
HONDA ÁRJEGYZÉK
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Felszereltség 1.5 COMFORT 1.5 ELEGANCE NAVI 1.5 EXECUTIVE NAVI

ajtók száma 4 4 4

Blokkolásgátló    

Elektronikus fékerő elosztó    

Gumiabroncs nyomás  figyelmeztető rendszer    

Hegymenet elindulást segítő    

Honda Sensing  - Aktív sávtartó  rendszer    

Honda Sensing  - Alacsony  sebességű követés  (csak CVT esetén) - CVT váltó esetén CVT váltó esetén

Honda Sensing  - Holtérfigyelő és kitolatást  segítő  

Honda Sensing  - Intelligens adaptív  tempomat    

Honda Sensing  - Intelligens sebesség határoló    

Honda Sensing  - Közúti jelzőtáblát felismerő  rendszer    

Honda Sensing  - Ráfutásos ütközésre figyelmeztető    

Honda Sensing  - Sávelhagyásra figyelmeztető    

Honda Sensing  - Útpálya  elhagyás  lehetőségét csökkentő rendszer    

Honda Sensing  - Ütközés  erejét csökkentő fékrendszer    

Inditásgátló    

ISOFIX rögzítési pontok    

Kipörgésgátló és menetstabilizációs rendszer    

Légzsák - függöny    

Légzsák - oldal    

Légzsák - utas kikapcsolható    

Légzsák - vezető    

Ostorscsapás nyaksérülést csökkentő fejtámla    

Övfeszítő elöl (kétfázisú)    

Övfeszítő hátul    

Riasztórendszer    

Választható ajtónyitás    

Vészfékezésre figyelmeztető fény    

Alapjárati leállítás  (Start/Stop rendszer) Manuális  váltó esetén Manuális  váltó esetén Manuális  váltó esetén

HONDA CIVIC 4 ajtós   benzin

BIZTONSÁG

FUNKCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA
Alapjárati leállítás  (Start/Stop rendszer) Manuális  váltó esetén Manuális  váltó esetén Manuális  váltó esetén

ECON mód - gazdaságos vezetést  támogató rendszer     

Elektronikus kézifék     

Elektronikus szervokormány (változó  áttételű)     

Parkolást/tolatást segítő kamera     

Takarékost vezetést  segítő váltásjelző     

Váltófülek a kormánynál - CVT váltó esetén CVT váltó esetén

12V-os csatlakozó középkonzol elöl    

Belső tükör fényre automatikusan sötétedő   

Elektromos ablakemelők (4X auto fel/le)    

Esőszenzoros ablaktörlő    

Fényszóró - automata fényszóró kapcsolás (szürkület érzékelő)    

Kormány  négy irányban  állítható    

Kulcsnélküli ajtónyitás/zárás és indítás   

Külső tükör motorosan állítható  és fűtött    

Külső tükör motorosan behajtható    

Külső tükör távirányítóval motorosan behajtható    

Légkondicionáló - automata  

Légkondicionáló - automata kétzonás    

Parkolást tolatást  segítő szenzorok (elöl/hátul)    

Távirányítóval motorosan fel/lehúzható ablakok    

Ülés - 60/40 arányban dönthető    

Ülés - állítható  magasságú (vezető)    

Ülés - elektromos deréktámasz (utas elöl)   

Ülés - elektromos deréktámasz (vezető)    

Ülés - fűthető elöl    

Ülés - fűthető hátul  

Ülés - kartámasz hátul pohártartóval    

Ülés - kartámasz középkonzol (csúsztatható, nagyméretű tárolórekesszel)    

Csomagtér világítás    

Kesztyűtartó világítás    

Mennyezeti világítás    

Műszercsoport - kék megvilágítással    

Térképolvasó lámpa elöl    

Alumínium pedálok    

Bőrbevonatú kormány    

Bőrbevonatú váltógomb    

Teljes bőrkárpitozás  

KOMFORT ÉS KÉNYELEM

BELSŐ JELLEMZŐK
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AM/FM  audió (5"-os kijelzővel)  

Audió kormányról vezérelhető    

Csatlakozó - USB x1  

Csatlakozó - USB x2 és HDMI    

Hangszóró - 10db   

Hangszóró - 8db   

Honda Connect  Garmin  Navigation  (7" IPS, AM/FM/DAB, Apple
CarPlay,  Android  Auto)

   

Telefonkihangosító    

Vezetéknélküli telefontöltés  

"cápauszony" antenna  kialakítás    

Krómozott hűtőmaszk    

Krómozott kilincsek    

Napfénytető  

Fényszóró - halogén   

Fényszóró - LED (tompított és távolsági)    

Fényszóró - automata távolságfény kapcsolás    

Fényszóró mosó    

Ködfényszóró  

Ködfényszóró - LED    

LED nappali  menetfény    

Fényszóró időzített  ki/bekapcsolás (Coming  Home/Leaving home)    

Keréktárcsa - 16" könnyűfém  

Keréktárcsa - 17" könnyűfém    

Abroncs  - 215/50 R17    

Abroncs - 215/55 R16    

Helytakarékos gumiabroncs javítószett    

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindentmegtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban

e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében végeznek el, és amely

feltételek írásos példányát kérésre átadják az ügyfélnek. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb

változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor,

ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.

AUDIO

KÜLSŐ MEGJELENÉS

FÉNYSZÓRÓ

EGYÉB JELLEMZŐK

HONDA CIVIC 4 ajtós   benzin

Specifikáció 1.5 COMFORT 1.5 ELEGANCE NAVI 1.5 EXECUTIVE NAVI

hengerűrtartalom (cm3)
max. teljesítmény (KW/LE/ford) 134 / 182 LE / 5500
max. nyomaték (Nm)/ford - manuális
max. nyomaték (Nm)/ford - automata
motor
hengerek száma
max. sebesség (km/h)
gyorsulás (0-100 km/h) (sec.)
hosszúság/szélesség/magasság (mm)
Tengelytáv (mm)
Üzemanyagtank térfogata (liter)
Csomagtér mérete (liter)

fogyasztás városban (l/100 km) 7,5 7,4   (7,8) 7,4   (7,8)
fogyasztás városon kívül (l/100 km) 4,7 4,8   (4,7) 4,8   (4,7)
fogyasztás vegyes (l/100 km) 5,7 5,8   (5,8) 5,8   (5,8)
CO2 kibocsátás (g/km) 130 131   (132) 131   (132)
környezetvédelmi osztály Euro 6   (15) Euro 6   (15) Euro 6   (15)

Árak (HUF) 1.5 COMFORT 1.5 ELEGANCE NAVI 1.5 EXECUTIVE NAVI

alapár (Ft) 6 814 000 Ft 7 414 000 Ft 8 214 000 Ft
regisztrációs adó ÁFÁ-val (Ft) 85 000 Ft 85 000 Ft 85 000 Ft

alapár regisztrációs adóval (Ft) 6 899 000 Ft 7 499 000 Ft 8 299 000 Ft
metálfény felár (Ft) 140 000 Ft 140 000 Ft 140 000 Ft

Motor és egyéb specifikációk
1498

240 Nm / 1900-5000

A Honda Assistance szolgáltatás csak a magyarországi Honda márkakereskedői hálózat álltal értékesített, magyar forgalmi engedéllyel ill. rendszámmal rendelkező gépkocsikra vonatkozik, ha a 
tulajdonos/üzembentartó bejegyzett magyarországi lakcímmel/telephely címmel rendelkezik. 

Pótkerék + emelő + szerszám:

134 / 182 LE / 5500     (CVT 182 LE / 6000)

220 Nm / 1700-5500

2698
46

Üzemanyag fogyasztás, környezetvédelem

CVT automata váltó felár (Ft) - 390 000 Ft 390 000 Ft

519

Benzin Turbo
4 henger

4648 / 1799 / 1416
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