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Redesenat complet și reproiectat, 

noul Civic 5D este simbolul 

spiritului nostru inovativ și a 

cercetărilor pentru excelența 

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.

UN VEHICUL 
PENTRU 
ȘOFERI

INTRODUCERE 01-02

DESIGN EXTERIOR 03-06
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Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus, 
culoare Rallye Red.01



DESIGN 
EXTERIOR

Incontestabil distinctiv, 

inconfundabil elegant și sportiv, 

designul contemporan al noului 

Civic este o combinație unică 

de linii dramatice, sculpturale și 

curbe line, atletice. Un vehicul 

proiectat ca să atragă atenția 

și, esențial, un vehicul proiectat 

pentru dinamică și pasiune.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO 
Executive, culoare Brilliant Sporty Blue Metallic.
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Modelul din imagine este Civic 5D  1.5 VTEC TURBO Sport Plus, 
culoare   Rallye Red.
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NOUA 
GENERAȚIE 

DE MOTOARE
Am creat două motoare noi supraalimentate 

pentru a oferi ultimului nostru Civic 

puterea și economia de combustibil care 

să i se potrivească. Puteți alege rafinatul și 

puternicul 1.5 VTEC TURBO de 182 CP sau  

eficientul motor 1.0 VTEC TURBO de 129 CP, 

ambele echipate cu tehnologia Earth 

Dreams care vă oferă echilibrul perfect între 

performanță și eficiență. Noile motorizări 

pot fi combinate cu ingenioasa transmisie 

manuală cu 6 trepte sau cu noua și 

performanta transmisie automată CVT.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Executive, 
culoare Brilliant Sporty Blue Metallic. 07 08



INTEGRARE PERFECTă
Cu poziția ergonomică de conducere și noul sistem 

de direcție cu pinion dublu, Civic oferă reactivitate și 

control excelent, pentru o experiență de conducere 

captivantă. Suspensia a fost reconfigurată pentru 

manevrabilitate dinamică și dispune de un sistem 

independent Multi-Link pe spate și suspensie 

MacPherson pe față. Am examinat și regândit fiecare 

detaliu al vehiculului, proiectând un cadru nou mai ușor, 

din materiale rezistente la întindere, pentru scăderea 

greutății, rigidizând mai mult caroseria și sporind 

dinamica noului Civic. Toate aceste tehnologii au fost 

concepute ca să lucreze împreună pentru a produce 

ceea ce noi considerăm cel mai avansat și sportiv Civic.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus, 
culoare Rallye Red. 09 10



CALITATE 
ÎNALTă ŞI 
HI-TECH

Înconjuraţi-vă de confort şi calitate 

cu materiale tactile şi detalii 

premium. Am inclus o gamă 

vastă de tehnologii utile, ca noul 

şi inteligentul sistem multimedia 

Honda CONNECT cu ecran 

touchscreen de 7"*, climatizare 

automată cu două zone, scaune 

faţă şi spate încălzite** şi noua 

frână electronică de parcare, 

pentru a face fiecare călătorie mai 

plăcută.

*Honda CONNECT este standard pe toate modelele. 
**Scaunele spate încălzite sunt standard la echiparea Prestige.  
Pentru mai multe informaţii cu privire la la echipările unde sunt disponibile aceste  
caracteristici, vă rugăm să vedeţi paginile 45-48.
Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus, culoare Rallye Red.11 12



NOUL 
CIVIC SPORT

Cu alura atletică, bine definită și țevile duble de 

eșapament situate central, noul Civic Sport arată la fel 

de puternic și hotărât în parcare sau pe șosea. Kitul de 

caroserie cu bare aerodinamice, împreună cu luminile 

spate impresionante și spoilerul de acoperiș, adaugă 

un plus de sportivitate. 

Sport este una dintre cele trei echipări interesante 

disponibile cu motorizarea 1.5 VTEC TURBO, fiind 

însoțită de caracteristicile superioare Sport Plus și de 

cea mai luxoasă tapițerie din piele - Prestige.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus, culoare Rallye Red.13 14



În spatele grilei negre distincte și a farurilor puternice cu 

LED se află noul nostru motor 1.5 VTEC TURBO de 182 CP 

despre care vă asigurăm că are puterea să vă surprindă.

Experiența sportivă continuă în interior, prin 

caracteristicile impresionante de design, cum ar fi 

cadranele cu iluminare roșie, pedale din aluminiu, volan 

îmbrăcat în piele și detalii cu efect de carbon. Toate sunt 

proiectate ca să vă accelereze pulsul la fiecare călătorie.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus, culoare Rallye Red.
1615



HONDA
CONNECT

Civic integrează noul sistem multimedia Honda 

CONNECT cu ecran touchscreen 7” *, cu radio digital 

DAB, Apple Carplay® și Android Auto™**. 

Playerul audio conectat la internet AHA™ 

preinstalat vă permite conectarea și redarea 

melodiilor favorite, podcasturi și servicii noi.

Honda CONNECT vă ţine la curent cu toate lucrurile 

care vă pasionează, ca muzica preferată şi prietenii, 

toate acestea printr-un singur ecran central cu funcţie 

touchscreen. 

* Pentru mai multe informaţii cu privire la la echipările unde sunt  
disponibile aceste caracteristici, vă rugăm să vedeţi paginile 45-48.
** Disponibilitatea Android Auto™ este supusă modificărilor și poate varia 
în funcție de regiune. Funcția Apple CarPlay® , aplicațiile și serviciile 
pot să nu fie disponibile în toate zonele și se pot modifica. Modelul din 
imagine este Civic 5D Sport Plus.
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CONECTAT ÎN 
PERMANENȚă

Civic integrează noul sistem multimedia Honda CONNECT cu ecran 

touchscreen 7” *, care vă ţine la curent cu toate lucrurile care vă pasionează, 

ca muzica preferată şi prietenii, toate acestea printr-un singur ecran central cu 

funcţie touchscreen.

APPLE CARPLAY® 
şi ANDROiD AUTO™

Puteţi integra perfect telefonul 
Android sau iPhone la display-ul 
touchscreen, pentru efectuare 

apeluri, muzică şi mesaje.

NAViGAŢiE PRiN SATELiT
Navigaţia Garmin integrată vă ajută 

să găsiţi uşor traseul şi datorită 
actualizărilor TMC (canal mesaje 
trafic), vă veţi afla întotdeauna pe 

ruta cea mai bună.

CAmERă ViDEO PENTRU mERS 
îN mARşARiER

Introduceţi în marşarier şi camera 
afişează automat imagini pe ecranul de 
7", cu posibilitatea alegerii mai multor 

unghiuri de vizualizare și vedere sus-jos.

RADiO DiGiTAL DAb
Bucurați-vă de calitatea digitală 
a sunetului și de mai multe stații 

radio recepționate clar.

* Conectivitatea pentru aplicația Aha™ (inclusiv radio online) și pentru navigare pe internet se face prin WiFi sau Mobile WiFi Router. 
Tarifele pentru date și roaming pot rezulta din utilizarea aplicațiilor pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificați pachetele 

abonamentului mobil. Funcția navigare pe internet poate fi folosită numai când vehiculul staționează. Pentru mai multe informaţii 
cu privire la echipările unde sunt disponibile aceste caracteristici, vă rugăm să vedeţi paginile 45-48. 

Numai iPhone 5 sau modelele mai noi cu iOS 8.4 sau mai sus sunt compatibile cu funcțiile Apple CarPlay®. Apple CarPlay®, 
aplicațiile și serviciile pot să nu fie disponibile în toate zonele și se pot modifica. Pentru folosirea Android Auto™, trebuie să 

descărcați aplicația Android Auto™ din Google Play™ pe smartphone. Numai Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile mai sus sunt 
compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ se poate modifica și variază în funcție de regiune. 

Modelul din imagine este Civic 5D Sport Plus.
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HONDA SENSING

Honda SENSING este una dintre cele mai 
avansate suite de tehnologii pentru siguranță 
disponibile, proiectate pentru a vă menține 
în siguranță, împreună cu pasagerii.

Sistem de avertizare 
a coliziunilor frontale 
Dacă sistemul de avertizare a 
coliziunilor frontale consideră 
că poate avea loc o coliziune cu 
vehiculul din față este posibil ca 
după avertizare, să contribuie la 
oprirea lui Civic prin aplicarea 
automată a presiunii frânelor. 

Avertizare părăsire bandă 
de circulație 
Dacă vehiculul depășește banda fără 
activarea semnalizării, avertizarea 
va clipi și se va face auzită, ca să vă 
atragă atenția pentru a reveni pe 

bandă. 

Sistem de asistare a menținerii 
benzii de circulație 
O cameră montată pe parbriz 
detectează dacă vehiculul părăsește 
banda și folosește servodirecția 
asistată electric pentru corectare 
subtilă și păstrarea vehiculului pe 
bandă. În anumite condiții, poate 

aplica forța de frânare.

Sistem menținere bandă 
de circulație 
Vă ajută să rulați în centrul benzii, 
oferind o experiență de conducere 
lipsită de stres prin reducerea 
necesității de corectare a direcției și 

rularea fără efort pe autostradă.

Sistem de recunoaștere 
a semnelor de circulație 
Sistemul identifică semnele de 
circulație de la 100 m depărtare și 
afișează informațiile pe ecran. Pot fi 
afișate două semne în același timp.

Limitator de viteză inteligent 
Combină inteligent limita automată 
de viteză setată de șofer cu sistemul 
de recunoaștere a semnelor de 
circulație, pentru reglarea vitezei 
vehiculului la cea indicată de ultimul 
semn de circulație.

Cruise Control adaptiv  
cu funcţia de anticipare 
Funcția detectează dacă un vehicul  
aflat pe linie adiacentă trece în față, 
pe aceeași bandă, și reduce viteza 
lui Civic. Vă ajută și la menținerea 
distanței până la vehiculul din față, 
așadar nu trebuie să reglați manual 

viteza.

Cruise Control adaptiv cu 
funcție Low-Speed Following* 
Funcția menține viteza de croazieră 
setată și distanța relativă până la 
vehiculul din față. Dacă vehiculul 
detectat se oprește, funcția va decelera 
și va opri vehiculul fără să apăsați 
padala de frână. Când vehiculul din 
față reia rularea apăsați pur și simplu 
pedala de accelerație pentru pornire. Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Executive  

culoare Rallye Red. 
*Low-Speed Following este disponibil numai la modelele 
echipate cu transmisie automată CVT.21 22



SIGURANȚA PE 
PRIMUL LOC

Ne angajăm să vă menținem în siguranță, motiv pentru care o mare 
parte din tehnologiile inteligente lucrează împreună în noul Civic.

Sistem de monitorizare  
a unghiului mort* 
Pentru schimbări de bandă şi 
depăşiri în siguranţă, vă avertizează 
când sunt detectate vehicule în 
unghiul mort prin iluminarea 
indicatorului din oglinzile laterale.

Sistem de monitorizare a traficului 
pentru mers în marşarier* 
Când mergeţi în marşarier, 
sistemul poate detecta 
vehiculele care se apropie din 
fiecare parte şi avertizează 
şoferul dacă există un pericol. 

Sistem de control al stabilităţii 
şi tracţiunii 
Sistemul monitorizează aderenţa 
şi calculează gradul de putere sau 
forţa de frânare necesare pentru 
îmbunătăţirea controlului în timpul 
accelerării, la frânare sau pe viraje.

Sistem de monitorizare presiune 
anvelope 
Sistemul vă avertizează dacă 
presiunea anvelopei nu este 
corectă. Poate, de exemplu, să vă 
avertizeze în avans cu privire la o 
perforare superficială.

Inginerie avansată  
de compatibilitate 
Structura caroseriei cu inginerie 
avansată de compatibilitate 
distribuie energia  impactului mai 
uniform în întreg vehiculul, ajutând 
la protecţia pasagerilor.

Tetiere faţă pentru reducerea 
leziunilor la nivelul gâtului 

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

*Pentru mai multe informații cu privire la echipările unde sunt disponibile aceste caracteristici, 
vă rugăm să vedeți paginile 45-48. 
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PRESTIGE
♦ Jante din aliaj de 17" 
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Pedale din aluminiu
♦ Servodirecţie adaptivă asistată electric 
♦ Low Speed Following (numai pentru CVT)
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţia  
   de anticipare
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație 
♦ Clapete schimbare treaptă de viteză  
   (numai pentru CVT)
♦ Sistem amortizare adaptiv 
♦ Senzori parcare (față și spate)
♦ Scaune încălzite (față și spate)

♦  Sistem multimedia Honda Connect 
cu navigație Garmin (7" touchscreen, 
AM/FM/DAB, radio online, integrare 
aplicaţie Aha™ *, navigare pe internet, 
Apple CarPlay® şi Android Auto™ )

♦ Comenzi audio pe volan
♦ Bluetooth™ Hands Free telefonie (HFT)**
♦ Cameră video pentru mers în marşarier
♦ Premium Audio - 11 incinte acustice
♦ 2 port-uri USB  + 1 port HDMI † 
♦ Geamuri fumurii
♦ Faruri cu LED
♦ Lumini de zi cu LED
♦ Cadran de bord iluminat albastru
♦ Sistem de climatizare automat  
   cu două zone
♦ Tapiţerie din piele
♦ Grilă cromată şi mânere portiere 
   cromate
♦ Încărcare telefon wireless
♦ Trapă panoramică
♦ Sistem Smart Entry & Start 

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

Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Prestige, 
culoare Lunar Silver Metallic. 

*Conectivitatea pentru aplicația Aha™ (inclusiv radio online) și pentru navigare pe internet se face prin WiFi sau Mobile WiFi 
Router. Tarifele pentru date și roaming pot rezulta din utilizarea aplicațiilor pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificați 
pachetele abonamentului mobil. Funcția navigare pe internet poate fi folosită numai când vehiculul staționează. 

**Vă rugăm să întrebaţi dealerul în legătură cu lista de telefoane compatibile Bluetooth™, procedurile de împerechere şi 
compatibilităţi ale funcţiilor speciale.

†Folosiţi întotdeauna numai dispozitive USB recomandate. Unele dispozitive USB pot să nu funcţioneze cu unitatea audio.

Numai iPhone 5 sau mai nou cu iOS 8.4 sau mai sus sunt compatibile cu funcţiile Apple CarPlay®. Apple CarPlay®, aplicaţiile 
şi serviciile pot să nu fie disponibile în toate zonele şi se pot modifica. Pentru folosirea Android Auto™, descărcaţi aplicaţia 
Android Auto™ din Google Play™ în smartphone. Numai Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile mai sus sunt compatibile cu 
Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ este supusă modificărilor şi poate fi diferită în funcţie de zonă.
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SPORT
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Pedale din aluminiu
♦ Servodirecţie adaptivă asistată electric  
♦ Low Speed Following (numai pentru CVT)
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţia 
   de anticipare
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație 
♦ Padele de schimbare (numai pentru CVT)
♦ Senzori parcare (față și spate)
♦ Scaune încălzite (față)
♦  Sistem multimedia Honda Connect cu 

navigație Garmin - (7" touchscreen, 
AM/FM/DAB, radio online, integrare 
aplicaţie Aha™ *, navigare pe internet, 
Apple CarPlay® şi Android Auto™)

♦ Comenzi audio pe volan
♦ Bluetooth™ Hands Free telefonie (HFT)**

♦ Cameră video pentru mers în marşarier
♦ 8 incinte audio
♦ 2 port-uri USB  + 1 port HDMI † 
♦ Grilă neagră
♦ Ornamente sport exterior 
   (faţă/spate/prag lateral)
♦ Geamuri fumurii
♦ Faruri cu LED
♦ Lumini de zi cu LED
♦ Tapiţerie din stofă
♦ Jante din aliaj de 17" 
♦ Cadran de bord iluminat roşu 
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone

♦ Sistem de monitorizare a unghiului mort  
   incl. monitorizare trafic în marşarier
♦ Sistem Smart Entry & Start 
♦ Încărcare telefon wireless
♦ Premium Audio - 11 incinte acustice
♦ Trapă panoramică
♦ Amortizoare controlate electronic 
   (faţă+spate) 

Dotări suplimentare faţă de echiparea Sport. 
Sport Plus include:

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

Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport, culoare Rallye Red.
Pentru toate dotările disponibile la această echipare, vă rugăm să vedeţi paginile 45-48.

*Conectivitatea pentru aplicația Aha™ (inclusiv radio online) și pentru navigare pe internet se face prin WiFi sau Mobile WiFi Router. 
Tarifele pentru date și roaming pot rezulta din utilizarea aplicațiilor pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificați pachetele 
abonamentului mobil. Funcția navigare pe internet poate fi folosită numai când vehiculul staționează. 
**Vă rugăm să întrebaţi dealerul în legătură cu lista de telefoane compatibile Bluetooth™, procedurile de împerechere şi compatibilităţi 
ale funcţiilor speciale.
†Folosiţi întotdeauna numai dispozitive USB recomandate. Unele dispozitive USB pot să nu funcţioneze cu unitatea audio.
Numai iPhone 5 sau mai nou cu iOS 8.4 sau mai sus sunt compatibile cu funcţiile Apple CarPlay®. Apple CarPlay®, aplicaţiile şi 
serviciile pot să nu fie disponibile în toate zonele şi se pot modifica. Pentru folosirea Android Auto™, descărcaţi aplicaţia Android 
Auto™ din Google Play™ în smartphone. Numai Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile mai sus sunt compatibile cu Android Auto™. 
Disponibilitatea Android Auto™ este supusă modificărilor şi poate fi diferită în funcţie de zonă.

SPORT PLUS
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ELEGANCE
♦ Jante din aliaj de 17" 
♦ Închidere centralizată cu două chei 
   tip briceag
♦ Tapițerie din stofă
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Pedale din aluminiu
♦ Mod ECON
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţia 
   de anticipare
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație  
♦ Servodirecţie adaptivă asistată electric  

♦ Low Speed Following (numai pentru CVT)
♦ Padele de schimbare (numai pentru CVT)
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone
♦ Senzori parcare (față și spate)
♦ Scaune încălzite (față)
♦ Cadran de bord iluminat albastru 
♦  Sistem multimedia Honda Connect cu 

navigație Garmin - (7" touchscreen, 
AM/FM/DAB, radio online, integrare 
aplicaţie Aha™ *, navigare pe internet, 
Apple CarPlay® şi Android Auto™)

♦ 2 port-uri USB  + 1 port HDMI † 
♦ 8 incinte audio
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Bluetooth™ Hands Free telefonie (HFT)**
♦ Cameră video pentru mers în marşarier
♦ Grilă neagră
♦ Geamuri fumurii
♦ Faruri cu halogen
♦ Lumini de zi cu LED

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

*Conectivitatea pentru aplicația Aha™ (inclusiv radio online) și pentru navigare pe internet se face prin WiFi sau Mobile WiFi 
Router. Tarifele pentru date și roaming pot rezulta din utilizarea aplicațiilor pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificați 
pachetele abonamentului mobil. Funcția navigare pe internet poate fi folosită numai când vehiculul staționează. 

**Vă rugăm să întrebaţi dealerul în legătură cu lista de telefoane compatibile Bluetooth™, procedurile de împerechere şi 
compatibilităţi ale funcţiilor speciale.

†Folosiţi întotdeauna numai dispozitive USB recomandate. Unele dispozitive USB pot să nu funcţioneze cu unitatea audio.

Numai iPhone 5 sau mai nou cu iOS 8.4 sau mai sus sunt compatibile cu funcţiile Apple CarPlay®. Apple CarPlay®, 
aplicaţiile şi serviciile pot să nu fie disponibile în toate zonele şi se pot modifica. Pentru folosirea Android Auto™, 
descărcaţi aplicaţia Android Auto™ din Google Play™ în smartphone. Numai Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile mai 
sus sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ este supusă modificărilor şi poate fi diferită în 
funcţie de zonă.

Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Elegance, culoare White Orchid Pearl.  
Pentru toate dotările disponibile la această echipare, vă rugăm să vedeţi paginile 45-48.30



COMFORT
♦ Jante din aliaj de 16" 
♦ Închidere centralizată cu două chei 
   tip briceag
♦ Tapițerie din stofă
♦ Mod ECON
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţie  
   de anticipare
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație  
♦ Servodirecţie adaptivă asistată electric
♦ Frână de parcare electrică cu funcţie  
   Brake Hold

♦ Sistem Stop & Start
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone
♦ Volan reglabil pe înălțime și adâncime
♦ Oglinzi rabatabile electric şi încălzite
♦ Scaune încălzite (față)
♦ Cadran de bord iluminat albastru
♦ Sistem audio cu ecran de 5" 
♦ Port USB / AUX (compatibil iPod)†
♦ 8 incinte audio
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Bluetooth™ Hands Free telefonie (HFT)**
♦ Grilă neagră
♦ Faruri cu halogen
♦ Lumini de zi cu LED
♦  Sistem multimedia Honda Connect  

cu navigație Garmin (7" touchscreen,
   AM/FM/DAB, radio online, integrare
   aplicaţie Aha™ *, navigare pe internet,
   Apple CarPlayR şi Android Auto™)

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

Modelul din imagine este Civic 5D 1.0 VTEC TURBO Comfort, culoare Crystal Black Pearl.  
Pentru toate dotările disponibile la această echipare, vă rugăm să vedeţi paginile 45-48.

†Folosiţi întotdeauna numai dispozitive USB recomandate. Unele dispozitive USB pot să nu funcţioneze cu unitatea audio.

**Vă rugăm să întrebaţi dealerul în legătură cu lista de telefoane compatibile Bluetooth™, procedurile de împerechere şi 
compatibilităţi ale funcţiilor speciale.
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SONiC GREY PEARL WHiTE ORCHiD PEARL LUNAR SiLVER mETALLiC

bRiLLiANT SPORTY bLUE mETALLiC

VIAŢA  
ÎN CULORI

Am creat o gamă de culori 

care să se potrivească stilului 

personal, fiecare dintre ele 

reprezentând o alegere unică 

pentru evidenţierea liniilor 

îndrăzneţe şi superbe ale noului 

Civic.

RALLYE RED

CRYSTAL bLACK PEARL

POLiSHED mETAL mETALLiC
Modelul din imagine este Civic 5D 1.5 VTEC TURBO Sport Plus.

BLACK-STOFĂ BLACK-PIELE IVORy-PIELE*

PRESTiGE ♦ ♦*

SPORT PLUS ♦
SPORT ♦
ELEGANCE ♦
COmFORT ♦

Oricare ar fi culoarea aleasă pentru 

Civic, tapiţeria din stofă sau piele o 

va completa perfect.

TAPIŢERIE 
INTERIOR

02 BLACK - PIELE 03 IVORY - PIELE01 BLACK - STOFă

*Ivory - Piele disponibilă numai pentru culorile Crystal Black Pearl şi Polished Silver Metallic.
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BLACK LINE 
ŞI ORANGE LINE

Exprimaţi-vă personalitatea şi accentuaţi sportivitatea 

noului Civic cu aceste linii impresionante.

bLACK LiNE

Black Line include: Protecţii faţă, praguri laterale, 

difuzor spate şi capace oglinzi. Obiectele sunt 

disponibile şi ca accesorii separate.

ORANGE LiNE

Orange Line include: Protecţii faţă, praguri 

laterale, difuzor spate, capace oglinzi şi 

ornamente interioare pe panoul de bord.

Imaginile includ jantele opţionale din aliaj de 17". Imaginile includ jantele opţionale din aliaj de 18" Hexia.
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Jantele de 18" Kratos sunt finisate cu o tăietură 

în formă de diamant pe suprafaţa A, cu înveliş 

transparent strălucitor, spiţe Gunpowder Black, 

capac central şlefuit şi litera H în crom lucios. 

Au şi un inel şlefuit în spatele spiţelor, care 

accentuează mărimea şi adâncimea roţilor. 

JANTE DiN ALiAJ DE 18" KRATOS

JANTE DiN ALiAJ 18" APOLLON

Jantele de 18" Apollon au o tăietură 

în formă de diamant pe suprafaţa 

A, cu înveliş transparent strălucitor, 

spiţe Gunpowder Black, capac 

central şlefuit şi litera H în crom 

lucios.

JANTE DiN ALiAJ DE 18" HEXiA

Jantele de 18" Hexia în mai multe nuanţe şi 

suprafaţa A în culoarea Tuscan Orange, cu înveliş 

transparent strălucitor, spiţe Gunpowder Black, 

capac central şlefuit şi litera H în crom lucios. 

Au şi un inel şlefuit în spatele spiţelor, care 

accentuează mărimea şi adâncimea roţilor. 

JANTE DiN ALiAJ DE 17" CURA

Jante de 17" Cura au o tăietură în 

formă de diamant pe suprafaţa A, 

cu înveliş transparent strălucitor, 

spiţe Gunpowder Black, capac 

central vopsit complet (Black Pearl) 

şi litera H în crom lucios.

SPOiLER SPATE

Adăugaţi un plus de sportivitate 

părţii din spate a vehiculului 

cu spoilerul montat deasupra 

lunetei. 

PREzOANE ROŢi

Finisate în culoarea argintie, 

prezoanele de blocare oferă 

siguranţă pentru jantele din 

aliaj. Sunt disponibile şi în 

culoarea neagră.

PEDALE SPORT

Pedalele sport din aluminiu 

adaugă un look cu adevărat sportiv 

interiorului noului Civic.

OPŢIUNI ŞI DESIGN SPORT
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TEHNOLOGIE

Sunteți conectat în permanență și pasagerii 

se distrează de minune.

SUPORT TAbLETă

Susţine orice tabletă cu 

dimensiuni de la 7" la 11.6". Are 

funcţie de înclinare, astfel încât 

poate fi reglat în cea mai bună 

poziţie pentru vizualizare.

îNCăRCăTOR WiRELESS

Încărcătorul wireless Honda 

se asigură că un smartphone 

compatibil nu se descarcă niciodată. 

Plasaţi pur şi simplu un smartphone 

pe suportul de încărcare integrat 

pentru încărcare facilă, fără fir.

SiSTEm HONDA 3D SOUND

Creați o sală virtuală de concerte 

în interiorul noului Civic prin 

instalarea unității CDP (Compact 

Digital Processor). Veți avea 

impresia că ascultați live artiștii 

favoriți.

PACHET PROTECŢiE

Pachetul protecție conține accesorii solide, durabile și elegante, proiectate pentru a 

proteja noul Civic de zgârieturi și lovituri. Pachetul include: protecție praguri laterale, 

protecții prag portieră și protecție încărcare portbagaj.  

 Obiectele din pachetul protecţie sunt disponibile şi individual.

HUSă PARbRiz

Husa pentru protecţie contra intemperiilor protejează 

şi oglinzile, precum şi geamurile portierelor faţă, când 

vremea este nefavorabilă şi vehiculul este parcat afară. 

Husa este inscripţionată cu logo-ul Civic. 

PROTECȚIE 
ȘI 

SIGURANȚă
O gamă de accesorii 

proiectate pentru protecția  

noului Civic. 

39 40



CÂRLiG DE REmORCARE DETAşAbiL

Cu acest cârlig de remorcare detaşabil, puteţi 

tracta cu uşurinţă rulota sau o remorcă şi, 

dacă nu îl mai folosiţi, poate fi demontat. 

Este disponibil şi în varianta fixă.

CUTiE ACOPERiş

Lăsaţi mai mult spaţiu în interiorul lui Civic punând 

bagajele în eleganta cutie de acoperiş Thule, 

cu funcţie de încuiere. 

Disponibilă la volume de: 410L, 400L şi 320L.

SEPARATOR CÂiNi

Separatorul pentru câini menţine animalele în 

siguranţă, prin separarea zonei banchetei spate 

de portbagaj. Este necesar pentru crescătorii de 

animale şi se potriveşte perfect între spătarul 

bachetei spate şi tavanul interior al vehiculului.

SUPORT biCiCLETE THULE

Fabricat de Thule, certificat de Honda. Acest 

accesoriu transportă două biciclete, este 

simplu de instalat, are funcţie de pliere pentru 

acces facil şi sistem de blocare antiefracţie. 

Este disponibil şi în varianta EasyFold care se 

pliază pentru depozitare.

PACHET PORTbAGAJ

Protejaţi noul Civic de murdărie, zgârieturi şi lovituri, în timp ce toate obiectele 

sunt organizate şi fixate la locul lor. Pachetul include: Tavă portbagaj cu divizări, 

covoraşe din cauciuc cu arici şi ornamente de protecţie pentru suprafaţa de 

încărcare. Obiectele din pachetul portbagaj sunt disponibile şi ca accesorii 

individuale.

TURISM

Cârlig de remorcare, şine 

de acoperiş, separator câini, 

portbagaje exterioare şi 

mochete pentru portbagaj, 

tot ce vă doriţi ca să porniţi 

la drum alături de noul Civic.
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PACHET iLUmiNARE

Pachetul iluminare foloseşte o combinaţie de lumini subtile, albastre, pentru oferirea unei 

atmosfere ambientale deosebite în interiorului vehiculului. Include: lumini ambientale 

albastre pentru podea, praguri portiere cu litere iluminate, iluminare albastră consolă şi linii 

cu iluminare albastră. Obiectele sunt disponibile şi ca accesorii individuale.  Un pachet de 

iluminare în nuanţe de roşu este disponibil la echiparea Sport.

CONFORT 
INTERIOR

Un plus pentru experienţa la 

volan şi mult mai mult confort.

COVORAşE ELEGANTE PENTRU PODEA

Aceste covoraşe elegante şi 

confortabile, finisate în cusături negre, 

poartă țesută emblema Civic. 

Includ: Covorașe față și spate. 

SCAUNE PENTRU COPii HONDA

Scaunele pentru copii originale Honda oferă protecţie superioară pentru 

copii, de la naştere la 12 ani, cu două opţiuni de instalare - ISOFIX sau 

centură de siguranţă în 3 puncte.
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motor

PRESTiGE SPORT PLUS SPORT ELEGANCE COmFORT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
5mT / CVT

Capacitate cilindrică (cmc) 1498 1498 1498 988 988

Distribuție 4 supape 4 supape 4 supape 4 supape 4 supape

Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Combustibil benzină benzină benzină benzină benzină

Performanțe

Putere maximă (CP@rpm) 182 @ 5.500 / 182 @ 6.000 182 @ 5.500 / 182 @ 6.000 182 @ 5.500 / 182 @ 6.000 129 @ 5.500 129 @ 5.500

Cuplu maxim (Nm@rpm) 240 @ 1.900- 5.000 / 
220 @ 1.700- 5.500

240 @ 1.900- 5.000 / 
220 @ 1.700- 5.500

240 @ 1,900- 5.000 / 
220 @ 1,700- 5.500

200 @ 2.250 /  
180 @ 1.700- 4.500

200 @ 2.250 /  
180 @ 1.700- 4.500

Accelerație 0 - 100 km/h (secunde) 8.4 / 8.5 8.3 / 8.4 8.2 / 8.2 10.9 / 10.8 10.8 / 10.6

Viteză maximă (km/h) 220 / 200 220 / 200 220 / 200 203 / 200 203 / 200

Nivel zgomot interior (db) 64.5 64.5 64.5 64.5 64

Consum și emisii†

Urban (l/100km) 7.4 / 7.9 7.4 / 7.9 7.4 / 7.9 6.4 / 5.7 6.1 / 5.5

Extraurban (l/100km) 4.9 / 5 4.9 / 5 4.9 / 5 4.4 / 4.6 4.1 / 4.2

mixt (l/100km) 5.8 / 6.1 5.8 / 6.1 5.8 / 6.1 5.1 / 5 4.8 / 4.7

Emisii CO2 - mixt (g/km) 133 / 139 133 / 139 133 / 139 117 / 114 110 / 106

monoxid de carbon CO (mg/km) 250.1 / 273.2 250.1 / 273.2 250.1 / 273.2 104 / 114.2 104 / 114.2

Total hidrocarbură HC (mg/km) 27.4 / 38.9 27.4 / 38.9 27.4 / 38.9 22.9 / 39.4 22.9 / 39.4

Hidrocarburi non-metan NmHC (mg/km) 16.8 / 27.4 16.8 / 27.4 16.8 / 27.4 19.3 / 33 19.3 / 33

Oxizi de azot NOx (mg/km) 9.8 / 15.3 9.8 / 15.3 9.8 / 15.3 23.6 / 34.6 23.6 / 34.6

Particule (mg/km) 0.5 / 0.53 0.5 / 0.53 0.5 / 0.53 0.7 / 1.21 0.7 / 1.21

Dimensiuni

Lungime totală (mm) 4518 4518 4518 4518 4518

Lățime totală (mm) 1799 1799 1799 1799 1799

Lățime totală, inclusiv oglinzi laterale (mm) 2076 2076 2076 2076 2076

înălțime totală - la gol (mm) 1434 1434 1434 1434 1434

Ampatament (mm) 2697 2697 2697 2697 2697

Ecartament faţă (mm) 1537 1537 1537 1537 1547

Ecartament spate (mm) 1565 1565 1565 156 5 1575

Garda la sol - cu șofer (mm) 129 129 129 129 129

Număr locuri (persoane) 5 5 5 5 5

Diametru de bracaj (m) 11,8 11,8 11,8 11,8 11,6

Capacităţi

Capacitate portbagaj (litri, metoda VDA) 478 420 420 478 478

Rezervor (litri) 46 46 46 46 46

Greutate*
Greutatea la gol (kg) 1334-1364 / 1366-1397 1334-1364 / 1366-1397 1334-1364 / 1366-1397 1275-1348 / 1284-1356 1275-1348 / 1284-1356

Greutatea maximă admisă (kg) 1785 / 1820 1760 / 1790 1760 / 1790 1775 1775

Sarcina utilă (kg) 421-451 / 423-454 403-453 / 401-450 403-453 / 401-450 416-427 / 419-491 416-427 / 419-491

masa maximă remorcabilă 
cu sistem de frânare (kg)

1400 / 1000 NA NA 1200 / 800 1200 / 800

masa maximă remorcabilă  
fără sistem de frânare (kg)

500 500 500 500 500

Greutate maximă pe acoperiş (kg) NA NA 45 45 45

Siguranţă

Airbag şofer i-SRS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag pasager SRS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

Tetiere faţă active ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri ventilate faţă 15" - - - ♦ ♦

Discuri ventilate faţă 16" ♦ ♦ ♦ - -

♦ Standard    - Nu este disponibil   NA - nedisponibil 

†Consum de combustibil: Acest test este conceput pentru oferirea unei indicații despre consumul de combustibil pe șosea.

*Greutățile maxime de remorcare sunt calculate pe o rampă de 12% şi sunt testate în conformitate cu reglementările UE.

Siguranţă

PRESTiGE SPORT PLUS SPORT ELEGANCE COmFORT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
5mT / CVT

Discuri pline spate 15" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem antiblocare frâne (AbS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sistem de distribuţie electronică a forţei 
de frânare (EbD)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Asistenţă la frânarea de urgenţă (bA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sistem de control al stabilităţii  
şi tracţiunii (VSA)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare la pornirea  
din rampă (HSA)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranţă faţă cu sistem  
de pretensionare în 2 stadii

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranţă spate  
cu sistem de pretensionare

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem iSO Fix ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Semnalizare oprire de urgenţă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sistem de monitorizare presiune  
anvelope (DWS)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem automat de franare cu funcţie 
de detecţie pietoni (CmbS)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare a coliziunilor 
frontale (FCW)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem menţinere bandă  
de circulaţie (LKAS) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire bandă 
de circulaţie (LDW)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare a menţinerii benzii 
de circulaţie cu intervenţie activă 
asupra traiectoriei (RDm)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Limitator de viteză inteligent ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Cruise control adaptiv cu funcţia 
de anticipare

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor  
de circulaţie 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Low Speed Following - / ♦ - / ♦ - / ♦ - / ♦ - / ♦
Sistem de monitorizare a unghiului 
mort incl. monitorizare trafic marşarier

♦ ♦ - - -

Securitate
Sistem blocare pornire motor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Deschidere selectivă a portierelor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

închidere centralizată cu 2 chei tip briceag - - ♦ ♦ ♦

Sistem Smart Entry & Start ♦ ♦ - - -

Protecţie portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

interior
Tapiţerie din stofă - ♦ ♦ ♦ ♦

Tapiţerie din piele ♦ - - - -
Volan îmbrăcat în piele ♦ ♦ ♦ ♦ -
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ♦ / - ♦ / - ♦ / - ♦ / - -
Pedale din aluminiu ♦ ♦ ♦ ♦ -

Funcţii şi tehnologie
mod ECON ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
indicator schimbare treaptă de viteză ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Servodirecţie asistată electric 
cu raport variabil

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Frână de parcare electrică cu funcție 
brake Hold

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem Stop & Start ♦ / - ♦ / - ♦ / - ♦ ♦
Clapete schimbare treaptă de viteză - / ♦ - / ♦ - / ♦ - / ♦ - / ♦
Amortizoare controlate electronic  
(faţă şi spate)

♦ ♦ - - -

Confort și accesibilitate
Sistem de climatizare automat - - - - ♦
Sistem de climatizare automat cu două zone ♦ ♦ ♦ ♦ -
Senzor de ploaie ♦ ♦ ♦ ♦ -
ştergător lunetă cu functie intermitentă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Senzor lumină ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglindă retrovizoare electrocromatică ♦ ♦ - - -
Senzori parcare (faţă şi spate) ♦ ♦ ♦ ♦ -

45 46



Confort și accesibilitate (continuare)

PRESTiGE SPORT PLUS SPORT ELEGANCE COmFORT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
5mT / CVT

Geamuri față/spate electrice cu impuls 
şi acţionare din cheie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Volan reglabil pe înălțime și adâncime ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi rabatabile electric ♦ ♦ ♦ ♦ -

Oglinzi rabatabile electric  
(acționate din cheie)

♦ ♦ ♦ ♦ -

Oglinzi parasolar cu iluminare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (spate) ♦ ♦ ♦ ♦ -

Cârlige portbagaj x 4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun şofer cu reglare manuală pe înălţime ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaun sofer cu suport lombar reglabil 
electric

♦ ♦ ♦ ♦ -

Scaun pasager cu suport lombar 
reglabil electric

♦ ♦ - - -

Consolă centrală cu cotieră glisantă  
şi compartiment depozitare

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cotieră spate cu suport pahare ♦ ♦ ♦ ♦ -

buzunar pe spătarul scaunului şoferului ♦ ♦ - - -

buzunar pe spătarul scaunului pasagerului ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaune față încălzite ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

banchetă încălzită ♦ - - - -

banchetă fracţionabilă 60/40 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

interfaţă informaţii şofer cu ecran color ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lumini interior

Cadran de bord iluminat albastru ♦ - - ♦ ♦

Cadran de bord iluminat roşu - ♦ ♦ - -

Lumină citire (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină ambientală ♦ ♦ ♦ ♦ -

Lumină portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină torpedou ♦ ♦ ♦ ♦ -

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

Audio şi comunicare

Honda CONNECT cu navigație Garmin 
(7" touchscreen, Am/Fm/DAb, Apple 
Carplay® / Android Auto™, radio online, 
integrare aplicație Aha™*, navigare pe 
internet)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Radio digital DAb ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

încărcător wireless ♦ ♦ - - -

2 port-uri USb + 1 port HDmi∆ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

8 incinte acustice - - ♦ ♦ ♦

Premium audio - 11 incinte acustice ♦ ♦ - - -

Comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem bluetooth™ Hands Free** ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cameră video pentru mers în marșarier ♦ ♦ ♦ ♦ -

♦ Standard     - Nu este disponibil 

* Conectivitatea pentru aplicația Aha™ (inclusiv radio online) și pentru navigare pe internet se face prin WiFi sau Mobile WiFi Router. Tarifele 
pentru date și roaming pot rezulta din utilizarea aplicațiilor pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificați pachetele abonamentului 
mobil. Funcția navigare pe internet poate fi folosită numai când vehiculul staționează.  Disponibilitatea Android Auto™ se poate modifica şi 
diferă în funcţie de regiune. Funcţia Apple CarPlay, aplicaţiile şi serviciile pot să nu fie disponibile în toate zonele şi se pot modifica. 

**Vă rugăm să cereţi dealerului lista telefoanelor compatibile Bluetooth™, procedurile de împerechere şi compatibilităţile funcţiilor speciale.
ΔFolosiţi întotdeauna dispozitivele USB de stocare recomandate. Unele dispozitive USB pot să nu funcţioneze în unitatea audio.

Exterior

PRESTiGE SPORT PLUS SPORT ELEGANCE COmFORT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.5 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
6mT / CVT

1.0 VTEC TURbO 
5mT / CVT

Antenă aerodinamică ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

mânere portiere în culoarea caroseriei - ♦ ♦ ♦ ♦

mânere portiere cromate ♦ - - - -

Oglinzi în culoarea caroseriei - - - - ♦

Oglinzi în culoarea caroseriei 
cu indicator LED integrat

♦ ♦ ♦ ♦ -

Trapă panoramică ♦ ♦ - - -

Pachet exterior sport 
(față / spate / praguri laterale) 

- ♦ ♦ - -

Evacuare dublă centrală - ♦ ♦ - -

Grilă cromată ♦ - - - -

Grilă neagră - ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri fumurii (spate şi lunetă) ♦ ♦ ♦ ♦ -

Lumini exterior

Faruri cu halogen - - - ♦ ♦

Faruri cu LED ♦ ♦ ♦ - -

Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Spălătoare faruri ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Proiectoare de ceață - - - ♦ -

Proiectoare de ceaţă cu LED ♦ ♦ ♦ - -

Lumini de zi cu LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Stop frână montat superior ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Timer cu funcţia Coming home/
Leaving Home

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Roţi

Jante din aliaj 16" - - - - ♦

Jante din aliaj 17" ♦ ♦ ♦ ♦ -

Pneuri 215/55 R16 - - - - ♦

Pneuri 235/45 R17 ♦ ♦ ♦ ♦ -

Kit reparaţie pană ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Este posibil ca versiunile și nivelurile de echipare prezentate în această broșură să nu fie disponibile în toate țările.  
Pentru informații exacte, contactați cel mai apropiat dealer Honda.

Pentru modelul Civic se acordă diferite variante de garanție, după cum urmează:

3 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă sau 100 000 km garanție standard + 60 000 km garanție extinsă*

3 ani garanție suprafețe vopsite**

5 ani garanție corziune sistem evacuare**

10 ani garanție coroziune șasiu**

12 ani garanție coroziune structurală**

*- conform Carnetului de Garanție Extinsă

**- conform Carnetului de Service / Garanții
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VISELE 
DEVIN 

REALITATE

Visele pot fi puternice, vă 

stimulează să realizați mai 

mult, să explorați idei noi, 

tehnologii noi și să descoperiți 

noi modalități pentru rezolvarea 

problemelor. Pot fi sursă de 

inspirație pentru proiectarea 

și construirea unei adevărate 

supermașini ca noul și 

impresionantul NSX. Visele 

despre o lume mai bună în care 

oamenii să fie fericiți au dat 

viață robotului umanoid ASIMO, 

şi-au luat zborul cu HondaJet și 

au creat unele dintre cele mai 

populare motociclete de pe 

planetă. Cunoștințele pe care 

le obținem din toate lucrurile 

pe care le facem și pe care le 

învățăm se reflectă în tot ce 

facem, exact ca în cazul noului 

Honda Civic.

Modelul din imagine este Civic 5D Sport Plus 1.5 VTEC TURBO , culoare Rallye Red.
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