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Turinys

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD
Hybrid Sport“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos
modeliuose ieškokite 
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše..
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Pilnas
Hibridas

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid
Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos 
komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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visavertiškai
Gyvenkite

0201
GALI NUVAŽIUOTI IKI 
840 KM, Į APLINKĄ 
IŠSKIRIA TIK 108 G/KM 
TERŠALŲ*

SAVAIME ĮSIKRAUNA – 
NEREIKIA JUNGTI PRIE 
TINKLO

* Daugiau informacijos ieškokite p. 78–79.
Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.

Naujasis „Civic e:HEV“ komplektuojamas su pažangiausia 
savaime įsikraunančia hibridine sistema, užtikrinančia itin 
greitą reakciją ir išskirtinę ekonomiją. „e:HEV“ sistema siūlo 
pilną hibridinio automobilio vairavimo patirtį: „Civic“, 
kitaip nei pusiau hibridinis automobilis, gali sklandžiai ir 
tyliai važiuoti naudodamas vien elektros energiją. Kiekviena 
kelionė už jo vairo teikia tikrą malonumą. 

Jau 11-ajai kartai atstovaujančiame „Civic“ modelyje 
panaudota per ketvirtį amžiaus „Honda“ sukaupta turtinga 
patirtis hibridinių technologijų srityje, kurią vainikuoja jame 
įdiegta „e:HEV“ technologija, visuomet užtikrinanti optimalią 
našumo ir ekonomiškumo pusiausvyrą. 

Be to, „Civic“ išsiskiria sportine dinamika, kurią atspindi 
dėmesį kaustantis įspūdingas fastbeko stiliaus kėbulas. 
Metas sužinoti daugiau apie „Civic“, kurio pavadinimas yra 
kokybės patvirtinimo ženklas.
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„Honda e:HEV“ technologija leidžia 
kiekvienos kelionės metu mėgautis 
elektrifikuoto automobilio privalumais, 
pavyzdžiui, žaibiškai perduodama galia. 
Šis savaime įsikraunantis hibridas 
pats gamina elektros energiją, todėl jo 
niekuomet nereikia 

prijungti prie elektros tinklo – energijos 
atsargos optimaliai papildomos be jokio 
vargo. Naujasis „Civic“ hibridas – tikras 
vairuotojo automobilis.

galios šaltinis
Šiuolaikinis

0201
REGENERACINIO 
STABDYMO SISTEMA 
REGENERUOJA 
IŠSISKIRIANČIĄ 
ENERGIJĄ V

GALIOS AGREGATUI 
SUTEIKIAMA 5 METŲ 
/ 100 000 KM RIDOS 
GARANTIJA 

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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charakteristikos
Važiavimo

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite 
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše..
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Universalaus naujojo „Civic“ važiavimo režimai 
leidžia prireikus padidinti galią arba pagerinti 
ekonomiją. 

Lengvai perjungdami „Normal“, „Sport“, „Econ“ ir 
„Individual“ režimus galite pritaikyti automobilio 
važiavimo charakteristikas pagal savo poreikius ir 
mėgautis optimaliu „e:HEV“ sistemos veikimu. 

„Normal“ režimas idealiai suderina našumą ir 
efektyvumą, „Sport“ režimas užtikrina spartesnį 
pagreitėjimą, o „Econ“ pagerina degalų vartojimo 
efektyvumą. Pasirinkus „Individual“ režimą, 
atitinkamai pakoreguojamas vairo mechanizmas ir 
akceleratoriaus jautrumas, kad galėtumėte vairuoti 
taip, kaip norite.

važiavimas
Subalansuotas 

0201
BENDROS DEGALŲ 
SĄNAUDOS PAGAL 
WLTP* – 4,7 L/100 KM

MAKSIMALUS 
ELEKTRINIO VARIKLIO 
SUKIMO MOMENTAS – 
315 NM

* Taikoma tam tikros komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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džiaugsmą
vairavimo
teikti 
Sukurtas

Nuo pat savo pirmojo pasirodymo „Civic“ buvo 
novatoriškų idėjų skleidėjas. Keičiantis kartoms, 
pardavus daugiau nei 27 mln. šių modelių, „Civic“ 
pavadinimas tapo patikimumo ir inovacijų, 
persmelktų sportinės dvasios, simboliu. 

Naujas automobilis sukurtas nuo pat pagrindų. 
Neįmanoma nepastebėti jo dinamiško stiliaus. Taip 
pat atnaujinta jo atnaujinta važiuoklė, kuri leidžia 
vairuotojui susilieti su keliu. „Civic“ valdymo ir 
važiavimo charakteristikos nustatytos taip, kad būtų 
užtikrinta tiksli dinamika ir išskirtinis komfortas. 

0201
PAGREITĖJIMAS 
NUO 0 IKI 100 KM/H 
– PER 7,8 S*

ELEKTRINIO 
VARIKLIO GALIA – 
184 AG

*  Taikoma tam tikros komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite 
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.

Vidus
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Naujasis „Civic“ pasitinka erdviu ir stilingu salonu: dėl 
ilgesnės važiuoklės bazės jame rasite daugiau erdvės 
kojoms, o tai suteikia dar didesnį komforto pojūtį. 

Ergonomiška vairuotojo sėdėjimo padėtis ir naujos 
kūną stabilizuojančios „Honda“ priekinės sėdynės 
apsaugo nuo nuovargio leidžiantis į ilgas keliones. 
Tai dar viena naujovė, sukurta siekiant padėti 
jums atsipalaiduoti už vairo, kad kelionės tikslą 
pasiektumėte maloniai pailsėję. 

Pažangiomis medžiagomis ir visur juntama kokybe 
išsiskiriantis rafinuotas salonas tampa maloniu 
prieglobsčiu leidžiantis į bet kokią kelionę. 

salonas
klasės
Aukščiausios

0201
MINKŠTOS MEDŽIAGOS, 
SUKURIANČIOS 
MODERNIĄ IŠVAIZDĄ

BBELAIDIS 
ĮKROVIKLIS, 
SUTEIKIANTIS 
IŠSKIRTINIO 
KOMFORTO POJŪTĮ*

* Siūloma tam tikros komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše. 
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„Civic“ salonas suprojektuotas taip, kad jo erdvę 
galėtumėte lengvai pritaikyti įvairioms savo 
reikmėms – kasdienėms kelionėms ar aktyvioms 
savaitgalio pramogoms. 

Nuo kuprinės iki sportinės įrangos ar keturkojo 
draugo – „Civic“ sklandžiai įsilieja į jūsų gyvenimą, 
kad ir kokia būtų jūsų dienotvarkė. 

poreikius
į jūsų
atsižvelgiant
Sukurtas 

0201
MAKSIMALI 
BAGAŽINĖS TALPA – 
1220 L*

ODINIAI SĖDYNIŲ 
APMUŠALAI, 
LEIDŽIANTYS 
MĖGAUTIS IŠSKIRTINE 
PRABANGA*

* Siūloma (taikoma) tam tikros komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše. 
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Išorė
Nuotraukoje pavaizduoti „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“  
ir „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modeliai.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite 
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Naujasis „Civic“ – modernų mąstymą ir novatorišką hibridinę 
technologiją pristatantis automobilis, kurio genuose 
užkoduota ilgametė „Honda“ patirtis sporto srityje. 

Dinamiškas siluetas, atidaromas stiklinis stogas*, galiniai 
žibintai per visą plotį ir platesnė tarpvėžė sukuria itin 
modernaus automobilio įvaizdį – atrodo, jog jis juda į priekį 
net ir stovėdamas. 

„Civic“ visada buvo linkęs kurti tendencijas, o ne tiesiog sekti 
madą. Šio automobilio su fastbeko tipo kėbulu dizainas 
simbolizuoja pažangą, našumą ir aukščiausią kokybę.

jau čia
Naujoji karta,

0201
AKYTO TINKLELIO 
PRIEKINĖS 
GROTELĖS 

PANORAMINIS 
STIKLINIS STOGAS*

* Siūloma tik „Advance“ komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduoti „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance“ ir „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ 
modeliai.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite 
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše. .
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Tikras stilius nepavaldus laikui ir niekada 
neišeina iš mados. Štai kodėl „Civic“ žavesys 
neblėsta nuo 1972 m. Naujas stilingas 
dizainas yra naujos „Civic“ kartos įvaizdžio 
dalis. Kontūrus išryškinančios aiškios linijos ir 
sportinis siluetas tiesiog prikausto dėmesį. 

Šis automobilis sutvertas daryti įspūdį – ir 
mieste, ir užmiestyje. 

stilius
Išskirtinis

0201
LED PREKINIAI 
ŽIBINTAI SU 
AUTOMATINE TOLIMŲJŲ 
ŠVIESŲ SISTEMA

NAUJO DIZAINO 18 
COLIŲ LENGVOJO 
LYDINIO RATLANKIAI

* Siūloma tam tikros komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą 
atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Technologijos
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite  
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Visiškai skaitmeniniame prietaisų skydelyje su

krištolo skaidrumo aukštos raiškos ekranu galite matyti visą 
svarbią informaciją. Centre įrengta „Honda CONNECT“ 
multimedijos sistema su 9 colių ekranu* leidžia naudotis 
įvairiomis funkcijomis, tarp jų DAB skaitmeniniu radiju 
ir palydovine navigacija. Be to, galite lengvai pasiekti 
pagalbines vairuotojo sistemas, pavyzdžiui, galinę 
automobilio statymo kamerą. 

„ Android Auto™“ ir belaidė „Apple CarPlay®“ funkcijos 
užtikrina sklandžią išmaniojo telefono integraciją ir atveria 
duris į naujojo „Civic“ sinchronizuotų technologijų pasaulį. 

Tai atspindi „Honda“ technologijų ir žmogaus sąveikos 
filosofiją.

naujovių 
Dar daugiau

0201
VISIŠKAI 
SKAITMENINIS 10,2 
COLIO EKRANAS*

„PREMIUM“ GARSO 
SISTEMA SU 12 „BOSE“ 
GARSIAKALBIŲ*

* Siūloma tik „Advance“ komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos 
komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite  
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.

Saugumas
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0201
PAŽANGIOS 
„SENSING“ SAUGOS 
TECHNOLOGIJOS 

NAUJA PAGALBINĖ 
VAŽIAVIMO SPŪSTYSE 
SISTEMA 

Naujasis „Civic“ komplektuojamas su patobulintų 
„Honda SENSING“ saugos sistemų paketu ir net 
11 oro saugos pagalvių. Tai akivaizdus įrodymas, jog 
jis sukonstruotas taip, kad užtikrintų visapusišką 
saugumą. 

Su nauja 100 laipsnių priekine plataus kampo 
kamera, pasižyminčia geresnėmis kelio žymų 
ir transporto priemonių aptikimo galimybėmis, 
galine kamera ir ultragarso jutikliais iš visų pusių 
komplektuojamas „Civic“ yra vienas saugiausių 
automobilių, leidžiančių užtikrintai jaustis kelyje. 

atžvilgiais
visais 
Saugesnis

  
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą 
atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše. 
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jausmas
saugumo 
Visiško

Susidūrimo sušvelninimo  
stabdant sistema  
Sumažina susidūrimo su kita transporto 
priemone, pėsčiuoju ar dviratininku 
tikimybę, įspėdama vairuotoją ir 
sumažindama automobilio greitį. 

Apsaugos nuo galinio  
susidūrimo sistema 
Atpažįsta automobilio priekyje arba už jo 
esančias kliūtis ir įspėja vairuotoją garso 
bei vaizdo signalais automobiliui stovint 
arba važiuojant mažesniu nei 10 km/h 
greičiu.

Apsaugos krypstant iš kelio sistema 
Įspėjimo sistema, kuri informuoja 
vairuotoją, kai automobilis gali kirsti eismo 
juostą ar pažymėtas kelio ribas. 

Išmanusis greičio ribotuvas 
Automatiškai nustato greičio apribojimą, 
kurį aptinka kelio ženklų atpažinimo 
sistema. 

Adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema su sekimo 
važiuojant mažu greičiu funkcija 
Palaiko pastovų greitį ir nustatytą 
atstumą iki transporto priemonės 
priekyje. Prireikus gali sumažinti greitį ir 
autonomiškai sustabdyti automobilį.

Pagalbinė važiavimo spūstyse sistema 
Padeda išlaikyti automobilį 
važiuojamojoje eismo juostoje, taip 
sumažindama vairuotojo apkrovą 
važiuojant nedideliu greičiu spūstyse.

Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema* 
Naudodama integruotą kamerą, fiksuoja 
priekyje važiuojančias transporto 
priemones ir automatiškai įjungia arba 
išjungia atskirus priekinių žibintų šviesos 
diodus, kad būtų užtikrintas tinkamiausias 
šviesos srautas ir sumažintas 
nepageidaujamas akinimas. 

„Honda SENSING“ saugos technologijų gausa išsiskiriantis naujasis 
„Civic“ atskleidžia mūsų siekį visuomet pirmenybę teikti žmogui. Į 
žmogų orientuotas „Honda“ požiūris atsispindi visoje mūsų veikloje 
ir yra kiekvieno mūsų gaminamo automobilio pagrindas. „Honda 
SENSING“ saugos technologijų paketą sudaro: 

Nematomų zonų stebėjimo sistema 
Kai gretimoje eismo juostoje aptinkama 
artėjanti transporto priemonė, 
atitinkamame šoniniame veidrodėlyje 
užsidega dėmesio neblaškanti įspėjamoji 
lemputė, kad būtų saugiau persirikiuoti į 
kitą eismo juostą.

Susikertančiomis kryptimis judančių 
automobilių stebėjimo sistema 
Naudodamasi radaro jutikliais, stebi 
zonas galiniuose kampuose važiuojant 
atbuline eiga ir, aptikusi iš bet kurios 
pusės artėjančią transporto priemonę, 
įspėja apie tai vairuotoją.

* Siūloma tik „Advance“ komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą 
atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Automobilio statymo jutiklių sistema 
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai fiksuoja 
kliūtis aplink „Civic“ automobilį, todėl jį 
galite daug lengviau pastatyti, išvengdami 
nereikalingos įtampos. Šią sistemą 
papildo galinio vaizdo kamera, kuri 9 colių 
jutikliniame ekrane rodo aiškų aplinkos 
vaizdą automobilio gale. .



Stilius

  
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite  
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Naujasis „Civic“ pasirengęs viskam, nesvarbu, ar 
būtumėte suplanavę romantišką vakarą ar savaitgalio 
išvyką. Su juo kasdienybė įgyja naujų spalvų – 
prietaisų įkrovimo ir laikymo vietos ar sumaniai 
suprojektuotas prietaisų skydelis yra tik keli tai 
įrodantys pavyzdžiai. 

kelionėms
Pasirengęs

0201
ŠILDOMAS VAIRAS*NAUJAS INTUITYVUS 

PRIETAISŲ SKYDELIS

* Siūloma tam tikros komplektacijos modeliams.
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą 
atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše..
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Praktiškas, galingas, erdvus, sportiškas, 
komfortiškas ir šiuolaikiškas – naujasis 
„Civic“ yra nepaprastas automobilis. Tai 
naujausias greitai reaguojančių, sklandžiai 
važiuojančių ir ekonomiškų hibridų serijos 
modelis, išsiskiriantis sportiniu charakteriu ir 
nepriekaištingomis važiavimo savybėmis. 

Tai automobilis, kuris pasirengęs įvairiems 
nuotykiams, puikiai tinka šeimai ir kartu yra iš 
prigimties sportiškas. Kas sakė, kad negalite 
turėti visomis minėtomis savybėmis 
pasižyminčio automobilio?

rinkinys 
savybių
Geriausių

  
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą 
atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Jusų 
„Civic“

  
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos 
modeliuose ieškokite  
p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.

45
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
4444



• „Honda SENSING“ 

•  „Honda CONNECT“ su 
navigacijos funkcija, 9 colių 
jutikliniu ekranu, AM / FM / DAB, 
„Apple Carplay®“ ir „Android 
Auto™“

•  „Išmanioji durelių atrakinimo ir 
variklio paleidimo sistema

• Šildomos priekinės sėdynės

• 7 colių daugiafunkcis ekranas

• 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai

• Tamsintas stiklas 

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai

•  Nematomų zonų stebėjimo 
sistema

• Galinio vaizdo kamera

•  Elektra valdoma vairuotojo 
juosmens atrama

•  Priekiniai ir galiniai automobilio 
statymo jutikliai 

• Keturi važiavimo režimai 

• LED žibintai 

• Bagažinės uždangalas

• Automatiniai valytuvai

•  Saulės skydelis su veidrodėliu ir 
apšvietimu

•  Automatinė tolimųjų šviesų 
sistema

• „E-Call“ sistema

• Aštuoni garsiakalbiai

•  Elektra valdomi priekiniai ir 
galiniai langai

•  Dviejų zonų automatinis oro 
kondicionierius

• Šildomi šoniniai veidrodėliai 

•  „Bluetooth™ “ laisvųjų rankų 
telefoninė įranga

„Elegance“ modeliuose gausu įvairių pažangių funkcijų, 
palengvinančių vairavimą:

Elegance

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Red Metallic“ spalvos „Honda 
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų 
funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.
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• Odiniai ir tekstiliniai sėdynių apmušalai 

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai

• Belaidis įkroviklis

• Priekiniai rūko žibintai

•  Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius su 
vėdinimo funkcija gale

• Automatiškai patamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis

• Juodi veidrodėlių gaubtai 

• Sportiniai pedalai 

„Sport“ 
„Elegance“ komplektaciją papildanti „„Sport“ įranga:

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše. 
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„Sport“ komplektaciją papildanti „Advance“ įranga:

• Atidaromas panoraminis stiklinis stogas 

• Odiniai sėdynių apmušalai 

• 10,2 colio daugiafunkcis ekranas 

• „Premium“ garso sistema su 12 „Bose“ garsiakalbių

• Elektra valdomos priekinės sėdynės

• Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema 

• Šildomas vairas

• Elektra valdoma keleivio juosmens atrama

„Advance“

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų 
prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 
pateiktame specifikacijų sąraše.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis.
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos 
komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BL ACK PE ARL SONIC GRE Y PE ARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PL ATINUM WHITE PE ARL

gyvenimas
Spalvotas

Atskleiskite savo individualų charakterį 
pasirinkdami vieną iš mūsų siūlomų spalvų, idealiai 
papildančių dinamišką „Civic“ stilių, pavyzdžiui, 
„Platinum White Pearl“ arba „Premium Crystal Blue 
Metallic“.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport“
modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos 
komplektacijos modeliuose ieškokite p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše. 

apmušalai 
Sėdynių

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Juoda oda  
ir tekstilė

Juoda  
oda

Juoda 
tekstilė

JUODA TEKSTILĖ JUODA ODA IR TEKSTILĖ JUODA ODA

Mūsų elegantiškais tekstiliniais ar aukščiausios 
kokybės odos apmušalais papuoštas „Civic“ ne tik 
puikiai atrodys, bet ir suteiks malonų pojūtį.
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Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai.
Lengvojo lydinio ratlankiai parduodami atskirai. 
Nuotraukoje pavaizduoti „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ ir 
„Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modeliai.

ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI 
Šie stilingi „Berlina Black“ šoninių veidrodėlių 
gaubtai suteikia automobilio išvaizdai unikalų 
braižą.

BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKAS
Bagažinės durelių aptakas su „Berlina 
Black“ apdaila – patrauklus sportinio stiliaus 
elementas, suteikiantis galinei automobilio 
daliai išskirtinumo ir dinamiškumo.

JUODOS EMBLEMOS PRIEKYJE IR GALE
Viskas prasideda nuo mažų detalių. Juodos emblemos 
puikiai papildo sportinę „Civic“ išvaizdą. Paketą sudaro: 
juodų „Honda“ logotipų rinkinys (priekyje ir gale), juodas 
automobilio pavadinimas ir juoda „e:HEV“ emblema. 

paketas
Į „Sports“ paketą įtraukti „Berlina Black“ ir 
tamsūs chromuoti aksesuarai suteiks jūsų „Civic“ 
elegancijos. Paketą sudaro: juodos emblemos 
priekyje ir gale, bagažinės durelių aptakas, 
apdailos elementai kėbulo šonų apačioje ir 
šoninių veidrodėlių gaubtai. 

APDAILOS ELEMENTAI KĖBULO ŠONŲ 
APAČIOJE 
Šie „Berlina Black“ spalvos apdailos elementai 
kėbulo šonų apačioje sukuria tvirto automobilio 
įvaizdį.

„Sports“
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*Galima įsigyti ir paketą be „Carbon Style“ šoninių veidrodėlių gaubtų – „Carbon Style Light“. 
Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai. Lengvojo lydinio ratlankiai parduodami 
atskirai. Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport“ modelis. 

APDAILA PRIEKINĖS DALIES IR GALINĖS 
DALIES APAČIOJES
Apatinė apdaila automobilio priekyje ir gale 
išryškina jo sportinį ir dinamišką profilį.sporty and 
dynamic profile to your car.

BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKAS
Bagažinės durelių aptakas su „Carbon 
Style“ apdaila sukuria sportinį galinės 
dalies įvaizdį.

RŪKO ŽIBINTŲ APDAILA
Viskas prasideda nuo mažų detalių. 
Ši rūko žibintų apdaila puikiai papildo 
sklandžias priekinės „Civic“ dalies 
linijas.

ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI 
„Carbon Style“ apdailos elementai ant šoninių 
veidrodėlių gaubtų dar labiau sustiprina 
dinamiško automobilio įvaizdį.

Full“ paketas
„Carbon Style 

Šis paketas sukurtas vertinantiems unikalų sportinį stilių. 
Paketą sudaro: apdailos elementai priekinės dalies ir 
galinės dalies apačioje, rūko žibintų apdaila, bagažinės 
durelių aptakas ir „Carbon Style“ šoniniai veidrodėlių 
gaubtai. Galima įsigyti ir „Carbon Style Light“* paketą.
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Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai. Lengvojo lydinio 
ratlankiai parduodami atskirai. Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal 
Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis..

„Nordic
Silver“

RŪKO ŽIBINTŲ APDAILA
Sidabrinė rūko žibintų apdaila – ryški 
išskirtinė detalė, dailiai įsiliejanti į 
bendrą priekinės „Civic“ dalies vaizdą.

APDAILA PRIEKINĖS DALIES IR GALINĖS 
DALIES APAČIOJE
Apatinė apdaila priekyje ir gale suteikia 
automobilio išvaizdai unikalių elegantiškų metalo 
blizgesio akcentų.sleek metallic signature to the 
car’s profile.

ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI
Priderinti veidrodėlių gaubtai – plėtojamos 
„Nordic Silver“ temos tęsinys.

APDAILOS ELEMENTAI KĖBULO ŠONŲ 
APAČIOJE
Šie apdailos elementai – dar vienas ryškus 
automobilio išvaizdos akcentas.

Į „Nordic Silver“ paketą įtraukti priedai padės sukurti 
prabangią jūsų „Civic“ išvaizdą. Paketą sudaro: 
apdailos elementai priekinės dalies ir galinės dalies 
apačioje, apdailos elementai kėbulo šonų apačioje, 
rūko žibintų apdaila ir šoninių veidrodėlių gaubtai (visi 
priedai yra sidabro spalvos). 
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Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai. Lengvojo lydinio 
ratlankiai parduodami atskirai. Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal 
Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis. 

APDAILA PRIEKINĖS DALIES IR GALINĖS DALIES 
APAČIOJE
Apdaila priekinės dalies ir galinės dalies apačioje padės 
išryškinti išskirtines „Civic“ savybes.

RŪKO ŽIBINTŲ APDAILA
„Ilmenite Titanium“ spalvos rūko 
žibintų apdaila – dar viena stilinga 
automobilio detalė.

ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI
„Ilmenite Titanium“ spalvos šoninių 
veidrodėlių gaubtai pagyvina 
automobilio išvaizdą.

APDAILOS ELEMENTAI KĖBULO 
ŠONŲ APAČIOJE 
Žvilgantys „Ilmenite Titanium“ 
apdailos elementai kėbulo 
šonuose sukuria sportinį rafinuotą 
automobilio charakterį.  
create sporty refinement.

„Ilmenite Titanium“ aksesuarais 
papuoštas automobilis nepaliks nė 
vieno abejingo. Paketą sudaro: apdailos 
elementai priekyje, gale bei kėbulo šonų 
apačioje, rūko žibintų apdaila ir šoninių 
veidrodėlių gaubtai.

paketas
Titanium“
„Ilmenite
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18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
CI1813
18 colių CI1813 lengvojo lydinio ratlankiai išsiskiria 
„Gunpowder Black“ spalvos apdaila, padengta 
blizgiu skaidriu laku, ir nuožulniais centriniais 
gaubtais. 

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI 
CI1812 
18 colių CI1812 ratlankiai išsiskiria nepriekaištingos 
kokybės deimantine paviršiaus apdaila, padengta 
matiniu skaidriu laku, ir „Rombo Silver“ išpjovomis.

18 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI CI1811
18 colių CI1811 ratlankiai išsiskiria nepriekaištingos kokybės deimantine 
paviršiaus apdaila, padengta blizgiu skaidriu laku, ir „Gunpowder

Black“ išpjovomis.Black windows.

lydinio 
Lengvojo 

ratlankiai 

03

02

01

Jūsų pasirinkimui siūlome iš trijų 
skirtingų variantų sudarytą „Civic“ 
lengvojo lydinio ratlankių kolekciją, 
kad jūsų kelionės būtų dar 
stilingesnės.

Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda 
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis.
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PRIEKINIAI IR GALINIAI PURVASAUGIAI
Šie subtilūs priekiniai ir galiniai purvasaugiai efektyviai nukreips nuo 
jūsų automobilio purvą ir atsitrenkiančius akmenukus. Tai nepakeičiama 
ilgalaikė apsaugos priemonė. 

GALINIO BAMPERIO APSAUGA
Nuolat kraunant ir iškraunant bagažą gali atsirasti nedidelių 
erzinančių įlenkimų ir įbrėžimų. Ši daili galinio bamperio apsauga 
padės apsaugoti dažytą kėbulo paviršių nuo pažeidimų.

BAGAŽINĖS DURELIŲ SLENKSČIO APDAILA
Tai praktiškas ir stilingas priedas, užtikrinantis bagažinės 
apsaugą nuo įbrėžimų ir nubrozdinimų. Patraukli šlifuoto 
nerūdijančio plieno apdaila puikiai priglunda prie bagažinės 
dangos.

Apsaugos paketu jį vadiname ne šiaip sau. Šį paketą sudarantys 
priedai, tokie kaip kėbulo spalvos šoninės juostos, priekiniai ir galiniai 
purvasaugiai, bagažinės durelių slenksčio apdaila, visiems metų 
laikams pritaikyti priekiniai ir galiniai grindų kilimėliai bei lankstomas 
grindų kilimėlis, patikimai apsaugos jūsų „Civic“ nuo pažeidimų ir 
įbrėžimų. Visi šie priedai pagaminti iš tvirtų kokybiškų medžiagų. 

paketas
„Protection“

DURELIŲ SLENKSČIŲ APDAILOS JUOSTOS
Durelių slenksčių juostos ne tik sukuria individualų 
automobilio charakterį, bet ir apsaugo slenksčius nuo dėmių 
ir įbrėžimų. Šios juostos pagamintos iš šlifuoto nerūdijančiojo 
plieno ir papuoštos stilingu poliruotu „Civic“ logotipu. 
Komplektą sudaro priekinių ir galinių durelių slenksčių 
juostos. 

Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai. 
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda 
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis.
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1. Šoninės apsauginės juostos  
Niekas taip neerzina kaip kėbulo įbrėžimai ar įlenkimai. 
Iš smūgiams atsparios minkštos medžiagos pagamintos 
juostos ne tik užtikrina patikimą kėbulo šonų apsaugą, bet 
ir atlieka estetinę funkciją. 

2. Priekinio lango uždangalas 
Šis priekinio lango uždangalas apsaugos jūsų „Civic“ nuo 
išorinių veiksnių. Tai patikima veidrodėlių bei priekinių 
šoninių langų apsauga nuo nepalankių oro sąlygų. 
Papuoštas „Civic“ logotipu. 

ir saugumas
Apsauga

Pasirūpinkite tinkama apsauga! Šie priedai apsaugo 
nuo prastų oro sąlygų ir kasdienio nusidėvėjimo: 
šoninės juostos padeda išvengti dėmių ir įbrėžimų, o 
priekinio lango uždangalas užtikrina aiškų vaizdą bet 
kokiu oru. 

1

2
Lengvojo lydinio ratlankiai parduodami atskirai. Nuotraukoje pavaizduotas 
„Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport“ modelis. 
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Jei dažnai gabenatės bagažą ar specialią įrangą, 
šiame pakete esantys priedai padės tvarkingai 
sudėti ir saugiai pritvirtinti daiktus. Paketą 
sudaro bagažinės dėklas su pertvaromis.

paketas 
„Cargo“

1. Bagažinės dėklas 
Šis vandeniui atsparus neslystantis dėklas 
idealiai pritaikytas prie jūsų automobilio 
bagažinės formų. Jis užtikrina patikimą 
bagažinės apsaugą nuo nešvarumų ir 
įbrėžimų. Dėklas turi paaukštintus kraštus ir 
yra papuoštas „Civic“ logotipu.

2. Bagažinės dėklo pertvaros  
Bagažinės dėklo pertvaros apsaugo krovinius 
nuo slankiojimo, todėl jie visuomet išlieka savo 
vietoje.

1

2

Lengvojo lydinio ratlankiai parduodami atskirai. Nuotraukoje pavaizduotas 
„Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ 
modelis. 
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1. Nuimamas vilkimo kablys su priekabos laidų pyne (13 kontaktų) 
Naudodami šį nuimamą vilkimo kablį galite lengvai vilkti priekabinį 
namelį ar priekabą. Nuimtas įtaisas nė kiek nesuardo automobilio 
stiliaus vientisumo. Maksimali velkamoji galia: 750 kg. Maksimali 
vertikalioji apkrova: 75 kg. 

2. „Thule“ dviračių laikiklis – „Easyfold XT“  
Šis „Honda“ sertifikuotas „Thule“ laikiklis skirtas dviem dviračiams 
transportuoti. Jį lengva pritvirtinti ir sulankstyti, kad būtų patogu 
laikyti. Dėl laikiklio palenkimo funkcijos galima lengvai patekti į 
bagažinę. Be to, jis turi apsaugos nuo vagystės užrakto sistemą. Jis 
komplektuojamas su 13 kontaktų jungtimi ir pritaikytas 13 kontaktų 
priekabos jungčiai.

3. Stogo laikikliai 
Tvirti stogo laikikliai išplečia automobilio krovumo galimybes. 
Komplektuojami su keturiais užraktais. Maksimali apkrova – 60 kg arba 
ne daugiau nei vienas dviratis.

4. „Thule“ stogo bagažinė „Motion XT M“ (400 l) 
Tai „Thule“ pagaminta ir „Honda“ sertifikuota tvirta bei vandeniui 
atspari 400 l talpos stogo bagažinė. Komplektuojama su „Power-Click“ 
sistema, dėl kurios ją lengva pritvirtinti, ir turi apsaugos nuo vagystės 
užraktą. Atidaroma iš abiejų pusių. Bagažinė yra 175 cm ilgio, 86,5 cm 
pločio ir 46 cm aukščio.

5. Lankstomas bagažinės kilimėlis 
Šis lankstomas kilimėlis apsaugo bagažinę ir krovinių skyriaus grindis 
esant nulenktoms galinėms sėdynėms. Kilimėlis turi dvi skirtingas 
puses:  
viena jo pusė pagaminta iš minkštos kiliminės dangos, o kita padengta 
vandeniui atsparia neslystančia danga. Be to, šis kilimėlis turi lankstų 
kraštą, apsaugantį bamperį nuo įbrėžimų kraunant daiktus. 

Transpor-
tavimas

„Civic“ yra ne tik išvaizdus, bet ir praktiškas 
automobilis – jis puikiai pasirengęs visoms jūsų 
kelionėms ir nuotykiams.

Lengvojo lydinio ratlankiai parduodami atskirai. Nuotraukoje pavaizduoti 
„Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ 
ir „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modeliai.
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 Illumination“ 
paketas

„White Premium

BALTOS SPALVOS DURELIŲ SLENKSČIŲ JUOSTŲ APŠVIETIMAS 
Šios juostos pagamintos iš šlifuoto nerūdijančio plieno. Ant jų 
puikuojasi baltą šviesą skleidžiantis „Civic“ logotipas. Tai puiki 
durelių slenksčių apsauga nuo dėmių ir įbrėžimų. Komplektą sudaro 
šviečiančios priekinių ir nešviečiančios galinių durelių slenksčių 
juostos.

BALTOS SPALVOS APŠVIETIMAS PRIEKINĖJE KOJŲ NIŠOJE IR 
PO SĖDYNE 
Atrakinus dureles, įsijungia po sėdyne ir priekinėje kojų nišoje 
įrengtas apšvietimas – šiose zonose šviečia ryški šaltai balta 
šviesa. Važiuojant su įjungtais priekiniais žibintais, šviesos 
intensyvumas sumažinamas 50 proc., kad neblaškytų vairuotojo 
dėmesio. Išjungus priekinius žibintus, šis apšvietimas taip pat 
išsijungia.in the dark when getting in and out of your car.

ŠVIEČIANTI „CIVIC“ UŽRAŠO PROJEKCIJA 
Atidarius priekines dureles, ant žemės projektuojamas 
„Civic“ užrašas, skleidžiantis ryškią baltą šviesą. Tai 
pagerina matomumą įlipant į automobilį ar iš jo išlipant 
tamsiu paros metu.

BALTOS SPALVOS PUODELIO LAIKIKLIO IR KONSOLĖS 
APŠVIETIMAS  
Įjungus degimą ir priekinius žibintus, įsijungia šaltai baltą 
šviesą automobilio salone skleidžiantis apšvietimas puodelių 
laikiklių apačioje ir centrinės konsolės dėtuvėje.

BALTOS SPALVOS DURELIŲ APDAILOS 
APŠVIETIMAS 
Įjungus degimą, įsijungia ant durelių rankenėlių 
ir dėtuvių įrengtas apšvietimas, skleidžiantis 
šaltai baltą šviesą. and door pockets, emitting a 
cool white light.

Į šį paketą įtraukti vidaus ir išorės apšvietimo elementai. Paketą 
sudaro: visas komplektas apšvietimo elementų, montuojamų 
priekinėje kojų nišoje, po sėdyne, ant durelių slenksčių apdailos, 
puodelių laikiklių ir konsolės. Šaltai baltą šviesą skleidžiantis durelių 
apdailos apšvietimas automobilio salone sukuria ramią atmosferą. 
Paskutinį štrichą suteikia šviečianti „Civic“ užrašo projekcija.

Galima rinktis ir raudonos spalvos apšvietimą. Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir 
atskirai.
Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ modelis. 
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Nuotraukoje pavaizduotas „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis.. 

1. „Premium“ grindų kilimėliai 
Tai prabangūs minkšti kilimėliai su specialiais tvirtinimo 
elementais ir dviejų atspalvių juoda / sidabrine nubuko 
juostele bei metaliniu patvariu „Civic“ ženkleliu. Komplektą 
sudaro priekiniai ir galiniai kilimėliai.

2. Vaikiška automobilinė saugos kėdutė 
„Honda Trifix“ pritaikyta 76–105 cm ūgio vaikų poreikiams. 
Tai ideali tolesnė kėdutė pereinant nuo bet kurios 
kūdikiams skirtos kėdutės, pavyzdžiui, „Honda Baby Safe“. 
Dėl integruotų ISOFIX jungčių ir viršutinio tvirtinimo 
įtaiso ją lengva pritvirtinti prie automobilio sėdynės, o 
dėl optimizuotos sėdimosios dalies visada pakaks vietos 
augančiam vaikui (nuo 15 mėnesių iki maždaug 4 metų 
amžiaus ir iki 22 kg svorio). Unikalios pažangios saugos 
funkcijos užtikrina patikimą jūsų vaiko apsaugą keliaujant 
automobiliu.

3. Užuolaidėlės nuo saulės 
Šios užuolaidėlės padės pasislėpti nuo kaitinančios saulės 
šviesos. Galinių keleivių apsaugą nuo saulės užtikrinančias 
užuolaidėles lengva nuimti ir pritvirtinti. Komplektą sudaro 
dvi užuolaidėlės ir laikymo krepšys. 

ir komfortas
Salonas

1

2 3
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Elegance Sport Advance 

Variklis

Variklis i-MMD i-MMD i-MMD

Variklis Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Darbinis tūris 1993 1993 1993

Stūmoklio skersmuo X Eiga  (mm) 81 x 96.7 81 x 96.7 81 x 96.7

Suspaudimo laipsnis 13.9±0.2 13.9±0.2 13.9±0.2

Paskirstymo vožtuvų mechanizmas 4 vožtuvai 4 vožtuvai 4 vožtuvai

Emisijų standartas EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Degalai Benzinas (95) Benzinas (95) Benzinas (95)

Greičio charakteristikos

Galingumas (KW/ aps. per min.) 105kW @ 6000 105kW @ 6000 105kW @ 6000

Galingumas (AG/ aps. per min.) 143 @ 6000 143 @ 6000 143 @ 6000

Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) 186 @ 4500 186 @ 4500 186 @ 4500

Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) 315 315 315

Pagreitėjimas 0-100 km/val. 7.8 7.9 8.1

Maks. greitis 180 180 180

Triukšmo lygis važiuojant (dB) 65 65 65

Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP) †

Žemos - CO2 g/km 94 99 101

Vidutinės - CO2 g/km 89 93 95

Aukštos - CO2 g/km 96 101 102

Itin aukštos - CO2 g/km 133 140 141

Kombinuotos - CO2 g/km 108 113 114

Žemos - FC l/100km 4.2 4.4 4.5

Vidutinės - FC l/100km 3.9 4.1 4.2

Aukštos - FC l/100km 4.2 4.5 4.5

Itin aukštos - FC l/100km 5.9 6.2 6.2

Kombinuotos - FC l/100km 4.7 5.0 5.0

Elegance Sport Advance 

Matmenys

Ilgis (mm) 4551 4551 4551

Plotis (mm) 1802 1802 1802

Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm) 1408 1408 1408

Atstumas tarp ašių (mm) 2734 2734 2734

Priekinių ratų tarpvėžė (mm) 1547 1537 1537

Galinių ratų tarpvėžė (mm) 1586 1576 1576

Prošvaisa – su vairuotoju (mm) 128 128 128

Prošvaisa - Pilnai pakrovus (mm) 111.7 108.6 112.1

Posūkio spindulys, radiusas (m) 11 11.6 11.6

Apsisukimo spindulys - nuo rato centro (m) 5.8 6.2 6.2

Vairaračio apsisukimai 2.3 2.2 2.2

Talpa

Degalų bako talpa (litrai) 40 40 40

Vietų skaičius 5 5 5

Bagažinės talpa  - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (litrai, 
VDA metodas)  

410 410 404

Bagažinės talpa  - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (litrai, 
VDA metodas), pridėjus po grindimis esančios dėtuvės talpą

415 415 409

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (litrai, VDA 
metodas)

1220 1220 1187

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki lango (litrai, VDA 
metodas) 

820 820 814

Masė

Eksploatacinė masė (kg) 1517 1533 1533

Maks. leistina bendroji masė (kg) 1865 1930 1930

Naudingoji apkrova (kg) 348 397 397

Didžiausia leistina ašies apkrova-  
Priekis/Galas (kg)

1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895

Maks. tempimo svoris (kg), priekabai su stabdžiais 750 750 750

Maks. tempimo svoris (kg), priekabai be stabdžių 600 600 600

Maks. priekabos priekio svoris (kg) 75 75 75

Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) 65 65 65

Pavara

Pavaros tipas eCVT eCVT eCVT

Apsauga

Imobilizavimo sistema su kintamu kodu ◆ ◆ ◆

Nuotolinis centrinio užrakto valdymas ◆ ◆ ◆

Apsaugos sistema ◆ ◆ ◆

Pasirenkamų durų atrakinimas ◆ ◆ ◆

Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema ◆ ◆ ◆

Bagažinės uždangalas ◆ ◆ ◆
Paaiškinimai:
◆ standartinė įranga / – nekomplektuojama 
 
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų.  
„Honda Civic“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151.  
WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas. 

7978
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



Elegance Sport Advance 

Saugumas

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu 
(EBD)

◆ ◆ ◆

Oro saugos pagalvės – priekinė centrinė ◆ ◆ ◆

Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės ◆ ◆ ◆

Šoninės vairuotojo saugos pagalvės keliams ◆ ◆ ◆

Šoninės keleivio saugos pagalvės keliams ◆ ◆ ◆

Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu ◆ ◆ ◆

Šoninės galinės saugos pagalvės ◆ ◆ ◆

Šoninės saugos pagalvės ◆ ◆ ◆

Šoninės saugos užuolaidos ◆ ◆ ◆

Nematomų zonų stebėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA) ◆ ◆ ◆ 

CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su pėsčiųjų 
atpažinimo savybe

◆ ◆ ◆

Susidūrimo sušvelninimo sistema su akseleratoriaus valdymu ◆ ◆ ◆

Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Avarinis skambutis („e Call“) ◆ ◆ ◆

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu 
(EBD)

◆ ◆ ◆

Avarinio stabdymo signalas ◆ ◆ ◆

Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Gal. Saugos diržai su  avarinio fiksavimo įtraukėjais (ELR) ◆ ◆ ◆

Adaptyvus greičio ribotuvas ◆ ◆ ◆

Išmanusis greičio ribotuvas ◆ ◆ ◆

ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos ◆ ◆ ◆

Įspėjimo apie kelio juostos kirtimą sistema ◆ ◆ ◆

LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje pagalbinė sistema ◆ ◆ ◆

Stabdymo funkcija judant nedideliu greičiu ◆ ◆ ◆

Miesto rėžimo kruizo kontrolė ◆ ◆ ◆

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ◆ ◆ ◆

Aktyvus variklio dangtis pėsčiųjų apsaugai ◆ ◆ ◆

Važiavimo eismo spūstyse asistentas ◆ ◆ ◆

Kelio ženklų atpažinimo sistema ◆ ◆ ◆

Stabilumo kontrolės sistema (VSA) ◆ ◆ ◆

Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas ◆ ◆ ◆

Vidaus šviesos

Apšvietimo lemputė salono lubose ◆ ◆ ◆

Salono apšvietimas ◆ ◆ ◆

Lemputė žemėlapiui ◆ ◆ ◆

Skydelio apšvietimas Baltas Baltas Baltas

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ◆ ◆ ◆

Bagažinės apšvietimas ◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Komfortas ir patogumas

Priedų kištukai priekyje ir bagažinėje ◆ ◆ ◆

Dviejų zonų klimato kontrolės sistema ◆ ◆ ◆

Salono galinės dalies ventiliacijos sistema – ◆ ◆

Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis – ◆ ◆

Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu ◆ ◆ ◆

Bagažinės krovinio kablys ◆ ◆ ◆

Intelligent Adaptive  Cruise Control (i-ACC) ◆ ◆ ◆

Elektra valdomi šoniniai veidrodžiai ◆ ◆ ◆

Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas ◆ ◆ ◆

Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas ◆ ◆ ◆

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių porankiai ◆ ◆ ◆

Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai ◆ ◆ ◆

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (8 kryptys) – – ◆

Elektra valdoma keleivio sėdynė (4 kryptis) – – ◆

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama ◆ ◆ ◆

Elektra valdoma keleivio sėdynės juosmens atrama – – ◆

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ◆ ◆ –

Elektra valdomas vairuotojo sėdynės aukštis – – ◆

Dėtuvė žurnalams (už keleivio sėdynės atlošo) ◆ ◆ –

Dėtuvės žurnalams (už vairuotojo ir keleivio sėdynės atlošų) – – ◆

Priekinių sėdynių šildymas ◆ ◆ ◆

Šildomas vairas – – ◆

Valdymas pulteliu ant raktelio ◆ ◆ ◆

Parkavimo davikliai ◆ ◆ ◆

Vientisa galinė sėdynė 60/40 ◆ ◆ ◆

Porankiai gale ◆ ◆ ◆

Galinio vaizdo kamera ◆ ◆ ◆

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas ◆ ◆ ◆

Vidaus apdaila

Matinė durelių paviršių apdaila ◆ – –

Blizgi durelių paviršių apdaila – ◆ ◆

Chromuotos vidaus durelių rankenėlės ◆ ◆ ◆

Pedalai Sport – ◆ ◆

Oda aptrauktas vairaratis ◆ ◆ ◆

Juodos spalvos medžiaginiai sėdynių apmušalai ◆ – –

Juodos spalvos odos ir medžiagos sėdynių apmušalai – ◆ –

Juodos spalvos odos sėdynių apmušalai – – ◆
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Elegance Sport Advance 

Funkcionalumas ir technologijos

Agile Handle Assist (AHA) ◆ ◆ ◆

Vairavimo režimas (ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIDUAL) ◆ ◆ ◆

Elektrinis parkavimo stabdis ◆ ◆ ◆

Elektroninė adaptyvi vairo stiprintuvo sistema ◆ ◆ ◆

Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu pavaros santykiu ◆ ◆ ◆

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema ◆ ◆ ◆

Variklio išjungimo funkcija sustojus ◆ ◆ ◆

Galios matuoklis ◆ ◆ ◆

7” Informacinis ekranas (MID) ◆ ◆ –

10.2” Informacinis ekranas (MID) – – ◆

Regeneratyvinio stabdymo/Deakseleravimo valdymas ◆ ◆ ◆

Ratai

Remonto komplektas ◆ ◆ ◆

17” dviejų spalvų deimantinio pjovimo lengvojo lydinio ratlankiai ◆ – –

18” blizgūs juodi lengvo lydinio ratlankiai – ◆ –

18” dviejų spalvų deimantinio pjovimo lengvojo lydinio ratlankiai – – ◆

215/50 R17 93W ◆ – –

235/40 ZR18 91W – ◆ ◆

Audio ir komunikacija

Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga ◆ ◆ ◆

Skaitmeninė garso sistema ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT sistema su palydovine navigacija (9 colių 
liečiamas ekranas, AM/FM/DAB,Apple Carplay ir Android Auto™, 
eismo informacija realiu laiku)*

◆ ◆ ◆

8 garsiakalbiai ◆ ◆ –

Premium garso sistema su 12 garsiakalbių – – ◆

Priekiniai aukšto dažnio garsiakalbiai ◆ ◆ ◆

Garsiakalbiai - centriniai – – ◆

Žemų dažnių garsiakalbis – – ◆

Garso sistemos valdymas ant vairaračio ◆ ◆ ◆

x2 USB jungtys priekyje (vnt.) ◆ ◆ ◆

x2 USB jungtys gale (vnt.) ◆ ◆ ◆

Belaidis Apple CarPlay® ◆ ◆ ◆

Belaidis įkrovimas – ◆ ◆

* „Apple CarPlay®“ funkcijos, programėlės ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose. Jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. 
Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play™“ turite atsisiųsti „Android Auto™“ programėlę.  
„Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis priklausomai nuo geografinės vietos.  
„Apple CarPlay®“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Elegance Sport Advance 

Išorė

Ryklio peleko formos antena ◆ ◆ ◆

Kėbulo spalva durų rankenėlės ◆ ◆ ◆

Kėbulo spalvos veidrodėliai ◆ – ◆

Juodos spalvos blizgūs veidrodėliai – ◆ –

Atidaromas panoraminis stoglangis – – ◆

Tamsinti stiklai ◆ ◆ ◆

Juodos spalvos langų rėmų apdaila – ◆ –

Chromuota langų rėmų apdaila ◆ – ◆

įšorės apšvietimas

Adaptyvi priekinių žibintų sistema – – ◆

Automatinė šviesų sistema ◆ ◆ ◆

Automatinis šviesų reguliavimas ◆ ◆ ◆

Dieniniai LED žibintai (priekiniai) ◆ ◆ ◆

LED priekiniai rūko žibintai – ◆ ◆

Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo namo“ 
funkcija)

◆ ◆ ◆

Priekinių žibintų tipas LED ◆ ◆ ◆

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS) ◆ ◆ ◆

Galinių žibintų tipas LED ◆ ◆ ◆

LED priekiniai krypties žibintai ◆ ◆ ◆
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Nuotraukoje pavaizduoti „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Advance“  ir „Premium Crystal Blue Metallic“ spalvos „Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport“ 
modeliai. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos 
komplektacijos modeliuose ieškokite  p. 78–83 pateiktame specifikacijų sąraše.
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Honda sources paper responsibly from manufacturers within the EU.  
Please don’t bin me, pass me onto a friend or recycle me.

PARDAVĖJAI: 
UAB „Nippon Auto“ Oslo g. 7 LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

Paprastas, lanstus ir patogus b įsigyti ir 
apdrausti savo naująją „Honda“.

www.honda.lt


