ohutuse tagamisele, mistõttu on Civic varustatud terve plejaadi
uute tehnoloogiatega.

Mitu turvapatja, ABS-pidurite süsteem, elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem ja sõiduki
stabiilsuskontroll kuuluvad kõik standardvarustusse. Muud nutikad funktsioonid, nagu pidurdusabi,
mis võimendab pidurdusjõu hädaolukorras, tagavad veelgi suurema ohutuse.

3

3

Lisaks on Civicus ühendatud kõige uuem tehnoloogia selliste funktsioonidega nagu liiklusmärgi
tuvastus, automaatne piduri hoidmise süsteem ja pimeda ala informatsioon*.
1

Latt seati kõrgele, see ületati ja on nüüd veelgi kõrgemale seatud. Hondas ei tee me kunagi
kompromisse ja seetõttu võite täie kindlusega rooli istuda.

2

4

4

*Teavet selle kohta, mis varustustasemed neid funktsioone sisaldavad, vaadake tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel värvitoonis Polished Metal Metallic.
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TEIE
CIVIC
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ELEGANCE

VTEC TURBO 182 hj
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

♦ Sõiduki stabiilsuskontroll (VSA)

♦ Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid

♦ CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget

♦ Soojendusega istmed (ees)

♦ Kaldtee stardiabi (HSA)

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastus
♦ Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem∆
♦ Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ 17-tollised valuveljed
♦ Tekstiilistmed
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukangi nupp
♦ Alumiiniumkattega pedaalid
♦ Sinine näidikupaneeli valgus
♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur
♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)

♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid

♦ Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga

(Apple CarPlay® & Android Auto™, 7-tolline puuteekraan,
AM/FM/DAB, interneti-raadio, integreeritud rakendus
Aha™*, internetis surfamine) ***
♦ 2x USB-pesa/HDMI-pesa†
♦ 8 kõlarit
♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteem (HFT)**
♦ Tagurduskaamera
♦ LED-esituled (lähi- ja kaugtuli)
♦ Esitulede pesurid
♦ LED päevasõidutuled
♦ Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda
CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida
ainult siis, kui auto ei liigu.
**Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
Ainult koos CVT käigukastiga.

∆

†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadmeid. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi selle helisüsteemiga.
Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Elegance 182 hj mudel värvitoonis Cosmic Blue Metallic. Selle järgu kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.
*** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.
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EXECUTIVE
Lisaks varustustasemes Elegance olevatele
funktsioonidele kuuluvad varustustaseme
Executive hulka:
♦ Pidurdusabi (BA)

♦ Sõiduki stabiilsuskontroll (VSA)
♦ Kaldtee stardiabi (HSA)

♦ CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget

leevendav pidurdussüsteem

♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus

♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruspiirik

♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastus

♦ Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem∆

♦ Pimeda ala informatsioon ja ristuva liikluse hoiatus
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ 17-tollised valuveljed
♦ Nahksisu

♦ Nahkkattega rool

♦ Nahkkattega käigukangi nupp
♦ Alumiiniumkattega pedaalid

♦ Sinine näidikupaneeli valgus

♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur

VTEC TURBO 182 hj
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

i-DTEC TURBO 120 hj
9-käiguline automaatkäigukast

♦ Parkimisandurid (ees ja taga)

♦ Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid
♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
♦ Soojendusega istmed (ees ja taga)

♦ Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga

(Apple CarPlay® & Android Auto™, 7-tolline puuteekraan,
AM/FM/DAB, interneti-raadio, integreeritud rakendus
Aha™*, internetis surfamine) ***
♦ Juhtmevaba nutitelefoni laadimine
♦ 2 x USB-pesa/HDMI-pesa†
♦ 11 kõlarit
♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteem (HFT)**
♦ Tagurduskaamera
♦ Kroomitud ukselingid
♦ Katuseluuk
♦ Kroomitud esivõre
♦ Kroomitud aknaümbrised
♦ LED esituled
♦ Esitulede pesurid
♦ LED päevasõidutuled
♦ Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee
♦ 8 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste
♦ 10 kõlarit - Premium Audio
♦ Automaatselt tumenev sisepeegel

♦ Valgusanduriga tulede automaatika

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda
CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida
ainult siis, kui auto ei liigu.
**Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadmeid. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi selle helisüsteemiga.
Ainult koos CVT käigukastiga.

∆

Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel värvitoonis Polished Metal Metallic. Selle järgu kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.
*** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.
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ELAGE VÄRVIKALT

POLISHED METAL METALLIC

RALLYE RED

LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

CARNELIAN RED PEARL

MIDNIGHT BURGUNDY PEARL

TAFFETA WHITE

COSMIC BLUE METALLIC

Saadaval on palju erinevaid värvitoone, mille seast igaüks
oma lemmiku peaks leidma – need kõik täiendavad Civicu
julgeid ja kauneid vorme.

Näidatud on Civic sedaan VTEC TURBO Executive 182 hj mudel.
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SALONGI
POLSTER
Olenemata sellest, mis värvi Civicu endale
valite, meie tekstiil- ja nahkpolster sobivad
sellega ideaalselt.

MUST NAHK

BEEZ NAHK*

♦

♦

♦

ELEGANCE
EXECUTIVE

02 BEEZ NAHK

01 MUST NAHK
29

MUST KANGAS

03 MUST KANGAS

*Beez nahk on saadaval järgmist värvitooni mudelitele: Polished Metal
Metallic, Crystal Black Pearl ja Midnight Burgundy Pearl.
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ELU ON TÄIS VALIKUID
Honda originaaltarvikud on projekteeritud ja toodetud samade standardite järgi, mida
on kasutatud ka Honda sõidukite tootmisel. Seetõttu on tarvikud vastupidavad, ohutud,
turvalised ja garanteeritult ühilduvad. Teie osa on teha vaid oma valik.

JALGR AT TAHOIDIK

PROTEC TION PAKE T T

Thule valmistatud, Honda sertifitseeritud. See lisatarvik võimaldab võtta reisile kaasa kaks jalgratast.
Tarvikut saab pakiruumi avamiseks hõlpsalt kallutada; lisaks vargusvastane lukustussüsteem.
Saadaval kahes versioonis: Coach ja Easyfold, mille saab ladustamiseks kokku klappida.

Nimetame seda Protection paketiks põhjusega. Kõrgete äärtega kummimatid, porilapid ja pagasiruumi matt
on valmistatud vastupidavast ja kvaliteetsest materjalist. Lisaks näevad need nägusad välja ja sisaldavad
pressitud Civicu logo. Protection paketi elemendid on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.
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SPORT & DISAIN
Erinevad lisatarvikud, mis rõhutavad
Teie Civicu viimistletud disaini.

EESMISE KAITSERAUA KAUNISTUS

UDUTULEDE KAUNISTUSED

Kroomitud kaitserauakaunistus rõhutab
Civicu dünaamilist stiili.

Elegantsete kroomkaunistuste disain rõhutab ja
täiendab Teie Civicu väljapaistvat esiprofiili.

CHROME PAKETT

TAGUMISE KAITSERAUA KAUNISTUS

PAKIRUUMI KAUNISTUS

Lisage oma Civicule peenust ja isikupära meie stiilse Chrome paketiga.
Sellesse kuuluvad: eesmise kaitseraua kaunistus, tagumise kaitseraua kaunistus, pakiruumi kaunistus ja udutulede kaunistused.

Rõhutage oma Civicu tagaosa selle
kroomitud kaunistusega.

Kroomitud pakiruumikaunistus on peen nüanss
Teie Civicu tagaosal.
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SUMMUTITORU OTS

ESIVÕRE

Kroomitud summutitoru ots annab autole
sportliku ja isikupärase välimuse.

Läikiv esivõre lisab Teie Civicule
sportlikku stiili.

ILLUMINATION PAKE T T

JUHTMEVABA LAADIJA

EEMALDATAV VEOKONKS

Illumination pakett sisaldab salongis hubase atmosfääri loomiseks valgustite kombinatsiooni.
Sealhulgas: sinised jalaruumivalgustid, valgustatud lävepakuliistud, sinine uksepaneeli
valgustus ja sinised keskkonsooli ribavalgustid. Need elemendid on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.

Honda juhtmeta laadimiskomplekt välistab Teie
nutitelefoni aku tühjenemise. Lihtsalt asetage oma
nutitelefon integreeritud laadimisalusele ning aku
täitub kergesti ja ilma juhtmeteta.

13-klemmise pistikuga veokonks suudab hõlpsalt vedada haagist
või treilerit ning selle saab vajadusel eemaldada.
Pukseerimisvõimsus: 1400 kg.
Suurim vertikaalkoormus: 75 kg.
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Unistusel on võimas edasiviiv jõud, mis sunnib katsetama uusi ideid ja tehnoloogiaid ning lähenema uutmoodi probleemide
lahendamisele. Unistus paremast maailmast on andnud elu inimrobotile ASIMO, reaktiivmootorile HondaJet ning
ülipopulaarsetele mootorratastele. Õpime kõigest, mida teeme ja teada saame, ning see avaldub kogu meie
loomingus – nagu ka Civicus ja uues SUV tootesarjas.

UNISTUSED
SAAVAD
TÕEKS
Mudelid pildil on CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive toonis Premium Crystal Red Metallic ja
HR-V 1.5 i-VTEC Executive toonis Midnight Blue Beam Metallic.
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