
HONDA Civic Tourer 2017 többlet felszereltségi táblázat

alapfelszereltség (Comfort):

Biztonság és védelem CD lejátszó Küls ő megjelenés
CITY-BRAKE (Városi vészfékez ő rendszer) MP3 formátum kezelése Ablaktörlő - hátsó mósóberendezéssel

Fényszóró mosó Komfort és Kényelem Abroncs - 205/55 R16

Gumiabroncs nyomásfigyelmeztető rendszer Állítható kormány - 4 irányban Keréktárcsa - könnyűfém

Hegymenet elindulás asszisztens Állítható magasságú fényszóró - manuális Külső tükör - index lámpával szerelt

Indításgátló Állítható magasságú vezetőülés Tetőcsomagtartó előkészítés

Isofix rögzitési pontok Elektromos ablakemelő - elöl (auto fel/le) Belső jellemz ők
Légzsák - Vezető, Utas(kikapcsolható), Oldal, Függöny Elektromos ablakemelő - hátul MAGIC" hátsó ülésrendszer"

Nappali menetfény(LED) Fényszóró - időzített ki/be kapcsolással (Coming /Leaving Home) 12V csatlakozó - első kartámasz alatt

Ostorcsapás-nyaksérülést csökkentő fejtámla Könyöktámasz - elöl 12V csatlakozó - konzol

Övfeszítő Központi zár távirányítóval - válaszható ajtónyitás 60:40 arányban dönthető hátsó ülések

VIN (alvázszám) láthato helyen Külső tükör - elektromosan állítható és fűtött Csomagtér takaró

VSA (Vehicle Stability Control, kikapcsolható) Légkondicionáló - automata ECON mód - gazdaságos vezetést támogató rendszer

Audio Napellenző - tükörrel vez. és utasoldalon Helytakarékos gumiabroncs javítószett (pótkerék helyett)

Audio AUX csatlakozó Sebességtartó automatika, sebesség határolóval Megvilágítás - csomagtér

Audiorendszer kormányról vezérelhető Térképolvasó lámpa Nagyméretű multi-információs kijelző

Bluetooth Ülés - vezető és utasoldali fűthető Start/Stop rendszer

Csatlakozó - USB Takarékos vezetést segítő váltásjelző

Hangszóró - 4db

Elegance NAVI felszereltség: SPORT NAVI felszereltség: Executive NAVI ADAS felszereltség:

ADAS Biztonsági Rendszer és HONDA Connect NAVI nem rendelhet ő

© Duna Autó Kriffel László

Elegance NAVI felszereltség: SPORT NAVI felszereltség: Executive NAVI ADAS felszereltség:

Comfort felszereltség + alábbi többlet: Elegance felszereltség + alábbi többlet: Lifestyle felszereltség + alábbi többlet:

Ködfényszóró Keréktárcsa - könnyűfém (Sport Design) ADAS Biztonsági Rendszer a felszereltség része
Riasztórendszer Sötétített ablakok hátul körben Automata távolságfény-kapcsolás funkció

Hangszóró - magassugárzó 2db Csomagtér háló Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás

Automata fényszóró bekapcsolás funkció (szürkület érzékelő) Csomagtér küszöb - fémborítással Ülés - állítható oldaltámasz (vezető)

Elektromos ablakemelő - 4x auto fel/le Hálós szerkezetű légbeömlő maszk Ülés - elektromosan állítható deréktámasz

Esőszenzoros ablaktörlő (intervallum állítással) Alufelni küllőinek felölete ezüst színben Bőrkárpitozás

Könyöktámasz - hátul Fekete ajtókilincsek és külső tükrök, Fekete tetősínek Megvilágítás - kesztyűtartó

Külső tükör - elektromosan állítható, behajtható  és fűtött Hátsó lámpatest sötét tónusú árnyalattal

Külső tükör - távirányítóval elektromosan behajtható Honda Connect Navi (7 kijelz ő,Garmin,CD,FM/DAB, Honda Connect Navi (7 kijelz ő,Garmin,CD,FM/DAB,
Légkondicionáló - automata kétzónás MirrorLink)" a felszereltség része MirrorLink)" a felszereltség része
Napellenző - tükörrel vez. és utasoldalon megvilágított

Parkolást tolatást segítő kamera Lifestyle NAVI felszereltség: ADAS biztonági rendszer:
Abroncs - 225/45 R17 Style Edition felszereltség + alábbi többlet:    - Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés
12V csatlakozó - csomagtér Fényszóró - LED    - Közúti jelzőtáblák felismerése
Honda Connect Navi (7 kijelz ő,Garmin,CD,FM/DAB, Hangszóró - 6db    - Sávelhagyás jelző
MirrorLink)" a felszereltség része Nagyteljesítményű audiorendszer    - Holttér figyelő

Állítható magasságú fényszóró - automata    - Keresztirányú forgalom figyelő
ADAS Biztonsági Rendszer nem rendelhet ő Parkolást segítő szenzorok - elöl & hátul

Ablak - sötétített hátsó szélvédő

Aluminium pedálok

Belső tükör - fényre automatikusan sötétedő

Honda Connect Navi (7 kijelz ő,Garmin,CD,FM/DAB,

MirrorLink)" a felszereltség részeMirrorLink)" a felszereltség része

ADAS Biztonsági Rendszer rendelhet ő: 190 000 Ft© Duna Autó Kriffel László


