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Cuprins

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Hybridul
complet

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum 
White Pearl. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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la maximum
Trăiește viaţa

0201
AUTONOMIE  
DE PÂNĂ LA 840 KM
ȘI EMISII DE 89G/KM

AUTOÎNCĂRCARE –
NU NECESITĂ
ÎNCĂRCARE LA PRIZĂ

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.

Noul Civic e:HEV întruchipează tehnologia hibridă cu 
autoîncărcare în cea mai avansată stare a sa, dar și 
receptivitate și eficiență remarcabile. Condusul este pe 
cât de entuziasmant, pe atât de eficient, asta și pentru 
că e:HEV îți oferă o experiență hibridă completă. 
Civic poate funcționa exclusiv cu putere electrică lină și 
silențioasă - spre deosebire de un hybrid mild.

Ajuns la a 11-a generație, Civic beneficiază de un sfert 
de secol de cunoștințe Honda despre sistemele hybrid, 
rezultatul fiind tehnologia e:HEV, care, de fiecare dată 
când te urci la volan, îți oferă echilibrul perfect între 
performanță și eficiență.

În plus, dinamica sportivă a noului Civic este învelită 
într-o caroserie remarcabilă care captează rapid atenția. 
Având numele Civic drept certificatul tău de excelență, 
nu este timpul să afli mai multe?
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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 noului Civic e:HEV, hibridul șoferului.

prezentului
Puterea

0201
GARANŢIE EXTINSĂ
SISTEM HIBRID
5 ANI SUPLIMENTARI
FĂRĂ LIMITĂ KM

GARANŢIE DE 5 ANI
PENTRU SISTEM
PROPULSOR
SAU 100.000 KM

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Performanţă
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum 
White Pearl. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Ca un adevărat polivalent, modurile de condus ale 
noului Civic oferă performanță suplimentară sau 
consum redus, la cerere.

Comutarea fără efort între Normal, Sport, Econ și 
Individual îți permite să personalizezi modul de 
condus în funcție de preferințele tale și să obții cea 
mai bună performanță de la sistemul e:HEV.

Modul Normal conferă un echilibru perfect conceput 
între performanță și eficiență, în timp ce Sport 
livrează o accelerație mai mare, iar Econ ajută la 
scăderea consumului de combustibil. Alege modul 
Individual pentru a regla fin răspunsul direcției și 
accelerației și pentru a conduce așa cum dorești.

echilibrată
Abordare

0201
CONSUM MEDIU DE 
COMBUSTIBIL  
DE 4.2L / 100KM, WLTP*

CUPLU MAXIM  
MOTOR ELECTRIC 
DE 315NM

*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experiența 
reală de conducere. Honda Civic e:HEV a fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările 
Comisiei Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanța reală a vehiculului atunci când este condus. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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condus
pentru a fi
Proiectat

Încă de la debutul său, Civic a schimbat regulile 
jocului. De-a lungul generațiilor și cu mai mult 
de 27 de milioane de modele vândute, numele 
său a ajuns să semnifice fiabilitate și inovație 
asortată cu un spirit sportiv.

Acest fapt este adevărat și dovedit de modul 
cum a fost construit de la zero. Stilul înclinat 
către performanță este evident, iar șasiul 
reproiectat este în armonie perfectă cu 
suprafața de rulare. Manevrabilitatea și garda  
la sol au fost configurate pentru a-ți oferi, în 
egală măsură, o dinamică precisă și confort.

0201
0-100 KM/H - 
7.8 SECUNDE*

PUTEREA MOTORULUI 
ELECTRIC - 184 CP

* Disponibil pentru echipările selectate. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum 
White Pearl. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.

Interior
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Destinde-te într-un interior generos și elegant: 
ampatamentul mai lung al noului Civic creează mai 
mult spațiu și un confort sporit pentru tine.

O poziție de condus ergonomică, plus noile scaune 
față cu funcția Body Stabilising reduc stresul unei 
călătorii lungi și reprezintă o nouă inovație concepută 
pentru a te ajuta să conduci relaxat și să ajungi lin la 
destinație.

Materialele proiectate inteligent și calitatea care se 
simte fac din habitaclu un loc rafinat - tot timpul.

primă clasă
Interior de

0201
MATERIALE SOFT  
LA ATINGERE

ÎNCĂRCĂTOR 
WIRELESS*

* Disponibil pentru echipările selectate. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Fie că este vorba de rutina ta de zi cu zi sau de o 
activitate de weekend, interiorul noului Civic a fost 
proiectat pentru a se transforma foarte ușor într-un 
spațiu care poate transporta tot ce ai nevoie.

De la rucsac la echipament sportiv sau chiar la un 
prieten patruped, toate au spațiul asigurat în Civic și 
își găsesc loc perfect în viața ta – indiferent de ceea 
ce ai de făcut în fiecare zi.

pentru tine
Gândit 

0201
VOLUM MAXIM 
PORTBAGAJ  
DE 1,220 LITRI*

TAPIŢERIE DIN PIELE, 
PENTRU UN LUX 
SUPREM*

* Disponibil pentru echipările selectate. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum White Pearl.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Exterior
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.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Noul Civic reprezintă gândirea modernă și 
tehnologia hibridă de ultimă oră și are ADN-ul din 
pedigree-ul sportiv cunoscut al Honda.

O siluetă dinamică, o trapă panoramică vitrată cu 
deschidere*, luminile spate pe toată lățimea și 
o cale de rulare mai largă, fac din Civic o mașină 
foarte modernă, care pare că se mișcă spre înainte 
chiar și atunci când stă pe loc.

Niciodată speriat să înceapă o tendință în loc doar să 
urmeze moda, designul fastback al modelului Civic 
reprezintă progres, performanță și calitate premium.

chiar acum
următoare,
Generaţia

0201
GRILĂ FRONTALĂ 
TIP FAGURE

TRAPĂ PANORAMICĂ 
VITRATĂ CU 
DESCHIDERE*

* Disponibil doar pentru echiparea Advance. 
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.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Adevăratul stil nu se demodează niciodată, 
motiv pentru care Civic încântă șoferii din 1972. 
Designul complet nou, simplificat, pregătește 
scena pentru următoarea generație, cu liniile 
sale curate, conturate și silueta sportivă, care 
pur și simplu captează atenția.

În oraș sau la drum liber, aceasta este o mașină 
concepută pentru a impresiona.

în evidenţă
Stil care iese

0201
FARURI LED CU FAZĂ 
LUNGĂ AUTOMATĂ

JANTE DE 18” DIN ALIAJ 
CU DESIGN NOU*

* Disponibil pentru echipările selectate. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Tehnologie
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Bordul complet digital te ține informat cu afișajul său 
clar de înaltă rezoluție. Sistemul de infotainment 
de 9 inchi Honda CONNECT* montat central este 
dotat cu radio digital DAB și navigație prin satelit, și, 
împreună cu elementele de asistență pentru șofer, 
cum ar fi camera pentru parcare, ai totul sub control.

Integrarea perfectă a smartphone-ului este oferită 
pentru Android Auto™ și Apple CarPlay® wireless, 
permițându-ți să savurezi experiența tehnologiei 
sincronizate a noului Civic.

Totul face parte din filozofia Honda: tehnologie cu 
atingere umană.

la atingere
Inovaţie

0201
DISPLAY DIGITAL  
DE 10.2”*

SISTEM AUDIO 
PREMIUM CU  
12 DIFUZOARE BOSE* 

* Disponibil pentru echiparea Advance. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic. 
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.

Siguranţă
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0201
TEHNOLOGII AVANSATE 
DE DETECŢIE  
PENTRU SIGURANŢĂ

FUNCŢIE DE ASISTENŢĂ 
PENTRU BLOCAJELE 
DIN TRAFIC

O gamă îmbunătățită de funcții Honda SENSING și 
un total de 11 airbag-uri sunt o dovadă că siguranța 
este încorporată în structura noului Civic.

Camera frontală cu vedere largă de 100 de grade 
are abilități îmbunătățite de detecție a drumului 
și vehiculelor, în timp ce camera retrovizoare și 
senzorii tip sonar din jurul vehiculului fac din 
noul Civic unul dintre cele mai sigure locuri de pe 
carosabil.

permanenţă
Siguranţă în 

  
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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în siguranţă
Complet

Sistem de frânare pentru atenuarea 
coliziunilor (CMBS) 
Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton 
este iminentă, această funcție vă va avertiza 
asupra pericolului și va reduce viteza pentru a 
diminua efectele unui potențial impact. 

Controlul accelerației  
la detectarea obstacolelor 
Detectează obstacole în fața sau în spatele 
vehiculului, alertând vizual și sonor în 
staționare sau la deplasarea cu mai puțin  
de 10 km/h. 

Sistem de asistență  
părăsire carosabil (RDM) 
O cameră video montată pe parbriz detectează 
dacă autovehiculul este în pericol de a părăsi 
carosabilul și folosește sistemul de direcție 
electric pentru a aplica corecții subtile, 
menținând vehiculul pe banda sa de circulație. 
În anumite condiții, poate chiar aplica frâna. 

Limitator inteligent de viteză 
Combină inteligent funcția de limitator reglabil 
de viteză cu sistemul de recunoaștere a 
semnelor de circulație pentru a seta automat 
limita de viteză la cea detectată de sistemul de 
recunoaștere a semnelor. 

Cruise control adaptiv  
cu Low-Speed Following 
Această funcție menține distanța dintre 
dumneavoastră și autovehiculul din față, în 
limita vitezei de croazieră setată. În cazul în 
care autovehiculul detectat se oprește, funcția 
va încetini și va opri autovehiculul, fără a fi 
nevoie să apăsați pedala de frână. Odată ce 
mașina din față începe să se miște, apăsați 
ușor pedala de accelerație pentru a relua 
deplasarea.

Traffic Jam Assist 
În situații de trafic intens la viteze scăzute, 
această funcție menține autovehiculul pe 
banda de mers, începând cu 0 km/h. Când 
traficul se decongestionează, începând cu 60 
km/h, se face automat trecerea către Sistemul 
de menținere bandă de circulație (LKAS).

Lumini adaptive* 
Acestă funcție reduce strălucirea orbitoare 
nedorită prin utilizarea camerei frontale pentru 
a detecta vehiculele din față și aprinde și 
stinge automat LED-uri individuale ale farurilor 
pentru a oferi cea mai potrivită degajare a 
fasciculului luminos.

Echipat cu gama completă de tehnologie de siguranță  
Honda SENSING, noul Civic semnalează dorința noastră de  
a acorda prioritate persoanei. La Honda, abordarea centrată  
pe om ghidează tot ceea ce facem și este esența fiecărei mașini pe 
care o lansăm la drum. Tehnologia Honda SENSING include:

Sistem de avertizare unghi mort (BSI) 
Acest sistem inteligent monitorizează 
schimbările de bandă și depășirile, 
avertizându-vă printr-un semnal luminos, 
amplasat în oglinda laterală, atunci când 
sunt detectate vehicule în zona de unghi 
mort.

Sistem de monitorizare trafic adiacent 
pentru marșarier (CTM) 
Când mergeți cu spatele, sistemul Cross 
Traffic Monitor poate detecta vehiculele 
care se apropie din ambele sensuri și vă 
avertizează asupra pericolului iminent. 

* Disponibil pentru echipările selectate. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Sistem de senzori de parcare 
Senzorii de parcare din față și din spate 
monitorizează obstacolele din jurul mașinii 
pentru a face parcarea acesteia mai simplă. 
și mai puțin stresantă. Camera retrovizoare 
afișează o vedere clară a spațiului din spate 
pe ecranul tactil de 9 inchi.



Stil

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm
să consulți paginile de specificații 76-78.
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Fie că este vorba de o deplasare pe timp de noapte 
sau de o drumeție de weekend, noul Civic este gata 
pentru orice: prize de încărcare pentru dispozitivele 
tale, locuri pentru a le depozita atunci când nu sunt 
utilizate și o consolă proiectată inteligent sunt doar 
câteva dintre atingerile care aduc un pic de strălucire 
în fiecare zi.

drum
Pregătit de

0201
VOLAN ÎNCĂLZIT*DESIGN NOU INTUITIV 

PENTRU TABLOUL DE BORD

* Disponibil pentru echipările selectate. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Practic și puternic, spațios și sportiv, 
confortabil și contemporan; noul Civic este 
o mașină remarcabilă. Este cel mai recent 
dintr-o linie de hibrizi rafinați, lini și eficienți, 
cu atitudine sportivă și ținută de drum 
impecabilă.

Aceasta este o mașină care este pregătită 
pentru orice, fiind atât de familie, dar și de 
natură sportivă – cine spune că nu poți avea 
totul?

alegere 
Cea mai bună

  
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum 
White Pearl. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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Civic-ul
tău

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium Crystal 
Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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• Protecție portbagaj

• Ștergătoare automate

•  Oglinzi parasolare  
cu iluminare

• Fază lungă automată

• Apel de urgență E-Call

•  Geamuri electrice (față și spate)

•  Aer condiționat cu două zone 

• Oglinzi laterale încălzite

•  Sistem Hands Free Bluetooth™ 
pentru telefon

• Plafon panoramic din sticlă cu deschidere 

• Tapițerie din piele naturală și material textil negru 

• Display Multi Info de 10.2” 

• Sistem audio premium cu 12 difuzoare Bose 

• Scaune electrice față 

• Lumini adaptive 

• Volan încălzit

• Suport lombar pasager față - acționat electric

• Suport lombar pentru șofer - acționat electric

• Jante de 18” din aliaj

• Încărcător wireless

• Proiectoare de ceață

• Aer condiționat cu două zone și guri ventilație spate 

• Oglindă retrovizoare electrocromată

• Honda SENSING

•  Honda CONNECT cu Navigație, ecran tactil de 9″, 
AM / FM / DAB, Apple CarPlay® 
și Android Auto™

• Sistem Smart Entry și Start

• Scaune față încălzite

• Geamuri fumurii

• Sistem de avertizare unghi mort

• Cameră retrovizoare

• Senzori de parcare față și spate

• Patru moduri de condus

• Faruri LED

Advance

Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance, culoarea Platinum  
White Pearl. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.

Echiparea Advance vine cu o gamă largă de dotări de ultimă 
generație pentru a-ți îmbunătăți experiența de condus:
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Advance.  
Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 76-78.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BL ACK PE ARL SONIC GRE Y PE ARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PL ATINUM WHITE PE ARL

în culori 
Trăiește viaţa

Exprimă-ți personalitatea și alege din gama noastră 
de culori care completează perfect stilul dinamic 
al noului Civic, cum ar fi Platinum White Pearl și 
Premium Crystal Blue Metallic.
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport, culoarea Premium 
Crystal Blue Metallic. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de 
specificații 76-78.

interioară 
Tapiţerie

PIELE NEAGRĂ

Prin tapițeria noastră, Civic-ul tău nu numai că va 
arăta elegant, dar îți va oferi și un sentiment de 
confort deplin.

ADVANCE

Piele neagră
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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.

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

ORNAMENTE LATERALE - PARTEA DE JOS
Aceste ornamente laterale Berlina Black dau un 
aspect atletic mașinii tale. 

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.

Sport
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.

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

Pachet
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*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.

ORNAMENTE FAȚĂ ȘI SPATE
Ornamentele față și spate adaugă un profil sportiv 
și dinamic mașinii tale.

SPOILER TIP DUCKTAIL
Spoilerul tip Ducktail cu finisaj Carbon 
Style oferă un aspect sportiv hayonului.

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.

CAPACE PENTRU OGLINZILE LATERALE
Finisajul Carbon Style de pe capacele oglinzilor 
laterale completează și mai mult aspectul 
dinamic.

Carbon Style
Pachet complet

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*.
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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.

Pachet
Nordic Silver

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.

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

CAPACE PENTRU OGLINZILE LATERALE
Continuă tema Nordic Silver asortând aceste 
capace pentru oglinzile laterale. 

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

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.
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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 FAȚĂ ȘI SPATE
Sporește și mai mult aspectul Civic-ului tău  
cu aceste ornamente față și spate.

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

CAPACE PENTRU OGLINZILE LATERALE
Capacele pentru oglinzile laterale Ilmenite 
Titanium completează aspectul deosebit.

ORNAMENTE LATERALE
Ornamentele laterale strălucitoare 
Ilmenite Titanium creează 
rafinament sportiv.

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.

Titanium
Pachet Ilmenite
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JANTE DE 18″ DIN ALIAJ CI1813
Aceste jante sunt proiectate cu ferestre 
Gunpowder Black și au o suprafață clară și 
strălucitoare prevăzută cu capace în gradient.

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

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

Jante

03

02

01

Colecția noastră de jante din aliaj 
pentru Civic, care include trei 
opțiuni, îți oferă șansa de a adăuga 
un plus de rafinament mașinii tale.

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

PROTECȚIE BARĂ SPATE
Încărcarea și descărcarea constantă a obiectelor din 
portbagaj poate provoca mici punctuații și zgârieturi 
supărătoare. Protejează vopseaua mașinii tale cu această 
protecție elegantă pentru bara din spate.

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.

Protection
Pachet

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.

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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& Siguranţă
Protecţie

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

2Jantele din aliaj se vând separat. Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, 
echiparea Sport, culoarea Premium Crystal Blue Metallic.

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.
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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.

Cargo
Pachet

1

2

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

1. 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.

2. Separatoare  
Adăugarea acestor separatoare pentru protecția de portbagaj 
va împiedica alunecarea bagajelor și le va menține fixate în 
orice moment. 
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Transport
Prezență și caracter practic: pe lângă aspectul 
remarcabil, Civic-ul este echipat pentru orice 
călătorie și orice activitate.

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. Jantele din aliaj sunt vândute separat.

1

2

3 4

5

1. Cârlig de remorcare detașabil cu ancorare în 13 pini 
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. 

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.
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White Premium 
Illumination 

Pachet

LUMINI 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 albă, rece, strălucitoare. 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.

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

ILUMINARE SUPORT DE PAHARE ȘI CONSOLĂ 
Când pornești motorului și aprinzi farurile, partea inferioară  
a suporturilor pentru pahare și zona de depozitare din 
consola centrală se iluminează, aducând o lumină albă rece 
în interiorul mașinii tale.

ILUMINARE CĂPTUȘEALA UȘĂ 
La aprinderea motorului, căptușeala ușilor 
devine iluminată cu fasciculul îndreptat către 
mânerele și buzunarele ușilor, emițând lumină 
albă rece.

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 cu 
lumină albă rece în mașina ta, iar tușa finală este dată de proiectorul cu 
model Civic iluminat.

Elementele din pachet sunt disponibile și separat. Variantă și pe roșu. 
Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport,  
culoarea Premium Crystal Blue Metallic.
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Modelul din imagine este Honda Civic e:HEV, echiparea Sport,  
culoarea Premium Crystal Blue Metallic

& Confort
Interior

1

2 3

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

2. Scaun pentru copii 
Scaunul Honda Trifix este perfect adaptat nevoilor copiilor cu 
o înălțime cuprinsă între 76 cm și 105 cm, ceea ce îl face ideal 
pentru modelul predecesor lui, cum ar fi Honda Baby Safe. Este 
ușor de fixat în mașină datorită conectorilor ISOFIX integrați 
și a legăturii superioare, în timp ce zona de ședere optimizată 
asigură suficient spațiu pentru un copil în creștere de la 15 luni 
până la aproximativ 4 ani și cu o greutate de până la 22 kg. Prin 
gama unică de caracteristici avansate de siguranță poți fi sigur că 
copilul tău va fi bine protejat în mașină.

3. 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.
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Advance 

Motor

Tip Hybrid

Nume Intelligent Multi-Mode Drive

Capacitate cilindrică (cc) 1993

Alezaj “X”  (mm) 81 x 96.7

Rata de compresie 13.9±0.2

Numărul de valve pe cilindru 4 VALVES

Emisii standard EURO-6D

Combustibil Fără plumb (95)

Performanţă

Putere maximă (kW @ rpm) 105kW @ 6000

Putere maximă (PS @ rpm) 143 @ 6000

Cuplu maxim (NM @ rpm) 186 @ 4500

Putere maximă motor electric (kW [PS]) 135 (184)

Cuplu maxim motor electric (Nm) 315

0 → 100 km/h (secunde) 8.1

Viteză maximă (km/h) 180

Nivel zgomot: în mers (dB) 65

Consum și emisii (WLTP) †

Emisii CO2 (mixt) g/km 114

Consum (fază joasă) l/100km 4.5

Consum (fază medie) l/100km 4.2

Consum (fază înaltă) l/100km 4.5

Consum (mixt) l/100km 5.0

Advance 

Dimensiuni

Lungime (mm) 4551

Lățime (mm) 1802

Înălțime - neîncărcat (mm) 1408

Ampatament (mm) 2734

Ecartament față (mm) 1537

Ecartament spate (mm) 1576

Gardă la sol - cu șofer (mm) 128

Gardă la sol - încărcare maximă admisă (mm) 112.1

Diametrul de bracare (m) 11.6

Blocare volan (rotiri) 2.2

Capacitate

Rezervor combustibil (litri) 40

Locuri (persoane) 5

Portbagaj - cu scaune spate nerabatate  
(litri, metoda VDA) 

404

Portbagaj - cu scaune spate nerabatate  
(litri, metoda VDA) inclusiv sub-podea/cutie bagaje 

409

Portbagaj - cu scaune spate rabatate, încărcare până  
la nivelul plafonului (litri, metoda VDA)

1187

Portbagaj - cu scaune spate rabatate, încărcare până  
la nivelul geamurilor (litri, metoda VDA) 

814

Masă

Masă proprie (kg) 1533

Masă maximă autorizată (kg) 1930

Sarcină utilă (kg) 397

Greutate maximă admisă pe osie  
- față și spate (kg)

1070 / 895

Masă maximă tractabilă (kg) cu sistem de frânare 750

Masă maximă tractabilă (kg) fără sistem de frânare 600

Greutate maximă admisă pe bara de tractare (kg) 75

Masă maximă suport bagaje plafon (kg) 65

Transmisie

Tip transmisie eCVT

Securitate

Sistem blocare pornire motor – Immobilizer ◆

Închidere centralizată cu 2 chei tip telecomandă ◆

Sistem de alarmă ◆

Descuiere ușă selectabilă ◆

Sistem Smart Entry & Start ◆

Protecție portbagaj ◆

Legendă:
◆ Standard / – Nu este disponibil 
 
† Cifrele consumului de combustibil, obținute din rezultatele testelor de laborator reglementate de 
UE, sunt furnizate în scop de comparație și este posibil să nu reflecte experiența de condus din viața 
reală. 
Honda Civic a fost supusă noului ciclu WLTP de testare a emisiilor de CO2 și consumului de 
combustibil, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) 2017/1151. 
Cifrele WLTP reflectă mai bine performanța reală a vehiculului atunci când este condus pe carosabil. 

Advance 

Siguranţă

ABS (sistem de frânare antiblocare) ◆

Airbag - central față ◆

Airbaguri - șofer și pasager față ◆

Airbag - genunchi șofer ◆

Airbag - genunchi pasager față ◆

Airbag - pasager față (SRS) și comutator de dezactivare ◆

Airbaguri - laterale spate ◆

Airbaguri - laterale față ◆

Airbaguri - laterale cortină (față și spate) ◆

Sistem informații unghi mort cu Cross Traffic Monitor ◆

Asistență la frânare ◆ 

Sistem de atenuare a coliziunilor ◆

Controlul accelerației în caz de coliziune (RRandFR) ◆

Sistem de avertizare dezumflare anvelopă ◆

Apel de urgență eCall (Europa) ◆

Distribuție electronică a forței de frânare ◆

Semnal de oprire în caz de urgență ◆

Avertizare coliziune frontală ◆

Centuri de siguranță față cu blocare retractor în caz de urgență ◆

Limitator reglabil de viteză ◆

Limitator inteligent de viteză ◆

Puncte de ancorare ISO Fix / I-SIZE ◆

Avertizare părăsire bandă de circulație ◆

Sistem de asistență menținere bandă ◆

Funcție de asistență frânare la viteză redusă ◆

Low Speed Following ◆

Avertizare părăsire carosabil ◆

Capotă pop-up ◆

Traffic Jam Assist ◆

Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație ◆

Asistență la stabilitatea vehiculului ◆

Tetire față active ◆

Lumini interioare

Lumină ambientală albă (plafon) ◆

Lumină de curtoazie ◆

Lumină hartă (față) ◆

Iluminare bord Alb

Lumină oglinzi parasolar ◆

Lumină portbagaj ◆

Advance 

Confort și utilitate

Prize pentru accesorii față și portbagaj ◆

Aer condiționat - automat, două zone ◆

Aer condiționat - grilă de ventilație spate ◆

Oglindă retrovizoare electrocromată ◆

Ștergătoare automate ◆

Cârlig plasă portbagaj ◆

Cruise Control Adaptiv ◆

Oglinzi laterale - reglabile electric ◆

Oglinzi laterale - încălzite ◆

Oglinzi laterale - pliabile electric ◆

Cotieră șofer și pasager față ◆

Geamuri electrice față și spate ◆

Scaun față șofer - reglabil electric (8 moduri) ◆

Scaun față pasager - reglabil electric (4 moduri) ◆

Scaun față - suport lombar reglabil electric (șofer) ◆

Scaun față - suport lombar reglabil electric (pasager) ◆

Scaun față - reglare manuală a înălțimii (șofer) –

Scaun față - reglare electrică a înălțimii (șofer) ◆

Buzunar scaun față (pasager) –

Buzunare scaun față (șofer și pasager) ◆

Scaune încălzite - față ◆

Volan încălzit ◆

Telecomandă cu acționare a oglinzilor și geamurilor ◆

Senzori de parcare (față 4: spate 4) ◆

Rabatere banchetă spate 60/40 ◆

Cotieră centrală spate ◆

Cameră retrovizoare ◆

Oglinzi parasolar ◆

Suport pentru ochelari ◆

Volan reglabil pe înălțime și adâncime ◆

Ornamente interioare

Panouri de uși lucioase ◆

Mânere interioare ale ușilor din crom platinat ◆

Pedale sport ◆

Volan - îmbrăcat în piele ◆

Tapițerie - piele, neagră ◆
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Advance 

Funcţii și tehnologii

Agile Handle Assist (AHA) ◆

Mod de condus - ECON / SPORT / NORMAL / INDIVIDUAL ◆

Frână electrică de parcare cu menținere automată ◆

Servodirecție electrică - adaptivă (MA-EPS) ◆

Servodirecție electrică - raport de transmisie variabil ◆

Asistență la pornirea din pantă (HSA) ◆

Oprirea motorului la semafor / Mod HEV ◆

Nivel energie ◆

Ecran Multi Info 10.2” ◆

Frânare regenerativă / controlul decelerației (padelă) ◆

Jenţi și anvelope

Kit de reparare a anvelopei ◆

Jante de 18” din aliaj - negre, două nuanțe, tip diamant ◆

235/40 ZR18 91W ◆

Audio și comunicaţii

Sistem BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT) ◆

Radio DAB Digital ◆

Honda CONNECT cu Navigație prin satelit (ecran tactil de 9”,  
AM / FM / DAB, Apple CarPlay® și Android Auto™,  
informații actuale despre trafic)*

◆

Sistem audio premium cu 12 difuzoare Bose ◆

Difuzoare - tweeter față ◆

Difuzoare - central ◆

Subwoofer ◆

Comenzi audio pe volan ◆

Priză USB față x2 ◆

Priză USB spate x2 ◆

Wireless Apple CarPlay® ◆

Încărcător wireless ◆

*Este posibil ca funcțiile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay® să nu fie disponibile în toate zonele și pot fi modificate. 
Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcați aplicația Android Auto™ de pe Google Play™ pe smartphone-ul dvs. 
Disponibilitatea Android Auto™ se poate modifica și poate diferi în funcție de locația geografică.

Apple CarPlay® este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.

Advance 

Exterior

Antenă în culoarea caroseriei tip Shark ◆

Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei ◆

Oglinzi laterale în culoarea caroseriei ◆

Plafon panoramic din sticlă cu deschidere ◆

Geamuri fumurii ◆

Garnitură geamuri cromată ◆

Lumini exterioare

Lumini adaptive ◆

Faruri automate ◆

Reglare lumini automate ◆

Lumini de zi LED ◆

Proiectoare de ceață LED ◆

Temporizator de pornire/oprire automată a farurilor  
(Funcție Coming Home / Leaving Home)

◆

Faruri LED ◆

Sistem de asistență fază lungă ◆

Lumini spate LED ◆

Lumini de semnalizare față LED ◆
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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. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți paginile de specificații 
76-78.
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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.


