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5  A J T Ó S



TUDATOS 
VEZETŐK 
SZÁMÁRA

A műszakilag és esztétikailag egyaránt  
teljesen megújult ötajtós Civic nem más,  

mint az innováció és a technikai kiválóság  
iránti elkötelezettségünk ékes bizonyítéka.  
Egy olyan autó, melynek személyisége van,  

s amellett, hogy átütő vezetési élményt nyújt, 
egyszerre sportos, kifinomult, kényelmes  

és szofisztikált.

S hogy miért lett ilyen tökéletes?  
Mert Ön állt a tervezés középpontjában!

A képen egy ötajtós Civic 1.5 i-VTEC látható Sport Plus felszereltséggel, Rallye Red fényezéssel.



INNOVATÍV 
TERVEZÉS

Ha szeretné a legtöbbet kihozni magából, s megragadni az élet legapróbb pillanatait 
is, olyan autóra van szüksége, ami partner ebben. Tágas utas- és csomagterével, 

valamint ultramodern műszaki megoldásaival az új Civic tökéletes a feladatra!

A kényelmes, remek oldaltartású ülések és az elsőrangú anyagok éppúgy 
bearanyozzák a rövid utakat, mint a hosszú, országokon átívelő kalandokat, 

Önnek csak élveznie kell a vezetést. A kimagasló minőségérzethez a modern 
szórakoztatóelektronikai és információs eszközök is hozzájárulnak. Az új, hétcolos 

érintőképernyővel társított Honda Connect*, a vezeték nélküli telefontöltő*,  
a kétzónás légkondicionáló*, valamint a fűthető első és hátsó ülések* mellett új, 

elektromos rögzítőfék is szerepel a kínálatban. Ez utóbbi révén rengeteg hely 
szabadult fel a középkonzolon, még jobb lett tehát a térérzet.

A képen egy ötajtós Civic látható Sport Plus felszereltséggel és CVT-váltóval.

* Bizonyos felszereltségi szintek esetén.



ERŐFORRÁSAINK  
ÚJ NEMZEDÉKE

Az új Civicet nemcsak az átütő vezetési élmény és az ergonomikus, sportos vezetői üléspozíció 
teszi különlegessé, legalább ennyire fontos a dupla fogaskerekes kormánymű, ami közvetlen 
visszajelzésekkel és precíz irányítással segíti a pilótát az előrejutásban. Hogy a teljesítmény 

és az üzemanyag-hatékonyság igazodjon a dinamikus formavilághoz, két vadonatúj, innovatív, 
turbófeltöltésű, benzines motort fejlesztettünk a modellhez.

Technikai szintjükről sokat elárul, hogy az 1.0 i-VTEC csúcsteljesítménye eléri a 129 lóerőt,  
míg az 1.5 i-VTEC akár 182 lóerő leadására is képes. Mindkét hajtóművet a Honda által 

megfogalmazott Earth Dreams Technology filozófia alapján tervezték mérnökeink, így teljesítmény 
és üzemanyag-hatékonyság tökéletes egyensúlyát hozzák el a vásárlók számára.  

A hatfokozatú manuális váltó és a folyamatosan változó áttételű automatikus erőátviteli  
egység szintén a legmagasabb technikai színvonalat képviseli, bármelyik mellett is dönt,  

biztosan élvezni fogja a vezetést.

A képen egy ötajtós Civic 1.5 i-VTEC látható Sport Plus felszereltséggel, Rallye Red fényezéssel.



MARADJON  
KAPCSOLATBAN!

A Civic kabinjában a hétcolos érintőképernyővel társított Honda 
Connect szórakoztatóelektronikai és információs rendszer 

legújabb generációja fogadja az utasokat, így mindig elérhetik 
családtagjaikat, barátaikat, kedvenc zenéiket és minden egyebet, 

ami fontos számukra az életben.

Emellett a Honda Connecthez egyszerűen csatlakoztathatók  
az Apple CarPlay® vagy Android AutoTM kapcsolatra képes telefonok, 

tehát üzenetküldésre, valamint hívások indítására-fogadására  
is lehetősége van a bent ülőknek, sőt igény esetén mobilkészülékük 

navigációs rendszerét és zenelejátszóját is használhatják.

Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetők a különféle kiegészítők, kérjük, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével!



FEJLETT 
MENETBIZTONSÁG

Az új Civic utasait a legmodernebb menetbiztonsági 
eszközöket magában foglaló Honda SENSING csomag 
óvja menet közben. Ez nemcsak az Intelligens Adaptív 

Sebességrögzítőt és a Közúti Jelzőtábla Felismerő 
Rendszert tartalmazza, hanem az Ütközés Erejét 

Mérsékelő Fékrendszert is. 

Emellett az Agilis Vezetést Támogató Rendszer  
(Agile Handling Assist System) jelentősen csökkenti  

a balesetek kockázatát. A Honda által fejlesztett 
rendszer még inkább kiszámíthatóvá teszi az autó 

viselkedését és még magasabb szintre emeli  
a menetkomfortot. 



FELSZERELTSÉGEK
1.0 VTEC TURBO

– COMFORT –

16"-os könnyűfém keréktárcsák
5 colos kijelző
8 hangszóró
Riasztóberendezés
USB csatlakozó
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
BluetoothTM rendszerű telefon
Elektromos rögzítőfék elindulássegítő 
funkcióval
Automatikus távolsági fényszórók
Automatikus vezérlésű klímaberendezés
Hazakísérő fény
Fűthető első ülések
Alapjárati leállítás (start & stop rendszer)
LED-es nappali menetfény

Honda Sensing: 
– Ütközés erejét mérséklő fékrendszer
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
– Sávtartó asszisztens
– Intelligens adaptív sebességrögzítő  
– Útpálya elhagyást megelőző rendszer 
– Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer
– Alacsony sebességű követés 
 (csak CVT váltó esetén) 

– ELEGANCE –

További többlet, illetve különbség  
a Comfort felszereltséghez képest:

17"-os könnyűfém keréktárcsák
2x USB/HDMI csatlakozó
Elektromosan állítható, fűthető, behajtható 
külső tükrök
Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul)
Honda CONNECT: 7 colos érintőképernyő, 
AM/FM/DAB és internetrádió, előre telepített 
AhaTM alkalmazás, internetböngészési 
lehetőség
Kétzónás, automatikus vezérlésű 
klímaberendezés
Bőrbevonatú kormánykerék
Sötétített ablakok hátul körben
Esőérzékelős ablaktörlő
Tolatókamera
Alumínium pedálsor
Első ködfényszórók

– EXECUTIVE –

További többlet, illetve különbség  
az Elegance felszereltséghez képest:

11 hangszóró
Adaptív lengéscsillapító rendszer
Automatikusan sötétedő belső tükör
LED-es fényszórók és nappali menetfény
LED-es első ködfényszórók
Honda CONNECT Garmin navigációs 
rendszerrel 
Napfénytető (nyitható)
Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás
Holttérfigyelő rendszer
Kitolatást segítő rendszer

Prémium csomag (Executive felszereltség 
esetén opcionálisan rendelhető): 
– Bőrkárpitozás
– Fűthető hátsó ülések
– Vezeték nélküli telefontöltő 
 (arra alkalmas készülék esetén)

FELSZERELTSÉGEK
1.5 VTEC TURBO

– SPORT –

17"-os könnyűfém keréktárcsák
8 hangszóró
Riasztóberendezés
2x USB/HDMI csatlakozó
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök
BluetoothTM rendszerű telefon
Elektromos rögzítőfék elindulássegítő 
funkcióval
Automatikus Távolsági Fényszórók
Honda CONNECT Garmin navigációs 
rendszerrel: 7 colos érintőképernyő, AM/FM/
DAB és internetrádió, előre telepített AhaTM 
alkalmazás, internetböngészési lehetőség
Kétzónás, automatikus vezérlésű 
klímaberendezés
LED-es fényszórók és nappali menetfény
Bőrbevonatú kormánykerék
Hazakísérő fény
Sötétedést érzékelő fényszórók
LED-es első ködfényszórók
Sötétített ablakok hátul körben
Tolatókamera
Fűthető első ülések

Dekoráció az első és hátsó lökhárító alsó 
részén és az oldalsó küszöbön*
Alumínium pedálsor
Alapjárati leállítás (start & stop rendszer)
Középen elhelyezett dupla kipufogóvég*

Honda Sensing: 
– Ütközés erejét mérséklő fékrendszer
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
– Sávtartó asszisztens
– Intelligens adaptív sebességrögzítő  
– Útpálya elhagyást megelőző rendszer 
– Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer
– Alacsony sebességű követés  
 (csak CVT váltó esetén) 

 

– SPORT PLUS –

További többlet, illetve különbség  
a Sport felszereltséghez  képest:

11 hangszóró
Adaptív lengéscsillapító rendszer
Automatikusan sötétedő belső tükör
Vezeték nélküli telefontöltő  
(arra alkalmas készülék esetén)
Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás
Holttérfigyelő rendszer
Kitolatást segítő rendszer
Napfénytető (nyitható)

– PRESTIGE –

További többlet, illetve különbség  
a Sport Plus felszereltséghez képest:

Króm színű hűtőrács
Bőrkárpitozás
Fűthető hátsó ülések
* Prestige kivitel esetén nem része a felszereltségnek.

Teljesítmény

kw/LE

Sebességváltó Maximális  
forgatónyomaték

Nm/ford./perc

Üzemanyag

Ötajtós Civic

1.0 VTEC TURBO 95/129 6 fokozatú manuális 200/2250 Benzin

1.0 VTEC TURBO 95/129 CVT automatikus 180/1700-4500 Benzin

1.5 VTEC TURBO 134/182 6 fokozatú manuális 240/1900-5000 Benzin

1.5 VTEC TURBO 134/182 CVT automatikus 220/1700-5500 Benzin

MŰSZAKI ADATOK

4495 mm1800 mm 
(külső tükrök nélkül)

14
20

 m
m



   Az Ön Honda Márkakereskedője:

11
/1

6

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Törökbálinti utca 25/B, www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2016. november

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindent 
megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a 
Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében 
végeznek el, és amely feltételek írásos példányát kérésre átadják az ügyfélnek. Jelen kiadvány az Egyesült Királyságban hatályos Kereskedelmi Tájékoztatási Törvény (1968) előírásai szerint 
készült. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a 
műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét.
A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha 
modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 267/2004. (IX.23.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést kötött  
a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal.
Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű 
begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén.
Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:
– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
– a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).
A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés autóértékesítő 
munkatársától. Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!


