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CI V IC - U L TĂU

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Honda Civic Accesorii

Sport
& Design
Modelele din imagine sunt Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum
White Pearl și Honda Civic e:HEV, ehiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Pachet
Sport

EMBLEME FAȚĂ ȘI SPATE NEGRE
Totul ține de micile detalii. Pachetul Black Emblem
completează perfect aspectul sportiv al Civic-ului
tău. Acest pachet include: un set de logo-uri negre
Honda (față și spate), nume negru de model și
o emblemă neagră e:HEV.

ORNAMENTE L ATERALE - PARTEA DE JOS
Aceste ornamente laterale Berlina Black dau un
aspect atletic mașinii tale.
Elementele din pachet sunt disponibile și separat.
Jantele din aliaj sunt vândute separat. Modele din imagine sunt Honda Civic e:HEV,
echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl și Honda Civic e:HEV, echiparea Sport,
culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

SPOILER TIP DUCK TAIL
Acest spoiler tip Ducktail cu finisaj Berlina Black
adaugă un aspect sportiv hayonului, oferindu-i
o vedere din spate distinctă și dinamică sportivă.

CAPACE PENTRU OGLINZILE L ATERALE
Adaugă un pic de unicitate cu aceste capace stilate
pentru oglinzile laterale finisate Berlina Black.

Honda Civic Accesorii

Oferă-i Civic-ului tău un upgrade elegant cu Pachetul
Sport, care include o combinație de accesorii Berlina
Black și crom negru. Acest pachet include: embleme
negre față și spate, un spoiler tip Ducktail, ornamente
laterale și capace pentru oglinzile laterale.
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Pachet
Nordic Silver
Honda Civic Accesorii

Sporește aspectul și senzația premium ale Civic-ului
tău cu pachetul Nordic Silver. Acest pachet include:
un ornament față, un ornament spate, ornamente
laterale, ornamente pentru proiectoarele de ceață,
capace pentru oglinzile laterale, toate cu finisaj argintiu.

ORNAMENTE FAȚĂ ȘI SPATE
Ornamentele față și spate adaugă o semnătură
metalică elegantă profilului mașinii.

ORNAMENTE L ATERALE
Creează un detaliu suplimentar clar prin
adăugarea acestor ornamente laterale.

Elementele din pachet sunt disponibile și separat.
Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic
e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

ORNAMENTE PENTRU
PROIECTOARELE DE CEAȚĂ
Finisajul argintiu pentru proiectoarele
de ceață creează un detaliu clar și
remarcabil, sporind perfect aspectul
frontal al Civic-ului tău.

CAPACE PENTRU OGLINZILE L ATERALE
Continuă tema Nordic Silver asortând aceste
capace pentru oglinzile laterale.
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Pachet complet
Carbon Style
Honda Civic Accesorii

Pentru cei care iubesc cu adevărat un aspect sportiv unic,
pachetul complet Carbon Style ar trebui să fie în fruntea
listei tale. Acest pachet include: un ornament față jos, un
ornament spate jos, ornamente proiectoare de ceață, un
spoiler tip Ducktail și capace pentru oglinzile laterale în stil
carbon pentru a completa pachetul. De asemenea, este
disponibil și pachetul Carbon Style Light*.
ORNAMENTE FAȚĂ ȘI SPATE
Ornamentele față și spate adaugă un profil sportiv
și dinamic mașinii tale.

ORNAMENTE PENTRU
PROIECTOARELE DE CEAȚĂ
Totul ține de micile detalii. Aceste
ornamente pentru proiectoarele de
ceață completează perfect stilul fluent
al părții frontale a Civic-ului tău.
SPOILER TIP DUCK TAIL
Spoilerul tip Ducktail cu finisaj Carbon
Style oferă un aspect sportiv hayonului.
*Pachetul Carbon Style Light nu conține capacele pentru oglinzile laterale.
Elementele din pachet sunt disponibile și separat.
Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic
e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

CAPACE PENTRU OGLINZILE L ATERALE
Finisajul Carbon Style de pe capacele oglinzilor
laterale completează și mai mult aspectul
dinamic.
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Pachet Ilmenite
Titanium
ORNAMENTE FAȚĂ ȘI SPATE
Sporește și mai mult aspectul Civic-ului tău
cu aceste ornamente față și spate.

Honda Civic Accesorii

Captează toată atenția cu pachetul
Ilmenite Titanium. Acest pachet include:
ornamente față, spate și laterale, ornamente
pentru proiectoarele de ceață și capace
pentru oglinzile laterale.

ORNAMENTE L ATERALE
Ornamentele laterale strălucitoare
Ilmenite Titanium creează
rafinament sportiv.

ORNAMENTE PENTRU
PROIECTOARELE DE CEAȚĂ
Ornamentele pentru proiectoarele
de ceață Ilmenite Titanium adaugă
o altă notă de stil.

CAPACE PENTRU OGLINZILE L ATERALE
Capacele pentru oglinzile laterale Ilmenite
Titanium completează aspectul deosebit.
Elementele din pachet sunt disponibile și separat.
Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic
e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Jante
Colecția noastră de jante din aliaj
pentru Civic, care include trei
opțiuni, îți oferă șansa de a adăuga
un plus de rafinament mașinii tale.

JANTE DE 18″ DIN ALIA J CI1811
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre
Gunpowder Black în formă de A și au o suprafață
de tip diamant, clară și strălucitoare.

02
JANTE DE 18″ DIN ALIA J CI1812
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre Rombo
Silver în formă de A și au o suprafață de tip
diamant, clară și mată.

03
JANTE DE 18″ DIN ALIA J CI1813
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre
Gunpowder Black și au o suprafață clară și
strălucitoare prevăzută cu capace în gradient.
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport,
culoarea Premium Crystal Blue Metallic

Honda Civic Accesorii
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Honda Civic Accesorii

Protecţie
& Siguranţă
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Pachet
Protection
Honda Civic Accesorii

Îl numim pachetul Protection din motive întemeiate.
Acest pachet, care conține ornamente laterale în culoarea
caroseriei, protecții de noroi (față și spate), decorațiuni
prag portbagaj, covorașe față și spate pentru toate
anotimpurile și un covoraș pliabil pentru portbagaj,
îți protejează Civic-ul de lovituri și zgârieturi. Toate
accesoriile sunt realizate din materiale dure, de calitate.
PROTECȚIE BARĂ SPATE
Încărcarea și descărcarea constantă a obiectelor din
portbagaj poate provoca mici punctuații și zgârieturi
enervante. Protejează vopseaua mașinii tale cu această
protecție elegantă pentru bara din spate.

PROTECȚII DE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE
Protejează-ți mașina împotriva murdăriei și a pietrelor cu aceste subtile
protecții de noroi față și spate. Sunt o alegere excelentă pentru protecție
pe termen lung.

ORNAMENTE PRAGURI UȘI
Ornamentele pentru pragurile ușilor adaugă o notă
personală mașinii tale, protejând în același timp pragurile de
urme și zgârieturi. Sunt fabricate din oțel inoxidabil și au logo
Civic polișat. Acest kit include: ornamente față și spate.

ORNAMENTE PRAG PORTBAGA J
Ornamentele pentru pragul portbagajului sunt accesorii practice
și elegante. Acestea protejează împotriva zgârieturilor și loviturilor.
Sunt finisate din oțel inoxidabil și se potrivesc perfect pe pragul
portbagajului.

Elementele din pachet sunt disponibile și separat.
Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic
e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Protecţie
& Siguranţă

1.

Ornamente laterale
Nu există nimic mai rău decât o zgârietură sau o lovitură în
caroseria mașinii tale. Ornamentele laterale sunt realizate
din material moale, rezistent la impact și oferă protecție
laterală pentru mașina ta, dar și o notă aparte de design.

2.

Husă pentru parbriz
Concepută pentru a-ți apăra Civic-ul de intemperii, husa
pentru parbriz va proteja și oglinzile și geamurile laterale
de vreme rea. Este imprimată cu sigla Civic.

Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV,
echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

Honda Civic Accesorii

Protejează-ți mașina cu ornamente laterale pentru
caroserie care țin la distanță urmele și zgârieturile
și cu husa de parbriz care va menține o vizibilitate
clară în orice vreme. Aceste articole oferă protecție
împotriva intemperiilor și uzurii de zi cu zi.

1

2
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Honda Civic Accesorii

Transport
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pear.
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Pachet
Cargo

1.

2.

Protecție pentru portbagaj
Această protecție pentru portbagaj
antiderapantă și impermeabilă este perfect
modelată pentru a se potrivi spațiului de
depozitare din spate al mașinii tale și va
proteja portbagajul de murdărie și zgârieturi.
Are margini ridicate și este inscripționată cu
sigla Civic.
Separatoare
Adăugarea acestor separatoare pentru
protecția de portbagaj va împiedica
alunecarea bagajelor și le va menține fixate în
orice moment.

Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic
e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.

1
2

Honda Civic Accesorii

Dacă transporți frecvent bagaje sau echipamente
specializate, pachetul Cargo te va ajuta să le
menții organizate și în siguranță. Pachetul
include o protecție pentru portbagaj și
separatoare.
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Transport
Prezență și caracter practic: pe lângă aspectul
remarcabil, Civic-ul este echipat pentru orice călătorie
și orice activitate. Covorașul pliabil protejează articolele
mai soft. Asigură-ți lucrurile cu ajutorul plasei pentru
portbagaj – sau transportă un prieten patruped având
montat accesoriul Dog Guard.

Covoraș pliabil pentru portbagaj
Covorașul pliabil pentru portbagaj oferă protecție zonei
de bagaje și întregii podele în cazul în care scaunele
din spate sunt rabatate. Acest covoraș este și reversibil;
o parte este realizată din mochetă, iar cealaltă are
o suprafață hidrofugă anti-derapare. În plus, acest
covoraș vine cu o parte flexibilă pentru a preveni
zgârieturile pe bara de protecție când așezi sau descarci
obiecte din portbagaj.

2.

Dog Guard
Dog Guard îți păstrează animalele de companie
în siguranță, separând zona pasagerilor din spate
de portbagaj. Se potrivește perfect între spătarul
banchetei din spate și plafon. Este foarte util
pentru cei care au animale de companie.

3.

Plasă pentru portbagaj
Plasa pentru portbagaj în stil hamac menține
încărcătura în poziție verticală și în siguranță.

Honda Civic Accesorii

1.

1

3

Jantele din aliaj sunt vândute separat. Modelul din imagine este
Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.
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Transport
(CONTINUARE)
Suport pentru schi și snowboard
Suport schiuri ușor de folosit pentru a transporta una sau
două perechi de schiuri (în funcție de dimensiunea schiurilor)
sau o placă de snowboard. Schiurile sau snowboardul sunt
prinse bine între două profile din cauciuc care protejează
echipamentul. Îl poți monta cu ușurință fără a avea nevoie de
unelte. Include încuietori și cântărește 3,6 kg.

2.

Bare plafon
Extinde capacitatea de transport a mașinii tale cu aceste bare
pentru plafon sigure. Kitul include patru încuietori. Capacitate
maximă de încărcare: 65 kg sau maximum o bicicletă.

3.

Suport pentru biciclete Thule – Easyfold XT
Pe acest suport pentru biciclete Thule, certificat de către
Honda, pot fi montate două biciclete, este simplu de instalat
și ușor de pliat pentru depozitare. Are o funcție de înclinare
pentru acces facil la portbagaj și un sistem de blocare
antifurt. Vine cu un conector cu 13 pini și necesită un cablu de
remorcare cu ancorare în 13 pini.

4.

Suport pentru biciclete Thule – Expert 298
Acest suport de biciclete universal, ușor de instalat,
este proiectat pentru a fixa și demonta ușor bicicleta ta.
Are funcție de blocare pentru a preveni furtul bicicletei.
Greutatea maximă a bicicletei: 20 kg.

5.

Cârlig de remorcare detașabil
Cu acest cârlig detașabil de remorcare nu ești nevoit să
compromiți aspectul mașinii atunci când dorești să tractezi
o remorcă sau o rulotă. Are capacitate maximă de remorcare
de 750 kg și o încărcare verticală de 70 kg.

6.

Thule Roofbox 400L Motion XT M Type
Această cutie de transport robustă, impermeabilă, marca
Thule, certificată de către Honda, îți oferă un spațiu
suplimentar de depozitare de 410 litri. Dispune de sistemul
Power-Click pentru montare ușoară, blocare antifurt și
deschidere Dual-Side. Dimensiunile sale sunt 175 cm lungime,
86 cm lățime și 46 cm înălțime.

1
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Modele din imagine sunt Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl
și Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Honda Civic Accesorii

1.
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Honda Civic Accesorii

Interior
& Confort
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV,
echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Interior
& Confort
ILUMINARE ROȘIE SUPORT DE PAHARE ȘI CONSOL Ă
Când pornești motorului și aprinzi farurile, partea inferioară
a suporturilor pentru pahare și zona de depozitare din
consola centrală se iluminează, aducând o lumină roșie,
sportivă, în interiorul mașinii tale.

Honda Civic Accesorii

Pachetul Premium Illumination combină elemente de iluminare
interioară și exterioară. Acest pachet include: o gamă completă de
elemente iluminate pentru spațiul pentru picioare din față și zona de sub
scaun, ornamente prag ușă, suport pentru pahare și consolă. Iluminarea
pentru căptușeala ușii creează o atmosferă ambientală în mașina ta,
iar tușa finală este dată de proiectorul cu model Civic iluminat.

LUMINI ROȘII PEDALIER ȘI ZONA DE SUB SCAUNE
Când descui ușile, zona de sub scaun și tot spațiul pentru picioare
din față devin iluminate cu o lumină roșie, sportivă. În timp ce
conduci având farurile aprinse, puterea iluminării este redusă cu
50% pentru a evita distragerea atenției. Când farurile sunt stinse,
aceste lumini vor fi de asemenea stinse.

PROIECTOR CU ILUMINARE EMBLEMĂ CIVIC
La deschiderea ușilor din față, emblema Civic este proiectată pe
sol cu lumină albă strălucitoare, creând mai multă vizibilitate în
întuneric atunci când ieși din mașină.

ILUMINARE ROȘIE CĂPTUȘEAL A UȘĂ
La aprinderea motorului, căptușeala ușilor devine
iluminată cu fasciculul îndreptat către mânerele și
buzunarele ușilor, emițând lumină roșie, sportivă.
Elementele din pachet sunt disponibile și separat. Variantă și pe alb.
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport,
culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

ORNAMENTE PENTRU PRAGURI UȘI ILUMINATE ÎN ROȘU
Ornamentele pentru pragurile ușilor iluminate sunt realizate
din oțel inoxidabil și inscripționate cu logo Civic iluminat în
roșu. Acestea protejează pragurile ușii de urme și zgârieturi.
Setul include ornamente praguri frontale iluminate și spate
neluminate.
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Interior
& Confort
2.

Covorașe premium
Aceste covorașe premium fabricate din carpetă și finisate în cusături
din nubuc negru/argintiu sunt prevăzute cu o emblemă Civic din
metal pentru durabilitate. Un set include: covorașe față și spate.

3.

Covorașe standard
Aceste covorașe elegante din pâslă sunt special fabricate pentru
mașina ta, au finisaje în cusături și sunt prevăzute cu o etichetă
cu numele Civic. Un set include: covorașe față și spate.

4.

Covorașe față și spate pentru toate anotimpurile
Aceste covorașe all season cu margini înălțate sunt proiectate
pentru a proteja întregul spațiu pentru picioare și sunt prevăzute
cu sigla Civic. Sunt fabricate din material dur, dar ușor de curățat.
Un set include: covorașe față și spate.

5.

Parasolare
Oferă umbră și răcoare cu aceste parasolare elegante. Acestea
oferă protecție solară pentru pasagerii din spate și sunt ușor de
montat și demontat. Acest kit include: două parasolare și geantă
de depozitare.

6.

Scaun pentru copii - Honda Kidfix
Acest scaun pentru copii inteligent 2 în 1, omologat conform celui
mai recent regulament I-SIZE, permite să stea confortabil pasagerii
mici și mai mari de la 3,5 la 12 ani. Spătarul este extensibil și oferă
spațiu suficient odată cu creșterea copilului, protejându-l în același
timp. Acest scaun este complet înclinabil și se ancorează direct de
șasiul mașinii. În plus, pentru copiii de peste 135 cm înălțime, poți
îndepărta cu ușurință spătarul.

2

3

5

4

Covorașe elegante
Aceste covorașe elegante și comfortabile fabricate din carpetă
și finisate în cusături din nubuc negru sunt prevăzute cu
o emblemă Civic din metal pentru durabilitate. Un set include:
covorașe față și spate.
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport,
culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

Honda Civic Accessories

1

1.
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Honda Civic Accesorii

Civic-ul
tău

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Pachete Sport & Design
Pachet Sport

Pachet Ilmenite Titanium
Echiparea Sport

08E0P-T50-BLSP

Include: un spoiler tip Ducktail,
ornamente laterale partea
inferioară și embleme cromate
negre (logo Honda negru față și
spate, denumire model, e:HEV).

Echipările
Elegance
& Advance

08E0P-T50-BLSPM

Include: un spoiler tip Ducktail,
ornamente laterale partea
inferioară, capace pentru oglinzile
laterale și embleme cromate
negre (logo Honda negru față și
spate, denumire model, e:HEV).

08PCK-T50-CBF1

Cârlig de remorcare montat
Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară pentru cârligul de
remorcare, ornamente pentru
proiectoarele de ceață, un spoiler
tip Ducktail, capace pentru
oglinzile laterale Berlina Black și
capace pentru oglinzile laterale
Carbon Style.

08PCK-T50-CBF2

Echiparea Sport

Fără cârlig de remorcare

Cârlig de remorcare montat

Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară, ornamente pentru
proiectoarele de ceață, un spoiler
tip Ducktail și capace pentru
oglinzile laterale Carbon Style.

Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară pentru cârligul de
remorcare, ornamente pentru
proiectoarele de ceață, un spoiler
tip Ducktail și capace pentru
oglinzile laterale Carbon Style.

08PCK-T50-CBTH1

Codurile pieselor și acest conținut pot fi modificate.
Pentru informații detaliate, te rugăm să contactezi reprezentanța Honda.

08E0P-T50-CARE

Cârlig de remorcare montat
Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară pentru cârligul de
remorcare, ornamente pentru
proiectoarele de ceață și un
spoiler tip Ducktail, toate finisate
Carbon Style.

Fără cârlig de remorcare
Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară, ornamente laterale
partea inferioară, ornamente
pentru proiectoarele de ceață și
capace pentru oglinzile laterale
toate finisate în argintiu.

08PCK-T50-CBTH2

Pachet Black Emblem
Toate echipările
08F20-T50-600

Pachet Carbon Style Light

Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară, ornamente pentru
proiectoarele de ceață și un
spoiler tip Ducktail, toate finisate
Carbon Style.

08E0P-T50-ILMTH

Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară pentru cârligul de
remorcare, ornamente laterale
partea inferioară, ornamente
pentru proiectoarele de ceață și
capace pentru oglinzile laterale
toate finisate din titan.

08E0P-T50-CARTH

08E0P-T50-N0RE

Cârlig de remorcare montat
Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară pentru cârligul de
remorcare, ornamente laterale
partea inferioară, ornamente
pentru proiectoarele de ceață și
capace pentru oglinzile laterale
toate finisate în argintiu.

08E0P-T50-N0RTH

Honda Civic Accesorii

Echipările
Elegance
& Advance

Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară, ornamente pentru
proiectoarele de ceață, un spoiler
tip Ducktail, capace pentru
oglinzile laterale Berlina Black și
capace pentru oglinzile laterale
Carbon Style pentru a completa
pachetul.

Fără cârlig de remorcare

Cârlig de remorcare montat

Pachet Nordic Silver

Fără cârlig de remorcare

Echiparea Sport

08E0P-T50-ILME

Include: ornament față partea
inferioară, ornament spate partea
inferioară, ornamente laterale
partea inferioară, ornamente
pentru proiectoarele de ceață și
capace pentru oglinzile laterale
toate finisate din titan.

Pachet complet Carbon Style
Echipările
Elegance
& Advance

Fără cârlig de remorcare

40
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Sport & Design - elemente

Jante din aliaj, protecţii de iarnă & ornamente

Ornamente
bară faţă

Berlina Black
08F01-T50-610B

Spoiler
tip Ducktail

Berlina Black
08F02-T50-600J

Disponibil:
Premium Crystal
Blue Metallic
08F01-T50-6S0B

Platinum White Pearl
08F01-T50-630B

Disponibil:
Premium Crystal
Blue Metallic
08F02-T50-6S0H

Carbon Style
08F02-T50-600K

Sonic Grey Pearl
08F01-T50-660B

Platinum White Pearl
08F02-T50-630H

Crystal Black Pearl
08F01-T50-680B

Sonic Grey Pearl
08F02-T50-660H

Premium Crystal
Red Metallic
08F01-T50-6B0B

Crystal Black Pearl
08F02-T50-680H

Ornamente
laterale

Nordic Silver
08F04-T50-6W0

Disponibil:
Berlina Black
08F04-T50-610

Ilmenite Titanium
08F04-T50-6X0

Premium Crystal
Red Metallic
08F02-T50-6B0H

Ornament faţă
- partea
inferioară

Jantă de 18”
din aliaj
CI1812

Jantă de 18”
din aliaj
CI1813

08W18-T50-600

08W18-T50-600B

08W18-T50-600C

Prezoane roată
cromate

Prezoane
antifurt negre

08W42-SJD-604

08W42-T7S-601

Capace
prezoane roată
cromate

Capace
prezoane roată
negre

08W42-SP0-R00

08W42-SZT-000

Carbon Style
08F23-T50-600A
Platinum White Pearl
08F23-T50-630
Sonic Grey Pearl
08F23-T50-660
Crystal Black Pearl
08F23-T50-680
Premium Crystal
Red Metallic
08F23-T50-6B0
Nordic Silver
08F23-T50-6W0
Ilmenite Titanium
08F23-T50-6X0

Ornamente
proiectoare
de ceaţă
Disponibil:
Nordic Silver
08F56-T50-6W0

Capace
pentru oglinzile
laterale

Carbon Style
08F56-T50-600A
Ilmenite Titanium
08F56-T50-6X0

Disponibil:
Carbon Style
pentru echiparea Sport
08R06-T50-600A
Carbon Style
pentru echipările
Elegance și Advance
08PCK-T50-MCEA

Ornament
spate - partea
inferioară
Disponibil:
Premium Crystal Blue pentru modele fără
cârlig de remorcare
08F24-T50-6S0

For Cars Without
a Trailer Hitch

For Cars With
a Trailer Hitch

Carbon Style
08F24-T50-600B

Carbon Style
08F24-T50-600C

Platinum White Pearl
08F24-T50-630

Platinum White Pearl
08F24-T50-630A

Sonic Grey Pearl
08F24-T50-660

Sonic Grey Pearl
08F24-T50-660A

Crystal Black Pearl
08F24-T50-680

Crystal Black Pearl
08F24-T50-680A

Premium Crystal
Red Metallic
08F24-T50-6B0

Premium Crystal
Red Metallic
08F24-T50-6B0A

Premium Crystal
Blue Metallic
08F24-T50-6S0

Premium Crystal
Blue Metallic
08F24-T50-6S0A

Nordic Silver
08F24-T50-6W0

Nordic Silver
08F24-T50-6W0A

Ilmenite Titanium
08F24-T50-6X0

Ilmenite Titanium
08F24-T50-6X0A

Berlina Black
08R06-T50-610
Nordic Silver
08R06-T50-620
Ilmenite Titanium
08R06-T50-630

Protecţie & Siguranţă
Pachet
Protection

Ornamete
laterale

Ornamente
prag uși

Include: ornamente laterale
în culoarea caroseriei,
protecții de noroi (față și
spate), ornamente prag
portbagaj, covorașe față
spate all season și covoraș
pliabil portbagaj.

Platinum White Pearl
08P05-T50-630

08F05-T50-600

Platinum White Pearl
08PCK-T50-PR0L1

Premium Crystal
Red Metallic
08P05-T50-6B0

Sonic Grey Pearl
08PCK-T50-PR0L2
Crystal Black Pearl
08PCK-T50-PR0L3

Sonic Grey Pearl
08P05-T50-660
Crystal Black Pearl
08P05-T50-680

Premium Crystal
Blue Metallic
08P05-T50-6S0

Premium Crystal
Red Metallic
08PCK-T50-PR0L4
Premium Crystal
Blue Metallic
08PCK-T50-PR0L5

Protecţii
de noroi
faţă și spate
08P00-T50-600

Husă pentru
parbriz

Protecţie
bară spate

08P38-T50-600

08P01-T50-600

Honda Civic Accesorii

Disponibil:
Premium Crystal
Blue Metallic
08F23-T50-6S0

Jantă de 18”
din aliaj
CI1811

42

43

Transport

Interior & Confort – pachete
Pachet
Cargo

Plasă pentru
portbagaj

Ornamente
prag portbagaj

Include: protecție pentru
portbagaj și separatoare.

08L96-TEA-601A

08F07-T50-600

Pachet Red Interior Illumination

08PCK-T50-CARG

Protecţie
pentru
portbagaj

Accesoriu
Dog Guard
08U35-T50-600

08U45-T50-600

Bare pentru
transport
08L02-T47-600

Covoraș
pliabil pentru
portbagaj
08P11-T50-600

Suport pentru
skiuri și placă
de snowboard

Standard

Premium

Standard

Premium

Include: iluminare spațiu
pentru picioare față și zona
de sub scaun, iluminare
suport de pahare și consolă
și iluminare căptușeală uși.

Include: iluminare spațiu
pentru picioare față și zona
de sub scaun, ornamente
prag uși iluminate,
iluminare suport de pahare
și consolă, iluminare
căptușeală uși și proiector
cu iluminare (alb) emblemă
Civic.

Include: iluminare spațiu
pentru picioare față și zona
de sub scaun, iluminare
suport de pahare și consolă
și iluminare căptușeală uși.

Include: iluminare spațiu
pentru picioare față și zona
de sub scaun, ornamente
prag uși iluminate,
iluminare suport de pahare
și consolă, iluminare
căptușeală uși și proiector
cu iluminare (alb) emblemă
Civic.

08E0P-T50-IILR

08E0P-T50-IILW

08E0P-T50-PIRLH

08E0P-T50-PIWLH

Elemente
Ornamente
praguri uși
iluminate
- alb

Iluminare
suport pahare
& consolă
- alb

Iluminare
suport pahare
& consolă
- roșu

08E12-T50-600A

08E16-T50-600A

08E16-T50-600B

Ornamente
praguri uși
iluminate
- roșu

Iluminare
căptușeală uși
- alb

Iluminare
căptușeală uși
- roșu

08E20-T50-600A

08E20-T50-600B

Iluminare spaţiu
pentru picioare
și zona de sub
scaun - alb

Iluminare spaţiu
pentru picioare
și zona de sub
scaun - roșu

08E10-T50-600A

08E10-T50-600B

Covorașe
elegante

Covorașe
premium

08P15-T50-620

08P16-T50-630

Scaun
pentru copii
- 2022 Honda
KIDFIX

Scaun
pentru copii
- 2022 Honda
Trifix

Scaun
pentru copii
- 2022 Honda
Baby Safe

08P90-E13-600D

08P90-TLA-600B

08P90-E13-600B

Parasolare

Scrumieră

08R13-T50-600

08U25-S50-601

Scaun pentru
copii - 2022
Honda Baby
Safe ISOFIX

08L20-E09-FX

Cutie transport
Thule 400L Motion
XT M type

Cutie transport
Thule 300L Motion
XT Sport

Suport pentru
biciclete
Thule Expert 298

08L20-E09-MX

08L20-E09-MXSP

08L07-E09-600A

08E12-T50-600B

Covorașe
standard
08P14-T50-610

Suport
transport
biciclete
Thule - Coach

Suport
transport
biciclete Thule
– Easyfold XT

08L14-E09-C00

08L14-E09-EX

Kit de prim
ajutor

Triunghi
reflectorizant

(pachet de 10)
08Z25-9R6-600

08M09-SMG-600

Vestă
fluorescentă
(pachet de 10)
08YAA-9R6-602

Covorașe
faţă și spate
all season
Cârlig de
tractare
detașabil
cu ancorare
în 13 pini
08L92-T50-D13P

08P17-T50-610

08P90-E13-600C

Proiector
cu iluminare
emblemă Civic
08V27-T50-600

Codurile pieselor și acest conținut pot fi modificate.
Pentru informații detaliate, te rugăm să contactezi reprezentanța Honda.
Imaginile afișate sunt cu titlu ilustrativ.

Honda Civic Accesorii

08L03-TA1-601G

Cutie transport
Thule Roof
Box 400L
Force XT M

Pachet White Interior Illumination

Aceste detalii ale specificațiilor nu se aplică unui anumit produs care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorii își rezervă dreptul de a-și modifica specificațiile, inclusiv
culorile, cu sau fără notificare, oricând și în modul pe care îl consideră potrivit. Pot surveni modificări majore sau minore. Totuși, se depun toate eforturile pentru a asigura
acuratețea detaliilor conținute în această broșură. Această publicație nu va constitui, în nicio circumstanță, o ofertă a Companiei către nicio persoană. Toate vânzările sunt
efectuate de către Distribuitorul sau Dealer-ul în cauză sub rezerva și cu beneficiul Condițiilor standard de vânzare și garanție oferite de Distribuitor sau Dealer, copii ale cărora
pot fi obținute la cerere. Acest material publicitar se aplică numai pentru Trade Descriptions Act (1968). În timp ce se depun eforturi pentru a asigura acuratețea specificațiilor,
broșurile sunt pregătite și tipărite cu câteva luni înainte de distribuire și, în consecință, nu pot reflecta întotdeauna imediat modificări ale specificațiilor sau, în unele cazuri
izolate, furnizarea unei anumite caracteristici. Clienții sunt sfătuiți întotdeauna să discute detaliile specificațiilor cu furnizorul, mai ales dacă alegerea modelului dvs. depinde de
una dintre caracteristicile promovate.
Honda Trading România - Șos București Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O21, etaj 9, oraș Voluntari, jud. Ilfov
Email: office@hondatrading.ro, web: hondatrading.ro

Nu arunca broșura la gunoi. Oferă unui prieten sau reciclează.

