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A VÍZIÓ ÉS A FEJLŐDÉS 
TALÁLKOZÁSA

Ismerje meg modelljeinket,
aktuális ajánlatainkat!

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu

1) A kiadványban feltüntetett bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő regisztrációs adót és a 27% ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazza  
a forgalombahelyezés költségeit, illetve a metál/gyöngyház fényezés felárát. Az árak 2017.04.01-től visszavonásig érvényesek.
2) Az árelőny visszavonásig érvényes.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó mérések az EU által szabályzott direktíva alapján történtek összehasonlíthatóság céljából.  
A valós körülmények között mért adatok változhatnak.

Kiadványunkban mindent megtettünk azért, hogy annak tartalma a valóságnak megfeleljen, azonban e tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.  
A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot, hogy árait és az egyes típusok felszereltségét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.  
Részletekért, kérjük, forduljon Márkakereskedőjéhez. 
Az adatok helyességéért, tévedésért vagy nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk.
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Az Ön Márkakereskedője:

BLACK LINE ÉS 
ORANGE LINE

Tegye még egyedibbé és sportosabbá Civicjét ezekkel a különleges felszereltségi csomagokkal!

BLACK LINE

ORANGE LINE

A Black Line csomag tartalma: 
első/hátsó lökhárító díszítés, 

küszöbdíszítés, külsőtükör-borítás. 
Ha úgy tartja kedve, a csomag 

elemeit különálló extraként  
is megvásárolhatja.

Az Orange Line csomag tartalma: 
első/hátsó lökhárító díszítés, 

küszöbdíszítés, külsőtükör-borítás, 
dekorációk a műszerfalon.

A képen látható 17 colos Cura könnyűfém 
felnik extraként megvásárolhatók.

A képen látható 18 colos Hexia könnyűfém 
felnik extraként megvásárolhatók.



A DINAMIZMUS ÉS A KÉNYELEM 
TALÁLKOZÁSA

Az új Civic tetőtől talpig megváltozott! A tizedik nemzedék megújult modellje egyedi megjelenéssel, 
két vadonatúj, innovatív, turbófeltöltésű motorral és átütő vezetési élménnyel lép színre. Mindezekhez 

terjedelmes utas- és csomagtér, kiváló minőségű anyagok és intelligens technológia társul.

Már 5 899 000 Ft-tól!1) 
Az ötajtós kivitel COMFORT és ELEGANCE felszereltségei 

most akár a listaárhoz képest 200 000 Ft árelőnnyel!2)

– FŐBB FELSZERELTSÉGEI* –

BluetoothTM rendszerű telefonkihangosító
Parkolást segítő szenzorok elöl és hátul
Elektromos rögzítőfék
Automatikus távolsági fényszórók
Honda CONNECT szórakoztatóelektronikai és információs rendszer
Vezeték nélküli telefontöltő
Kétzónás, automatikus vezérlésű klímaberendezés
LED fényszórók
Napfénytető (nyitható)
Sötétített ablakok hátul körben
Tolatókamera
Fűthető első és hátsó ülések
Kulcs nélküli ajtónyitás és indítás
Holttérfigyelő és Kitolatást segítő rendszer
stb.

*Kiviteltől függő felszereltségek

Motor Teljesítmény Vegyes üzemanyag-
fogyasztás

CO2-kibocsátás 

1.0 VTEC TURBO 95 kW/129 LE 4,7-5,1 l/100 km 106-117 g/km
1.5 VTEC TURBO 134 kW/182 LE 5,8-6,1 l/100 km 133-139 g/km

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)

ÚJ GENERÁCIÓ

Tágas, kimagasló minőségű,
kényelmes utastér: itt Ön is azonnal

otthon érzi magát.



A teljesen újratervezett szedán stílusos eleganciával ötvözi a Civic sportosságát. A káprázatos megjelenés  
az utastérben is folytatódik. Különböző hasznos technológiák - mint például a Honda SENSING, a Honda CONNECT 
szórakoztatóelektronikai és információs rendszer*, a vezeték nélküli telefontöltő* vagy az elektromos rögzítőfék - 

gondoskodnak a kényemről és a biztonságról, míg az új 1.5 VTEC TURBO erőforrás garantálja az átütő vezetési élményt.

*Kiviteltől függő felszereltségek

A VEZETÉSI ÉLMÉNY ÉS AZ ELEGANCIA 
TALÁLKOZÁSA

Négyajtós

A Civic Tourer Sport Edition tulajdonosaként nem kell kompromisszumot kötnie. Hogy miért? Az új Tourer felszereltség egy áramvonalas, 
lendületes megjelenésű családi autó, ami a lenyűgöző formavilága ellenére kiemelkedő helykínálattal büszkélkedhet.

Már 6 789 000 Ft-tól!1)

Tourer Sport Edition

A SPORTOSSÁG ÉS A FUNKCIALITÁS 
TALÁLKOZÁSA

– FŐBB FELSZERELTSÉGEI –

17 colos Sport könnyűfém keréktárcsák
Riasztóberendezés
BluetoothTM rendszerű telefonkihangosító
Fejlett Vezetéstámogató Rendszer
Magic Seats ülésrendszer
Honda CONNECT navigációval
Kétzónás automatikus klímaberendezés
Csomagtér elválasztó háló
Rozsdamentes védőelem a rakodóperemen
Bőrbevonatú kormánykerék és váltógomb
Sötétített ablakok hátul körben
Fűthető első ülések
Fekete ajtókilincsek és visszapillantó tükör borítás
Sportos, rácsozott első spoiler
Piros öltésekkel ellátott kormánykerék,  
ajtókárpit és első ülések
Karbonhatású dekoráció a kesztyűtartón
stb.

Motor Teljesítmény Vegyes üzemanyag-
fogyasztás

CO2-kibocsátás 

1.8 i-VTEC 104 kW/142 LE 6,4-6,6 l/100 km 149-155 g/km
1.6 i-DTEC 88 kW/120 LE 3,9 l/100 km 103 g/km

ÚJ KIVITEL!

Motor Teljesítmény Vegyes üzemanyag-
fogyasztás

CO2-kibocsátás 

1.5 i-VTEC TURBO 134 kW/182 LE 5,7-5,8 l/100 km 130-132 g/km

– FŐBB FELSZERELTSÉGEI* –

BluetoothTM rendszerű telefonkihangosító
Parkolást segítő szenzorok elöl és hátul
Elektromos rögzítőfék
Automatikus távolsági fényszórók
Honda CONNECT szórakoztatóelektronikai és információs rendszer
Honda Sensing 
Vezeték nélküli telefontöltő
Kétzónás, automatikus vezérlésű klímaberendezés
LED fényszórók
Napfénytető (nyitható)
Tolatókamera
Fűthető első és hátsó ülések
Kulcs nélküli ajtónyitás és indítás
Holttérfigyelő és Kitolatást segítő rendszer
stb.

*Kiviteltől függő felszereltségek

MÁJUSTÓL!



A VÁROS ÉS A PRAKTIKUM 
TALÁLKOZÁSA

Az élet tele van meglepetésekkel. Mint a Honda Jazz! Kompakt kialakítása - mely lehetővé teszi, hogy  
a legszűkebb helyre is könnyedén leparkoljon - meglepően tágas belső teret takar. A hátsó ülések felhajthatóak, 

vagy akár a padló síkjába dönthetőek: a Magic Seats rendszer variálásával a csomagtér akkorára növelhető, hogy 
akár egy kerékpár vagy egy dohányzóasztal is könnyedén szállítható. A hatékony 1.3 i-VTEC benzinmotor pedig 

nem csak az üzemanyag-takarékosságban jár élen, hanem a vezetési élményt is növeli.

Már 3 999 000 Ft-tól!1)

JAZZ Spotlight
Összetéveszthetetlen, mint Ön! Az új Jazz Spotlight kiegészítők elegáns bronz megjelenéssel 
teszik egyedivé autóját. A csomag tartalma: hűtőrács díszítés, visszapillantó tükör borítások,  
15 colos könnyűfém keréktárcsák, oldalsó és hátsó díszítések, valamint utastér dekorációk.

Motor Teljesítmény Vegyes üzemanyag-
fogyasztás

CO2-kibocsátás 

1.3 i-VTEC 75 kW/102 LE 4,6-5,1 l/100 km 106-120 g/km

– FŐBB FELSZERELTSÉGEK* –

Riasztóberendezés
Hegymeneti elindulást segítő rendszer
City-Brake aktív városi fékrendszer
Fényszórók időzített ki- és bekapcsolással (hazakísérő fény)
Parkolást segítő szenzorok elöl és hátul
Automatikus távolsági fényszórók
Magic Seats ülésrendszer
Honda CONNECT szórakoztatóelektronikai és információs rendszer
Intelligens sebességhatároló
Automatikus légkondicionáló
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer
Sötétített ablakok hátul körben
Tolatókamera
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Sebességrögzítő sebességhatárolóval
Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer
stb.

*Kiviteltől függő felszereltségek

ÚJ
KIEGÉSZÍTŐK!



A STÍLUS ÉS A SOKOLDALÚSÁG 
TALÁLKOZÁSA

A HR-V többet nyújt Önnek: egy kupé elegáns vonalvezetése, egy szabadidőautó praktikusága és egy 
SUV erőteljes megjelenése egy autóban ötvözve. A legapróbb részletekig átgondolt, hogy minden 

igényének megfeleljen. Hatékony erőforrásai, variálható belső tere és az akár 1533 literesre bővíthető 
csomagtere tökéletesen illeszkedik életéhez. 

Már 5 949 000 Ft-tól!1)

– FŐBB FELSZERELTSÉGEK* –

City-Brake aktív városi fékrendszer
Parkolást segítő szenzorok elöl és hátul
Automatikus távolsági fényszórók
Magic Seats ülésrendszer
Honda CONNECT szórakoztatóelektronikai és információs rendszer
Intelligens sebességhatároló
Kétzónás automatikus klímaberendezés
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Nyitható napfénytető
Tolatókamera
Fűthető első ülések
Kulcs nélküli ajtónyitás és indítás
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Sebességrögzítő sebességhatárolóval
Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer
stb.

*Kiviteltől függő felszereltségek

Motor Teljesítmény Vegyes üzemanyag-
fogyasztás

CO2-kibocsátás 

1.5 i-VTEC 96 kW/130 LE 5,2-5,7 l/100 km 120-134 g/km
1.6 i-DTEC 88 kW/120 LE 4,0-4,1 l/100 km 104-108 g/km

HR-V Black Edition
Ezzel a csomaggal biztosan kitűnik a tömegből: hűtőrács, visszapillantó tükör borítások, küszöbszélesítés, 
első és hátsó alsó díszítések, 18 colos fekete könnyűfém keréktárcsák és “Black Edition” embélma teszi 
teljessé a megjelenést.

ÚJKIEGÉSZÍTŐK!



– FŐBB FELSZERELTSÉGEK* –

Aktív kanyarfényszórók
Riasztóberendezés
Utánfutó-stabilizáló rendszer
Hegymeneti elindulást segítő rendszer
City-Brake aktív városi fékrendszer
Parkolást segítő szenzorok elöl és hátul
Elektromos mozgatású csomagtérajtó
Elektromosan állítható, memóriás vezetőülés
Automatikus távolsági fényszórók
Honda CONNECT szórakoztatóelektronikai és 
információs rendszer
Kétzónás, automatikus vezérlésű klímaberendezés
Bőrkárpitozás
Panoráma napfénytető (fix)
Tempomat sebességhatárolóval
Opcionális Honda SENSING csomag
stb.

*Kiviteltől függő felszereltségek

AZ INNOVÁCIÓ ÉS A 
HATÉKONYSÁG TALÁLKOZÁSA

A SUV kényelmét egy személyautó kezelhetőségével egyesíti. Nagy teljesítményű erőforrásai 
maximális hatékonysággal mozgatják az autót. Legyen szó akár az elsőkerekes, akár az összkerekes 

változatról, a Honda CR-V kész minden kalandra!

A hátsó üléssor egyetlen mozdulattal padlószintbe süllyeszthető, így egy szempillantás alatt alakíthat 
ki tágas, síkpadlós rakteret. Az innovatív technológiák sokaságával biztonságban utazhat. A CR-V 

9-fokozatú automatikus sebességváltóval is elérhető.

Már 7 129 000 Ft-tól!1)

Motor Teljesítmény Vegyes üzemanyag-
fogyasztás

CO2-kibocsátás 

2.0 i-VTEC 2WD 114 kW/155 LE 7,2 l/100 km 168 g/km
2.0 i-VTEC 4WD 114 kW/155 LE 7,4-7,7 l/100 km 173-179 g/km
1.6 i-DTEC 2WD 88 kW/120 LE 4,4-4,5 l/100 km 115-119 g/km
1.6 i-DTEC 4WD 118 kW/160 LE 4,9-5,3 l/100 km 129-139 g/km

Akár 1669 literes raktér: az egy mozdulattal lehajtható hátsó ülésekkel,  
sík rakodóteret alakíthat ki csomagjai számára.


