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UN VEHICUL
PENTRU
ȘOFERI
Redesenat complet și reproiectat,
noul Civic 5D este simbolul
spiritului nostru inovator și al
cercetărilor pentru excelență
tehnică. Rezultatul este un vehicul
cu personalitate unică și spirit
sportiv, un vehicul captivant,
rafinat, confortabil și sofisticat.
Mai presus de orice, este un
vehicul concentrat în jurul
unui element vital. Tu.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Executive Sport,
culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.

PARTE DIN
TINE
Incontestabil distinctiv, inconfundabil elegant
și sportiv, design-ul contemporan al noului
Civic este o combinație unică de linii
dramatice, sculpturale și curbe line, atletice.
Un vehicul proiectat pentru dinamică și
pasiune, garantat să întoarcă priviri.
Cu poziția ergonomică de condus și noul
sistem de direcție cu pinion dublu, noul Civic
oferă reactivitate și control excelent, pentru
o experiență de condus captivantă. Suspensia
a fost reconfigurată pentru manevrabilitate
dinamică și dispune de un sistem independent
Multi-Link pentru puntea spate și suspensie
MacPherson pentru puntea față.
Am creat un nou șasiu ușor din materiale
rezistente la tensionare, pentru a micșora
greutatea, a rigidiza caroseria și a spori
dinamica noului Civic. Toate aceste tehnologii
au fost concepute pentru a se complementa
perfect, contribuind la ceea ce noi
considerăm a fi cel mai avansat și sportiv
Civic de până acum.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Sport, culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.

CIVIC SPORT
Cu alura atletică, bine definită, arată la fel de puternic și hotărât atât
în parcare, cât şi pe șosea. Kitul de caroserie sculptural și
aerodinamic, împreună cu stopurile impresionante și eleronul de
hayon, conturează un aspect sportiv, garantat să întoarcă priviri.
Experiența sportivă continuă în interior prin elementele impresionante
de design, cum ar fi cadranele cu iluminare roșie, pedalele
din aluminiu și volanul îmbrăcat în piele. Toate sunt proiectate
pentru a stârni emoții, la fiecare călătorie.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Sport, culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.

NOUA NOASTRĂ
GENERAŢIE
DE MOTOARE
Am creat o gamă nouă de motoare echipate cu tehnologia
Earth Dreams pentru a oferi ultimului nostru Civic
performanţa sport potrivită design-ului său avansat.
Poți alege între două motoare rafinate, supraalimentate,
pe benzină: puternicul 1.5 VTEC de 182CP,
sau eficientul 1.0 VTEC de 126CP.
După ce te-ai decis asupra motorului, în continuare
trebuie să alegi transmisia, fie una manuală şi precisă
cu 6 trepte, fie una automată, CVT cu 7 trepte.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Elegance, culoarea Polished Metal Metallic.

SPAŢIU
DE TOP
Am vrut să proiectăm o mașină pentru lumea reală, o mașină care este
una dintre cele mai spațioase din clasa sa și este suficient de flexibilă
pentru a transporta tot ce vă trebuie. Noul Civic dispune de numeroase
componente utile, cum ar fi hayon-ul cu deschidere largă pentru a ușura
încărcarea și descărcarea, bancheta spate versatilă, rabatabilă 60:40,
și protecţia inteligentă pentru portbagaj, retractabilă și reversibilă,
care poate fi manevrată folosind o singură mână.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Sport, culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.
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CALITATE
ÎNALTĂ,
INTERIOR
HI-TECH
Înconjoară-te de confort şi calitate
cu materiale plăcute la atingere şi detalii
premium. Am inclus o gamă vastă de
tehnologii utile, ca inteligentul sistem
multimedia Honda CONNECT cu ecran tactil
de 7"*, climatizarea automată cu două zone,
scaunele faţă încălzite şi frână electronică
de parcare, pentru a face fiecare călătorie
cu atât mai plăcută.

*Honda CONNECT este standard pe toate modelele, cu excepţia echipării Comfort.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Sport,
culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.

HONDA CONNECT
Noul Civic integrează sistemul multimedia Honda CONNECT cu ecran tactil de 7"*, radio digital DAB,
Apple Carplay și Android Auto™**. Playerul audio prin internet Aha™ îți permite redarea melodiilor favorite,
a podcasturilor și a serviciilor noi.
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Sistemul Multimedia Honda CONNECT 7" te ţine la curent cu toate lucrurile care te pasionează, cum ar fi
muzica preferată şi prietenii, toate acestea printr-un singur ecran central cu funcţie touchscreen.

APPLE CarPlay şi ANDROID AUTO™
Poți conecta fără probleme telefonul Android
sau iPhone-ul la ecranul tactil, ceea ce îți permite
să efectuezi apeluri, să asculți muzică sau
să trimiți și să primești mesaje.

NAVIGAŢIE PRIN SATELIT
Navigaţia Garmin integrată te ajută să
găseşti uşor traseul şi, datorită actualizărilor
TMC (canal de mesaje trafic), te vei afla
întotdeauna pe ruta cea mai bună.

CAMERĂ VIDEO PENTRU MARȘARIER
Cuplează în marşarier, iar camera video din
spate prinde viaţă automat pe ecranul de 7"
Honda CONNECT, cu posibilitatea alegerii
mai multor unghiuri de vizualizare.

RADIO DIGITAL DAB
Bucură-te de calitatea sunetului digital
și de o selecție abundentă de stații radio,
afișate clar pe ecran.

*Honda CONNECT este standard pe toate modelele, cu excepţia echipării Comfort. Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router
WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet
poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay. Funcţiile, aplicațiile și serviciile
Apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop)
sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune. Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări,
precum şi a altora, vă rugăm să consultați paginile de specificații 39-42.
Apple CarPlay este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Modelul din imagine este Civic 5D Sport.
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SIGURANȚA
PE PRIMUL LOC
Honda SENSING este unul dintre cele mai avansate ansambluri de tehnologii de siguranță
disponibile şi a fost proiectat pentru a te menține pe tine și pasagerii tăi în siguranță.

Recunoaşterea semnelor din trafic
Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie
identifică semnele din trafic și ţi le afişează
pe ecran. Pot fi afișate simultan două semne.

Sistem de frânare pentru
atenuarea coliziunilor
Dacă o coliziune cu un vehicul sau
cu un pieton este iminentă, această
funcţie te va avertiza asupra pericolului
și va reduce viteza pentru a diminua
efectele unui potențial impact.

Limitator inteligent de viteză
Combină inteligent funcția limitatorului reglabil de
viteză cu sistemul de recunoaștere a semnelor
de circulaţie pentru a seta automat limita de viteză
la cea detectată de sistemul de recunoaștere.

Sistem de avertizare
părăsire bandă de circulaţie
Vei fi avertizat sonor şi luminos dacă autovehiculul
părăseşte banda de circulaţie fără ca tu
să acţionezi maneta de semnalizare.

Cruise Control Adaptiv-Inteligent
Această funcţie detectează dacă un vehicul aflat
pe o bandă adiacentă intenționează să treacă
brusc în fața ta și reglează în avans viteza.
De asemenea, te ajută să menții distanța dintre
tine și autovehiculul din față, astfel încât
să nu fie nevoie să modifici viteza.

Sistem de asistență părăsire carosabil
O cameră video montată pe parbriz detectează
dacă autovehiculul este în pericol de
a părăsi carosabilul și folosește sistemul de
direcție electric pentru a aplica corecții subtile,
menţinând vehiculul pe banda sa de circulaţie.
În anumite condiții, poate chiar aplica frâna.

Cruise Control Adaptiv
cu Low-Speed Following*
Această funcție menține distanța dintre tine şi
autovehiculul din faţă în limita vitezei de croazieră
setată. În cazul în care autovehiculul detectat
se oprește, funcția va decelera și va opri
autovehiculul, fără a fi nevoie să apeşi pedala
de frână. Odată ce mașina din față începe
să se mişte, apasă ușor pedala de accelerație
pentru a relua deplasarea.

Sistem de menţinere bandă de circulaţie
Ajută la menținerea rulării autovehiculului
dumneavoastră pe mijlocul benzii,
oferind o experiență de condus mai puțin
stresantă prin reducerea mișcărilor
de corecție a direcției și a efortului depus
la deplasarea pe autostradă.

*Low-Speed Following este disponibil doar pentru versiunile echipate cu transmisie automată / CVT.
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SPORT

1.0 VTEC TURBO
Transmisie manuală
cu 6 viteze

♦ Jante din aliaj de 17"
♦ Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag
♦ Tapiţerie din material textil (cusătură roșie)
♦ Scaune faţă încălzite
♦ Sistem de climatizare automat
♦H
 onda CONNECT - (ecran tactil 7",
radio digital AM/FM/DAB, internet radio,
aplicaţie Aha™ integrată, navigare pe internet,
Apple CarPlay şi Android Auto™)*
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Bluetooth™ Hands-Free Telephone
♦ Port USB
♦ Cadran de bord iluminat roşu
♦ Mod ECON
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)
♦ S istem de avertizare părăsire
bandă de circulație (LDW)
♦ Sistem de menținere bandă de circulație (LKAS)
♦ Limitator inteligent de viteză
♦ Cruise Control Adaptiv-Inteligent (i-ACC)
♦ Sistem de asistare părăsire carosabil (RDM)
♦ S istem de recunoaștere a semnelor
de circulație (TSR)

♦ Servodirecţie adaptivă asistată electric (EPS)
♦ Frână de parcare electrică cu funcţie Brake Hold
♦ Sistem de oprire automată a motorului la semafor
♦ Lumini automate
♦ Volan reglabil pe înălțime și adâncime
♦ Geamuri spate cu tentă fumurie
♦ Oglinzi laterale ajustabile electric și încălzite,
în culoarea caroseriei
♦ Faruri LED
♦ Lumini de zi cu LED
♦ Sistem de asistenţă pentru luminile de drum
♦ Ştergător spate (intermitent)
♦ Spălătoare faruri
♦ Timer cu funcţie Coming Home/Leaving Home
♦ Scaun şofer reglabil pe înălţime (manual)
♦ Geamuri electrice One Touch (faţă/spate)
♦ 8 difuzoare
♦ Volan imbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Eleron
♦ Difuzor bară spate
♦ Kit reparație pană (roată de rezervă
de mici dimensiuni nu este disponibilă)

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de pe
Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi
utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay.
Funcţiile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™,
trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™.
Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune.
Apple CarPlay este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Sport, culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.
Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 39-42.

ELEGANCE
În plus față de dotările disponibile pentru
varianta Sport 1.0 VTEC Turbo:

1.0 VTEC TURBO
Transmisie manuală
cu 6 viteze
Transmisie automată
cu 7 viteze (CVT)

♦ Lumini Ambientale Plafon
♦ Cotieră Spate
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone
♦ Oglinzi pliabile electric
♦ Cadran de bord iluminat albastru
♦ Honda CONNECT - (ecran tactil 7",
radio digital AM/FM/DAB, internet radio,
aplicaţie Aha™ integrată, navigare pe internet,
Apple CarPlay şi Android Auto™) cu sistem
de navigație Garmin*
♦ Senzor de ploaie
♦ Proiectoare de ceaţă
♦ Ornamente geamuri în tentă cromată
♦ Cameră video pentru marşarier
♦ Senzori de parcare (față și spate)
♦ Kit reparație pană (roată de rezervă
de mici dimensiuni nu este disponibilă)

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de
pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet
poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple
CarPlay. Funcţiile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™,
trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™.
Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune.
Apple CarPlay este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Elegance, culoarea Platinum White Pearl.
Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 39-42.

SPORT
♦ Jante din aliaj de 17"
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Pedale din aluminiu
♦ Servodirecţie adaptivă asistată electric (EPS)
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)
♦ Sistem de avertizare părăsire
bandă de circulație (LDW)
♦ Sistem de menținere bandă de circulație (LKAS)
♦ Limitator inteligent de viteză
♦ Cruise Control Adaptiv-Inteligent (i-ACC)
♦ Sistem de asistare părăsire carosabil (RDM)
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor
de circulație (TSR)
♦ Senzori de parcare (față și spate)
♦ Honda CONNECT cu navigaţie Garmin (ecran tactil 7", radio digital AM/FM/DAB,
internet radio, aplicaţie Aha™ integrată, navigare
pe internet, Apple CarPlay şi Android Auto™)*
♦ 2 x port USB/port HDMI
♦ Comenzi audio pe volan

1.5 VTEC TURBO
Transmisie manuală cu 6 viteze

♦ Bluetooth™ Hands Free Telephone
♦ Cameră video pentru marşarier
♦ 8 difuzoare
♦ Ornamente exterioare sport (faţă/spate/praguri)
♦ Geamuri spate fumurii
♦ Faruri cu LED
♦ Lumini de zi cu LED
♦ Proiectoare de ceaţă
♦ Tapiţerie din material textil
♦ Cadran de bord iluminat roşu
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone
♦ Roată de rezervă de uz temporar

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de pe
Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi
utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay.
Funcţiile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™,
trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™.
Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune.
Apple CarPlay este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport, culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic.
Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 39-42.

SPORT
PLUS

În plus față de dotările disponibile pentru
varianta Sport 1.5 VTEC Turbo:
♦ Sistem de avertizare unghi mort (BSI)
♦ Sistem avertizare trafic lateral (CTM)
♦ Sistem Smart Entry & Start
♦ Încărcător wireless
♦ High-power audio - 11 difuzoare
♦ Plafon panoramic din sticlă (cu deschidere)
♦ Amortizoare adaptive electric
♦ Scaun șofer reglabil electric pe 8 direcții
♦ Scaun pasager cu suport lombar reglabil electric
♦ Kit reparație pană (roată de rezervă
de mici dimensiuni nu este disponibilă)
♦ Oglindă interioară retrovizoare electrocromată

1.5 VTEC TURBO
Transmisie manuală
cu 6 viteze
Transmisie automată
cu 7 viteze, CVT
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus, culoarea Rallye Red.
Pentru specificații complete, vă rugăm să consultați paginile 39-42.

01 MATERIAL TEXTIL NEGRU
CU CUSĂTURĂ ROȘIE
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TAPIȚERIE
INTERIOR
Oricare ar fi culoarea aleasă pentru Civic,
tapiţeria o va completa perfect.

SPORT 1.0T
ELEGANCE 1.0T
SPORT 1.5T
SPORT PLUS 1.5T

MATERIAL TEXTIL
NEGRU

MATERIAL TEXTIL NEGRU
CU CUSĂTURĂ ROȘIE

♦
♦
♦

♦
-

02 MATERIAL TEXTIL NEGRU
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VIAȚA
ÎN CULORI
Am creat o gamă de culori care
să se potrivească stilului tău, fiecare
dintre ele fiind perfect aleasă pentru
a complementa liniile îndrăzneţe
și superbe ale noului Civic.

CRYSTAL BLACK PEARL

Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Sport.
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OBSIDIAN BLUE METALLIC

SONIC GREY PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

LUNAR SILVER METALLIC

POLISHED METAL METALLIC

RALLYE RED

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

PERSONALIZARE
Accesoriile originale sunt construite la aceleași standarde ca orice mașină Honda.
Trebuie doar să le alegi pe cele care ți se potrivesc.

GAMA BRONZE
Exprimă-ţi personalitatea cu îndrăzneața gamă Bronze.
Pachetul include: Spoiler frontal, praguri laterale, difuzor aer spate, capace oglinzi,
ornamente inferioare bară față și spate - toate în culoarea Infinite Bronze.
Elemente disponibile și ca opțiuni individuale.
Imaginile includ jantele opţionale din aliaj CI1805 de 18".
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GAMA RED
Subliniază stilul sportiv natural al mașinii cu gama Red.
Pachetul include: Spoiler frontal, praguri laterale, difuzor aer spate, capace oglinzi,
ornamente inferioare bară față și spate - toate în culoarea Rallye Red.
Elemente disponibile și ca opțiuni individuale.
Imaginile includ jantele opţionale din aliaj CI1806.
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GAMA BLACK
Exprimă-ţi personalitatea cu îndrăzneața gamă BLACK.
Pachetul include: Spoiler frontal, praguri laterale, difuzor aer spate, capace
oglinzi, ornamente inferioare bară față și spate - toate în culoarea Berlina Black.
Elemente disponibile și ca opțiuni individuale.
Imaginile includ jantele opţionale din aliaj CI1801 de 18".
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JANTE DIN ALIAJ CI1805 DE 18", GAMA BRONZE

JANTE DIN ALIAJ CI1806 DE 18", GAMA RED

Jante în mai multe nuanţe ce au o suprafaţă mată,
spiţe Infinite Bronze, capac central şlefuit
şi emblema H în crom lucios. Au şi un inel şlefuit
în spatele spiţelor, care accentuează mărimea
şi adâncimea roţilor.

Sunt finisate cu o tăietură în formă de diamant cu suprafaţă
de tip A strălucitoare, spiţe Gunpowder Black, margine
exterioară roșie. Capac central şlefuit, şi emblema H
în crom lucios. Au şi un inel şlefuit în spatele spiţelor,
care accentuează mărimea şi adâncimea roţilor.

DECORAȚIUNI GEAMURI
Accentuează latura sportivă a Civicului tău.
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TEHNOLOGIE
Sunteți conectat în permanență și pasagerii
se distrează de minune.

KIT SUPORT TABLETĂ

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS

Acest suport pentru tabletă, cu bază pentru
tetiere, se potrivește cu orice tabletă
cu dimensiuni variind de la 7” la 11.6”.
Are funcţie de înclinare, pentru a putea fi ajustat
la cea mai bună poziție de vizionare.

Kitul de încărcare wireless Honda se asigură
că telefonul tău va fi întotdeauna încărcat.
Plasează pur și simplu smartphone-ul
pe suportul de încărcare integrat pentru încărcare
fără efort și fără a duce grija cablurilor.
33

PROTECŢIE
& SIGURANŢĂ
O gamă de accesorii proiectate pentru
protecția Civic-ului tău.

PROTECȚIE PORTBAGAJ
Durabil, impermeabil și anti-alunecare.
Această protecție previne murdăria și lichidele
să îți atingă mocheta portbagajului și spatele
scaunelor spate.

PACHET PROTECŢIE
Pachetul Protecție conține accesorii solide, durabile și elegante, proiectate pentru a proteja Civic-ul tău
de zgârieturi și lovituri. Pachetul include: protecții laterale, protecții prag portieră
și protecție încărcare portbagaj. Elementele Pachetului de Protecţie sunt disponibile şi individual.

34

TOURING
Cârlig de remorcare, separator pentru
animale, cutii de plafon şi protecții
pentru portbagaj, tot ce ai nevoie
pentru a profita din plin de viață
și de noul tău Civic.

PACHET CARGO
Protejează-ţi Civic-ul de noroi și zgârieturi, păstrând în același timp lucrurile organizate și securizate.
Pachetul include: organizator portbagaj, covorașe de cauciuc cu margine ridicată
și ornamente protectoare pentru pragul portbagajului.
Produsele Cargo Pack sunt, de asemenea, disponibile ca accesorii individuale.
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SUPORT BICICLETE THULE - EASYFOLD

PORTBAGAJ PLAFON

Creat de Thule, certificat de Honda. Acest suport de
biciclete susține două biciclete, este ușor de instalat,
are o funcție de înclinare pentru un acces ușor la portbagaj
și un sistem de blocare antifurt pentru securitate.
Se pliază pentru depozitare.

Profită la maximum de spațiul din interiorul
Civic-ului tău cu această cutie
de plafon elegantă, cu sistem de blocare.
Disponibilă cu capacitate de 410L, 400L și 320L.

CÂRLIG DE REMORCARE DETAŞABIL

CÂRLIG DE REMORCARE DETAŞABIL - SPORT

Cu acest cârlig de remorcare detaşabil poţi tracta cu

Cu acest cârlig de remorcare detaşabil poţi tracta cu
uşurinţă o rulotă sau o remorcă şi, când nu mai este folosit,
poate fi ușor demontat. O capacitate de tractare de 1400 kg.
Este disponibil şi în varianta fixă.

uşurinţă o rulotă sau o remorcă şi, când nu mai este folosit,
poate fi ușor demontat. O capacitate de tractare de 1400 kg.
Este disponibil şi în varianta fixă.
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CONFORT
INTERIOR
Un plus pentru experienţa la volan
şi mult mai mult confort

PACHET ILUMINARE
Pachetul Iluminare foloseşte o combinaţie de lumini subtile pentru a oferi o atmosfere ambientală
deosebită în interiorului vehiculului. Pachetul include: lumini ambientale albastre pentru podea,
ornamente luminoase pentru praguri, iluminare albastră consolă şi accente luminoase. Elementele sunt
disponibile şi ca accesorii individuale. Un pachet de iluminare roşie este disponibil pentru echiparea Sport.
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SCAUN PENTRU COPII HONDA
Scaunele originale Honda de copii oferă o protecție superioară pentru
copilul tău, de la nou-născuți până la 12 ani. Există două opțiuni de instalare:
Sistemul ISOFIX sau centura de siguranță în 3 puncte.

COVORAŞE ELEGANCE
Aceste covorașe elegante și confortabile
au bordură neagră de piele pentru durabilitate,
și emblema Civic elegantă, țesută.
Include: covorașe față și spate.
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Motor
Tip
Capacitate cilindrică (cc)
Număr de valve pe cilindru

SPORT

ELEGANCE

SPORT

SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO
Manuală

1.0 VTEC TURBO
Manuală / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuală

1.5 VTEC TURBO
Manuală / CVT

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

988

988

1498

1498

4 Valve

4 Valve

4 Valve

4 Valve

Norma de poluare

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Combustibil

Benzină

Benzină

Benzină

Benzină

Putere maximă
(kW @ rpm)

93@5,500

93@5,500

134@5,500

134@5,500 /
134@6,000

Putere maximă
(CP @ rpm)

126@5,500

126@5,500

182@5,500

182@5,500 /
182@6,000

Cuplu maxim
(Nm @ rpm)

200@2,250

200@2,250 /
180@1,700-4,500

240@1,900-5,000

240@1,900-5,000 /
220@1,7005,500

Performanţe

0 - 100 km/h (secunde)

10.8

10.9 / 10.8

8.2

8.3 / 8.4

Viteză maximă (km/h)

207

203 / 200

220

220 / 200

Nivel zgomot interior (dB)

64.5

64.5

64.5

64.5

Consum şi emisii Worldwide Harmonised Light
Vehicle Test Procedure (WLTP)†
Consum (fază joasă) (l/100km)

7.5

7.5 / 7.7

8.2

8.2 / 9.7

Consum (fază înaltă) (l/100km)

5.2

5.3 / 5.7

5.3

5.3 / 5.6

Consum (mixt) (l/100km)

6.0

6.1 / 6.5

6.2

6.1 / 6.7

Emisii CO2 (mixt) (g/km)

137

119-170 / 128-175

140

139 / 152

Urban (l/100km)

5.9

5.9 / 5.2

7.1

7.1 / 7.9

Extraurban (l/100km)

4.2

4.2 / 4.4

4.7

4.7 / 4.9

Mixt (l/100km)

4.8

4.8 / 4.7

5.6

5.6 / 6.0

Emisii CO2 (g/km)

110

96-135 / 100-119

128

128 / 137

Lungime (mm)

4518

4518

4518

4518

Lăţime (mm)

1799

1799

1799

1799

Lăţime - inclusiv oglinzi laterale (mm)

2076

2076

2076

2076

Consum şi emisii - New European Driving
Cycle (NEDC)†

Dimensiuni

Înălţime - neîncărcat (mm)

1434

1434

1434

1434

Ampatament (mm)

2697

2697

2697

2697

Ecartament faţă (mm)

1537

1537

1537

1537

Ecartament spate (mm)

1566

1566

1565

1565

Gardă la sol - cu şofer (mm)

129

129

129

129

5

5

5

5

Diametrul de bracare (m)

11.8

11.8

11.8

11.8

Blocare volan (rotiri)

2.22

2.22

2.22

2.22

Locuri (persoane)

Volum
Portbagaj (litri, metoda VDA)

478

478

420

420

Portbagaj - Scaune spate rabatate,
Încărcare până la nivelul geamurilor (litri, metoda VDA)

828

828

770

770

Rezervor (litri)

46

46

46

46

1281-1362

1275-1348 /
1284-1356

1307-1357

1307-1357 /
1340-1389

Masă*
Masă proprie (kg)

1775

1775

1760

1760 / 1790

Sarcină utilă (kg)

416-427

416-427 / 419-491

403-453

403-453 / 401-450

Greutate maximă admisă pe osie față și spate (kg)

940/855

940-855 /
950-845

950-835

950-835 /
985-830

Masă maximă tractabilă cu frâne (kg)

1200

1200 / 800

-

-

Masă maximă tractabilă fără frâne (kg)

500

500

-

-

Masă maximă suport bagaje plafon (kg)

45

45

45

-

Masă maximă autorizată (kg)
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Siguranţă

SPORT

ELEGANCE

SPORT

SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO
Manuală

1.0 VTEC TURBO
Manuală / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuală

1.5 VTEC TURBO
Manuală / CVT

Airbag şofer SRS

♦

♦

♦

♦

Airbag pasager SRS cu dezactivare

♦

♦

♦

♦

Airbag-uri laterale (faţă)

♦

♦

♦

♦

Airbag-uri laterale cortină (faţă şi spate)

♦

♦

♦

♦

Tetiere active

♦

♦

♦

♦

Discuri ventilate faţă 15"

♦

♦

-

-

Discuri ventilate faţă 16"

-

-

♦

♦

Discuri pline spate 15"

♦

♦

♦

♦

ABS (Sistem de frânare antiblocare)

♦

♦

♦

♦

Sistem de distribuţie a forţei de frânare

♦

♦

♦

♦

Asistenţă la frânarea de urgenţă

♦

♦

♦

♦

Controlul tracţiunii şi stabilităţii

♦

♦

♦

♦

Sistem de asistare la pornirea din pantă

♦

♦

♦

♦

Centuri de siguranţă faţă cu
sistem de retractare în 2 stadii

♦

♦

♦

♦

Centuri de siguranţă spate cu
sistem de retractare în caz de urgenţă

♦

♦

♦

♦

Sistem ISO Fix (scaune spate laterale)

♦

♦

♦

♦

Semnal oprire de urgenţă

♦

♦

♦

♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope

♦

♦

♦

♦

Sistem de prevenire a coliziunilor (CMBS)

♦

♦

♦

♦

Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)

♦

♦

♦

♦

Sistem menţinere bandă de circulaţie (LKAS)

♦

♦

♦

♦

Sistem de avertizare părăsire bandă (LDW)

♦

♦

♦

♦

Sistem de asistare părăsire carosabil (RDM)

♦

♦

♦

♦

Limitator inteligent de viteză

♦

♦

♦

♦

Cruise Control Inteligent-Adaptiv (i-ACC)

♦

♦

♦

♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie (TSR)

♦

♦

♦

♦

Low-Speed Following

-

-/♦

-

-/♦

Sistem de Informaţii Unghi Mort (BSI)

-

-

-

♦

Monitor Trafic Adiacent (CTM)

-

-

-

♦

Sistem blocare pornire motor – Immobilizer

♦

♦

♦

♦

Sistem de alarmă

♦

♦

♦

♦

Selectare descuiere uşi

♦

♦

♦

♦

Închidere centralizată
cu 2 chei tip briceag

♦

♦

♦

-

Sistem Smart Entry & Start

-

-

-

♦

Protecţie portbagaj

♦

♦

♦

♦

Tapiţerie din material textil

♦

♦

♦

♦

Volan îmbrăcat în piele

♦

♦

♦

♦

Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

♦

♦

♦

♦

Pedale din aliaj

♦

♦

♦

♦

Securitate

Interior

♦ Standard - Nu este disponibil ○ Parte din pachetul Premium
*Greutățile maxime de remorcare se bazează pe un gradient de 12% și sunt testate în conformitate cu reglementările UE.
†Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecteze experiența reală de conducere. Honda Civic a
fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanța reală
a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziție dintre NEDC (fostul regim de testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate
cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153.
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Funcţii şi tehnologii

SPORT

ELEGANCE

SPORT

SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO
Manuală

1.0 VTEC TURBO
Manuală / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuală

1.5 VTEC TURBO
Manuală / CVT

Mod ECON

♦

♦

♦

♦

Lumină indicator treaptă de viteză

♦

♦

♦

♦

Servodirecție adaptivă, asistată electric
(Motion Adaptive EPS)

♦

♦

♦

♦

Frână de parcare electrică
cu funcţie de menţinere automată

♦

♦

♦

♦

Sistem de oprire a motorului la semafor

♦

♦/-

♦

♦/-

Padele schimbare treaptă de viteză pe volan

-

-/♦

-

-/♦

Sistem de amortizoare adaptiv (faţă şi spate)

-

-

-

♦

Confort şi utilitate
Sistem de climatizare automat

♦

-

-

-

Sistem de climatizare automat cu două zone

-

♦

♦

♦

Senzor de ploaie

-

♦

♦

♦

Ştergător spate (intermitent)

♦

♦

♦

♦

Senzor de lumină

♦

♦

♦

♦

Oglindă retrovizoare electrocromată

-

-

-

♦

Senzori de parcare (faţă şi spate)

-

♦

♦

♦

Geamuri electrice One Touch cu acţionare din cheie
(faţă şi spate)

♦

♦

♦

♦

Volan reglabil pe înălţime şi adâncime

♦

♦

♦

♦

Oglinzi laterale reglabile electric
şi încălzite

♦

♦

♦

♦

Oglinzi laterale rabatabile electric

-

♦

♦

♦

Oglinzi laterale rabatabile electric
din cheie

-

♦

♦

♦

Oglindă parasolar
cu iluminare

♦

♦

♦

♦

Priză accesorii (faţă)

♦

♦

♦

♦

Priză accesorii (spate)

-

♦

♦

♦

Cârlige de ancorare portbagaj x 4

♦

♦

♦

♦

Scaun şofer cu suport lombar electric

♦

♦

♦

♦

Scaun şofer reglabil electric

-

♦

♦

♦

Scaun pasager cu suport lombar electric

-

-

-

♦

Consolă centrală cu cotieră glisantă
şi compartiment de depozitare

♦

♦

♦

♦

Cotieră spate cu suport pentru pahar

-

♦

♦

♦

Buzunar spătar scaun sofer

-

-

-

♦

Buzunar spătar scaun pasager

♦

♦

♦

♦

Scaune faţă încălzite

♦

♦

♦

♦

Scaune spate pliabile 60/40

♦

♦

♦

♦

Driver Information Interface
cu display color

♦

♦

♦

♦

Cadran de bord iluminat albastru

-

♦

-

-

Cadran de bord iluminat roşu

♦

-

♦

♦

Lumină hartă (faţă)

♦

♦

♦

♦

Lumină ambientală

-

♦

♦

♦

Lumină portbagaj

♦

♦

♦

♦

Lumină torpedou

♦

♦

♦

♦

Lumină de curtoazie (faţă şi spate)

♦

♦

♦

♦

Lumini interioare
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SPORT

ELEGANCE

SPORT

SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO
Manuală

1.0 VTEC TURBO
Manuală / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuală

1.5 VTEC TURBO
Manuală / CVT

Honda CONNECT
(Ecran tactil 7", Radio Digital AM/FM/DAB,
Apple CarPlay / Android Auto™, Internet Radio,
Aha™ App, navigare internet)*

♦

-

-

-

Honda CONNECT cu Navigaţie Garmin
(Ecran tactil 7", Radio Digital AM/FM/DAB,
Apple CarPlay / Android Auto™, Internet Radio,
Aha™ App, navigare internet)*

-

♦

♦

♦

x2 port USB

♦

♦

♦

♦

Mufă HDMI∆

♦

♦

♦

♦

Încărcător wireless

-

-

-

♦

Audio şi comunicaţii

8 Difuzoare

♦

♦

♦

-

High Power Audio - 11 difuzoare

-

-

-

♦
♦

Comenzi audio pe volan

♦

♦

♦

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)

♦

♦

♦

♦

Cameră video pentru mers înapoi

-

♦

♦

♦

Antenă radio aerodinamică

♦

♦

♦

♦

Mânere uşi în culoarea caroseriei

♦

♦

♦

♦

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei
cu indicator LED integrat

♦

♦

♦

♦

Plafon panoramic (cu deschidere)

-

-

-

♦

Ornamente exterioare sport
(faţă/spate/praguri)

♦

-

♦

♦

Exterior

Evacuare dublă centrală

-

-

♦

♦

Grilă neagră

♦

♦

♦

♦

Ornament geamuri in tentă cromată

-

♦

-

-

Ornament geamuri in tentă neagră

♦

-

♦

♦

Geamuri fumurii

♦

♦

♦

♦

Faruri cu LED (fază scurtă/lungă)

♦

♦

♦

♦

Sistem de asistare pentru fază lungă

♦

♦

♦

♦

Spălătoare faruri

♦

♦

♦

♦

Proiectoare de ceaţă cu halogen

-

♦

-

-

Proiectoare de ceaţă cu LED

-

-

♦

♦

Lumini de zi cu LED

♦

♦

♦

♦

Lumină frână superioară

♦

♦

♦

♦

Timer cu funcţie
Coming Home/Leaving Home

♦

♦

♦

♦

Jante din aliaj 17"

♦

♦

♦

♦

Anvelope 235/45 R17

♦

♦

♦

♦

Kit reparaţie anvelopă

♦

♦

-

♦

Roata de rezervă de uz temporat

-

-

♦

-

Lumini exterioare

Roţi

♦ Standard - Nu este disponibil
∆

Este recomandat un dispozitiv flash USB de 256 MB sau mai mare. Unele dispozitive pot fi necompatibile.

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de pe Honda CONNECT pot rezulta taxe
pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staționare. Doar
telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay. Funcţiile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi
modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™.
Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune.
Apple CarPlay este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
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Aceste specificaţii nu se referă la niciun produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv culorile modelelor, cu sau fără
notificare prealabilă, la momentul pe care el îl considerã potrivit. Pot fi incluse modificări majore sau minore. Sunt depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor prezentate în acest catalog.
Prezenta publicaţie nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite
de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite şi produse cu câteva luni înainte de a fi
distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul
dealerului, dacă modelul avut în vedere are una din specificaţiile descrise în prezentul catalog. Imaginile din această broşură sunt cu titlu de prezentare.
Honda Trading România, Șos. București-Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park, 077190, Voluntari, Județul Ilfov, România; www.hondatrading.ro
Nu aruncaţi la coş. Oferiţi unui prieten sau reciclaţi.

