HONDA Civic 1.5 5 ajtós
alapfelszereltség (Sport

többlet felszereltségi táblázat

Civic 5 ajtós 1.5

NAVI):

BIZTONSÁG
Blokkolásgátló
Elektronikus fékerő elosztó
Gumiabroncs nyomás figyelmeztető rendszer
Hegymenet elindulást segítő
Honda Sensing - Aktív sávtartó rendszer
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
FUNKCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA
Alapjárati leállítás (Start/Stop rendszer) - 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

KOMFORT ÉS KÉNYELEM
12V-os csatlakozó csomagtér
12V-os csatlakozó középkonzol elöl
Elektromos ablakemelők (4X auto fel/le)
Esőszenzoros ablaktörlő
Fényszóró - automata fényszóró kapcsolás (szürkület érzékelő)

Kormány négy irányban állítható
Külső tükör motorosan állítható és fűtött
Külső tükör motorosan behajtható
Külső tükör távirányítóval motorosan behajtható
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 (vezető)
Ülés - fűthető elöl
Ülés - kartámasz hátul pohártartóval

AUDIO
Audió kormányról vezérelhető
Csatlakozó - USB x2 és HDMI
Hangszóró - 8db
Honda Connect Garmin Navigation (7" IPS, AM/FM/DAB,
Telefonkihangosító
KÜLSŐ MEGJELENÉS
"cápauszony" antenna kialakítás
Dupla kipufogó végződés hátul középen
Első/hátsó lökhárító alsó dekoráció és oldalküszöb dekoráció

Külső tükör LED irányjelzővel
Sötétített üvegezés hátul körben
FÉNYSZÓRÓ
Fényszóró - LED (tompított és távolsági)
Fényszóró - automata távolságfény kapcsolás
Fényszóró mosó
Ködfényszóró - LED
LED nappali menetfény

Ülés - kartámasz középkonzol (csúsztatható, nagyméretű tárolórekesz) Fényszóró időzített ki/bekapcsolás (Coming Home/Leaving home)

BELSŐ JELLEMZŐK
Csomagtér világítás
Kesztyűtartó világítás
Műszercsoport - piros megvilágítással
Térképolvasó lámpa elöl
Alumínium pedálok
Bőrbevonatú kormány
Bőrbevonatú váltógomb
Flexibilis csomagtér takaró

Elegance Sport PLUS NAVI felszereltség:
Sport NAVI felszereltség + alábbi többlet:

Prestige NAVI ADAS felszereltség:
Elegance Sport PLUS NAVI felszereltség + alábbi többlet:

Honda Sensing - Holtérfigyelő és kitolatást segítő
Adaptív futómű (Elöl/hátul)
Belső tükör fényre automatikusan sötétedő
Kulcsnélküli ajtónyitás/zárás és indítás
Ülés - elektromos deréktámasz (utas elöl)
Hangszóró - 11db (nagyteljesítményű rendszer)
Vezetéknélküli telefontöltés
Üvegtető (nyitható)

Ülés - fűthető hátul
Műszercsoport - kék megvilágítással
Teljes bőrkárpitozás
Krómozott hűtőmaszk
Krómozott kilincsek

EGYÉB JELLEMZŐK
Keréktárcsa - 17" könnyűfém
Abroncs - 235/45 R17
Helytakarékos gumiabroncs javítószett

© Duna Autó Kriffel László

