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AZ ÖN ÚJ CIVICJE

A műszakilag és esztétikailag egyaránt teljesen megújult négyajtós  
Civic egyértelmű bizonyíték a Honda innováció melletti 
elkötelezettségére. Letisztult, sportos vonalvezetésével  

és kifinomult, szofisztikált utasterével szabályosan megigézi 
környezetét, s oly’ különleges vezetési élményt nyújt,  

ami egyedülálló a kategóriában. S hogy miért lett  
ilyen tökéletes? Mert a tervezés  
középpontjában nem más állt,  

mint Ön!

A képen egy négyajtós Civic 1.5 i-VTEC látható Executive felszereltséggel, Polished Metal Metallic fényezéssel.



A 2017-es Civichez vadonatúj, sportos, 
egyszersmind hatékony erőforrást 

fejlesztettünk, ami tökéletesen passzol  
a dinamikus formavilághoz.  

Ezt az 1.5 i-VTEC névre keresztelt, 
turbófeltöltésű motort az Earth Dreams 

Technology filozófia hívta életre,  
így kimagasló motorerő és rendkívül 

alacsony üzemanyag-fogyasztás,  
valamint károsanyag-kibocsátás jellemzi.

Mindehhez szintén új, kiváló  
úttartást és menetkomfortot biztosító 

Multi-Link felfüggesztést társítottunk, maga 
a - nagy szakítószilárdságú anyagokból 

összeállított - kocsitest pedig elképesztően 
könnyű és merev, jelentősen fokozva  

a vezetési élményt.

INNOVATÍV 
TERVEZÉS

A képen egy négyajtós Civic 1.5 i-VTEC látható Executive felszereltséggel, Polished Metal Metallic fényezéssel.
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A Civic belterét úgy alakítottuk ki, hogy 
tiszta, egyszerű benyomást keltsen, 

és minden fontos információ, valamint 
felszerelés szem előtt, illetve könnyedén 

elérhető legyen.
Mindemellett a legmodernebb 

szórakoztatóelektronikai és információs 
eszközökkel szereltük fel a modellt, ilyen 
például az új, hétcolos érintőképernyővel 

társított Honda Connect*, a vezeték nélküli 
telefontöltő*, a kétzónás légkondicionáló*  

és az új elektromos rögzítőfék.

VALÓDI 
SEGÍTSÉG

* Bizonyos felszereltségi szinteken.
A képen egy négyajtós Civic látható Executive felszereltséggel.

A képen egy négyajtós Civic 1.5 i-VTEC látható CVT-váltóval.



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. 

A képen egy négyajtós Civic 1.5 i-VTEC látható Executive felszereltséggel, Polished Metal Metallic fényezéssel.



A képen egy négyajtós Civic 1.5 i-VTEC látható Executive felszereltséggel, Polished Metal Metallic fényezéssel.

AZ ÖN ÚJ CIVICJE
 ÉLVEZZE!



FELSZERELTSÉGEK
NÉGYAJTÓS CIVIC

– 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, 
kivétel CVT váltó esetén)

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, Apple 
CarPlayTM, Android AutoTM, előre telepített 
AhaTM alkalmazás, internetböngészési 
lehetőség

Kétzónás, automatikus vezérlésű 
klímaberendezés

Bőrbevonatú kormánykerék

Esőérzékelős ablaktörlő

Tolatókamera

Alumínium pedálsor

Első ködfényszórók

– EXECUTIVE –

További többlet, illetve különbség  
az Elegance felszereltséghez képest:

10 hangszóró

Automatikusan sötétedő belső tükör

LED-es fényszórók és nappali menetfény

LED-es első ködfényszórók

Honda CONNECT Garmin navigációs 
rendszerrel

Napfénytető

Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás

Holttérfigyelő rendszer

Kitolatást segítő rendszer

Bőr kárpitozás

Fűthető hátsó ülések

MŰSZAKI ADATOK
NÉGYAJTÓS CIVIC

Teljesítmény

kw/LE

Sebességváltó Maximális  
forgatónyomaték

Nm/ford./perc

Üzemanyag Kombinált üzemanyag- 
fogyasztás

l/100 km

CO2-kibocsátás 

g/km

NÉGYAJTÓS CIVIC

1.5 VTEC TURBO 134/182 6 fokozatú manuális 240/1900 – 5000 Benzin 5,7 – 5,8 130 – 131 

1.5 VTEC TURBO 134/182 CVT automatikus 220/1700 – 5500 Benzin 5,8 131 – 132

MÉRETEK

4648 mm1799 mm 
(külső tükrök nélkül)
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Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Törökbálinti utca 25/B, www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2016. december

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.

Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!


