


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.

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.

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?

la maximum
Trăiește viaţa

01 02
AUTOÎNCĂRCARE, 
NU ESTE NEVOIE  
SĂ-L CONECTEZI

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

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

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.

Bun venit Civicului e:HEV, hibridul șoferului.

01 02
GARANŢIE DE 5 ANI 
PENTRU PROPULSOR 
SAU 100.000 KM

FRÂNAREA REGENERATIVĂ 
STOCHEAZĂ ENERGIE 
PENTRU UTILIZARE 
ULTERIOARĂ

prezentului
Puterea

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, 
culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Stilul adevărat nu se demodează niciodată, motiv 
pentru care Civic îi încântă pe șoferi încă din 1972.

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.

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

ca standard
Stilul

01 02
JANTE DIN ALIAJ  
CU DESIGN NOU,  
ECHIPARE STANDARD

FARURI LED  
CU SEMNALIZARE 
SECVENŢIALĂ

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

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

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

01 02
SCAUNE FAȚŢĂ ÎNCĂLZITE 
PENTRU TOATE ECHIPĂRILE

PÂNĂ LA 1,220L  
VOLUMUL PORTBAGAJULUI*  

primă clasă
Interior de

*  Metoda VDA. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, 
culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Controlează totul prin intermediul ecranului central de 
infotainment de 9”, de înaltă rezoluție.

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

Totul face parte din filozofia Honda: tehnologie cu o notă 
umană.

la atingere
Inovaţie

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

01 02
DISPLAY FULL DIGITAL
CU ECRAN HD DE 10.2”*

SISTEM AUDIO PREMIUM 
CU DIFUZOARE BOSE*

1110
N

o
u

l         H
o

n
d

a
 C

iv
ic



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.

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.

siguranţă
pentru
Proiectat  

01 02
FAZĂ LUNGĂ 
ADAPTIVĂ*

TEHNOLOGIE PENTRU 
SIGURANŢȚĂ CU 
DETECȚŢIE AVANSATĂ

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


