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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, 
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Täis-
hübriid

44



Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, 
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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täiel rinnal 
Naudi elu

0201
KUNI 840 KM 
SÕIDUULATUST JA 
108 G/KM HEITMEID 
(KOMBINEERITUD)*

ISELAADIV – POLE 
VAJA PISTIKUSSE 
ÜHENDADA 

* Lisateabe saamiseks vt lk 78–79.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83.

Täiesti uus Civic e:HEV peidab endas kõige 
arenenumat iselaadivat hübriidtehnoloogiat, mis 
tagab tundlikkuse ja ökonoomsuse. Kuna e:HEV 
annab täishübriidi kogemuse, saab Civic erinevalt 
kerghübriidist sõita sujuvalt ja hääletult ka üksnes 
elektrirežiimis, nii et iga sõit tekitab elevust ja rõõmu. 

Nüüdseks 11. põlvkonda jõudnud Civic 
kasutab Honda veerandsajandi vältel kogutud 
hübriidtehnoloogia teadmisi, mille tulemuseks on 
e:HEV tehnoloogia, mis tagab täiusliku tasakaalu 
jõudluse ja ökonoomsuse vahel iga kord, kui rooli 
taha istud. 

Lisaks ümbritseb Civicu sportlikku dünaamikat 
luukpära siluetiga kere, mis lihtsalt püüab pilku. 
Civicu nimi on kvaliteedimärk, mis julgustab selle 
kohta rohkem teada saama. 
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Honda e:HEV tehnoloogia tähendab, et 
saad kogu aeg nautida elektrimootoriga 
sõitmise eeliseid, nagu silmapilkne 
võimsus. Iselaadiva hübriidina toodab 
see ise elektrit, nii et sul pole kunagi 
vajadust seda vooluvõrku ühendada – saad 
maksimaalse energia minimaalse vaevaga. 
Uus Civic on tõepoolest juhile loodud 
hübriid. 

kohe
võimsus-
Suurepärane

0201
REGENERATIIVNE 
PIDURDAMINE LAEB 
AKUT

HÜBRIIDAJAMI 
GARANTII 5 AASTAT / 
100 000 KM

Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Sõiduomadused
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Sõiduomadused
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, 
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Tõeliselt mitmekülgse uue Civicu sõidurežiimid 
pakuvad vajaduse korral eriti suurt võimsust või 
ökonoomsust. 

Sõidurežiimide Normal, Sport, Econ ja Individual 
lihtne vahetamine võimaldab muuta sõidu sinu 
eelistustele sobivaks ja kasutada e:HEV süsteemi 
parimat jõudlust. 

Normal esindab ideaalselt välja töötatud jõudluse 
ja ökonoomsuse tasakaalu, Sport pakub suuremat 
kiirendust ja Econ suurendab kütusesäästu. 
Vali Individual, et seadistada rooli kergust ja 
gaasipedaali tundlikkust, ning sõida nii, nagu 
soovid. 

sõit
Tasakaalus 

0201
KÜTUSEKULU 
4,7 L / 100 KM WLTP 
KOMBINEERITUD 
TSÜKLIGA*

ELEKTRIMOOTORI 
SUURIM 
PÖÖRDEMOMENT 
315 NM

* Saadaval valitud varustustasemetel.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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loodud
Sõitmiseks

Civic on algusest peale olnud uuenduslik. 
Põlvkondade jooksul ja enam kui 27 miljoni 
müüdud autoga on selle nimi saanud 
usaldusväärsuse ja sportliku hingega 
innovatsiooni sünonüümiks. 

Jõudlus on muljet avaldav ja viimseni 
lihvitud veermik laseb sul teega üheks saada. 
Juhitavus ja sõiduomadused on seadistatud 
nii, et need pakuksid ühtviisi täpset 
dünaamikat ja mugavust. 

0201
0–100 KM/H 7,8 
SEKUNDIGA*

ELEKTRIMOOTORI 
VÕIMSUS 184 HJ

* Saadaval valitud varustustasemetel.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83 
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Salong
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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, 
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Sukeldu avarasse ja stiilsesse interjööri: uue Civicu 
pikem teljevahe ja laiem rööbe jätab rohkem ruumi 
ja suurendab mugavust. 

Ergonoomiline sõiduasend ja Honda uued 
kõrgendatud toega esiistmed vähendavad stressi 
pikal sõidul – uuendus, mille eesmärk on aidata sul 
pingevabalt sõita ja väljapuhanuna kohale jõuda. 

Nutikalt disainitud materjalid ja tuntav kvaliteet 
muudavad salongi nauditavaks kohaks igal kiirusel. 

salong
Esmaklassiline

0201
PEHMED MATERJALID 
TAGAVAD MODERNSE ILME 

JUHTMETA LAADIMINE 
SUURIMA MUGAVUSE 
TAGAMISEKS*

* Saadaval valitud varustustasemetel.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Civicu salong on kujundatud nii, et seda saab hõlpsalt 
muuta sobivaks kõige vajamineva transportimiseks, 
olgu tegu argipäevarutiini või nädalavahetuse 
tegevusega. 

Alates seljakotist kuni spordivarustuseni või isegi 
neljajalgse sõbrani – Civic sobib sujuvalt sinu eluga, 
mida iganes su päevad kaasa toovad. 

järgi
vajaduste
Loodud sinu 

0201
PAKIRUUMI SUURIM 
MAHT 1220 LIITRIT*

NAHAST ISTMEKATTED 
PAKUVAD ÜLIMAT 
LUKSUST*

* Saadaval valitud varustustasemetel. 
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Välimus
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Mudelid pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl 
ja Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, 
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Uus Civic esindab tänapäevast mõtlemist ja tipptasemel 
hübriidtehnoloogiat ning selle olemuses väljendub Honda 
pikaajaline sportlik päritolu. 

Dünaamiline siluett, avatav klaaskatus*, täislaiuses tagatuled 
ja laiem rööbe loovad väga modernse auto, mis näib edasi 
liikuvat isegi siis, kui seisab paigal. 

Civic ei ole kunagi kartnud trende algatada, selle asemel, et 
lihtsalt massiga kaasa minna, ning selle luukpära siluetiga 
kere tähistab edasi minekut, jõudlust ja esmaklassilist 
kvaliteeti. 

kohe praegu
põlvkond -
Järgmine

0201
MEEKÄRJE 
DISAINIGA ILUVÕRE  

KLAASIST 
PANORAAMKATUS*

* Saadaval ainult varustustasemel Advance.
Mudelid pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl ja 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, 
vt tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Tõeline stiil ei lähe kunagi moest – Civic on 
autojuhte rõõmustanud juba alates 1972. 
aastast. Uue põlvkonna alustaladeks on värske 
ja voolujooneline disain, milles paistavad 
silma puhtad ja kontuuritud jooned ning 
sportlik siluett, mis lihtsalt püüab pilku. 

See auto on loodud muljet avaldama, nii linnas 
kui ka maanteel. 

paistab silma
Stiil, mis

0201
ADAPTIIVSED LED-
ESITULED*

UUE DISAINIGA 
18-TOLLISED 
VALUVELJED*

* Saadaval valitud varustustasemetel.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Tehnoloogia
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Tehnoloogia
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval,  
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Kristallselge ja kõrglahutusega ekraaniga 
varustatud täisdigitaalne* armatuurlaud hoiab sind 
kõigega kursis. Honda CONNECTi 9-tollise keskse 
ekraaniga meelelahutussüsteemil on muuhulgas 
DAB-digitaalraadio ja satelliitnavigatsoon 
ning juhiabisüsteemid, nagu tagumine 
parkimiskaamera, annavad sulle täieliku kontrolli. 

Android AutoTM ja juhtmeta Apple CarPlay® 
võimaldavad sujuvat nutitelefoniga ühendamist, et 
saaksid nautida uue Civicu sünkroonis tehnoloogia 
kogemust. 

See kõik on osa Honda filosoofiast „inimliku 
puudutusega tehnoloogia“. 

innovatsiooni
Veidi rohkem

0201
10,2-TOLLINE 
TÄISDIGITAALNE 
NÄIDIKUTE PANEEL*

ESMAKLASSILINE HELI 
12 BOSE KÕLARIGA*

* Saadaval ainult varustustasemel Advance.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt tehnilisi 
andmeid lk 78–83. 
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Ohutus
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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval,  
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.

Ohutus
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0201
TÄIUSTATUD 
HONDA SENSING
OHUTUSTEHNOLOOGIA 

UUS LIIKLUSUMMIKU 
ABISÜSTEEM 

Täiustatud ohutusfunktsioonide komplekt Honda 
SENSING ja 11 turvapatja näitavad selgelt, et ohutus 
on uue Civicu loomuses. 

Uus 100-kraadise laia vaateväljaga esikaamera 
parandab teetähiste ja sõidukite tuvastamise 
võimekust, samal ajal kui tahavaatekaamera ning 
eesmised ja tagumised sonarandurid teevad 
Civicust ühe ohutuima koha teel. 

ohutum
Igati

  
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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turvatunne
Täielik

Kokkupõrget leevendav 
pidurdussüsteem 
Ennetab kokkupõrkevõimalust teise 
sõiduki, jalakäija või jalgratturiga, 
hoiatades juhti ja vähendades kiirust.

Kokkupõrget leevendav gaasikontroll 
Tuvastab sõiduki ees ja taga olevad 
takistused ning väljastab helisignaali ja 
visuaalse hoiatuse, kui need seisavad või 
liiguvad kiirusel alla 10 km/h.

Teelt väljakaldumise hoiatussüsteem  
Hoiatussüsteem, mis annab märku, kui 
sõiduk väljub sõidurajalt või teepiiretest. 

Nutikas kiiruspiirik  
Seab kiiruspiirangu automaatselt 
selliseks, nagu näitab liiklusmärkide 
tuvastamise süsteem.  

Kohanev kiirushoidik koos aeglasel 
kiirusel järgimisega 
Hoiab püsivat kiirust ning määratud 
vahemaad sõiduki taga ja ees, vajaduse 
korral aeglustab ja peatab auto 
autonoomselt.

Liiklusummiku abisüsteem 
Vähendab juhi töökoormust aeglasel 
kiirusel ja liiklusummikutes, hoides 
sõidukit sõidurajal ja piisava pikivahega.

Adaptiivsed kaugtuled* 
Funktsioon vähendab soovimatut 
pimestamist, kasutades eesolevate 
sõidukite tuvastamiseks pardakaamerat, 
ning lülitab automaatselt sisse ja välja 
üksikud LED-id, et tagada kõige sobivam 
valgusvoog. 

Honda SENSING ohutustehnoloogia täispaketiga varustatud 
uus Civic seab esikohale inimese. Honda inimkeskne 
lähenemine kajastub igas meie tegevuses ja on iga meie auto 
aluseks. Honda SENSING tehnoloogia sisaldab järgmist: 

* Saadaval ainult varustustasemel Advance.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83.
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Pimeala teave 
Kui kõrvaloleval sõidurajal tuvastatakse 
lähenev sõiduk, süttib vastavas 
küljepeeglis diskreetne hoiatustuli, et 
muuta sõiduraja vahetamine ohutumaks. 

Ristuva liikluse hoiatus 
Jälgib tagurdamisel radariandurite abil 
taganurkade ümbrust ja annab märku, 
kui tuvastatakse kummaltki poolt 
lähenev sõiduk. 
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Parkimisandurite süsteem 
Eesmised ja tagumised parkimisandurid 
jälgivad Civicu ümbruses olevaid takistusi, 
et muuta auto paigutamine lihtsamaks 
ja stressivabamaks. Sellele lisandub 
tahavaatekaamera, mis kuvab 9-tollisele 
puuteekraanile selge pildi auto taga 
olevast ruumist. 



Stiil
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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval,  
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.

39
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



4040



Uus Civic on valmis kõigeks, olgu selleks siis õhtune 
kohting või nädalavahetuse väljasõit: seadmete 
laadimis- ja hoiukohad ning nutika kujundusega 
armatuurlaud on vaid mõned näited, mis toovad 
igapäevaellu veidi sära. 

asuma
Valmis teele

0201
SOOJENDUSEGA ROOL*UUS LIHTSA DISAINIGA 

ARMATUURLAUD

* Saadaval valitud varustustasemetel.  
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Uus Civic on erakordne auto: praktiline 
ja võimas, ruumikas ja sportlik, mugav 
ja moodne. See on tundlike, sujuvate ja 
ökonoomsete hübriidide seas uusim ning 
on õnnistatud sportliku hoiaku ja laitmatute 
sõiduomadustega. 

See on auto, mis on kõigeks valmis, olles 
ühtaegu nii peresõbralik kui ka sportliku 
loomusega – kes ütles, et kõike pole võimalik 
saada? 

maailmast 
Parim igast

  
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval, vt 
tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Sinu
Civic
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Sinu
Civic

  
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.  
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid saadaval,  
vt tehnilisi andmeid lk 78–83.
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• Honda SENSING

•  Honda CONNECT koos 
navigatsioonisüsteemiga, 
9-tolline puuteekraan, AM / FM / 
DAB, Apple CarPlay® 
ja Android Auto™

•  Võtmeta lukustus- ja 
käivitussüsteem

• Soojendusega esiistmed 

• 7-tolline multimeediaekraan

• 17-tollised valuveljed

• Toonklaas 

• Kangast istmekatted

• Pimeala teave

• Tahavaatekaamera

•  Elektriliselt reguleeritav 
nimmetugi juhiistmel

• Parkimisandurid ees ja taga

• Neli sõidurežiimi

• LED-tuled

• Pakiruumikate

• Automaatsed klaasipuhastid

•  Peegli ja valgustusega 
päikesesirm 

• Kaugtulede abisüsteem 

• Hädaabikutsesüsteem E-Call

• Kaheksa kõlarit

•  Elektrilised aknad (ees ja taga)

•  Kahetsooniline automaatne 
kliimaseade 

• Soojendusega küljepeeglid 

•  Bluetooth™ -i käedvaba 
telefonisüsteem

Elegance on varustatud mitme sõidukogemust parandava 
tipptasemel funktsiooniga:

Elegance

Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance toonis Premium Crystal 
Red Metallic. Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised 
funktsioonid saadaval, vt tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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• Nahast ja kangast istmekatted 

• 18-tollised valuveljed

• Juhtmevaba laadimine 

• Eesmised udutuled 

• Automaatne kahetsooniline kliimaseade tagumise õhuavaga 

• Automaatselt tumenev tahavaatepeegel

• Mustad peeglikated ja aknaliistud ainult Sport varustustasemel.

• Sportpedaalid

Sport
Lisaks varustustaseme Elegance funktsioonidele 
sisaldab varustustase Sport järgmist:

Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal 
Blue Metallic. Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised 
funktsioonid saadaval, vt tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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Lisaks varustustaseme Sport funktsioonidele 
sisaldab varustustase Advance järgmist:

• Klaasist avatav panoraamkatus 

• Nahkistmed 

• 10,2-tolline multimeediaekraan 

• Esmaklassiline heli 12 Bose kõlariga 

• Elektrilised esiistmed 

• Adaptiivsed sõidutuled

• Soojendusega rool

• Elektriliselt reguleeritav nimmetugi kõrvalistmel

Advance

Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum 
White Pearl. Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised 
funktsioonid saadaval, vt tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

maailmas 
Ela värvikas

Väljenda oma isikupära ja vali meie värvide seast, 
mis täiustavad ideaalselt Civicu liikuvat olemust, 
nagu nt Platinum White Pearl ja Premium Crystal 
Blue Metallic.

52



Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.
Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised funktsioonid 
saadaval, vt tehnilisi andmeid lk 78–83. 

CRYSTAL BLACK PEARL SONIC GREY PEARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PLATINUM WHITE PEARL
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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal
Blue Metallic. Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised 
funktsioonid saadaval, vt tehnilisi andmeid lk 78–83. 
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istmekatted 
Salongi

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Must kunstnahk 
ja kangas

Must 
nahk

Must  
kangas

MUST KANGAS MUST KUNSTNAHK JA KANGAS MUST NAHK

Olgu tegu uue nutika kanga või esmaklassilise 
nahaga, meie polster tähendab seda, et su Civic näeb 
suurepärane välja ja ka tunne selles on suurepärane.
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Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.  
Valuvelgi müüakse eraldi. 
Mudelid pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl ja Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.

Sports
Lisa oma Civicule elegantsi Sports -paketiga, 
kuhu kuuluvad toonis Berlina Black ja tumedad 
kroomitud lisatarvikud. Paketi sisu: eesmised ja 
tagumised mustad embleemid, tagaluugi spoiler, 
alumised küljekaunistused ja küljepeeglikatted.

Pakett

5656



KÜLJEPEEGLIKATTED
Lisa veidi ainulaadsust stiilsete Berlina Black 
toonis küljepeeglikatetega. .

ALUMISED KÜLJEKAUNISTUSED
Berlina Black toonis alumised küljekaunistused 
annavad su autole jõulise ilme. 

EESMISED JA TAGUMISED MUSTAD EMBLEEMID
Väiksed detailid on olulised. Mustade embleemide pakett 
täiustab ideaalselt su Civicu sportlikku välimust. Paketi sisu: 
must Honda logo (ees ja taga), must auto nimi ja must e:HEV 
embleem. 

TAGALUUGI SPOILER 
Tagaluugi spoiler toonis Berlina Black muudab 
tagaluugi sportlikumaks, andes sellele 
silmapaistva ja liikuva ilme. 
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*Saadaval on ka pakett Carbon Style Pack Light ilma Carbon Style viimistlusega küljepeeglikateteta. 
Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi. Valuvelgi müüakse eraldi.  
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 

Carbon Style
Pakett

Pakett Carbon Style Full peaks olema su nimekirja 
eesotsas, kui sulle meeldib ainulaadne sportlik 
välimus. Paketi sisu: eesmine alumine kaunistus, 
tagumine alumine kaunistus, udutulede kaunistused, 
tagaluugi spoiler ja paketile viimase lihvi andmiseks 
Carbon Style küljepeeglikatted. Saadaval on ka 
Pakett Carbon Style Light *.
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EESMINE JA TAGUMINE ALUMINE KAUNISTUS
Eesmine ja tagumine alumine kaunistus lisavad su autole 
sportlikkust ja liikuvust.

TAGALUUGI SPOILER
Carbon Style viimistlusega tagaluugi 
spoiler annab tagaluugile sportliku 
ilme.

UDUTULEDE KAUNISTUSED
Väiksed detailid on olulised. Udutulede 
kaunistused täiustavad ideaalselt su 
Civicu voolujoonelist disaini.

KÜLJEPEEGLIKATTED
Carbon Style viimistlusega küljepeeglikatted 
lisavad veelgi liikuvust.
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Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.   
Valuvelgi müüakse eraldi. Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.

Pakett Nordic
Silver

Täiusta oma Civicu esmaklassilist välimust ja 
tunnetust Nordic Silver paketiga. Paketi sisu: eesmine 
alumine kaunistus, tagumine alumine kaunistus, 
alumised küljekaunistused, udutulede kaunistused, 
küljepeeglikatted – kõik on hõbedase viimistlusega.
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UDUTULEDE KAUNISTUSED
Hõbedased udutulede kaunistused lisavad su 
Civicu eestvaatele silmapaistva erksa detaili ja 
täiustavad seda ideaalselt. .

EESMINE JA TAGUMINE ALUMINE KAUNISTUS
Eesmine ja tagumine alumine kaunistus lisavad autole 
elegantse metalse viimistluse.

KÜLJEPEEGLIKATTED
Jätka teemat Nordic Silver kokkusobivate 
küljepeeglikatetega.

ALUMISED KÜLJEKAUNISTUSED
Veelgi värsket detailsust saab lisada 
alumiste küljekaunistustega.
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Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.  
Valuvelgi müüakse eraldi. Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 

Ilmenite Titanium paketiga paned inimesed päid 
pöörama. Paketi sisu: eesmised, tagumised ja 
külgmised alumised kaunistused, udutulede 
kaunistused ja küljepeeglikatted. 

Titanium
Pakett Ilmenite
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EESMINE JA TAGUMINE ALUMINE KAUNISTUS
Võimenda Civicu iseloomulikke jooni eesmiste ja 
tagumiste alumiste kaunistustega.

UDUTULEDE KAUNISTUSED
Udutulede kaunistused toonis 
Ilmenite Titanium lisavad veelgi 
stiilsust.

KÜLJEPEEGLIKATTED
Küljepeeglikatted toonis Ilmenite 
Titanium muudavad välimuse 
terviklikuks.

ALUMISED KÜLJEKAUNISTUSED
Säravad alumised küljekaunistused toonis 
Ilmenite Titanium lisavad sportlikku 
elegantsi. 
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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal 
Blue Metallic.
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18-TOLLISED VALUVELJED CI1813
18-tollistel valuvelgedel CI1813 on läikiva läbipaistva 
kattega ja Gunpowder Black toonis täielik viimistlus 
ning toon toonis velgede keskkapslid.

18-TOLLISED VALUVELJED CI1812
18-tollistel velgedel CI1812 on mati läbipaistva 
kattega teemantlõikega A-pind ja Rombo Silver 
toonis avad.

18-TOLLISED VALUVELJED CI1811
18-tollistel velgedel CI1811 on läikiva läbipaistva 
kattega teemantlõikega A-pind ja Gunpowder 
Black toonis avad.

Valuveljed

03

02

01

Kolme variandiga Civicu 
valuvelgede kollektsioon mis, 
annab võimaluse lisada oma 
autole veelgi efektsust.
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Protection paketil on põhjusega selline nimi. See pakett 
kaitseb su Civicut täkete ja kriimustuste eest ning sinna 
kuuluvad kerevärvi küljeliistud, eesmised ja tagumised 
porikaitsmed, pakiruumi laadimisala kaitseliistud, igaks 
aastaajaks sobivad põrandamatid ja kokkupandav 
pakiruumi matt. Kõik lisatarvikud on valmistatud tugevatest 
kvaliteetsetest materjalidest. 

Protection
Pakett

LÄVEPAKULIISTUD
Lävepakuliistud lisavad autole isikupära ning kaitsevad 
lävepakke täkete ja kriimustuste eest. Harjatud roostevabast 
terasest liistudel on pilkupüüdev poleeritud Civicu logo. 
Komplekti kuuluvad eesmised ja tagumised liistud. 
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EESMISED JA TAGUMISED PORIKAITSMED
Kaitse autot pori ja kivide eest nende tagasihoidlike eesmiste ja 
tagumiste porikaitsmetega. Need on pikaajalise kaitse tagamiseks 
suurepärased. 

TAGUMISE PÕRKERAUA KAITSE
Pidev pagasi peale- ja mahalaadimine võib pakiruumile põhjustada 
tüütuid väikseid täkkeid ja kriimustusi. Kaitse oma auto kerevärvi 
selle kena tagumise põrkeraua kaitsmega. 

PAKIRUUMI LAADIMISALA KAITSELIISTUD
Pakiruumi laadimisala kaitseliistud on praktilised ja stiilsed 
lisatarvikud. Need kaitsevad kriimustuste ja löökide eest. 
Atraktiivse harjatud roostevabast terasest viimistlusega 
sobivad need ideaalselt pakiruumi sisemusega.

Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.  
Näidatud pildid on viitamiseks, kõik ei ole paketile vastav.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal 
Blue Metallic..
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1. Küljeliistud 
Pole midagi hullemat kui kerevärvi kriimustus või täke. 
Küljeliistud on valmistatud pehmest löögikindlast 
materjalist, kaitsevad auto külgi ja täiustavad ka disaini. 

2. Esiklaasi kate 
Esiklaasi kate, mis on mõeldud Civicu kaitsmiseks ilma 
eest, kaitseb peegleid ja eesmisi küljeaknaid raskete 
ilmastikuolude eest ning on varustatud Civicu logoga.

& Safety
Protection
Pakett

Püsi kaitstuna! Need tarvikud pakuvad kaitset ilma 
ja igapäevase kulumise eest: küljeliistud hoiavad ära 
täkete ja kriimustuste tekke ning esiklaasi kate tagab 
selge vaate iga ilmaga. 

1

Valuvelgi müüakse eraldi. Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
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Kui vead sageli pagasit või erivarustust, aitab 
pakett Cargo seda korras ja kindlalt paigal 
hoida. Paketti kuulub pakiruumialus koos 
jaoturitega. 

Cargo
Pakett

1. Pakiruumialus 
Vee- ja libisemiskindel pakiruumialus on 
vormitud pakiruumiga täiuslikult sobima ning 
kaitseb seda pori ja kriimustuste eest. Sellel 
on kõrgemad servad ja Civicu logo.

2. Pakiruumi jaoturid  
Pakiruumi jaoturid hoiavad ära kauba 
libisemise ja hoiavad seda alati paigal. 

Valuvelgi müüakse eraldi. Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance toonis Platinum White Pearl.
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1. Eemaldatav veokonks 13 klemmiga pistiku ja 
juhtmestikuga 
Eemaldatava veokonksuga saad hõlpsalt oma haagissuvilat 
või muud haagist vedada. Kui see on eemaldatud, pole isegi 
ühenduskohta näha. Haagise suurim lubatud mass: 750 kg. 
Suurim vertikaalkoormus: 75 kg.  

2. Thule jalgrattahoidik – Easyfold XT 
See Thule jalgrattahoidik, mille Honda on heaks kiitnud, 
võimaldab vedada kaht jalgratast, seda on lihtne 
paigaldada ja hoiustamiseks kokku panna. Sellel on 
kallutamisfunktsioon, mis lihtsustab pakiruumi pääsemist, 
ja vargusevastane lukustussüsteem. Sellel on 13 klemmiga 
pistik ja see vajab 13 klemmiga juhtmestikku.

3. Katuseraam 
Suurenda auto kandevõimet tugeva katuseraamiga. Sel on 
neli lukku. Suurim kandevõime: 60 kg või üks jalgratas.

4. Thule katuseboks 400 L Motion XT M Type 
Vastupidav veekindel Honda poolt heaks kiidetud 
Thule boks annab 400 liiitrit lisa-hoiuruumi. Sellel on 
lihtsa paigalduse tagamiseks PowerClick-süsteem, 
vargusevastane lukk ja kahepoolne avamine. Mõõdud: 
pikkus 175 cm, laius 86,5 cm ja kõrgus 46 cm.

5. Kokkupandav pakiruumi matt 
Kokkupandav pakiruumi matt kaitseb pakiruumi ja kogu 
laadimisala, kui tagaistmed on kokku klapitud. Mati saab ka 
ümber pöörata:  
üks pool on taftingvaibast ja teisel pool on vetthülgav 
libisemiskindel muster. Lisaks on matt painduv, et vältida 
kauba autosse peale- ja mahalaadimisel põrkerauale 
tekkivaid kriimustusi.

Transport
Pakett

Pilkupüüdev ja praktiline: lisaks silmapaistvale 
välimusele on Civic kõigeks valmis, ükskõik kuhu 
lähed ja mida teed.

Valuvelgi müüakse eraldi. Mudelid pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Advance toonis Platinum White Pearl ja Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic.
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Premium 
Illumination

Pakett White

VALGE UKSEVALGUSTUS 
Süüte sisselülitamisel süttib ukselinkidele ja 
-taskutele paigaldatud uksevalgustus ning 
kiirgab jahedat valget valgust.

Premium Illumination pakett ühendab salongi- ja välisvalgustuse 
tarvikud. Paketi sisu: eesmise jalaruumi ja istmealuse, lävepakuliistude, 
topsihoidja ja konsooli valgustuselementide täiskomplekt. 
Uksevalgustus loob auto salongis jaheda valge õhkkonna ja viimase 
lihvi lisab valgusega projitseeritud Civicu kiri.

Saadaval ka punasena. Paketis olevad tarvikud on saadaval ka eraldi.
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue Metallic. 
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Pakett White

EESMISE JALARUUMI JA ISTMEALUSED VALGED TULED 
Uste avamisel süttib istme all ja eesmises jalaruumis ere valge jahe 
valgus. Esituledega sõitmisel on valgus 50% hämaram, et juhti 
mitte segada. Kui esituled on välja lülitatud, on ka need tuled välja 
lülitatud.

VALGUSEGA PROJITSEERITUD CIVICU KIRI 
Esiuste avamisel projitseeritakse Civicu kiri ereda valge valgusega 
maapinnale, et tagada pimedas autosse istumisel ja väljumisel 
parem nähtavus.

VALGE VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD 
Valgustusega lävepakuliistud on valmistatud harjatud 
roostevabast terasest ja neid kaunistab valge valgustatud 
Civicu logo. Need kaitsevad lävepakke täkete ja kriimustuste 
eest. Komplekti kuuluvad valgustusega eesmised ja 
valgustuseta tagumised liistud. .

TOPSIHOIDIKU JA KONSOOLI VALGE VALGUSTUS 
Süüte ja esitulede sisselülitamisel süttib valgustus 
topsihoidikute ja keskkonsooli hoiulaeka põhjas ning toob 
auto salongi jahedat valget valgust.
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Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue 
Metallic. 

1. Esmaklassilised põrandamatid 
Esmaklassilised ja spetsiaalse suurusega kahevärvilise 
(must/hõbedane) nubukpalistusega ning metallist Civicu 
embleemiga taftingmatid on vastupidavad. Üks komplekt 
sisaldab eesmisi ja tagumisi matte.

2. Laste turvatool  
Honda Trifix on ideaalselt kohandatud 76–105 cm pikkuste 
laste vajadustele, mis teeb sellest ideaalse järgmise istme 
igale turvahällile, nt Honda Baby Safe’ile. Tänu integreeritud 
ISOFIX-kinnituspunktidele ja ülakinnitusele on seda lihtne 
autosse paigaldada. Optimeeritud istumisala tagab, et 
kasvavale lapsele alates 15 kuust kuni 4 aastani ja kaaluga 
kuni 22 kg on piisavalt ruumi. Ainulaadsed tipptasemel 
turvaelemendid tagavad, et su laps on autos hästi kaitstud.

3. Päikesekatted 
Päikesekatted hoiavad sind jahedas ja varjus. Need kaitsevad 
tagareisijaid päikese eest ning neid on lihtne paigaldada ja 
maha võtta. Komplekti kuulub kaks katet ja hoiukott.

& Comfort
Interior
Pakett
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Elegance Sport Advance 

Mootor

Mootor i-MMD i-MMD i-MMD

Mootor Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Töömaht 1993 1993 1993

Kolvi läbimõõt ja käik (mm) 81 x 96.7 81 x 96.7 81 x 96.7

Surveaste 13.9±0.2 13.9±0.2 13.9±0.2

Klapi ajam 4 KLAPPI 4 KLAPPI 4 KLAPPI

Heitmete standard EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Kütus Bensiin (95) Bensiin (95) Bensiin (95)

Kiirusomadused

Võimsus (kW/pmin) 105kW @ 6000 105kW @ 6000 105kW @ 6000

Võimsus (hj/pmin) 143 @ 6000 143 @ 6000 143 @ 6000

Max väändemoment (Nm/pmin) 186 @ 4500 186 @ 4500 186 @ 4500

Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm) 315 315 315

Kiirendus 0-100km/h 7.8 7.9 8.1

Max kiirus (km//h) 180 180 180

Müratase  möödasõidul (dB) 65 65 65

Kütusekulu ja heitmed (CO2) (WLTP)†

Madal - CO2 g/km 94 99 101

Keskmine - CO2 g/km 89 93 95

Kõrge - CO2 g/km 96 101 102

Eriti kõrge - CO2 g/km 133 140 141

Kombineeritud - CO2 g/km 108 113 114

Madal - l/100km 4.2 4.4 4.5

Keskmine - l/100km 3.9 4.1 4.2

Kõrge - l/100km 4.2 4.5 4.5

Eriti kõrge - l/100km 5.9 6.2 6.2

Kombineeritud - l/100km 4.7 5.0 5.0

Selgitus:
◆ Standardvarustus / – Pole saadaval 
 
† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust.  
Honda Civic on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2017/1151.  
WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites. 
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Elegance Sport Advance 

Mõõdud

Pikkus (mm) 4551 4551 4551

Laius (mm) 1802 1802 1802

Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm) 1408 1408 1408

Teljevahe (mm) 2734 2734 2734

Rööbe ees (mm) 1547 1537 1537

Rööbe taga (mm) 1586 1576 1576

Kliirens (juhiga) (mm) 128 128 128

Kliirens  - täis laetud autoga (mm) 111.7 108.6 112.1

Pöörderaadius kere nurgast (m) 11 11.6 11.6

Pöörderaadius ratta keskmest mõõdetuna (m) 5.8 6.2 6.2

Rooliratta pöördeid 2.3 2.2 2.2

Mahud

Kütusepaagi maht (l) 40 40 40

Istekohti 5 5 5

Pakiruumi maht (aknani laetud) (l) 410 410 404

Pakiruumi maht – tagaistmed üleval, sh pakiruumialune 
hoiuruum (liitrites, VDA-meetodil) 

415 415 409

Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l) 1220 1220 1187

Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l) 820 820 814

Kaalud

Tühimass (kg) 1517 1533 1533

Max lubatud täismass (kg) 1865 1930 1930

Kandevõime (kg) 348 397 397

Maksimaalne lubatud teljekorrmus -  
ees/taga (kg)

1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895

Järelhaagisele max lubatud kaalud piduritega (kg) 750 750 750

Järelhaagisele max lubatud kaalud piduriteta (kg) 600 600 600

Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus (kg) 75 75 75

Katuse max lubatud koormus (kg) 65 65 65

Ülekanne

Ülekande tüüp eCVT eCVT eCVT

Turvalisus

Muutuva koodiga immobilaiser ◆ ◆ ◆

Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt ◆ ◆ ◆

Alarmsüsteem ◆ ◆ ◆

Valikuline uste avamine ◆ ◆ ◆

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem ◆ ◆ ◆

Pakiruumi kate ◆ ◆ ◆
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Elegance Sport Advance 

Ohutus

ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) ◆ ◆ ◆

Eesmine keskmine turvapadi ◆ ◆ ◆

Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi ◆ ◆ ◆

Juhi põlveturvapadi ◆ ◆ ◆

Kõrvalistuja põlveturvapadi ◆ ◆ ◆

Kaasreisija turvapadi,  väljalülitamise võimalusega ◆ ◆ ◆

Tagumised külgmised turvapadjad ◆ ◆ ◆

Külgmised turvapadjad ◆ ◆ ◆

Külgmised turvakardinad ◆ ◆ ◆

Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega ◆ ◆ ◆

 Pidurdusabi (BA) ◆ ◆ ◆ 

Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav 
pidurdussüsteem (CMBS)

◆ ◆ ◆

Kokkupõrget leevendav gaasikontroll ◆ ◆ ◆

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem ◆ ◆ ◆

Hädaabikõne (e-call) ◆ ◆ ◆

ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) ◆ ◆ ◆

Hädapidurduse signaaltuled ◆ ◆ ◆

Otsekokkupõrke hoiatus ◆ ◆ ◆

Lukustuva rulliga eesmised turvavööd ◆ ◆ ◆

Reguleeritav kiiruspiirik ◆ ◆ ◆

Nutikas kiiruspiirik ◆ ◆ ◆

ISOFIX turvatooli kinnituskohad ◆ ◆ ◆

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus (LDW) ◆ ◆ ◆

Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) ◆ ◆ ◆

Aeglasel kiirusel pidurduse funktsioon ◆ ◆ ◆

Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem ◆ ◆ ◆

Teelt väljakaldumise hoiatus ◆ ◆ ◆

Avariikorral üleskerkiv kapott ◆ ◆ ◆

Liiklusummiku abisüsteem ◆ ◆ ◆

Liiklusmärkide tuvastus ◆ ◆ ◆

Stabiilsuskontroll (VSA) ◆ ◆ ◆

Aktiivkaitsega esiistemete peatoed ◆ ◆ ◆

Salongi valgustused

Kohtvalgustus laes ◆ ◆ ◆

Aegreleega salongivalgustus ◆ ◆ ◆

Kaardilugemislambid ees ◆ ◆ ◆

Muudetava heledusega näidikute valgustus Valge Valge Valge

Päikesesirmid peeglitega ◆ ◆ ◆

Pakiruumi valgustus ◆ ◆ ◆
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Elegance Sport Advance 

Mugavusvarustus

Lisapistikupesa asukoht ees ja pakiruumis ◆ ◆ ◆

Kahetsooniline automaatne kliimaseade ◆ ◆ ◆

Salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem – ◆ ◆

Automaatselt tumenev sisepeegel – ◆ ◆

Muudetava tundlikkusega vihmaandur ◆ ◆ ◆

Kinnituskonksud pagasiruumis ◆ ◆ ◆

Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC) ◆ ◆ ◆

Elektrilised küljepeeglid ◆ ◆ ◆

Soojendusega elektrilised küljepeeglid ◆ ◆ ◆

Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid ◆ ◆ ◆

Juhi ja kaasreisija käetugi ◆ ◆ ◆

Elektrilised aknad ees ja taga ◆ ◆ ◆

Elektriliselt reguleeritav juhiiste (8 asendit) – – ◆

Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste (4 asendit) – – ◆

Juhiistme elektriline nimmetugi ◆ ◆ ◆

Kaasreisija elektriline nimmetugi – – ◆

Juhiistme kõrguse regulaator ◆ ◆ –

Juhiistme kõrguse elektriliselt reguleerimine – – ◆

Kaasreisijaistme seljatoe tasku ◆ ◆ –

Juhiistme ja kaasreisijaistme seljatoe tasku – – ◆

Kolmeastmelised esiistmete soojendused ◆ ◆ ◆

Roolisoojendus – – ◆

Võtmel sisalduvad funktsioonid ◆ ◆ ◆

Parkimisandurid ◆ ◆ ◆

Tagaistmete allaklappimise suhe 60/40 ◆ ◆ ◆

Tagumine käetugi ◆ ◆ ◆

Tagurdamiskaamera ◆ ◆ ◆

Päikesesirmid peeglitega ◆ ◆ ◆

Päikeseprillide laegas ◆ ◆ ◆

Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool ◆ ◆ ◆

Salong

Matid salongipaneelid ◆ – –

Läikega salongipaneelid – ◆ ◆

Seesmised ukselingid toonis Platinum Chrome ◆ ◆ ◆

Pedaalid Sport – ◆ ◆

Nahkkattega rool ◆ ◆ ◆

Salongi istmete materjal - Must kangas ◆ – –

Istmekatted must nahk ja tekstiil – ◆ –

Istmekatted must nahk – – ◆
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Elegance Sport Advance 

Funktsioonid ja tehnoloogiad

Agile Handle Assist (AHA) ◆ ◆ ◆

Sõidurežiim (ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIDUAL) ◆ ◆ ◆

Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga ◆ ◆ ◆

Liikumise järgi kohanduv elektriline roolivõimendi (MA-EPS) ◆ ◆ ◆

Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi ◆ ◆ ◆

HSA kaldtee stardi abi ◆ ◆ ◆

Stop / Start süsteem ◆ ◆ ◆

Energiakasutusindikaator (Power Meter) ◆ ◆ ◆

7” Multifunktsionaalne näidik (MID) ◆ ◆ –

10.2” Multifunktsionaalne näidik (MID) – – ◆

Regenereeriva pidudrduse / aeglustuse kontroll (labad) ◆ ◆ ◆

Rattad ja rehvid

Rehviparanduskomplekt ◆ ◆ ◆

17-tollised kahetoonilised teemantlõikega veljed ◆ – –

18-tollised läikivmustad veljed – ◆ –

18-tollised kahetoonilised teemantlõikega veljed – – ◆

Rehvid 215/50 R17 93W ◆ – –

Rehvid 235/40 ZR18 91W – ◆ ◆

Audio ja ühendused

Bluetooth handsfree telefonisüsteem ◆ ◆ ◆

Digiraadio ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT koos  navigatsioonisüsteemiga - 
(9-tolline puuteekraan, AM / FM / DAB, Apple CarPlay® ja 
Android Auto™)*

◆ ◆ ◆

8 kõlarit ◆ ◆ –

12 kõlariga Premium Audio kõlarisüsteem – – ◆

Kõlarid - eesmised tweeterid ◆ ◆ ◆

Kõlarid- keskel – – ◆

Subwoofer – – ◆

Roolilt juhitav audiosüsteem ◆ ◆ ◆

2x USB ühendusi ees ◆ ◆ ◆

2x USB ühendusi taga ◆ ◆ ◆

Juhtmevaba Apple Carplay® ◆ ◆ ◆

Juhtmevaba nutitelefoni laadimine – ◆ ◆

* Apple CarPlay® funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda.  
Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest nutitelefoni laadima rakenduse Android Auto™.  
Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast varieeruda. 
 Apple CarPlay® on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
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Eksteriöör

Kerevärvi haiuimekujuline katuseantenn ◆ ◆ ◆

Kerevärvi uksekäepidemed ◆ ◆ ◆

Kerevärvi küljepeeglid ◆ – ◆

Läikivmustad küljepeeglid – ◆ –

Klaasist panoraamkatus – – ◆

Toonklaas ◆ ◆ ◆

Aknaliistude värvitoon - matt must – ◆ –

Aknaliistude värvitoon - kroom ◆ – ◆

Välisvalgustus

Adaptiivsed kaugtuled (ADB) – – ◆

Automaatselt lülituvad esituled ◆ ◆ ◆

Automaatne esitulede kõrguse reguleerimine ◆ ◆ ◆

LED päevasõidu tuled (esimesed) ◆ ◆ ◆

LED esimesed udutuled – ◆ ◆

Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee ◆ ◆ ◆

Esitulede lahendus LED ◆ ◆ ◆

Aktiivsed kaugtuled (HSS) ◆ ◆ ◆

Tagatulede lahendus LED ◆ ◆ ◆

Eesmised LED suunatuled ◆ ◆ ◆
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Mudelid pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum  
White Pearl ja Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis Premium Crystal Blue 
Metallic. Lisateabe saamiseks, millistel varustustasemetel on see ja teised 
funktsioonid saadaval, vt tehnilisi andmeid lk 78–83..
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Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida 
ja kindlustada oma uus Honda.

www.honda.ee

EDASIMÜÜJAD: 
Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate 
tee 2, tel 447 6176 
AutoHalle AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 
Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430 
LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421


