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NOUL 
CIVIC

Redesenat complet şi 

reproiectat, noul Civic Sedan 

simbolizează spiritul nostru 

inovativ şi excelenţa tehnică.

Rezultatul este un vehicul cu 

spirit şi personalitate unică, 

un vehicul emoţionant la 

conducere, rafinat, confortabil 

şi sofisticat. Şi 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, 

culoarea Polished Metal Metallic.
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Elegant și sportiv, Civic cu 

noul design contemporan 

este proporționat superb, cu 

o combinație unică de linii 

dramatice, sculpturale și curbe 

netede, care curg de la capota 

elegantă la portbagajul cu 

înclinare atrăgătoare. 

STIL 
AVANSAT

Modelul din imagine este Civic Sedan 
1.5 VTEC TURBO Executive, 

culoarea 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 cu privire la echipările unde sunt disponibile aceste caracteristici, 
vă rugăm să vedeţi paginile 41-44.  

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive, culoarea Polished Metal Metallic.
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Habitaclul spaţios al noului Civic vă 

înconjoară confortabil şi calitativ cu 

suprafeţe tactile, scaune conturate 

cu susţinere şi un panou de bord 

larg şi cuprinzător. 

Dorim să vă bucuraţi de fiecare 

călătorie şi de aceea am creat 

mediul care oferă un sentiment 

real de conectivitate cu vehiculul.  

Poziţia de condus ergonomică 

şi sportivă, combinată cu noul 

sistem de direcţie cu pinion dublu, 

vă oferă reactivitate şi control 

excelent.

INTEGRARE 
PERFECTĂ

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC 
TURBO Executive, culoarea Polished Metal Metallic.
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Interiorul noului Civic a fost proiectat  

cu toate informaţiile importante vizibile 

și cu echipamentele ușor accesibile. 

Pachetul complet de tehnologii utile 

face fiecare călătorie și mai agreabilă. 

Ca noul și ingeniosul nostru sistem 

multimedia Honda CONNECT cu ecran 

touchscreen 7”, sistemul de climatizare 

automat cu două zone, scaunele față și 

spate încălzite și noua frână de parcare 

electronică inteligentă*. 

Noul Civic a fost proiectat să ofere 

vizibilitate optimă în jur, în timp ce 

interiorul este un spațiu antifonat și 

relaxant.

TEHNOLOGII
UTILE

*Pentru mai multe informaţii cu privire la echipările unde sunt 
disponibile aceste caracteristici, vă rugăm să vedeţi paginile 41-44.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive, 
culoarea Polished Metal Metallic.
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HONDA CONNECT
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.

*Honda CONNECT este disponibil numai pentru echipările Elegance și Executive. 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 41-44. 
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 noi 
sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ se poate modifica și variază în funcție de regiune. 

Modelul din imagine este Civic Sedan Executive.
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COMENZI AUDIO PE 
VOLAN

Majoritatea comenzilor 
pe care le folosiți frecvent, 

precum Cruise Control, 
Bluetooth™ și comenzile 

audio, sunt așezate pe 
volan, astfel încât să fie 
întotdeauna accesibile.  

BUTON ECON
Vă ajută să rulați mai eficient, 
economisește combustibil și 

reduce emisiile. 

SCAUNE ÎNCĂLZITE 
Credem că pasagerii trebuie 

să se simtă confortabil, așadar 
am adăugat încălzire pentru 

scaunele față, precum și 

scaunele spate. 

ÎNCĂRCARE TELEFON 
WIRELESS

Nu mai aveți nevoie de 
cabluri cu sistemul de 

încărcare wireless care aduce 
tehnologiile de ultimă oră în 

noul Civic.

BUTON START / STOP 
Sistemul inteligent de acces 
fără cheie încuie și descuie 

portierele și permite pornirea 
motorului fără să fiți nevoit să 

căutați cheia. 

FRÂNA DE PARCARE
Frâna de parcare electrică 
înlocuiește frâna mecanică 

manuală și se eliberează prin 
apăsarea ușoară pe pedala de 

accelerație.

SPAȚIU PORTBAGAJ
Portbagajul nostru încăpător,  

de 519 litri, vă oferă tot spațiul pe 
care îl doriți pentru tot ce aveți 

nevoie, cu posibilitate de extindere 
prin plierea banchetei spate, 

pentru capacitate suplimentară de 
încărcare.*Pentru mai multe informaţii cu privire la echipările unde sunt disponibile aceste caracteristici, vă rugăm să vedeţi paginile 41-44.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive, culoare Polished Metal Metallic.
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Am creat un nou motor avansat pentru a oferi noului și 
dinamicului Civic puterea și economia potrivite cu alura sa. 

Noul motor 1.5 VTEC TURBO este dotat cu sistemul de 

sincronizare variabilă a supapelor, plus tehnologia inovativă 

Earth Dreams pentru optimizarea performanțelor și 

eficienței. Dezvoltă o cantitate impresionantă de putere 

rafinată, de 182CP, și un cuplu de 240 Nm, împreună cu 

ingenioasa noastră transmisie manuală cu 6 trepte. Există 

și posibilitatea alegerii noii transmisii automate cu variație 

continuă (CVT) care vă oferă un răspuns sportiv și accelerare 

rapidă, lină.

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

PUTERE 
DE EXECUȚIE
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Când am dezvoltat Civic am vrut 

să construim un vehicul care 

să ofere echilibrul perfect între 

confort la rulare și sportivitate, 

plus manevrabilitate dinamică. 

Așadar am reproiectat suspensia 

prin includerea sistemului 

independent Multi-Link pe spate 

în tandem cu un sistem de 

suspensie MacPherson pe față.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC 
TURBO Executive, culoare Polished Metal Metallic.
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HONDA SENSING
Noul set de caracteristici  pentru siguranță Honda 
SENSING vă ajută să fiţi relaxat alături de pasageri,  

pe tot parcursul rulării. 

Modelul din imagine esre Civic Sedan 1.5 VTEC 
TURBO Executive , culoare Polished Metal Metallic.

*Low-Speed Following este disponibil numai la modelele 
echipate cu transmisie automată CVT.

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 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.

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.

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.

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 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.
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4

2

1

4: SISTEM DE 
MONITORIZARE 
PRESIUNE 
ANVELOPE

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

2: ASISTENȚA   
DINAMICĂ A 
MANEVRABILITĂŢII

În timpul rulării, senzorii 
monitorizează aderenţa 
pentru calcularea 
gradului de putere 
sau a forței de frânare 
necesare pentru control 
maxim, oferind șoferului 
un comportament 
al vehiculului mai 
predictibil și mai fin.

3: TETIERE FAŢĂ  
PENTRU REDUCEREA 
LEZIUNILOR GÂTULUI

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

1: STRUCTURĂ 
CAROSERIE (ACE)

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

3 3

4

SIGURANȚĂ AVANSATĂ

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

Airbag-urile multiple, sistemul antiblocare frâne (Anti-lock Braking System), 

distrubuția electronică a forței de frânare (Electronic Brakeforce Distribution) 

și sistemul de control al stabilității și tracțiunii (Vehicle Stability Assist) 

sunt echipate standard. Alte funcții inteligente, ca asistența la frânare, care 

mărește forța de frânare în caz de urgență, vă mențin în cea mai mare 

siguranță pe șosea. 

Mai presus de toate acestea, Civic combină ultimele tehnologii cu funcții 

inteligente ca recunoașterea semnelor de circulație (Traffic Sign Recognition), 

frâna de parcare electrică cu funcție Brake Hold (Electric parking brake with 

automatic brake hold) și monitorizare unghi mort (Blind Spot Information)*. 

Limitele sunt setate, depășite, încălcate și setate din nou. La Honda nu facem 

niciodată compromisuri, astfel încât să puteți conduce cu încredere totală. 

*Pentru mai multe informații cu privire la echipările unde sunt disponibile aceste caracteristici, vă rugăm să vedeți paginile 41-44.  
Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive, culoare Polished Metal Metallic.
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CIVIC
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EXECUTIVE
♦ Asistenţă la frânarea de urgenţă (BA)
♦ Sistem de control al stabilităţii şi tracţiunii (VSA)
♦ Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație 
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţia
   de anticipare
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație 
♦ Low Speed Following∆

♦ Sistem de monitorizare a unghiului mort  
   incl. monitorizare trafic în marşarier
♦ Sistem Smart Entry & Start 
♦ Jante din aliaj de 17" 
♦ Tapiţerie din piele
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Pedale din aluminiu
♦ Iluminare Meter Blue
♦ Sistem de climatizare automat cu două zone
♦ Ștergătoare automate cu senzor de ploaie

♦ Senzor lumină
♦ Senzori parcare (față și spate)
♦ Oglinzi rabatabile electric și încălzite
♦ Oglinzi rabatabile electric
♦ Scaune încălzite (față și spate)
♦  Sistem multimedia Honda Connect cu 

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

♦ Încărcare telefon wireless
♦ 2 port-uri USB + 1 port HDMI †
♦ 11 incinte audio
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Hands free cu Bluetooth™ telefonie (HFT)**
♦ Cameră video pentru mers în marşarier
♦ Mânere portiere cromate 
♦ Trapă retractabilă
♦ Grilă cromată
♦ Ornamente cromate geamuri
♦ Faruri LED
♦ Spălătoare faruri
♦ Lumini de zi cu LED
♦  Întâmpinare faruri Auto On/Off (funcţie sosire/

plecare)

1.5 VTEC TURBO 
Transmisie manuală 6 trepte
Transmisie automată 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.
∆Disponibil numai cu transmisia automată CVT.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive, culoare Polished Metal Metallic. Pentru caracterisicile 
complete ale echipării, vă rugăm să vedeţi paginile 41-44.
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ELEGANCE
♦ Asistenţă la frânarea de urgenţă (BA)
♦ Sistem de control al stabilităţii şi tracţiunii (VSA)
♦ Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație 
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţia 
   de anticipare
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație 
♦ Low Speed Following∆

♦ Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag
♦ Jante din aliaj de 17” 
♦ Tapițerie din stofă
♦ Volan îmbrăcat în piele
♦ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
♦ Pedale din aluminiu
♦ Iluminare Meter Blue
♦ Sistem de climatizare automat cu două  
   zone

♦ Ștergere automată cu senzor de ploaie
♦ Senzor lumină
♦ Oglinzi rabatabile electric și încălzite
♦ Oglinzi rabatabile electric
♦ Scaune încălzite (față)
♦ Sistem multimedia Honda Connect cu
   navigație Garmin (Apple CarPlayR &   
   Android Auto™, 7” touchscreen, AM/FM/ 
   DAB, radio online, integrare aplicație Aha™*,  
   navigare pe internet)
♦ 2 port-uri USB + 1 port HDMI †
♦ 8 incinte audio
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Hands free cu Bluetooth™ telefonie (HFT)**
♦ Cameră video pentru mers în marşarier
♦ Mânere portiere cromate 
♦ Grilă cromată 
♦ Faruri cu halogen
♦ Spălătoare faruri
♦ Lumini de zi cu LED
♦  Întâmpinare faruri Auto On/Off (funcţie 

sosire/plecare)

1.5 VTEC TURBO 
Transmisie manuală 6 trepte
Transmisie automată 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.
∆Disponibil numai cu transmisia automată CVT.

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive, culoare Brilliant Sporty Blue Metallic. Pentru caracterisicile 
complete ale echipării, vă rugăm să vedeţi paginile 41-44.
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COMFORT
♦ Asistenţă la frânarea de urgenţă (BA)
♦ Sistem de control al stabilităţii şi tracţiunii (VSA)
♦ Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
♦ Sistem de avertizare a coliziunilor frontale 
♦ Sistem de avertizare părăsire bandă  
   de circulație 
♦ Sistem menținere bandă de circulație 
♦ Limitator de viteză inteligent
♦ Cruise Control Adaptiv cu funcţia 
   de anticipare
♦ Sistem de asistare a menținerii benzii 
   de circulație
♦ Sistem de recunoaștere a semnelor  
   de circulație 
♦ Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag
♦ Jante din aliaj de 16" 
♦ Tapițerie din stofă
♦ Sistem de climatizare automat
♦ Senzor lumină
♦ Oglinzi rabatabile electric și încălzite
♦ Scaune încălzite (față)
♦ Iluminare Meter Blue

♦ 8 incinte audio
♦ Comenzi audio pe volan
♦ Hands free cu Bluetooth™ telefonie (HFT)**
♦ Mânere cromate portiere 
♦ Grilă cromată 
♦ Faruri cu halogen
♦ Spălătoare faruri
♦ Lumini de zi cu LED
♦  Timer cu functia Coming home/Leaving 

Home
♦  Sistem multimedia Honda Connect cu 

navigație Garmin  (Apple CarPlay® & 
Android Auto™, 7” touchscreen, AM/FM/
DAB, radio online, integrare aplicație Aha™*, 
navigare pe internet)

♦ 2 port-uri USB + 1 port HDMI

1.5 VTEC TURBO 
Transmisie manuală 6 trepte

*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.

Modeluldin imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Comfort, culoare Taffeta White. For full specification on this grade, 
Pentru caracterisicile complete ale echipării, vă rugăm să vedeţi paginile 41-44.
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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 personal, fiecare dintre 

ele reprezentând o alegere unică pentru 

evidenţierea liniilor îndrăzneţe şi superbe ale 

noului Civic.

TAFFETA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL

POLISHED METAL METALLIC

Modelul din imagine este Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Executive.
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Oricare ar fi culoarea aleasă pentru 

Civic, tapiţeria din stofă sau piele o 

va completa perfect.

TAPIŢERIE 
INTERIOR

BLACK -
PIELE

IVORY -  
PIELE*

BLACK -
STOFĂ

EXECUTIVE ♦ ♦
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦

01 BLACK - PIELE

02 IVORY - PIELE 03 BLACK - STOFĂ

*Ivory - piele este disponibil ca opţiune pentru următoarele 
culori; Polished Metal Metallic, Crystal Black Pearl şi 

Midnight Burgundy Pearl.
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VIAŢA ESTE PLINĂ 
DE OPŢIUNI

Accesoriile originale Honda au fost proiectate şi construite la 

aceleaşi standarde exacte ca orice model Honda. Aşadar sunt 

rezistente, sigure şi se potrivesc perfect. Tot ce trebuie să faceţi 

este să alegeţi ce aveţi nevoie.

SUPORT BICICLETE

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. Suportul vine cu un conector 13 pini şi necesită un cablaj de 13 pini. Este 

disponibil în 2 variante: Coach şi Easyfold, care se pliază pentru depozitare.

PACHET PROTECŢIE

Îl numim pachet protecţie din motive întemeiate: covoraşele din cauciuc cu şanţuri, 

apărătorile de noroi şi tava pentru portbagaj sunt confecţionate din materiale 

rezistente, de calitate. Arată bine, cu logo-ul civic Civic reliefat pe covoraşe şi tava 

portbagajului. Obiectele din pachetul protecţie sunt disponibile şi individual.
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SPOILER PORTIERĂ PORTBAGAJ

În culoarea caroseriei şi proiectat 

pentru accentuarea aspectului 

sportiv al noului Civic. 

ORNAMENTE INFERIOARE PORTIERE

Ornamentele inferioare pentru 

portiere, de culoare negru lucios 

accentuează stilul dinamic al 

noului Civic.

PACHET SPORT

Accentuaţi stilul sportiv natural al vehiculului cu pachetul 

sport. Include protecţii faţă negru lucios, ornamente 

inferioare portiere, protecţii spate şi spoiler portieră 

portbagaj. Obiectele din pachetul sport sunt disponibile şi 

ca accesorii individuale.

PROTECŢII FAŢĂ ŞI SPATE

Aceste protecţii atrăgătoare pentru 

faţă şi spate completează designul  

remarcabil al noului Civic.
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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. 

SUPORT TABLETĂ

Suportul pentru tabletă, cu prindere la baza tetierei, 

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.

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.

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESSPACHET ILUMINARE

Pachetul iluminare foloseşte o combinaţie de lumini 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. 
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♦ Standard     Opțional    - Nu este disponibil

†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.

Motor

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

Capacitate cilindrică (cmc) 1498 1498 1498 1498 1498

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 

Performanţe
Putere maximă (kW/rpm) 134/5.500 134/6.000 134/5.500 134/6.000 134/5.500

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

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

Accelerație 0 - 100 km/h (secunde) 8.6 8.2 8.5 8.1 8.4

Viteză maximă (km/h) 210 200 210 200 210

Consum și emisii† 
Urban (l/100km) 7.4 7.8 7.4 7.8 7.5

Extraurban (l/100km) 4.8 4.7 4.8 4.7 4.7

Mixt (l/100km) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7

Emisii CO2 - mixt (g/km) 131 132 131 132 130

Dimensiuni
Lungime totală (mm) 4648 4648 4648 4648 4648

Lățime totală (mm) 1799 1799 1799 1799 1799

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

Înălțime totală - la gol (mm) 1416 1416 1416 1416 1416

Ampatament (mm) 2698 2698 2698 2698 2698

Ecartament faţă (mm) 1543 1543 1543 1543 1543

Ecartament spate (mm) 1557 1557 1557 1557 1557

Garda la sol - cu șofer (mm) 124 124 124 124 124

Număr locuri (persoane) 5 5 5 5 5

Capacităţi
Capacitate portbagaj (litri, metoda VDA) 519 519 519 519 519

Rezervor (litri) 46 46 46 46 46

Greutate*
Greutatea la gol (kg) 1279-1321 1307-1348 1279-1321 1307-1348 1279-1321

Greutatea maximă admisă (kg) 1740 1770 1740 1770 1740

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

Greutatea maximă admisă pe punte - faţă şi spate (kg) 925/830 955/830 925/830 955/830 925/830

Masa maximă remorcabilă  
cu sistem de frânare (kg)

1400 1000 1400 1000 1400

Masa maximă remorcabilă  
fără sistem de frânare (kg)

500 500 500 500 500

Siguranţă

Airbag şofer i-SRS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag pasager SRS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

Tetiere faţă active ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri ventilate faţă 16" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Discuri pline spate 15" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tetiere active (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Siguranţă

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

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

Centuri de siguranță față cu sistem  
de pretensionare în 2 stadii

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranță spate cu sistem  
de pretensionare

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem ISOFix ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Semnalizare oprire de urgenţă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem automat de frânare 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 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cruise Control adaptiv cu funcţia de anticipare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulaţie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Limitator de viteză inteligent ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Low Speed Following - ♦ - ♦ -

Sistem de monitorizare a unghiului mort ♦ ♦ - - -

Securitate
Sistem blocare pornire motor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Deschiderea selectivă a portierelor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

Sistem Smart Entry & Start ♦ ♦ - - -

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 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Servodirecţie adaptivă asistată electric ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Frână de parcare electrică cu funcție Brake Hold ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sistem Stop & Start ♦ - ♦ - ♦

Clapete schimbare treaptă de viteză - ♦ - ♦ -

Confort și accesibilitate
Sistem de climatizare automat cu două zone ♦ ♦ ♦ ♦ -

Sistem de climatizare automat - - - - ♦

Senzor de ploaie ♦ ♦ ♦ ♦ -

Senzor lumină ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglindă interioară retrovizoare electrocromatică ♦ ♦ - - -

Senzori de parcare (față și spate) ♦ ♦ ♦ ♦ -

Geamuri electrice (față și spate) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri față/spate electrice cu impuls ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice (acționate din cheie) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Volan reglabil pe înălțime și adâncime ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Oglinzi rabatabile electric (acționate din cheie) ♦ ♦ ♦ ♦ -
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♦ Standard     Opțional    - 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.
∆Folosiţi întotdeauna dispozitivele USB de stocare recomandate. Unele dispozitive USB pot să nu funcţioneze în unitatea audio.

Lumini exterior

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

Faruri cu halogen - - ♦ ♦ ♦

Faruri cu LED ♦ ♦ - - -

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

Lumini de zi cu LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Proiectoare de ceață față - - ♦ ♦ -

Proiectoare de ceață cu LED ♦ ♦ - - -

Stop frână montat superior ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Timer cu funcţia  
Coming home/Leaving Home

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Spălătoare faruri ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Jante și pneuri
Jante din aliaj 16" - - - - ♦

Jante din aliaj 17" ♦ ♦ ♦ ♦ -

Pneuri 215/55 R16 - - - - ♦

Pneuri 215/50 R17 ♦ ♦ ♦ ♦ -

Kit reparaţie pană ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Confort și accesibilitate

EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

1.5 VTEC TURBO
CVT

1.5 VTEC TURBO
6MT

Oglinzi rabatabile electric ♦ ♦ ♦ ♦ -

Oglinzi parasolar cu iluminare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

Scaun şofer cu suport lombar reglabil electric ♦ ♦ ♦ ♦ -

Scaun pasager cu suport lombar reglabil electric ♦ ♦ - - -

Consolă centrală cu cotieră glisantă  
şi compartiment depozitare

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Scaune încălzite (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Banchetă încălzită ♦ ♦ - - -

Banchetă fracţionabilă 60/40 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Interfaţă informaţii şofer cu ecran color ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cotieră spate cu suport pahare ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lumini interior
Lumină citire (faţă) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină portbagaj ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lumină torpedou ♦ ♦ ♦ ♦ -

Lumină ambientală ♦ ♦ ♦ ♦ -

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

Iluminare Meter blue ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Audio şi comunicare
Honda CONNECT cu navigaţie GARMIN (Apple Car-
Play® & Android Auto™, 7" touchscreen, AM/FM/  
DAB, radio online, integrare aplicaţie Aha™*,  
navigare  pe internet)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Radio digital DAB ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2 port-uri USB + 1 port HDMI™ ∆ ♦ ♦ ♦ ♦

8 incinte audio - - ♦ ♦ ♦

10 incinte audio ♦ ♦ - - -

Încărcător wireless ♦ ♦ - - -

Sistem Bluetooth™ Hands Free** ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Camera video pentru mers în marșarier ♦ ♦ ♦ ♦ -

Exterior
Grilă cromată ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mânere exterioare cromate pentru portiere ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Trapă ♦ ♦ - - -

Antenă aerodinamică ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ornamente cromate geamuri ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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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 cum este noul 

și impresionantul NSX. Visele 

despre o lume mai bună în care 

oamenii să fie fericiți au dat 

viață robotului umanoid ASIMO, 

și-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 NSX, culoare Valencia Red Pearl.
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