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VARIANTE DE ECHIPARE

Specificații și dotări - Civic 5D 2020

Transmisie

Nivel de echipare Sport

Nivel de echipare Sport Plus

Nivel de echipare Elegance

MOTOR ȘI TRANSMISIE

Automată CVT

-

-

22,800 € (TVA inclus)

1.0 VTEC TURBO

Manuală

20,400 € (TVA inclus)

-

20,900 € (TVA inclus)

1.0 VTEC TURBO

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ 
pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). 
Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.

www.apancars.ro

Manuală

22,400 € (TVA inclus)

24,650 € (TVA inclus)

-

1.5 VTEC TURBO

Automată CVT

-

26,550 € (TVA inclus)

-

1.5 VTEC TURBO
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Automată CVT

1498

182 @ 6000

220 @ 1700-5500

8.5

200

Benzină

1.5 VTEC TURBO
SPORT PLUS

9.7

5.6

6.7

151

Manuală

1498

182 @ 5500

240 @ 1900-5000

8.2 / 8.3

220

Benzină

1.5 VTEC TURBO
SPORT / SPORT PLUS

8.1 / 8.2

5.3

6.1

138 / 139

Transmisie

Capacitate (cc)

Putere maximă (CP @ rpm)

Cuplu maxim (Nm @ rpm)

Accelerație (0-100 km/h) sec

Viteză maximă (km/h)

Combustibil

MOTOR ȘI TRANSMISIE

Consum fază joasă (l/100 km)

Consum fază înaltă (l/100 km)

Consum mixt (l/100 km)

Emisii CO2 mixt (g/km)

WLTP*

46

1790

4518 x 1799 x 1434

2697

420 / 770 / 1209

129

46

1760

4518 x 1799 x 1434

2697

414 / 764 / 1203

420 / 770 / 1209

129

Capacitate rezervor (litri)

Masă maximă autorizată (kg)

Dimensiuni (L x l x h) (mm)

Ampatament (mm)

Capacitate portbagaj (litri) (VDA)

Gardă la sol (mm)

MASĂ ȘI DIMENSIUNI

7.9 / 4.9 / 6.0

137

Euro 6

7.1 / 4.7 / 5.6

128

Euro 6

Consum urban/ extraurban/ mixt (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Normă de poluare

NEDC*

SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații și dotări - Civic 5D 2020

*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experiența reală de conducere. Honda CR-V a fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și 
consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanța reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziție dintre NEDC (fostul regim de testare) și WLTP,  valorile NEDC 
pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153. 

www.apancars.ro

Manuală

988

126 @ 5500

200 @ 2250

10.8 / 10.9

207 / 205

Benzină

1.0 VTEC TURBO
SPORT / ELEGANCE

7.5

5.2

6.0 / 6.1

137

46

1775

4518 x 1799 x 1434

2697

478 / 828 / 1267

129

5.9 / 4.2 / 4.8

110

Euro 6

Automată

988

126 @ 5500

180 @ 1700-4500

10.7

200

Benzină

1.0 VTEC TURBO
ELEGANCE

7.7

5.6

6.5

147

46

1775

4518 x 1799 x 1434

2697

478 / 828 / 1267

129

5.4 / 4.3 / 4.7

107

Euro 6
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Siguranță

Airbag șofer SRS

Airbag pasager cu posibilitate de dezactivare 

Airbag-uri laterale (Față)

Airbag-uri laterale tip cortină (față+spate)

Tetiere față active

ABS (Anti-Lock Braking System)

Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD)

Asistență la frânarea de urgență (BA)

Sistem de control al stabilității și tracțiunii (VSA)

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 ISO Fix

Sistem de avertizare luminoasă la frânarea de urgență

Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)

Sistem automat de frânare cu funcție de detecție pietoni (CMBS)

Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)

Sistem menținere bandă de circulație (LKAS) 

Sistem de avertizare părăsire banda de circulatie (LDW)

Sistem de asistare menținere bandă cu intervenție activă asupra 

traiectoriei

Limitator de viteză inteligent

Cruise Control adaptiv (ACC) 

Sistem de recunoastere a semnelor de circulație (TSR)

Sistem de alarmă

Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag

Protecție portbagaj

Kit reparație anvelopă

Interior

Tapițerie din material textil

Volan îmbrăcat în piele

Schimbător viteze îmbracat în piele

Pedale aluminiu

Iluminare ceasuri bord - Roșu

Oglindă parasolar cu iluminare

Lumină în spațiu portbagaj

Torpedou iluminat

Lumină de curtoazie

Covorașe (față + spate) cauciuc originale Honda

Pachet legislativ (trusă medicală, extinctor, triunghi reflectorizant)

Funcții și tehnologie

Mod ECON

Sistem Stop & Start (doar pentru MT)

Computer de bord extins cu afișaj color

Indicator schimbare treaptă de viteză (SIL)

Servodirecție asistată electric variabilă (EPS)

Frână de parcare electrică cu funcție Brake Hold

Clapete schimbare treaptă de viteză pe volan (doar pentru AT)

Sistem multimedia Honda Connect cu touchscreen 7" 

(compatibilitate Apple Car Play & Android Auto), Internet, AM/FM/

DAB, Radio prin Internet

2 x Port USB / HDMI

8 incinte acustice

Hands free cu Bluetooth

Comenzi audio pe volan

Confort și comoditate

Sistem de climatizare automat 

Senzor lumină

Geamuri electrice One Touch (față + spate)

Geamuri electrice acționate din cheie

Volan reglabil pe înălțime și adâncime

Scaune față încălzite

Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric

Scaun șofer reglabil manual pe înălțime 

Banchetă rabatabilă fracționat 60/40

Cotieră față reglabilă

Cotieră spate cu suport pentru pahare

Prize accesorii (față + spate)

Exterior

Lumini de zi cu LED

Faruri cu LED

Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS)

Timer cu functia Coming Home/Leaving Home

Spălătoare faruri

Stopuri spate LED

Mânere portiere în culoarea caroseriei

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei și indicator LED integrat

Pachet exterior sport

Evacuare dublă centrală

Eleron

Antenă aerodinamică

Geamuri fumurii (spate + lunetă) 

Jante aliaj 17" cu anvelope 235/45R17

SPORT 1.0

Confort

Sistem de climatizare automat cu două zone

Senzor ploaie

Senzori de parcare (față + spate)

Oglinzi reglabile electric și încălzite

Oglinzi rabatabile electric din cheie

Scaun șofer reglabil electric

Lumină ambientală (plafon)

Cameră video pentru mers în marșarier

Funcții și Tehnologie

Amortizoare controlate electronic (față și spate)

Sistem multimedia Honda Connect cu touchscreen 7" și Navigatie 

Garmin (compatibilitate Apple Car Play & Android Auto), Internet, 

AM/FM/DAB, Radio prin Internet

Proiectoare de ceață cu LED

Roată de rezervă de uz temporar

SPORT 1.5  (suplimentar / diferit față de SPORT 1.0)

Siguranță

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSI)

Sistem de monitorizare trafic adiacent pentru marșarier (CTM)

Sistem Smart Entry & Start

Kit reparație pană (roată de rezervă de mici dimensiuni nu este 

disponibilă)

Confort

Oglindă interioară retrovizoare electrocromată

Scaun pasager cu suport lombar reglabil electric

Scaun șofer reglabil electric pe 8 direcții

Trapă panoramică vitrată cu deschidere

Funcții și Tehnologie

Amortizoare controlate electronic (față și spate)

Încărcare telefon wireless

Premium Audio - 11 incinte acustice

SPORT PLUS 1.5  (suplimentar / diferit față de SPORT 1.5)

Siguranță

Kit reparație pană

Confort

Cotieră Spate

Sistem de climatizare automat cu două zone

Lumină ambientală (plafon)

Cameră video pentru mers în marșarier

Oglinzi pliabile electric

Senzor de ploaie

Funcții și Tehnologie

Honda CONNECT - (ecran tactil 7", radio digital AM/FM/DAB, 

internet radio, aplicație Aha™ integrată, navigare pe internet, Apple 

CarPlay şi Android Auto™) cu sistem de navigație Garmin*

Proiectoare de ceață

Cameră video pentru marşarier

Senzori de parcare (față și spate)

ACC cu functie Low Speed Follow (doar pentru AT)

Elegance 1.0  (suplimentar / diferit față de SPORT 1.0)

DOTĂRI
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SIGURANȚĂ HONDA

Honda SENSING este unul dintre cele mai avansate ansambluri de tehnologii
de siguranță disponibile și vine echipat standard pe toată gama.

Sistemele de siguranță avansată sunt proiectate pentru 
confortul dumneavoastră și nu înlocuiesc atenția șoferului. 

www.apancars.ro

SISTEM DE FRÂNARE PENTRU ATENUAREA 
COLIZIUNILOR (CMBS)

Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton 
este iminentă, această funcție vă va avertiza asupra 
pericolului și va reduce viteza pentru a diminua 
efectele unui potențial impact.

SISTEM DE AVERTIZARE
PĂRĂSIRE BANDĂ DE CIRCULAŢIE (LDW)

Veți fi avertizat sonor şi luminos dacă 
autovehiculul părăseşte banda de circulație fără ca 
dumneavoastră să acționați semnalizatorul.

SISTEM DE ASISTENŢĂ 
PĂRĂSIRE CAROSABIL (RDM)

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

SISTEM DE AVERTIZARE   
UNGHI MORT (BSI)

Acest sistem inteligent monitorizează schimbările de 
bandă și depășirile, avertizându-vă printr-un semnal 
luminos, amplasat în oglinda laterală, atunci când 
sunt detectate vehicule în zona de unghi mort.

SISTEM MENŢINERE 
BANDĂ DE CIRCULAŢIE (LKAS)

Ajută la menținerea rulării autovehiculului 
dumneavoastră pe mijlocul benzii, oferind o 
experiență de conducere mai puțin stresantă, prin 
reducerea mișcărilor de corecție a direcției și a 
efortului depus în condiții de mers pe autostradă.

CRUISE CONTROL 
INTELIGENT - ADAPTIV (I-ACC)

Această funcție detectează dacă un vehicul aflat pe 
o bandă adiacentă intenționează să treacă brusc 
în fața dumneavoastră și ajustează în avans viteza. 
De asemenea, vă ajută să mențineți distanța dintre 
dumneavoastră și autovehiculul din față, astfel încât 
să nu fie nevoie să corectați viteza de croazieră.

CRUISE CONTROL ADAPTIV 
CU LOW-SPEED FOLLOWING (DOAR PENTRU AT)

Această funcție menține distanța dintre 
dumneavoastră şi autovehiculul din față, în limita 

SISTEM DE MONITORIZARE TRAFIC ADIACENT 
PENTRU MARȘARIER (CTM)

Când mergeți cu spatele, sistemul Cross Traffic 
Monitor poate detecta vehiculele care se apropie 
din ambele sensuri și vă avertizează asupra 
pericolului iminent.

vitezei de croazieră setată. În cazul în care 
autovehiculul detectat se oprește, funcția va încetini 
și va opri autovehiculul, fără a fi nevoie să apăsați 
pedala de frână. Odată ce mașina din față începe să 
se mişte, apăsați ușor pedala de accelerație pentru 
a relua deplasarea.

SISTEM DE RECUNOAȘTERE 
A SEMNELOR DE CIRCULAŢIE (TSR)

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

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ

Combină inteligent funcția de limitator reglabil de 
viteză cu sistemul de recunoaștere a semnelor de 
circulație pentru a seta automat limita de viteză 
la cea detectată de sistemul de recunoaștere a 
semnelor.

HONDA SENSING (STANDARD)

ÎN PLUS, PENTRU ECHIPĂRILE EXECUTIVE, SPORT PLUS ȘI PRESTIGE

Specificații și dotări - Civic 5D 2020
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SPORT
Material textil negru

●

●

●

●

●

●

●

●

Specificații și dotări - Civic 5D 2020

CULORI DISPONIBILE

White Orchid Pearl

Lunar Silver Metallic

Polished Metal Metallic

Sonic Grey Pearl

Brilliant Sporty Blue Metallic

Crystal Black Pearl

Rallye Red

Obisidian Blue Pearl

EXTERIOR

●

●

●

●

●

●

●

●

SPORT PLUS
Material textil negru

450 €

450 €

450 €

450 €

450 €

0 €

450 €

450 €

PREŢ EURO
TVA inclus

PIELE CULOARE BEJ

PIELE CULOARE NEAGRĂ

MATERIAL TEXTIL NEGRU

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ 
pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). 
Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.

www.apancars.ro

SONIC GREY WHITE ORCHID PEARL LUNAR SILVER 

BRILLIANT SPORTY BLUE RALLYE 

CRYSTAL BLACK 

POLISHED METAL OBISIDAN BLUE PEARL
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ACCESORII

Specificații și dotări - Civic 5D 2020

Rezistente și durabile, vă ajută să vă protejați 
noul Civic de murdărie și zgârieturi.

Cod Produs: 08F05-TEA-600
Preț (cu TVA): 229,91€

PROTECȚIE PRAG UȘĂ

Eleronul sofisticat al hayonului adaugă 
un stil și mai sportiv modelului Civic.

Cod Produs: 08F02-TGL-610
Preț (cu TVA): 631,70€

ELERON

Pedalele sport din aluminiu oferă un aer cu 
adevărat sportiv interiorului modelului Civic.

Cod Produs: 08U74-TEA-600A
Preț (cu TVA): 226,58€

PEDALE SPORT

Obține mai mult din fiecare aventură, 
depozitând mai mult deasupra.

.
Cod Produs: 08L02-TED-600A

Preț (cu TVA): 593.08€

BARE PENTRU
PLAFON

Susține două biciclete si are funcție de înclinare 
pentru un acces ușor la portbagaj.

Cod Produs: 08L14-E09-C00
Preț (cu TVA): 851,52€

SUPORT DE BICICLETĂ 
THULE - COACH

Poate susține patru perechi de schiuri 
sau patru snowboarduri.

Cod Produs: 08L03-TA1-601G
Preț (cu TVA): 125,72€

SUPORT SKI
ȘI SNOWBOARD

Acest suport pentru tabletă se potrivește 
cu orice tabletă cu dimensiuni variând

de la 7” la 11.6”

Cod Produs: 08U08-E6J-620C
Preț (cu TVA): 199,92€

Fără haine și jachete șifonate, pentru ca 
dvs. să ajungeți la destinație arătând la 

fel de sofisticat ca Civic-ul dvs.

Cod Produs: 08U08-E6J-620D
Preț (cu TVA): 199,92€

 Impermeabil, anti-alunecare și lavabil, vă ajută
să păstrați elementele organizate

și în siguranță

Cod Produs: 08U45-TGL-600
Preț (cu TVA): 173,26€

SUPORT TABLETĂ KIT UMERAȘ HAINE ORGANIZATOR PORTBAGAJ

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și pot fi diferite de cele din showroom. Prețurile 
în EURO reflectă valoarea accesoriului, inclusiv TVA, însă nu includ și costul de montaj. Prețurile în lei se vor 
calcula la cursul afișat în showroom. Mașinile din imagini sunt prezente doar cu scop ilustrativ. 

www.apancars.ro



Șoseaua de Centură, Nr. 44 
800402, Județul Galați, România

www.apancars.ro
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