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Trăiește viaţa
la maximum

Numele Civic este certificatul tău de excelență: cu
un șasiu care combină confortul cu manevrabilitate
și învăluit de o caroserie remarcabilă și elegantă, este
timpul să te apropii de acțiune, nu?

01
AUTOÎNCĂRCARE,
NU ESTE NEVOIE
SĂ-L CONECTEZI

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

02
AUTONOMIE DE
PÂNĂ LA 840 KM CU
UN REZERVOR PLIN
ȘI EMISII DE 89G/KM

Honda Civic

Noul Civic, aflat la generația a 11-a, este produsul
a peste 25 de ani de excelență în inginerie hibridă,
culminând cu simbioza perfectă dintre accelerația
electrificată și consumul redus la drum lung.

Noul

Noul Civic e:HEV întruchipează tehnologia complet
hibridă în cea mai avansată stare a sa: este capabil să
funcționeze propulsat exclusiv de o baterie electrică
silențioasă, făcând condusul pe cât de entuziasmant,
pe atât de eficient.
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5

Puterea
prezentului

Bun venit Civicului e:HEV, hibridul șoferului.

01
GARANŢIE DE 5 ANI
PENTRU PROPULSOR
SAU 100.000 KM

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

02
FRÂNAREA REGENERATIVĂ
STOCHEAZĂ ENERGIE
PENTRU UTILIZARE
ULTERIOARĂ

Honda Civic

Cu un ansamblu propulsor cu auto-încărcare
care își produce propria energie electrică, nu va
trebui niciodată să-l conectezi la priză - ai energie
maximă cu minimum de efort.

Noul

Tehnologia Honda e:HEV înseamnă că te poți
bucura tot timpul de toate beneficiile automobilului
electrificat: puterea instantanee și accelerația liniară
te duc acolo unde dorești.

6

7

Stilul
ca standard

În oraș sau la drum lung, aceasta mașină a fost
concepută pentru a impresiona.

01
JANTE DIN ALIAJ
CU DESIGN NOU,
ECHIPARE STANDARD

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance,
culoarea Platinum White Pearl.

02
FARURI LED
CU SEMNALIZARE
SECVENŢIALĂ

Honda Civic

Un design inteligent și complet nou și stilul dinamic
pregătesc scena pentru următoarea generație Civic,
cu linii curate și conturate pentru o siluetă elegantă și
sportivă, care pur și simplu captează atenția.

Noul

Stilul adevărat nu se demodează niciodată, motiv
pentru care Civic îi încântă pe șoferi încă din 1972.
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Interior de
primă clasă

Oriunde ai merge și orice ai face, de ce să nu ai
spațiu pentru a te relaxa?

01
SCAUNE FAȚŢĂ ÎNCĂLZITE
PENTRU TOATE ECHIPĂRILE

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

02
PÂNĂ LA 1,220L
VOLUMUL PORTBAGAJULUI*

Honda Civic

Materialele tapițeriei proiectate inteligent și calitatea
acestora sunt cu o clasă mai presus de concurență,
transformând interiorul într-un loc plăcut și rafinat.

Noul

Fă cunoșțință cu un interior spațios și elegant:
ampatamentul mai lung al noului Civic creează
mai mult spațiu pentru picioare și un confort sporit
pentru tine.
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Inovaţie
la atingere
Totul face parte din filozofia Honda: tehnologie cu o notă
umană.

01
DISPLAY FULL DIGITAL
CU ECRAN HD DE 10.2”*

** D
 isponibil doar pentru echiparea Advance.
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance,
culoarea Platinum White Pearl.

02
SISTEM AUDIO PREMIUM
CU DIFUZOARE BOSE*

Honda Civic

Ai la dispoziție tehnologia sincronizată Civic e:HEV
integrată perfect cu Android Auto, Apple CarPlay și
navigație prin satelit.

Noul

Controlează totul prin intermediul ecranului central de
infotainment de 9”, de înaltă rezoluție.
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Camera frontală cu vedere largă de 100 de grade
și senzori de sonar față și spate complet noi fac din
noul Civic unul dintre cele mai sigure locuri de pe
carosabil.

01

02

FAZĂ LUNGĂ
ADAPTIVĂ*

TEHNOLOGIE PENTRU
SIGURANŢȚĂ CU
DETECȚŢ IE AVANSATĂ

* Disponibil doar pentru echiparea Advance.
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance,
culoarea Platinum White Pearl.

Honda Civic

O gamă îmbunătățită de funcții Honda SENSING și
un total de 10 airbag-uri sunt o dovadă că siguranța
este încorporată în structura noului Civic.

Noul

Proiectat
pentru
siguranţă
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Noul
Honda Civic

Modelele 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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