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NOUL
CIVIC

Cu un design complet reimaginat, noul 

Civic Sedan simbolizează spiritul nostru 

inovator şi excelenţa tehnică. Rezultatul este 

un vehicul cu spirit şi personalitate unică, 

un vehicul ce stârnește emoţii în spatele 

volanului, rafinat, confortabil şi sofisticat.  

Nu în ultimul rând, este un vehicul construit 

în jurul unui component vital. Tu. 

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO 
Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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Elegant și sportiv, design-ul contemporan 

al noului Civic este proporţionat superb, 

cu o combinaţie unică de linii dramatice, 

sculpturale și curbe netede, ce curg lin 

de la capota elegantă până la portbagajul 

ușor lăsat, atrăgător.

STIL
aVaNSaT

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO 
Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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Detaliile de design, cum ar fi  

noile faruri cu LED, jantele sportive  

din aliaj* şi grila cromată distinctă,  

oferă noului Civic un stil unic,  

atletic şi contemporan.

*Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42.  
Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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Cabina spaţioasă a noului Civic vă 

înconjoară cu materiale confortabile, 

plăcute la atingere și de înaltă calitate, 

scaune conturate pentru susţinere şi un 

panou de bord cursiv şi cuprinzător. 

Dorim să vă bucuraţi de fiecare călătorie, 

motiv pentru care am creat un mediu ce 

oferă un sentiment real de conectivitate cu 

Civic-ul dumneavoastră. Poziţia de condus 

ergonomică şi sportivă, combinată cu noul 

sistem de direcţie cu pinion dublu, vă oferă 

un răspuns ferm şi control excelent.

INTEGRaRE
PERFECTă

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO 
Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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Interiorul noului Civic a fost proiectat pentru a 

fi clar și intuitiv, cu toate dotările  și informaţiile 

importante vizibile și ușor accesibile.  

Pachetul complet de tehnologii utile face fiecare 

călătorie cu atât mai plăcută, fie că vorbim de 

sistemul multimedia avansat Honda CONNECT  

cu ecran touchscreen de 7”, sistemul de 

climatizare automat cu două zone, scaunele 

faţă și spate încălzite sau noua frână electronică 

inteligentă de parcare*.

Noul Civic a fost proiectat să ofere vizibilitate 

optimă în jur, în timp ce interiorul este un spaţiu 

liniştit și relaxant.

TEHNOLOGII
UTILE

*Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42.
Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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HONDa CONNECT

Noul Civic integrează noul sistem multimedia Honda CONNECT cu ecran tactil de 7"*,  

ce vă ţine la curent cu toate lucrurile care vă pasionează, cum ar fi muzica preferată şi prietenii,  

toate acestea printr-un singur ecran central cu funcţie touchscreen.

APPLE CarPlay şi ANDROiD AUTO™

Puteţi conecta fără probleme telefonul android 

sau iPhone-ul la ecranul tactil, ceea ce vă 

permite să efectuaţi apeluri, să ascultaţi muzică 

sau să trimiteţi și să primiţi mesaje.

NAViGAŢiE PRiN SATELiT

Navigaţia Garmin integrată vă ajută  

să găsiţi uşor traseul şi, datorită actualizărilor 

TMC (canal de mesaje din trafic), vă veţi afla 

întotdeauna pe ruta cea mai bună.

CAmERă ViDEO PENTRU mARşARiER

Cuplaţi în marşarier iar camera video din spate  

prinde viaţă automat pe ecranul de 7", cu posibilitatea 

alegerii mai multor unghiuri de vizualizare.

RADiO DiGiTAL DAB

Bucuraţi-vă de calitatea sunetului  

și de o selecţie abundentă de staţii radio, 

afișate clar pe ecran. 

*Honda CONNECT este disponibil doar pentru echipările Elegance şi Executive. 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 verificaţi abonamentul telefonului mobil. Funcţia de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staţionare. 
Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu apple CarPlay. Funcţiile, aplicaţiile și serviciile apple CarPlay pot 
să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza android auto™, trebuie să descărcaţi pe telefon aplicaţia 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 
funcţie de regiune. Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, precum şi a altora, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42. 

apple CarPlay este o marcă înregistrată a apple Inc., înregistrată în S.U.a. și în alte ţări.

Modelul din imagine este Civic Sedan Executive.
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COmENZi AUDiO  
PE VOLAN

Majoritatea comenzilor pe care le 

folosiţi frecvent, precum Cruise Control, 

Bluetooth™ și comenzile audio, au fost 

poziţionate pe volan, astfel încât să fie 

întotdeauna accesibile.

BUTON ECON

Vă ajută să rulaţi mai eficient, să economisiţi 

combustibil și să reduceţi emisiile.

SCAUNE ÎNCăLZiTE

Credem că toţi pasagerii dumneavoastră 

trebuie să se simtă confortabil, așa că am 

adăugat încălzire atât pentru scaunele 

din faţă, cât și pentru cele din spate.

ÎNCăRCARE TELEFON
WiRELESS

Cablurile încâlcite devin istorie cu 

sistemul nostru de încărcare wireless,  

ce aduce tehnologii de ultimă oră în 

interiorul Civic-ului dumneavoastră.

BUTON  
START / STOP  

Sistemul inteligent de acces fără cheie 

încuie și descuie portierele și permite 

pornirea motorului fără să fiţi nevoit  

să căutaţi cheia.

FRÂNă DE PARCARE

Frâna de parcare electrică înlocuiește 

frâna mecanică manuală și se decuplează 

prin apăsarea ușoară a pedalei  

de acceleraţie.

SPAŢiUL PORTBAGAJULUi

Portbagajul nostru încăpător vă oferă tot spaţiul 

necesar pentru tot ce aveţi nevoie, cu posibilitate 

de extindere prin plierea banchetei spate pentru 

capacitate suplimentară de încărcare.

Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42.  
Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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Am creat pentru noul și dinamicul Civic Sedan un motor ce 

livrează puterea și economia perfect potrivite design-ului său.

Motorul pe benzină 1.5 i-VTEC TURBO dezvoltă 182 CP,  

o cantitate impresionantă de putere rafinată, şi un cuplu de 240 Nm.  

În plus, acesta este dotat cu tehnologia inovatoare Earth Dreams  

pentru optimizarea performanţelor și eficienţei. Motorul este disponibil  

fie impreună cu ingenioasa noastră transmisie manuală cu 6 trepte,  

fie cu cea automată CVT cu 7 viteze.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic.

PUTEREa
DE a PERFORMa
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Când am dezvoltat modelul Civic, am vrut  

să construim un vehicul care să ofere  

echilibrul perfect între confortul deplasării  

și manevrabilitatea dinamică și sportivă.  

așadar am reproiectat suspensia pentru  

a include sistemul independent Multi-Link  

pe puntea spate, în tandem cu cel  

MacPherson pentru puntea faţă.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO 
Executive de culoare Polished Metal Metallic.
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HONDa SENSING

Honda SENSING este unul dintre cele mai avansate ansambluri de 

tehnologii de siguranță disponibile şi a fost proiectat pentru a vă 

menține pe dumneavoastră şi pasagerii dumneavoastră în siguranță.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO 
Executive de culoare Polished Metal Metallic.

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

Sistem de avertizare  
părăsire bandă de circulaţie 

Veţi fi avertizat sonor şi luminos dacă 

autovehiculul părăseşte banda de 

circulaţie fără ca dumneavoastră să 

acţionaţi maneta de semnalizare. 

Sistem de menţinere 
bandă de circulaţie 

ajută la menţinerea rulării autovehiculului 

dumneavoastră pe mijlocul benzii, 

oferind o experienţă de condus mai puţin 

stresantă prin reducerea mișcărilor de 

corecţie a direcţiei și a efortului depus la 

deplasarea pe autostradă.

Cruise Control Adaptiv-Inteligent 
această funcţie detectează dacă un 

vehicul aflat pe o bandă adiacentă 

intenţionează să treacă brusc în faţa 

dumneavoastră și reglează în avans 

viteza. De asemenea, vă ajută să 

menţineţi distanţa dintre dumneavoastră și 

autovehiculul din faţă, astfel încât să nu fie 

nevoie să modificaţi viteza.

Cruise Control Adaptiv 
cu Low-Speed Following* 
această funcţie menţine distanţa dintre 

dumneavoastră şi autovehiculul din faţă, 

în limita vitezei de croazieră setată. În 

cazul în care autovehiculul detectat se 

oprește, sistemul va decelera și va opri 

autovehiculul, fără a fi nevoie să apăsaţi 

pedala de frână. Odată ce mașina din faţă 

începe să se mişte, apăsaţi ușor pedala de 

acceleraţie pentru a relua deplasarea.

Sistem de frânare pentru 
atenuarea coliziunilor 

Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un 

pieton este iminentă, această funcţie vă 

va avertiza asupra pericolului și va reduce 

viteza pentru a diminua efectele unui 

potenţial impact. 

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 direcţie electric pentru a aplica 

corecţii subtile, menţinând vehiculul pe 

banda sa de circulaţie. În anumite condiţii, 

poate chiar aplica frâna.

Recunoaşterea semnelor din trafic 
Sistemul de recunoaștere a semnelor de 

circulaţie identifică semnele din trafic și vi 

le afişează pe ecran. Pot fi afișate simultan 

două semne.

Limitator inteligent de viteză 
Combină inteligent funcţia 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.
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SIGURaNŢă aVaNSaTă

Ne angajăm să vă menținem în siguranță, motiv pentru care 

am implementat o gamă largă de tehnologii inteligente în noul 

dumneavoastră Civic.

airbag-uri multiple, sistem de antiblocare a frânei (anti-lock Braking System),  

distribuţie electronică a forţei de frânare (Electronic Brakeforce Distribution) și  

sistem de control al stabilităţii și tracţiunii (Vehicle Stability assist), toate echipate standard. 

alte funcţii inteligente, precum asistenţa la frânare, care mărește forţa de frânare în caz  

de urgenţă, vă menţin mai în siguranţă ca niciodată pe șosea.

Mai presus de toate acestea, noul Civic combină cele mai recente tehnologii  

cu funcţii inteligente, precum recunoașterea semnelor de circulaţie (Traffic Sign 

Recognition), frâna de parcare electrică cu funcţie de menţinere automată și sistemul  

de monitorizare a unghiului mort (Blind Spot Information)*.

Limitele sunt setate, forţate, depășite și setate din nou. La Honda,  

nu facem niciodată compromisuri, astfel încât dumneavoastră să puteţi conduce 

întotdeauna cu încredere totală.

*Pentru mai multe informaţii asupra disponibilităţii acestor dotări, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42.  
Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic.

1: STRUCTURĂ DE 
COMPATIBILITATE 
AVANSATĂ

Structura caroseriei cu inginerie 
avansată de compatibilitate 
(advanced Compatibility 
Engineering) distribuie energia 
impactului frontal mai uniform 
în întreg vehiculul, ajutând la 
protecţia pasagerilor.

2: AGILE HANDLING  
ASSIST

În timpul rulării, senzorii 
monitorizează aderenţa pentru 
a calcula puterea sau forţa de 
frânare necesare pentru control 
optim, oferind șoferului un 
comportament al vehiculului mai 
intuitiv și dinamic.

3: TETIERE  
ACTIVE

Împreună cu centurile de 
siguranţă ELR în 3 puncte, aceste 
tetiere faţă ajută la menţinerea în 
siguranţă a pasagerilor şi reduc 
riscul de leziuni la nivelul gâtului, 
în eventualitatea unei coliziuni.

4: SISTEM DE 
MONITORIZARE A 
PRESIUNII DIN ANVELOPE

Sistemul vă avertizează în cazul 
în care presiunea nu este cea 
corectă. Poate, de exemplu, să 
vă avertizeze în avans cu privire 
la o perforare superficială.
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CIVIC-ul
DUMNEaVOaSTRă
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ELEGaNCE

♦ Jante din aliaj de 17"
♦ asistenţă la frânare
♦ Controlul tracţiunii și stabilităţii (VSa)
♦ Sistem de asistare la pornirea din pantă
♦ Sistem de prevenire a coliziunilor (CMBS)
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă de circulaţie (LDW)
♦ Sistem de menţinere bandă de circulaţie (LKaS)
♦ Limitator inteligent de viteză
♦ Cruise Control adaptiv-Inteligent (i-aCC)
♦ Low Speed FollowingΔ

♦ Sistem de asistenţă părăsire carosabil (RDM)
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor de circulaţie (TSR)
♦ Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag
♦ Tapiţerie din material textil
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele†
♦ Pedale din aliaj
♦ Mod ECON
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone
♦ Senzor lumină
♦ Senzor ploaie
♦ Senzori de parcare (faţă și spate)
♦ Oglinzi încălzite, reglabile și rabatabile electric

♦ Oglinzi rabatabile electric din cheie
♦ Scaune faţă încălzite
♦ Scaun şofer cu suport lombar reglabil electric
♦ Cadran de bord iluminat albastru
♦ Scaun şofer reglabil pe înălţime (manual)
♦  Honda CONNECT (apple CarPlay şi android auto™, 

ecran tactil 7", radio digital aM/FM/DaB, internet radio, 
aplicaţie aha™ integrată, navigare pe internet)*

♦ Cameră video pentru marşarier
♦ 2 x port USB/port HDMI
♦ 8 difuzoare
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Volan reglabil pe înălţime și adâncime
♦ Bluetooth™ Hands Free Telephone
♦ Mânere uşi cromate
♦ Grilă cromată
♦ Geamuri cu tentă cromată
♦ Faruri cu halogen
♦ Proiectoare de ceaţă cu halogen
♦ Spălătoare faruri
♦ Lumini de zi cu LED
♦ Timer cu funcţie Coming Home/Leaving Home
♦ Geamuri electrice One Touch (faţă şi spate)

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

ΔDisponibil doar pentru versiunile echipate cu transmisie CVT.
†Disponibil doar pentru versiunile echipate cu transmisie manuală.

*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 verificaţi abonamentul telefonului mobil. Funcţia de navigare pe internet poate 
fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staţionare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu apple CarPlay. 
Funcţiile, aplicaţiile și serviciile apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza android auto™, trebuie să descărcaţi pe telefon 
aplicaţia 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 funcţie de regiune.

apple CarPlay este o marcă înregistrată a apple Inc., înregistrată în S.U.a. și în alte ţări.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Elegance de culoare Brilliant Sporty Blue Metallic. 
*Pentru specificaţiile complete ale acestei echipări, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42.  
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EXECUTIVE

♦  Sistem de Informaţii Unghi Mort (BSI)
♦  Sistem de Monitorizare Trafic adiacent (CTM)
♦ Sistem Smart Entry & Start  
♦ Tapiţerie din piele
♦ Scaune spate încălzite
♦ Scaun pasager cu suport lombar reglabil electric
♦ Oglindă retrovizoare electrocromată
♦ Încărcător wireless
♦ 10 difuzoare
♦ Plafon panoramic 
♦ Faruri cu LED
♦ Proiectoare de ceaţă cu LED

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

În plus faţă de dotările disponibile  
pentru varianta Elegance:

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic.  
*Pentru specificaţiile complete ale acestei echipări, vă rugăm să consultaţi paginile de specificaţii 39-42.  
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RALLYE RED LUNAR SiLVER mETALLiC CRYSTAL BLACK PEARL

BRiLLiANT SPORTY BLUE mETALLiC

VIaŢa ÎN CULORI

am creat o gamă de culori care să se potrivească stilului 

dumneavoastră, fiecare dintre ele fiind perfect aleasă pentru  

a complementa liniile îndrăzneţe și superbe ale noului Civic.

TAFFETA WHiTEmiDNiGHT BURGUNDY PEARL

POLiSHED mETAL mETALLiC

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive.
29



Oricare ar fi culoarea aleasă pentru Civic,  

tapiţeria din stofă sau piele o va completa perfect.

TaPIŢERIE
INTERIOR

PIELE
NEAGRĂ

PIELE  
IVORY*

MATERIAL TEXTIL
NEGRU

ELEGANCE ♦
EXECUTiVE ♦ ♦

01 PIELE NEaGRă 

03 MaTERIaL TEXTIL NEGRU

*Tapiţeria din piele Ivory este disponibilă opţional cu următoarele culori: 
Polished Metal Metallic, Crystal Black Pearl şi Midnight Burgundy Pearl.

02 PIELE IVORY
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VIaŢa E PLINă DE OPŢIUNI

accesoriile originale Honda au fost proiectate și fabricate la aceleași standarde riguroase ca orice 

alt produs Honda. astfel, ele sunt durabile, sigure, exacte și garantate pentru a se potrivi.  

Tot ce trebuie să faceţi este să alegeţi accesoriul potrivit pentru dumneavoastră.

SUPORT BiCiCLETE

Creat de Thule, certificat de Honda. acest suport de biciclete susţine două biciclete, este ușor de instalat, 

are o funcţie de înclinare pentru un acces ușor la portbagaj și un sistem de blocare antifurt pentru securitate. 

Dispune de un conector cu 13 pini și necesită un cablaj electric cu 13 pini. Este disponibil în 2 variante:  

Coach şi Easyfold, care se pliază pentru depozitare.

PACHET PROTECŢiE

Îl numim Pachet de Protecţie din motive întemeiate: covoraşele din cauciuc cu margini ridicate,  

apărătoarele de noroi şi tava pentru portbagaj sunt confecţionate din materiale rezistente, de înaltă calitate. 

În plus, logo-ul Civic este reliefat pe covoraşe şi pe tava de portbagaj, pentru un aspect mai sofisticat. 

Elementele Pachetului de Protecţie sunt disponibile şi ca accesorii individuale.
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ELERON PORTBAGAJ

Este în culoarea caroseriei şi a fost proiectat  

pentru a accentua aspectul sportiv 

al noului Civic.

PRAGURi LATERALE

Pragurile laterale de culoare negru lucios 

accentuează personalitatea dinamică  

a noului Civic.

PACHET SPORT

accentuaţi aspectul deja sportiv al noului Civic cu Pachetul Sport. 

include: spoiler faţă negru lucios, praguri laterale, spoiler spate şi eleron portbagaj. 

Elementele Pachetului Sport sunt disponibile şi ca accesorii individuale.

SPOiLER FAŢă şi SPATE

aceste spoilere atrăgătoare pentru faţă şi spate 

complementează design-ul remarcabil  

al noului Civic.
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HUSă PARBRiZ

această husă pentru parbriz acţionează ca un scut împotriva intemperiilor, protejând de asemena oglinzile  

și geamurile laterale de vremea rea, atunci când mașina este parcată afară. are imprimat logo-ul CIVIC.

KiT SUPORT TABLETă

acest suport pentru tabletă, cu bază pentru tetiere,  

se potrivește cu orice tabletă cu dimensiuni variind de 

la 7” la 11.6”. are un component util de înclinare, pentru 

a putea fi ajustat la cea mai bună poziţie de vizionare.

Kitul de încărcare wireless Honda vă asigură că telefonul 

dumneavoastră compatibil va fi întotdeauna încărcat. 

Plasaţi pur și simplu smartphone-ul pe suportul de încărcare 

integrat pentru încărcare fără efort și fără grija cablurilor.

ÎNCăRCăTOR WiRELESSPACHET iLUmiNARE

Pachetul Iluminare foloseşte o combinaţie de lumini pentru a oferi o atmosfere ambientală deosebită 

în interiorului vehiculului. include: lumini ambientale albastre pentru podea, ornamente luminoase  

pentru praguri, iluminare albastră consolă şi accente luminoase.  

Elementele sunt disponibile şi ca accesorii individuale.
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♦ Standard    - Nu este disponibil

†Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecteze experienţa reală de condus. Honda Civic a fost supus noului ciclu de 
testare WLTP a emisiilor de CO

2
 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanţa reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul 

fazei de tranziţie dintre NEDC (fostul regim de testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO
2
 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153.

*Greutăţile maxime de remorcare se bazează pe un gradient de 12% și sunt testate în conformitate cu reglementările UE. 

Siguranţă

ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT

Tetiere active (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (Sistem de frânare antiblocare) ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de distribuţie a forţei de frânare ♦ ♦ ♦ ♦

Asistenţă la frânarea de urgenţă ♦ ♦ ♦ ♦

Controlul tracţiunii şi stabilităţii (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare la pornirea din pantă (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranţă faţă şi spate cu retractare în caz de urgenţă ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem iSO Fix ♦ ♦ ♦ ♦

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) ♦ ♦ ♦ ♦

Cruise Control inteligent-Adaptiv (i-ACC) ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie (TSR) ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire carosabil (RDm) ♦ ♦ ♦ ♦

Limitator inteligent de viteză ♦ ♦ ♦ ♦

Low Speed Following - ♦ - ♦

Sistem de avertizare unghi mort și monitorizare trafic adiacent (BSi & CTm) - - ♦ ♦

Securitate

Sistem blocare pornire motor – immobilizer ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă ♦ ♦ ♦ ♦

Selectare descuiere uşi ♦ ♦ ♦ ♦

Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag ♦ ♦ - -

Sistem Smart Entry & Start - - ♦ ♦

interior

Tapiţerie din material textil ♦ ♦ - -

Tapiţerie din piele - - ♦ ♦

Volan îmbrăcat în piele ♦ ♦ ♦ ♦

Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ♦ - ♦ - 

Pedale din aliaj ♦ ♦ ♦ ♦

Funcţiii şi tehnologii

mod ECON ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină indicator treaptă de viteză ♦ ♦ ♦ ♦

Servodirecţie 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 - ♦ - ♦

Confort şi utilitate

Sistem de climatizare automat cu doua zone ♦ ♦ ♦ ♦

Senzor de ploaie ♦ ♦ ♦ ♦

Senzor de lumină ♦ ♦ ♦ ♦

Oglindă retrovizoare electrocromată - - ♦ ♦

Senzori de parcare (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi electrice (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice One Touch (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice cu acţionare din cheie ♦ ♦ ♦ ♦

Volan reglabil pe înălţime şi adâncime ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale rabatabile electric din cheie ♦ ♦ ♦ ♦

motor

ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

Manuală

Tip Benzină Benzină Benzină Benzină

Capacitate cilindrică (cc) 1498 1498 1498 1498

Număr de valve pe cilindru 4 Valve 4 Valve 4 Valve 4 Valve

Normă de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Combustibil Fără plumb (95) Fără plumb (95) Fără plumb (95) Fără plumb (95) 

Performanţe

Putere maximă (kW @ rpm) 134@5,500 134@6,000 134@5,500 134@6,000

Putere maximă (CP @ rpm) 182@5,500 182@6,000 182@5,500 182@6,000

Cuplu maxim (Nm @ rpm) 240@1,900-5,000 220@1,700-5,500 240@1,900-5,000 220@1,700-5,500

0 - 100 km/h (secunde) 8.5 8.1 8.6 8.2

Viteză maximă (km/h) 210 200 210 200

Consum şi emisii - Worldwide Harmonised  
Light Vehicle Test Procedure (WLTP)†

Consum (fază joasă) (l/100km) 8.4 9.8 8.4 9.9

Consum (fază înaltă) (l/100km) 5.1 5.3 5.1 5.4

Consum (mixt) (l/100km) 5.9 6.4 6.0 6.5

Emisii CO
2
 (mixt) (g/km) 114-189 121-223 115-189 122-224

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

Urban (l/100km) 7.0 7.5 7.0 7.5

Extraurban (l/100km) 4.6 4.7 4.6 4.7

mixt (l/100km) 5.5 5.7 5.5 5.7

Emisii CO2 (g/km) 104-160 107-170 104-160 107-170

Dimensiuni

Lungime (mm) 4648 4648 4648 4648

Lăţime (mm) 1799 1799 1799 1799

Lăţime - inclusiv oglinzi laterale (mm) 2075 2075 2075 2075

Înălţime - neîncărcat (mm) 1416 1416 1416 1416

Ampatament (mm) 2698 2698 2698 2698

Ecartament faţă (mm) 1547 1547 1547 1547

Ecartament spate (mm) 1576 1576 1576 1576

Gardă la sol - cu şofer (mm) 124 124 124 124

Locuri (persoane) 5 5 5 5

Diametrul de bracare (m) 11.3 11.3 11.3 11.3

Blocare volan (rotiri) 2.22 2.22 2.22 2.22

Volum

Portbagaj (litri, metoda VDA) 519 519 519 519

Rezervor (litri) 46 46 46 46

masă*

masă proprie (kg) 1279-1321 1307-1348 1279-1321 1307-1348

masă maximă autorizată (kg) 1740 1770 1740 1770

Sarcină utilă (kg) 419-461 422-463 419-461 422-463

Greutate maximă admisă pe osie - faţă și spate (kg) 925-830 955-830 925-830 955-830

masă maximă tractabilă cu frâne (kg) 1200 800 1200 800

masă maximă tractabilă fără frâne (kg) 500 500 500 500

Siguranţă

Airbag şofer i-SRS (umflare în două etape) ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag pasager SRS ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale cortină (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Tetiere faţă cu protecţie suplimentară ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri ventilate faţă 16" ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri pline spate 15" ♦ ♦ ♦ ♦
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♦ Standard    - Nu este disponibil

ΔEste 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 verificaţi abonamentul telefonului mobil. Funcţia de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în staţionare. Doar telefoanele iPhone 5 sau 
mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu apple CarPlay. Funcţiile, aplicaţiile și serviciile apple CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza android auto™, 
trebuie să descărcaţi pe telefon aplicaţia 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 funcţie de regiune. 

apple CarPlay este o marcă înregistrată a apple Inc., înregistrată în S.U.a. și în alte ţări.

Lumini exterioare

ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT

Faruri cu halogen ♦ ♦ - -

Faruri cu LED - - ♦ ♦

Sistem de asistare pentru fază lungă ♦ ♦ ♦ ♦

Lumini de zi cu LED ♦ ♦ ♦ ♦

Proiectoare de ceaţă cu halogen ♦ ♦ - -

Proiectoare de ceaţă cu LED - - ♦ ♦

Lumină frână superioară ♦ ♦ ♦ ♦

Timer cu funcţie  
Coming Home/Leaving Home

♦ ♦ ♦ ♦

Spălătoare faruri ♦ ♦ ♦ ♦

Roţi

Jante din aliaj 17" ♦ ♦ ♦ ♦

Anvelope 215/50 R17 ♦ ♦ ♦ ♦

Kit reparaţie anvelope ♦ ♦ ♦ ♦

Confort şi utilitate

ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuală
1.5 VTEC TURBO

CVT

Oglinzi laterale rabatabile electric ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi parasolar cu iluminare ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun şofer reglabil pe înălţime (manual) ♦ ♦ ♦ ♦

Buzunar spătar scaun sofer - - ♦ ♦

Buzunar spătar scaun pasager ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun şofer cu suport lombar reglabil ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun pasager cu suport lombar reglabil - - ♦ ♦

Consolă centrală cu cotieră glisantă şi compartiment de depozitare ♦ ♦ ♦ ♦

Scaune faţă încălzite ♦ ♦ ♦ ♦

Scaune spate încălzite - - ♦ ♦

Scaune spate pliabile 60/40 ♦ ♦ ♦ ♦

Driver information interface cu display color ♦ ♦ ♦ ♦

Cotieră spate cu suport pentru pahar ♦ ♦ ♦ ♦

Lumini interioare

Lumină hartă (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină torpedou ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină ambientală ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină de curtoazie (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦

Cadran de bord iluminat albastru ♦ ♦ ♦ ♦

Audio şi comunicaţii

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∆ ♦ ♦ ♦ ♦

8 Difuzoare ♦ ♦ - -

10 Difuzoare - - ♦ ♦

Încărcător wireless - - ♦ ♦
Bluetooth™ Hands Free Telephone System ♦ ♦ ♦ ♦

Comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦ ♦

Cameră video pentru mers înapoi ♦ ♦ ♦ ♦

Exterior

Grilă cromată ♦ ♦ ♦ ♦

mânere uşi cromate ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei cu indicatoare integrate ♦ ♦ ♦ ♦

Plafon panoramic - - ♦ ♦

Antenă radio aerodinamică ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri în tentă cromată ♦ ♦ ♦ ♦
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VISELE 
CHIaR DEVIN 

REaLITaTE

Visele pot fi puternice. Ele vă împing 

să realizaţi mai mult, să exploraţi idei 

noi, tehnologii noi şi să descoperiţi noi 

modalităţi de a rezolva problemele. 

Pot fi sursa de inspiraţie pentru 

proiectarea și construirea unei 

adevărate supermașini cum este 

Honda NSX. Visând la o lume mai 

bună, am dat viaţă unui robot umanoid 

numit asimo, am zburat cu HondaJet 

şi am creat unele dintre cele mai 

populare motociclete de pe planetă. 

Cunoştinţele pe care le dobândim  

din toate lucrurile pe care le facem  

le punem în practică în tot ceea  

ce construim, inclusiv în noua  

noastră gamă Civic.

Modelele din imagine sunt Civic Type R GT de culoare Championship White,  
Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus de culoare Rallye Red şi  
Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive de culoare Polished Metal Metallic. 4443
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