
• „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. 

4948
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



„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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