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SAMOCHÓD
STWORZONY DLA
KIEROWCÓW
Model Civic 5D utożsamia ducha
innowacyjności Hondy, odzwierciedlając
jednocześnie nasze dążenie do
wprowadzania nowości technicznych.
Zbudowaliśmy samochód o wyjątkowej
osobowości i sportowej duszy, który
daje dużą przyjemność z prowadzenia,
a także jest wyrafinowany i komfortowy.
Przedstawiamy samochód, który spełnia
wszystkie Twoje oczekiwania.
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive
w kolorze Polished Metal Metallic.

POCZUJ JEDNOŚĆ
ZE SWOIM AUTEM
Charakterystyczny, elegancki i sportowy Civic 5D łączy płynnie wyprofilowane linie
z muskularnymi przetłoczeniami nadającymi
nadwoziu nowoczesny wygląd. Oto
samochód, który przyciąga uwagę a przede
wszystkim zapewnia niespotykaną
przyjemność z prowadzenia.
Dzięki ergonomicznej pozycji za kierownicą
oraz nowemu układowi kierowniczemu, Civic
zapewnia precyzyjne reakcje i pełną kontrolę,
gwarantując jednocześnie porywające
wrażenia z jazdy. Zawieszenie zostało
zestrojone pod kątem dynamiki prowadzenia
- z tyłu zastosowano niezależny układ typu
Multi-Link a z przodu kolumny MacPhersona.
Stworzyliśmy także od podstaw nową, lekką
ramę wykonaną z materiałów o wysokiej
wytrzymałości, która zapewnia wyższą
sztywność przy zachowaniu niższej masy
własnej, przez co nowy Civic jest bardziej
zwinny. Poszczególne elementy konstrukcji
tworzą dopracowany samochód, który naszym
zdaniem jest najbardziej zaawansowanym
i sportowym Civiciem w historii.
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive w kolorze Polished Metal Metallic.

CIVIC
SPORT LINE
Za sprawą muskularnych elementów stylizacyjnych wchodzących
w skład pakietu Sport Line, model Civic wygląda imponująco
i dynamicznie zarówno podczas jazdy, jak i na parkingu.
Aerodynamiczne nadwozie posiada charakterystyczne listwy progowe,
tylny dyfuzor i specjalny spojler „Sport Line”.
Ten usportowiony styl utrzymuje się również wewnątrz przestronnej
kabiny, gdzie znajdują się wyprofilowane fotele materiałowe
z czerwonymi przeszyciami, kierownica i drążek zmiany biegów
wykończone skórą również z czerwonymi przeszyciami oraz
aluminiowe nakładki pedałów.

Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 39-42.
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Comfort Sport Line w kolorze Brilliant Sporty Blue Metallic.

SILNIKI
NOWEJ
GENERACJI
Stworzyliśmy gamę nowych silników w technologii Earth
Dream Technology, które doskonale uzupełniają dynamiczną
stylistykę nadwozia, oferując wysoką moc i niskie zużycie
paliwa. Do wyboru są dwie wyrafinowane, turbodoładowane
jednostki benzynowe: potężny silnik 1,5 VTEC TURBO
o mocy maksymalnej 182 KM lub wydajna,
126-konna konstrukcja 1,0 VTEC TURBO.
Obydwa silniki benzynowe oferowane są zarówno
z manualną skrzynią biegów jak i z bezstopniową
przekładnią automatyczną. Wybór należy do Ciebie.

07

08

Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive w kolorze Polished Metal Metallic.

WIODĄCA
W KLASIE
PRZESTRZEŃ
Chcieliśmy zaprojektować samochód, który sprawdzi się w codziennej
eksploatacji, oferując wnętrze o wiodącej w klasie przestronności. Civic 5D
oferuje wiele przydatnych rozwiązań transportowych, takich, jak np. szeroki
otwór bagażnika ułatwiający załadunek, tylne siedzenia składane w proporcjach
60:40 czy roleta bagażnika, którą można z łatwością zwinąć jedną ręką.

Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive w kolorze Polished Metal Metallic.
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WYSOKA
JAKOŚĆ,
NOWOCZESNA
TECHNOLOGIA
Rozsiądź się w wyprofilowanym fotelu, który
doskonale otula twoje ciało, a zrozumiesz,
dlaczego nowy Civic ma jedną z najbardziej
przestronnych kabin w klasie. Znajdziesz tu
szeroką, płynnie wyprofilowaną deskę
rozdzielczą oraz proste w obsłudze elementy
sterowania. Zadbaliśmy też o doskonałą
widoczność oraz odpowiednie wyciszenie,
abyś mógł się zrelaksować podczas jazdy.
Kabina wykonana jest z miękkich w dotyku
materiałów, które świetnie komponują się
z ekskluzywnymi dodatkami
wykończeniowymi.
Na pokładzie nowego Civica umieściliśmy
również nowoczesne rozwiązania
technologiczne, jak inteligentny system
Honda CONNECT z 7-calowym ekranem
dotykowym*, dwustrefowa klimatyzacja
automatyczna, podgrzewane fotele przednie
czy elektryczny hamulec ręczny. Dzięki nim
możesz czerpać większą przyjemność
z podróżowania.
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*Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w
poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 39-42.
Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive
w kolorze Polished Metal Metallic.

HONDA
CONNECT
W Hondzie Civic zastosowano pokładowy system rozrywkowo-informacyjny Honda
CONNECT nowej generacji, obejmujący m.in. 7-calowy wyświetlacz dotykowy, radio cyfrowe
DAB oraz integrację z Apple CarPlay i Android Auto™. W systemie zainstalowano również
internetowy odtwarzacz audio AHA™, który daje dostęp do muzyki, wiadomości i podcastów.

System rozrywkowo-informacyjny Honda CONNECT* pozwala Ci być w stałym kontakcie z Twoją ulubioną
muzyką i z przyjaciółmi. Sterowanie jego funkcjami odbywa się za pomocą intuicyjnego, 7-calowego
ekranu dotykowego dostępnego na wyciągnięcie ręki.

APPLE CARPLAY I ANDROID AUTO™
Przy użyciu Apple CarPlay i AndroidAuto™ bez
przeszkód połączysz swojego smartfona z ekranem
dotykowym, dzięki czemu możliwe będzie
m.in. wykonywanie połączeń, słuchanie muzyki
z telefonu oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości.

NAWIGACJA SATELITARNA**
Zintegrowana nawigacja satelitarna
Garmin pomoże Ci odnaleźć najlepszą
i najszybszą drogę do celu.

SZEROKOKĄTNA KAMERA COFANIA
Po włączeniu biegu wstecznego, na 7-calowym
wyświetlaczu pokazuje się obraz z kamery
umieszczonej z tyłu, zapewniając kierowcy kilka
rodzajów widoku szerokokątnego oraz obraz za
samochodem widziany z góry.

RADIO CYFROWE DAB
Ciesz się lepszą jakością dźwięku oraz
większą liczbą stacji radiowych.

*Honda CONNECT jest standardem we wszystkich wersjach. Łączność z aplikacją Aha™ (w tym z radiem internetowym) oraz z przeglądarką internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Wifi lub mobilnego routera Wifi. Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą
wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Funkcja przeglądarki internetowej działa wyłącznie po zatrzymaniu samochodu. Tylko model iPhone
5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać
aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach
i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów w poszczególnych modelach znajdują się na stronach 43-45. Na zdjęciu: Honda Civic 5D Executive.
**Nawigacja satelitarna Garmin jest dostępna dla wersji Elegance, Executive oraz Sport Plus.
Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
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TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
JEST DLA NAS PRIORYTETEM
Honda SENSING to jeden z najbardziej zaawansowanych pakietów systemów bezpieczeństwa
na rynku, którego zadaniem jest zapewnienie ochrony wszystkim podróżującym.

System ograniczający skutki kolizji
System ostrzega kierowcę o zagrożeniu kolizją z innym
pojazdem lub pieszym, a także pomaga wyhamować
Hondę Civic, aby zredukować skutki zderzenia.

System rozpoznawania znaków drogowych
System automatycznie rozpoznaje znaki drogowe, które
są następnie prezentowane kierowcy na wyświetlaczu.
Jednocześnie mogą zostać wyświetlone dwa znaki.

System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
System wykrywa sytuacje, w których Honda Civic
zaczyna opuszczać swój pas ruchu bez włączonego
kierunkowskazu, a następnie emituje ostrzeżenia
wizualne i dźwiękowe, aby kierowca mógł skorygować
tor ruchu samochodu.

Inteligentny ogranicznik prędkości
System wykorzystuje ogranicznik prędkości oraz system
rozpoznawania znaków drogowych, aby automatycznie
dostosować prędkość jazdy do limitu prędkości, jaki
obowiązuje na danym odcinku drogi.
Inteligentny tempomat adaptacyjny
System przewiduje sytuację, w której pojazd
z sąsiedniego pasa ruchu ma zamiar zajechać drogę
Hondzie Civic, a następnie odpowiednio wcześniej
redukuje prędkość jazdy. System pomaga również
zachować odpowiedni dystans do samochodu jadącego
z przodu, dzięki czemu kierowca nie musi
dostosowywać prędkości.

System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu
System wykorzystuje dane pozyskiwane przez kamerę
zamontowaną za przednią szybą do wykrycia sytuacji,
w której Honda Civic zjeżdża z drogi. Następnie system
za pomocą elektrycznego wspomagania kierownicy EPS
odpowiednio wspomaga obrót koła kierownicy, aby
utrzymać pojazd na pasie, po którym się porusza.
W niektórych sytuacjach system może również
rozpocząć hamowanie.

Tempomat adaptacyjny
z funkcją podążania przy niskiej prędkości*
System pozwala dostosowywać prędkość i odpowiednią
do niej odległość od poprzedzającego pojazdu. Jeśli
pojazd ten zatrzyma się, system automatycznie
wyhamuje Hondę Civic bez potrzeby wciskania pedału
hamulca przez kierowcę. Gdy auto stojące z przodu
ponownie ruszy, system wznowi działanie po delikatnym
naciśnięciu przez kierowcę pedału gazu.

System utrzymywania na pasie ruchu
System pomaga utrzymać samochód w granicach
wyznaczonego pasa ruchu poprzez wspomaganie
obrotu koła kierownicy, pozwalając kierowcy odprężyć
się podczas jazdy autostradą.

Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 39-42.
*Funkcja podążania przy niskiej prędkości jest dostępna wyłącznie w modelach wyposażonych w bezstopniową przekładnię automatyczną CVT.
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ELEGANCE
♦ 17-calowe obręcze aluminiowe
♦ Zestaw naprawczy
♦ Podążanie przy niskiej prędkości
(tylko z przekładnią CVT)
♦ 2 składane kluczyki z systemem zdalnego
sterowania i centralnym zamkiem
♦ Tapicerka materiałowa
♦ Niebieskie podświetlenie wskaźników
♦ System ECON
♦ System ograniczający skutki kolizji
♦ System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
♦ System utrzymywania na pasie ruchu
♦ Inteligentny ogranicznik prędkości
♦ Inteligentny tempomat adaptacyjny
♦ System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu
♦ System rozpoznawania znaków drogowych
♦ Elektryczny hamulec ręczny z układem
automatycznego utrzymania hamulca
♦ System Auto Stop
♦ Automatyczne światła z czujnikiem zmroku
♦ Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach
♦ Czarna krata wlotu powietrza
♦ Przednie reflektory LED
♦ Światła do jazdy dziennej LED
♦ System automatycznych świateł drogowych
♦ Czasowy wyłącznik świateł
♦ Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
♦ Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia

1,0 VTEC TURBO
6-biegowa przekładnia
manualna
Bezstopniowa przekładnia
automatyczna CVT
♦ Podgrzewane przednie fotele
♦ 8 głośników
♦ Bezprzewodowy system obsługi Bluetooth™ (HFT)
♦ Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
♦ Roleta bagażnika
♦ Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
♦ Skórzana kierownica
♦ Skórzany drążek zmiany biegów
(przekładnia manualna)
♦ Aluminiowe nakładki pedałów
♦ Czujniki parkowania (przód i tył)
♦ System multimedialny Honda CONNECT+
z nawigacją Garmin* (7-calowy ekran dotykowy,
AM/FM/DAB, radio internetowe, zintegrowane
aplikacje AHA™, przeglądarka internetowa,
Apple CarPlay i Android Auto™)
♦ 2 x USB / HDMI
♦ Kamera cofania
♦ Przyciemnione szyby tylne
♦ Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
♦ Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
♦ Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
♦ Zdalne składanie lusterek zewnętrznych
i domykanie szyb
♦ Przednie światła przeciwmgielne
♦ Oświetlenie schowka

*Łączność z aplikacją Aha™ (w tym z radiem internetowym) oraz z przeglądarką internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Wifi lub mobilnego routera Wifi. Z korzystaniem
z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej
taryfy telefonii komórkowej. Funkcja przeglądarki internetowej działa wyłącznie po zatrzymaniu samochodu. Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub
nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec
zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem
Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność
może ulec zmianie. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów w poszczególnych modelach znajdują się na stronach 39-42.
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Elegance w kolorze Platinum White Pearl.
Pełna specyfikacja tej wersji na stronach 39-42.

EXECUTIVE
Wersja Executive zawiera dodatkowo
w stosunku do Elegance:

1,0 VTEC TURBO
6-biegowa przekładnia
manualna
Bezstopniowa przekładnia
automatyczna CVT

♦ System dostępu bezkluczykowego
♦ System monitorowania martwego pola widzenia
w lusterkach + system ostrzegania o zbliżającym się
pojeździe podczas cofania
♦ System adaptacyjnych amortyzatorów (przód i tył)
♦ System audio o dużej mocy - 11 głośników
♦ Szklany, panoramiczny dach (otwierany)
♦ Automatycznie przyciemniające się lusterko
wsteczne
♦ Elektrycznie regulowany fotel kierowcy
♦ Regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive w kolorze Polished Metal Metallic.
Pełna specyfikacja tej wersji na stronach 39-42.

COMFORT
SPORT LINE
♦ 17-calowe, czarne obręcze aluminiowe Piano Black
♦ Zestaw naprawczy
♦ 2 składane kluczyki z systemem zdalnego
sterowania i centralnym zamkiem
♦ Aluminiowe nakładki pedałów
♦ Przyciemniane szyby tylne
♦ Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
z czerwonym przeszyciem
♦ Czerwone podświetlenie wskaźników
♦ Sportowa nakładka gałki zmiany biegów
♦ Czerwone przeszycie tapicerki materiałowej
♦ Zewnętrzne, sportowe listwy progowe
(przednie, boczne, tylne)
♦ Tylny spojler „Sport Line”
♦ Tylny dyfuzor
♦ Czarne ramki drzwi
♦ System Honda Connect z 7-calowym ekranem
dotykowym (bez nawigacji) z wejściem
USB i HDMI
♦ System ECON
♦ System ograniczający skutki kolizji
♦ System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
♦ System utrzymywania na pasie ruchu
♦ Inteligentny ogranicznik prędkości

1,0 VTEC TURBO
6-biegowa przekładnia manualna

♦ Inteligentny tempomat adaptacyjny
♦ System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu
♦ System rozpoznawania znaków drogowych
♦ Elektryczne wspomaganie kierownicy
z siłą wspomagania zależną od prędkości jazdy
♦ Elektryczny hamulec ręczny z układem
automatycznego utrzymania hamulca
♦ System Auto Stop
♦ Automatyczne światła z czujnikiem zmroku
♦ Kolumna kierownicy regulowana
w dwóch płaszczyznach
♦ Czarna krata wlotu powietrza
♦ Lusterka w kolorze nadwozia
♦ Klamki drzwi w kolorze nadwozia
♦ Przednie reflektory LED
♦ Światła do jazdy dziennej LED
♦ System automatycznych świateł drogowych
♦ Czasowy wyłącznik świateł
♦ Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
♦ Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
♦ Elektrycznie regulowane szyby przednie
i tylne z funkcją automatycznego opuszczania
i podnoszenia
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Comfort Sport Line w kolorze Brilliant Sporty Blue Metallic.
Pełna specyfikacja tej wersji na stronach 39-42.

SPORT PLUS
♦ 17-calowe obręcze aluminiowe (Piano Black)
♦ Skórzana kierownica
♦ Skórzany drążek zmiany biegów
♦ Aluminiowe nakładki pedałów
♦ Elektryczne wspomaganie kierownicy z siłą
wspomagania zależną od prędkości jazdy
♦ Podążanie przy niskiej prędkośc
(tylko z przekładnią CVT)
♦ System ograniczający skutki kolizji
♦ System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
♦ System utrzymywania na pasie ruchu
♦ Inteligentny ogranicznik prędkości
♦ Inteligentny tempomat adaptacyjny
♦ System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu
♦ System rozpoznawania znaków drogowych
♦ Manetki do zmiany biegów (tylko z przekładnią CVT)
♦ Czujniki parkowania (przód i tył)
♦ Podgrzewane fotele (przednie)
♦ System Honda CONNECT z nawigacją Garmin
- (7-calowy ekran dotykowy, radio AM/FM/DAB,
radio internetowe, zintegrowane aplikacje Aha™*,
przeglądarka internetowa, Apple CarPlay
i Android Auto™)
♦ Sterowanie radiem z kierownicy
♦ Bezprzewodowy system obsługi telefonu
Bluetooth™ (HFT)**

1,5 VTEC TURBO
6-biegowa przekładnia manualna
Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT

♦ Kamera cofania
♦ 2x wejście USB / HDMI†
♦ Czarna osłona chłodnicy
♦ Sportowe wykończenie nadwozia
(przód / tył / boczne progi)
♦ Przyciemniane szyby
♦ Przednie reflektory LED
♦ Światła do jazdy dziennej LED
♦ Światła przeciwmgielne LED
♦ Tapicerka materiałowa
♦ Czerwone podświetlenie wskaźników
♦ Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
♦ System monitorowania martwego
pola widzenia w lusterkach
♦ System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe
podczas cofania
♦ System dostępu bezkluczykowego
♦ Ładowarka bezprzewodowa
♦ System audio o dużej mocy - 11 głośników
♦ Szklany dach (otwierany)
♦ System adaptacyjnych amortyzatorów
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Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,5 VTEC TURBO Sport Plus w kolorze Rallye Red.
Pełna specyfikacja tej wersji na stronach 39-42.

TAPICERKA
Niezależnie od wybranego koloru nadwozia Twojego Civica,
nasze tapicerki będą idealnie z nim współgrały.

ELEGANCE
EXECUTIVE
COMFORT SPORT LINE
SPORT PLUS

CZARNA MATERIAŁOWA
Z CZERWONYM
PRZESZYCIEM

CZARNA
MATERIAŁOWA

AKCESORYJNA
SKÓRZANA*

♦
♦

♦
♦

♦ Standard

Opcja*

*Akcesoryjne tapicerki skórzane dostępne są w ramach opcji montowanych fabrycznie w kolorach: czarna Midnight Black,
brązowa Dark Brown oraz czerwona Bordeaux Red. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.

01 CZARNA MATERIAŁOWA Z CZERWONYM PRZESZYCIEM
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02 CZARNA MATERIAŁOWA

03 AKCESORYJNA SKÓRZANA*
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POKOLORUJ
SWÓJ ŚWIAT

RALLYE RED

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

POLISHED METAL METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

Starannie dobraliśmy całą gamę kolorów,
by dopasować samochód do Twojego stylu,
a jednocześnie podkreślić odważne
i eleganckie linie Twojego Civica.

Na zdjęciu: Honda Civic 5D 1,0 VTEC TURBO Executive.
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ŻYCIE PEŁNE OPCJI
Oryginalne akcesoria Hondy zostały zaprojektowane i wyprodukowane według tych samych
najwyższych standardów, co Twoja Honda. Są trwałe, bezpieczne i pasują idealnie do samochodu.
Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać te, które będą Ci potrzebne.

BRONZE LINE

RED LINE

Wyraź swój charakter dzięki wyróżniającemu się i odważnemu pakietowi Bronze Line.
Pakiet obejmuje: nakładkę przednią oraz boczne, tylny dyfuzor, obudowy lusterek zewnętrznych, listwy
ozdobne przedniego i tylnego zderzaka - wszystkie elementy w kolorze miedzianym Infinite Bronze.
Poszczególne elementy Pakietu Bronze Line dostępne są również, jako oddzielne akcesoria.

Podkreśl sportowe cechy swojego Civica, dzięki pakietowi Red Line.
Pakiet obejmuje: nakładkę przednią oraz boczne, tylny dyfuzor, obudowy lusterek zewnętrznych, listwy ozdobne
przedniego i tylnego zderzaka - wszystkie elementy w kolorze czerwonym Rallye Red.
Poszczególne elementy Pakietu Red Line dostępne są również, jako oddzielne akcesoria.

Na zdjęciu opcjonalne, 18-calowe obręcze aluminiowe CI1805.

Na zdjęciu opcjonalne, 18-calowe obręcze aluminiowe CI1806.
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BLACK LINE
Nadaj swojej Hondzie Civic subtelniejszy wygląd dzięki pakietowi Black Line.
Pakiet obejmuje: nakładkę przednią oraz boczne, tylny dyfuzor, obudowy lusterek zewnętrznych, listwy
ozdobne przedniego i tylnego zderzaka - wszystkie elementy w kolorze czarnym Berlina Black.
Poszczególne elementy Pakietu Black Line dostępne są również, jako oddzielne akcesoria.
Na zdjęciu opcjonalne, 18-calowe obręcze aluminiowe CI1801.

18-CALOWE FELGI ALUMINIOWE CI1805

18-CALOWE FELGI ALUMINIOWE CI1806

Te 18-calowe obręcze aluminiowe CI1805 mają diamentowo
wykończoną powierzchnię pokrytą bezbarwnym, matowym
lakierem i otwory w kolorze Infinite Bronze. Poddany
obróbce maszynowej pierścień za szprychami sprawia,
że obręcz wydaje się większa i nadaje konstrukcji
głębi. Środkowy dekielek ozdobiony jest błyszczącym,
chromowanym znakiem H.

Te 18-calowe obręcze aluminiowe CI1806 mają diamentowo
wykończoną powierzchnię pokrytą bezbarwnym,
błyszczącym lakierem, otwory w kolorze Gunpowder
Black i czerwony pierścień. Poddany obróbce maszynowej
pierścień za szprychami sprawia, że obręcz wydaje się
większa i nadaje konstrukcji głębi. Środkowy dekielek
ozdobiony jest błyszczącym, chromowanym znakiem H.

OZDOBNE RAMKI OKIEN
Podkreśl sportowy styl swojego samochodu dzięki
tym czarnym ozdobnym ramom okien.
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TECHNOLOGIE

OCHRONA
I ZABEZPIECZENIA

Łączność ze światem i rozrywka dla Ciebie oraz Twoich pasażerów.

OSŁONA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Wytrzymała, wodoodporna, antypoślizgowa i nadająca się
do mycia - taka właśnie jest osłona przestrzeni bagażowej,
która chroni wykładzinę bagażnika i tylne oparcie kanapy
przed wszelkimi zabrudzeniami.

Gama akcesoriów chroniących
Twojego Civica.

UCHWYT NA TABLET

BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA

PAKIET OCHRONNY

Można w nim umieścić tablet o wymiarach od
7 do 11,6 cala. Uchwyt ma funkcję regulacji
nachylenia, która pozwala ustawić tablet pod
idealnym kątem.

Zestaw bezprzewodowej ładowarki Honda sprawi, że
bateria w Twoim smartfonie nigdy się nie wyczerpie.
Wystarczy umieścić urządzenie na zintegrowanej macie
ładującej, aby z łatwością naładować telefon bez
konieczności podłączania kabli.

Pakiet Ochronny zawiera wytrzymałe i stylowe akcesoria, które ochronią Twojego Civica przed
zadrapaniami. Pakiet zawiera: listwy boczne drzwi, nakładki na progi oraz listwę ochronną tylnego
zderzaka. Poszczególne elementy Pakietu Ochronnego dostępne są również, jako oddzielne akcesoria.

33

34

ROZWIĄZANIA
TRANSPORTOWE
Haki holownicze, przegrody
bagażnika, kufry dachowe, maty
do bagażnika - wszystko, czego
potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać
potencjał Twojego Civica.

BAGAŻNIK ROWEROWY THULE

KUFER DACHOWY

Wyprodukowany przez Thule, certyfikowany przez Hondę.
Można w nim umieścić dwa rowery, a jego instalacja nie
sprawia żadnych problemów. Ponadto, uchwyt ma funkcję
odchylania, co daje łatwy dostęp do bagażnika oraz system
zabezpieczający przed kradzieżą. Dostępna jest też wersja
EasyFold, którą można złożyć w celu przechowania.

Zwiększ możliwości transportowe swojego Civica,
wykorzystując stylowy, zamykany kufer dachowy
Thule. Kufer dostępny w wersjach o pojemności 410,
400 i 320 litrów.

PAKIET CARGO

DEMONTOWALNY HAK HOLOWNICZY

DEMONTOWALNY HAK HOLOWNICZY - SPORT LINE

Chroń swojego Civica przed błotem, zadrapaniami i wgnieceniami, dbając jednocześnie o utrzymanie porządku wewnątrz.
Pakiet obejmuje: tacę bagażnika z przegródkami, gumowe dywaniki przednie i tylne
z podwyższonym rantem oraz ochronne nakładki na próg bagażnika.
Poszczególne elementy pakietu Cargo dostępne są również, jako oddzielne akcesoria.

Ten demontowalny hak holowniczy pozwoli Ci holować przyczepy

Ten demontowalny hak holowniczy dla wersji Sport Line pozwoli
Ci holować przyczepy bez żadnych zmartwień, a gdy nie jest
wykorzystywany, można go łatwo zdemontować. Możliwe jest
podłączenie przyczepy o maksymalnej masie wynoszącej 1 200 kg*.
Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka wynosi 75 kg*.
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bez żadnych zmartwień, a gdy nie jest wykorzystywany, można
go łatwo zdemontować. Możliwe jest podłączenie przyczepy
o maksymalnej masie wynoszącej 1 400 kg*. Maksymalny nacisk
pionowy na kulę haka wynosi 75 kg*. Dostępny jest również hak
holowniczy montowany na stałe.
36

*Maksymalna masa holowanej przyczepy zależy od silnika i skrzyni biegów. Szczegółowe informacje
dotyczące dopuszczonej masy holowanej przyczepy oraz maksymalnego nacisku pionowego na kulę haka
w zależności od wersji dostępne są w specyfikacji na stronach 43-45.

KOMFORT
I WNĘTRZE
Ciesz się jazdą i podróżuj komfortowo.

FOTELIK DZIECIĘCY
Oryginalny fotelik dziecięcy Hondy oferuje doskonałą ochronę dzieciom
w wieku do 12 lat. Dostępne są dwa warianty montażu - ISOFIX lub za pomocą
3-punktowego pasa bezpieczeństwa.

PAKIET ILUMINACYJNY

DYWANIKI PODŁOGOWE ELEGANCE

Tworzy relaksującą atmosferę we wnętrzu samochodu, wykorzystując nastrojowe, niebieskie podświetlenie. Pakiet obejmuje:
niebieskie podświetlenie przestrzeni na nogi, konsoli centralnej, klamek wewnętrznych oraz podświetlane na niebiesko nakładki
na progi. Poszczególne elementy tego pakietu dostępne są również, jako oddzielne akcesoria.
W wersjach Sport Line oraz Sport Plus oferowany jest Pakiet Iluminacyjny z czerwonym podświetleniem.

Czarne, eleganckie i dopasowane tuftowane dywaniki z czarnym, nubukowym
wzmocnieniem zostały ozdobione tkanym emblematem „Civic”.
Zestaw zawiera przednie i tylne dywaniki.

Przedstawiona na zdjęciach podglądowych akcesoriów tapicerka skórzana dostępna jest opcjonalnie w ramach
wyposażenia montowanego fabrycznie. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.
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Silnik
Rodzaj paliwa
Pojemność (cm3)
Moc maksymalna (KM/obr./min.)
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)
Średnica x skok (mm)
Stopień sprężania
Norma emisji spalin

COMFORT
SPORT LINE

ELEGANCE

EXECUTIVE

SPORT PLUS

1,0 VTEC TURBO
Manual

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,5 VTEC TURBO
Man/Auto

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

988

988

988

1498

126 / 5500

126 / 5500

126 / 5500

182 / 5500 / 182 / 6000

200 / 2250

200 / 2250 /
180 / 1700-4500

200 / 2250 /
180 / 1700-4500

240 / 1900-5000 /
220 / 1700-5500

73 x 78.7

73 x 78.7

73 x 78.7

73 x 89.5

10

10

10

10,6

Euro6d-Final-ISC-FCM

Euro6d-Final-ISC-FCM

Euro6d-Final-ISC-FCM

Euro6d-Final-ISC-FCM

Skrzynia Biegów
6-biegowa przekładnia manualna

♦

Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT

-

♦

♦

♦

Osiągi man./aut.
Przyspieszenie 0 → 100 km/h (s)

10,8 / 10,5

10,9 / 10,7

11,2 / 10,9

8,3 / 8,5

Prędkość maksymalna (km/h)

207 / 200

205 / 200

205 / 200

220 / 200

Zużycie Paliwa† man./aut.
WLTP
Prędkość niska (l/100km)

7,5

7,5 / 7,7

Prędkość średnia (l/100km)

5,9

5,9 / 6,2

6,1 / 6,4

6 / 6,3

Prędkość wysoka (l/100km)

5,2

5,2 / 5,6

5,4 / 5,9

5,3 / 5,6

7,7 / 7,9

8,2 / 9,7

Prędkość bardzo wysoka (l/100km)

6,3

6,3 / 7

6,5 / 7,1

6,2 / 6,7

Cykl mieszany (l/100km)

6,0

6,1 / 6,5

6,2 / 6,7

6,1 / 6,7

Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km)

137

137 / 147

141 / 151

139 / 151

NEDC
Cykl miejski (l/100km)

5,9

5,9 / 5,4

5,9 / 5,4

7,1 / 7,9

Cykl pozamiejski (l/100km)

4,2

4,2 / 4,3

4,2 / 4,3

4,6 / 4,9

Cykl mieszany (l/100km)

4,8

4,8 / 4,7

4,8 / 4,7

5,6 / 6

Emisja CO2 (g/km)

110

110 / 107

110 / 107

128 / 137

Wymiary

Bezpieczeństwo

COMFORT
SPORT LINE

ELEGANCE

EXECUTIVE

SPORT PLUS

1,0 VTEC TURBO
Manual

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,5 VTEC TURBO
Man/Auto

Przednie poduszki powietrzne SRS

♦

♦

♦

♦

Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera

♦

♦

♦

♦

Boczne poduszki powietrzne

♦

♦

♦

♦

Kurtyny powietrzne (przód i tył)

♦

♦

♦

♦

15" wentylowane tarcze hamulcowe z przodu

♦

♦

♦

-

16" wentylowane tarcze hamulcowe z przodu

-

-

-

♦

15" tarcze hamulcowe z tyłu

♦

♦

♦

♦

ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

♦

♦

♦

♦

EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania

♦

♦

♦

♦

BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych

♦

♦

♦

♦

VSA - System kontroli stabilności jazdy

♦

♦

♦

♦

HSA - System wspomagania ruszania pod górę

♦

♦

♦

♦

DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach

♦

♦

♦

♦

ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu

♦

♦

♦

♦

Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami

♦

♦

♦

♦

Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego

♦

♦

♦

♦

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix

♦

♦

♦

♦

System ostrzegania przed kolizją

♦

♦

♦

♦

System ograniczający skutki kolizji

♦

♦

♦

♦

System utrzymywania na pasie ruchu

♦

♦

♦

♦

System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu

♦

♦

♦

♦

Podążanie przy niskiej prędkości (tylko przekładnie automatyczne)

-

-/♦

-/♦

-/♦

System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu

♦

♦

♦

♦

System rozpoznawania znaków drogowych

♦

♦

♦

♦

Inteligentny ogranicznik prędkości

♦

♦

♦

♦

System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach

-

-

♦

♦

-

-

♦

♦

Zaawansowane
systemy bezpieczeństwa
Honda SENSING

Długość (mm)

4518

4518

4518

4518

Szerokość bez lusterek (mm)

1799

1799

1799

1799

System ostrzegania o zbliżającym się
pojeździe podczas cofania

Szerokość z lusterkami (mm)

2076

2076

2076

2076

Zabezpieczenia

Wysokość (mm)

1434

1434

1434

1434

Immobilizer

♦

♦

♦

♦

Rozstaw osi (mm)

2697

2697

2697

2697

System alarmowy ze zdalnym sterowaniem

♦

♦

♦

♦

Prześwit (z kierowcą) (mm)

129

129

129

129

2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania

♦

♦

-

-

System dostępu bezkluczykowego

-

-

♦

♦

Roleta bagażnika

♦

♦

♦

♦

Pojemności
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone
(litry, metoda VDA)

478

478

478

420

Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien
(litry, metoda VDA)

828

828

828

770

Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do dachu
(litry, metoda VDA)

1267

1267

1245

1187

46

46

46

46

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

Masy man./aut.
Masa własna (kg)

1281 - 1362

1281 - 1362 / 1289 - 1371

1281 - 1362 / 1289 - 1371

1775

1775

1775

1760 / 1790

416 - 427

416 - 427 / 419 - 491

416 - 427 / 419 - 491

403 - 453 / 401 - 450

Maksymalna masa przyczepy
z hamulcami (kg)

1200

1200 / 800

1200 / 800

-

Maksymalna masa przyczepy
bez hamulców (kg)

500

500

500

-

Maksymalny nacisk na dach (kg)

45

45

-

-

Maksymalny nacisk pionowy
na kulę haka (kg)

75

75

75

-

17” aluminiowe obręcze (Shark Gray)

-

♦

♦

-

17" aluminiowe obręcze (czarne, wzór sport)

♦

-

-

♦

Opony 235/45 R17

♦

♦

♦

♦

Zestaw naprawczy

♦

♦

♦

♦

Maksymalna masa całkowita (kg)
Ładowność (kg)

1308 - 1362 / 1341 - 1396

♦ Standard

Opcja** - Niedostępne

†Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach podglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model
Civic 5D został poddany testom spalania i emisji CO2 zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane uzyskane procedurą WLTP w większym stopniu odzwierciedlają prawdziwe, drogowe warunki eksploatacyjne
samochodu. W fazie przejściowej pomiędzy NEDC (poprzednie procedury testowe) a WLTP (nowe procedury testowe), wartości dla zużycia paliwa i emisji spalin uzyskane metodą NEDC będą nadal publikowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej
(UE) 2017/1153. Dane dotyczą samochodów z 2021 roku modelowego.
*Maksymalna masa holowanej przyczepy podawana jest przy założeniu, że samochód musi być zdolny do ruszenia ze startu zatrzymanego na wzniesieniu o nachyleniu 12%. Testy zgodne z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej.
**Opcje dostępne w ramach wyposażenia montowanego fabrycznie. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.

Koła i Opony
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Wnętrze

COMFORT
SPORT LINE

ELEGANCE

EXECUTIVE

SPORT PLUS

1,0 VTEC TURBO
Manual

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,5 VTEC TURBO
Man/Auto

Oświetlenie Wnętrza

COMFORT
SPORT LINE

ELEGANCE

EXECUTIVE

SPORT PLUS

1,0 VTEC TURBO
Manual

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,0 VTEC TURBO
Man/Auto

1,5 VTEC TURBO
Man/Auto
♦

Tapicerka materiałowa

-

♦

♦

♦

Oświetlenie do czytania

♦

♦

♦

Tapicerka materiałowa z czerwonym przeszyciem

♦

-

-

-

Oświetlenie bagażnika

♦

♦

♦

♦

Akcesoryjna tapicerka skórzana

-

Oświetlenie schowka

-

♦

♦

♦

Skórzana kierownica i skórzany drążek zmiany biegów

-

Podświetlenie wskaźników - kolor niebieski

-

♦

♦

-

Podświetlenie wskaźników - kolor czerwony

♦

-

-

♦

Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu w podsufitce

♦

♦

♦

♦

Podświetlenie kokpitu

-

♦

♦

♦

Oświetlenie wnęki pod konsolą centralną

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Skórzana kierownica i skórzany drążek zmiany biegów
z czerwonymi przeszyciami

♦

-

-

-

Aluminiowe nakładki pedałów

♦

♦

♦

♦

Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny TFT LCD

♦

♦

♦

♦

System Audio i Systemy Informacyjne

System ECON

♦

♦

♦

♦

SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

System Auto Stop

♦

♦

♦

♦/-

System multimedialny Honda CONNECT (Android AutoTM, Apple CarPlay,
7" ekran dotykowy, AM/FM/DAB+, radio internetowe, aplikacja AHATM,
przeglądarka internetowa)*

Elektryczny hamulec ręczny

♦

♦

♦

♦

Układ automatycznego utrzymania hamulca

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

System adaptacyjnych amortyzatorów (przód i tył)

-

-

♦

♦

System multimedialny Honda CONNECT+ (nawigacja Garmin, Android
AutoTM, Apple CarPlay, 7" ekran dotykowy, AM/FM/DAB+, radio
internetowe, aplikacja AHATM, przeglądarka internetowa)*

Manetki przy kierownicy do zmiany biegów
(przekładnie automatyczne)

Odbiornik radia cyfrowego DAB

♦

♦

♦

♦

-

-/♦

-/♦

-/♦

2 x USB / HDMI

♦

♦

♦

♦

Adaptacyjne, elektryczne wspomaganie
układu kierowniczego

♦

♦

♦

-

♦

♦

-

♦

8 głośników
System audio o dużej mocy - 11 głośników

-

-

♦

♦

Sterowanie radiem z kierownicy

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

-

Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)

♦

♦

♦

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

-

♦

♦

♦

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu

-

♦

♦

♦

Nadwozie

Tylna wycieraczka

♦

♦

♦

♦

Przyciemnione szyby tylne

♦

♦

♦

♦

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku

♦

♦

♦

♦

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

♦

♦

♦

♦

Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne

-

-

♦

♦

Czarna krata wlotu powietrza

♦

♦

♦

♦

Czujniki parkowania (przód i tył)

-

♦

♦

♦

Lusterka w kolorze nadwozia

♦

-

-

-

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

♦

♦

♦

♦

Funkcja automatycznego opuszczania
i podnoszenia szyb przednich

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Lusterka w kolorze nadwozia
ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED

Funkcja automatycznego opuszczania
i podnoszenia szyb tylnych

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

Zewnętrzne sportowe listwy progowe (przednie, boczne, tylne),
spojler „Sport Line”, tylny dyfuzor

Zdalne domykanie szyb

-

-

♦

♦

♦

Zewnętrzne sportowe listwy progowe
(przednie, tylne i boczne) + tylny dyfuzor

-

♦

♦

Elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka zewnętrzne

-

♦

♦

♦

Szklany panoramiczny dach (otwierany)

-

♦

♦

♦

Centralny podwójny układ wydechowy

-

-

-

♦

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

-

♦

♦

♦

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina

♦

♦

♦

♦

Zdalne składanie lusterek zewnętrznych

-

♦

♦

♦

Chromowane ramki drzwi

-

♦

♦

-

Czarne ramki drzwi

♦

-

-

♦

Spojler pokrywy bagażnika

♦

♦

♦

♦

Przednie reflektory LED

♦

♦

♦

♦

System automatycznych świateł drogowych

♦

♦

♦

♦

Przednie światła przeciwmgielne

-

♦

-

-

Przednie światła przeciwmgielne LED

-

-

♦

♦

Światła do jazdy dziennej LED

♦

♦

♦

♦

Spryskiwacze reflektorów

♦

♦

♦

♦

Światła tylne LED

♦

♦

♦

♦

Czasowy wyłącznik świateł
(Funkcja Coming Home/Leaving Home)

♦

♦

♦

♦

Wskaźniki i Obsługa

Komfort i Udogodnienia
Klimatyzacja automatyczna

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy i pasażera

♦

♦

♦

♦

Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

♦

♦

♦

♦

Gniazdo zasilania (przód)

♦

♦

♦

♦

Gniazdo zasilania (tył)

-

♦

♦

♦

4 uchwyty mocujące w bagażniku

♦

♦

♦

♦

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

♦

♦

♦

♦

Elektryczna regulacja fotela kierowcy

-

-

♦

♦

Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy

-

♦

♦

♦

Regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera

-

-

♦

♦

Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

♦

♦

♦

♦

Centralny podłokietnik z uchwytem
na kubek na tylnych siedzeniach

-

♦

♦

♦

Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy

-

-

♦

♦

Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera

♦

♦

♦

♦

Podgrzewane przednie fotele

♦

♦

♦

♦

Składane fotele tylne w stosunku 60/40

♦

♦

♦

♦

Kamera cofania

-

♦

♦

♦

Inteligentny tempomat adaptacyjny

♦

♦

♦

♦

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

♦

♦

♦

♦

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

♦

♦

♦

♦
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Ładowarka bezprzewodowa

♦
♦

Oświetlenie Zewnętrzne

♦ Standard

Opcja** - Niedostępne

†Należy zawsze korzystać z rekomendowanych urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie współpracować z systemem audio samochodu.
*Honda CONNECT jest standardem we wszystkich wersjach z wyjątkiem S i Comfort. Łączność z aplikacją Aha™ (w tym z radiem internetowym) oraz z przeglądarką internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Wifi lub mobilnego routera Wifi.
Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Funkcja przeglądarki
internetowej działa wyłącznie po zatrzymaniu samochodu. Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne
w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem
Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie.
Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
Dostępność poszczególnych wersji może być ograniczona. O dostępność zapytaj swojego najbliższego Dealera Hondy.

42

NASTĘPNY ROZDZIAŁ

ZELEKTRYFIKOWANA GAMA MODELOWA
W Hondzie zawsze dążymy do pokonywania kolejnych granic, do odkrywania nowych
możliwości, nowych technologii i nowych sposobów rozwiązywania problemów. Byliśmy
pierwszym producentem, który wprowadził do sprzedaży samochody hybrydowe w Europie i
mamy już ponad 20 lat doświadczenia z elektryfikacją.
Aktualnie podjęliśmy zobowiązanie, że do 2022 roku wszystkie główne modele Hondy
sprzedawane w Unii Europejskiej będą zelektryfikowane. Osiągnięcie tego celu pozwoli na
obniżenie emisji spalin i zapewni lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.
Nasz pierwszy, w pełni elektryczny model Honda e jest kolejnym krokiem na drodze
ku elektryfikacji i czystej przyszłości. Samochód ten stanowi unikatowe połączenie
dynamicznych osiągów, wysokiego komfortu i najnowocześniejszych technologii.
Rozpoczynamy nowy rozdział w historii motoryzacji.

Na zdjęciu: Honda CR-V Hybrid Executive w kolorze Platinum White Peral, Jazz 2021MY
CrosStar w kolorze Surf Blue, Jazz 2021MY w kolorze Premium Sunlight White Pearl
i Honda e w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.
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Na zdjęciu: Honda e Advance w kolorze Platinum White Pearl.

Szczegóły specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia w dogodnym dla siebie terminie. Zmiany te mogą być niewielkie, jak również znaczące. Honda dołożyła jednak
wszelkich starań, aby treści prezentowane w tym katalogu były prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż samochodów odbywa się
za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera z uwzględnieniem standardowych Warunków Sprzedaży i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera, których kopie dostępne są
na życzenie przy zakupie samochodu. Mimo wszelkich starań mających na celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, katalog ten jest przygotowywany i drukowany kilka
miesięcy przed dystrybucją pojazdu i dlatego nie zawsze uwzględnia zmiany w specyfikacji wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych przypadkach dostępność poszczególnych elementów
wyposażenia. Informacji na temat dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u najbliższego Dealera Hondy, szczególnie w przypadku wyposażenia opisywanego w niniejszym katalogu.
Honda zaopatruje się w papier pochodzący od producentów z Unii Europejskiej. Proszę nie wyrzucać mnie do kosza, lecz przekazać mnie znajomym lub poddać
procesowi recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu pojazdów oraz postępowania z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji znajdują się pod adresem www.honda.pl
210118

