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Spis treści

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue 
Metallic. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia 
w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Pełna, 
samoładująca 
się hybryda

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White 
Pearl. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia 
w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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życia
Żyj pełnią 

0201
DO 840 KM 
ZASIĘGU
NA PEŁNYM 
BAKU*

SAMOŁADUJĄCA
SIĘ HYBRYDA,  
NIE TRZEBA PODŁĄCZAĆ
DO GNIAZDKA

* Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. 
Zasięg obliczony na podstawie średniego spalania w cyklu mieszanym WLTP i pojemności baku paliwa. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach 
znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

Całkowicie nowy Civic e:HEV ucieleśnia najbardziej 
zaawansowaną technologię hybrydową: może 
pracować wyłącznie na płynnej i cichej baterii 
elektrycznej, dzięki czemu jazda jest równie 
ekscytująca, co wydajna.

Civic 11. generacji jest wynikiem 25-letniej 
doskonałości inżynierii hybrydowej, której kulminacją 
jest perfekcyjne połączenie zelektryfikowanej reakcji 
na gaz i doskonałej wydajności umożliwiającej 
osiągnięcie wysokiego zasięgu.

Nazwa Civic wraz z 50-letnią historią modelu to znak 
najwyższej jakości. Podwozie, które łączy komfort 
ze sportowym prowadzeniem jest połączone 
z wyróżniającym się stylowym i dynamicznym 
nadwoziem. Czy nie nadszedł czas, abyś sam się 
o tym przekonał?
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Technologia hybrydowa Hondy e:HEV oznacza, 
że możesz cieszyć się wszystkimi zaletami 
zelektryfikowanej jazdy przez cały czas: duża moc 
i potężny moment obrotowy dostępny natychmiast 
od startu i liniowe, dynamiczne przyspieszenie, które 
zapewnia przyjemność z jazdy.

A dzięki samoładującemu się układowi 
napędowemu, który sam wytwarza prąd, nigdy 
nie będziesz musiał podłączać się do gniazdka 
— to maksymalna energia przy minimalnym 
zaangażowaniu.

Zapraszamy do nowej Hondy Civic e:HEV, hybrydy 
stworzonej dla kierowcy.

dostępna 
Potężna moc

0201
AŻ 315 NM 
MAKSYMALNEGO 
MOMENTU 
OBROTOWEGO 
DOSTĘPNEGO ZAWSZE

184 KM MOCY 
MAKSYMALNEJ
UKŁADU

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

zawsze
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RUSZANIE MIASTO POD GÓRKĘ STAŁA, WYSOKA PRĘDKOŚĆ HAMOWANIE

Zaprojektowany z myślą o filozofii Hondy zorientowanej na człowieka, inteligentny, 
hybrydowy układ napędowy e: HEV automatycznie wybiera spośród trzech trybów 
jazdy: elektrycznego, hybrydowego lub silnika spalinowego.

Zainspirowana technologią z Formuły 1®, hybryda e:HEV działa w następujący sposób: 
silnik benzynowy zasila generator, który wytwarza energię elektryczną i przekazuje ją do 
elektrycznego silnika napędowego, który z kolei napędza koła – pozwalając tym samym 
cieszyć się optymalną wydajnością i bezproblemową jazdą za każdym razem.

hybrydy e:HEV
Sportowa moc

Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

TRYB EV
100% jazdy w trybie elektrycznym podczas 
ruszania i przy jeździe z niską prędkością

TRYB HYBRYDOWY TRYB SILNIKA 
SPALINOWEGO

AUTOMATYCZNE 
ŁADOWANIE

Wytwarzanie prądu przez silnik spalinowy, 
by uzyskać więcej mocy lub naładować 
akumulator i-MMD

Bezpośredni napęd z silnika 
benzynowego w optymalnym zakresie 
prędkości obrotowych

Samoładująca się hybryda, energia 
elektryczna pozyskiwana z hamowania, 
nie ma potrzeby ładowania z gniazdka

SILNIK
BENZYNOWY KOŁA

SPRZĘGŁO 
BLOKUJĄCE

AKUMULATOR i-MMD

GENERATOR
SILNIK

ELEKTRYCZNY

SILNIK
BENZYNOWY KOŁA

SPRZĘGŁO 
BLOKUJĄCE

AKUMULATOR i-MMD

GENERATOR
SILNIK

ELEKTRYCZNY

SILNIK
BENZYNOWY KOŁA

SPRZĘGŁO 
BLOKUJĄCE

AKUMULATOR i-MMD

GENERATOR
SILNIK

ELEKTRYCZNY

SILNIK
BENZYNOWY KOŁA

SPRZĘGŁO 
BLOKUJĄCE

AKUMULATOR i-MMD

GENERATOR
SILNIK

ELEKTRYCZNY

Silnik 
benzynowy 
wyłączony

Sprzęgło 
blokujące 
załączone

SILNIK ELEKTRYCZNY NAPĘDZA KOŁA SILNIK BENZYNOWY NAPĘDZA KOŁA HAMOWANIE REKUPERACYJNE

TO NAS WYRÓŻNIA TO NAS WYRÓŻNIA

technologia zaczerpnięta 

Z FORMUŁY 1®
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Osiągi
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White 
Pearl. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia 
w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

13
N

o
w

a
 H

o
n

d
a

 C
iv

ic
1212



Prawdziwie wszechstronne tryby jazdy 
nowego Civica oferują dodatkowe osiągi lub 
oszczędność na żądanie.

Bezproblemowe przełączanie między trybami 
Normal, Sport, Econ i Individual pozwala 
dostosować jazdę do własnych preferencji 
i uzyskać najlepsze osiągi systemu e:HEV.

Tryb Normal zapewnia równowagę między 
osiągami i wydajnością, podczas gdy Sport 
oferuje lepsze przyspieszenie i prowadzenie, 
a Econ pracuje nad zmniejszeniem zużycia 
paliwa. Wybierz tryb Indywidualny, aby zmienić 
opór kierownicy i reakcję przepustnicy oraz 
jechać tak, jak chcesz.

do siebie

Dostosuj 
charakter auta

0201
ŚREDNIE ZUŻYCIA PALIWA 
JUŻ OD 4,7 L / 100 KM 
W CYKLU WLTP*

4 TRYBY JAZDY DO 
WYBORU, W TYM SPORT 
I INDYWIDUALNY

* Wartość spalania dla wersji Elegance. Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance 
w kolorze Platinum White Pearl. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów 
wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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do jazdy
Zaprojektowany 

Od swojego debiutu w 1972 r. Civic zmienia 
zasady gry. Przez wszystkie 10 generacji, przy 
ponad 27 milionach sztuk sprzedaży, jego nazwa 
stała się synonimem niezawodności i innowacji 
w połączeniu ze sportową duszą.

Civic e:HEV odzwierciedla nasze dążenie 
do wprowadzania nowości technicznych. 
Zbudowaliśmy auto o wyjątkowej osobowości 
i sportowej duszy, które daje dużą przyjemność 
z prowadzenia i zapewnia poczucie jedności 
z kierowcą. Przedstawiamy samochód, który 
spełnia wszystkie Twoje oczekiwania. 

0201
ŚREDNIA EMISJA 
CO2 JUŻ OD 108 G/KM 
W CYKLU WLTP*

PRZYSPIESZENIE 
0-100 KM/H JUŻ 
OD 7,8 SEKUNDY

* Wartość emisji CO2 dla wersji Elegance. Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance 
w kolorze Platinum White Pearl. Informacje na temat dostępności tych i innych elementów 
wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

Wnętrze
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Zanurz się w przestronnym i stylowym wnętrzu: 
większy rozstaw osi nowego Civica zapewnia więcej 
miejsca na nogi i wyższy komfort. 

Ergonomiczna pozycja za kierownicą oraz 
nowe przednie fotele Hondy ze stabilizacją ciała 
zmniejszają stres związany z długą podróżą są 
kolejną innowacją, która zapewni Ci relaksujące 
i komfortowe warunki w dłuższych trasach. 

Gdziekolwiek się wybierasz i cokolwiek robisz, 
dlaczego nie zrobić miejsca na wyrażenie siebie?

pierwszej
klasy

Kabina 

0201
PRZYJEMNE 
W DOTYKU MATERIAŁY 
WYKOŃCZENIOWE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI

BEZPRZEWODOWA 
ŁADOWARKA* DLA 
NAJWYŻSZEJ WYGODY

*Dostępne w wersji Sport i Advance. 
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Niezależnie od tego, czy jest to codzienna rutyna, 
czy weekendowa aktywność, wnętrze Civica 
zostało zaprojektowane tak, aby bez wysiłku 
przekształcić się w przestrzeń, która przewiezie 
wszystko, czego potrzebujesz.

Od tornistra po strój sportowy, a nawet 
czworonożnego przyjaciela, Civic jest zawsze 
pod ręką, aby bezproblemowo dopasować się 
do Twojego życia — niezależnie od tego, co 
przyniesie Ci dzień.

zaprojektowana 
dla Ciebie

Przestrzeń  

0201
DO 1225 LITRÓW
MAKS. POJEMNOŚCI
BAGAŻNIKA**

TAPICERKA SKÓRZANA 
CZARNA (SKÓRA 
NATURALNA  
+ SYNTETYCZNA)*

*Dostępne w Advance. 
**Metoda VDA, siedzenie złożone, do linii dachu. Dane dla wersji Elegance i Sport.
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Nadwozie
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl 
oraz Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. Informacje na 
temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach 
znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Całkowicie nowy Civic e:HEV reprezentuje współczesne 
myślenie i najnowocześniejszą technologię hybrydową, 
dzieląc swoje DNA z długim sportowym rodowodem Hondy.

Dynamiczna sylwetka, otwierany szklany dach*, tylne 
światła na całej szerokości i szerszy rozstaw kół tworzą 
bardzo dynamiczny samochód, który wygląda, jakby był 
w ruchu, nawet, gdy stoi w miejscu.

Civic nigdy nie podążał za modą, zawsze wyznaczał 
nowe trendy. Podobnie w przypadku 11. generacji projekt 
nadwozia przypominający fastbacka świadczy o postępie, 
osiągach i jakości premium. 

dostępna 
generacja,
Kolejna 

0201
KRATA WLOTU 
POWIETRZA WE WZORZE 
PLASTRA MIODU

SZKLANY, 
PANORAMICZNY 
DACH (OTWIERANY)*

*Dostępne w Advance.
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl 
oraz Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. Informacje na 
temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach 
znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

już dziś
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Prawdziwy styl nigdy nie wychodzi z mody, 
dlatego Civic zachwyca kierowców już od 
1972 roku. Całkowicie nowy, opływowy design 
przyciąga spojrzenia na drodze, dzięki czystym, 
wyprofilowanym liniom i sportowej sylwetce, 
obok których nie sposób przejść obojętnie.

W mieście lub na otwartej drodze ten samochód 
został stworzony, by imponować.

przyciąga 
Styl, który 

0201
PRZEDNIE REFLEKTORY 
LED Z SYSTEMEM 
AUTOMATYCZNYCH 
ŚWIATEŁ DROGOWYCH

NOWY WZÓR 
18-CALOWYCH FELG 
ALUMINIOWYCH*

*Dostępne w wersji Sport i Advance.
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

spojrzenia
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Technologie

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Centralnie montowany 9-calowy ekran systemu 
multimedialnego o wysokiej rozdzielczości 
zapewnia kontrolę na wyciągnięcie ręki. 
Bezproblemowa integracja z Android Auto, Apple 
CarPlay (bezprzewodowo) i nawigacja satelitarna 
dostępne są w standardzie.

Delektuj się najnowocześniejszą technologią 
w nowej Hondzie Civic e:HEV.

To wszystko jest częścią filozofii Hondy: nowoczesna 
technologia z intuicyjną i łatwą obsługą. 

innowacji

Odrobinę 

0201
10,2-CALOWY 
INTELIGENTNY, 
W PEŁNI CYFROWY 
WYŚWIETLACZ 
WIELOFUNKCYJNY 
KIEROWCY*

SYSTEM PREMIUM 
AUDIO BOSE 
Z 12 GŁOŚNIKAMI*

*Dostępne w wersji Advance.
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic 
i Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. Informacje na temat 
dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się 
w specyfikacji na stronach 82-87.

więcej
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Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach 
znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

Bezpieczeństwo
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0201
ZAAWANSOWANE 
SYSTEMY 
BEZPIECZEŃSTWA 
HONDA SENSING 
W STANDARDZIE

NOWA FUNKCJA  
- ASYSTENT JAZDY 
W KORKU

Rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa 
Honda SENSING i łącznie aż 11 poduszek 
powietrznych to dowód na to, że bezpieczeństwo jest 
wbudowane w samą konstrukcję nowego Civica.

Przednia kamera o szerokim polu widzenia 
100 stopni oraz zupełnie nowe przednie i tylne 
czujniki parkowania sprawiają, że Civic jest jednym 
z najbezpieczniejszych samochodów na drodze.

przez cały 
Bezpieczniej

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

czas
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bezpieczeństwa 

Innowacyjne 

System ograniczający skutki kolizji  
Unika potencjalnego zderzenia czołowego 
z innym pojazdem, pieszym lub rowerzystą, 
ostrzegając Cię i zmniejszając prędkość.

Sterowanie przepustnicą  
minimalizujące ryzyko kolizji  
System rozpoznaje przeszkody znajdujące 
się przed lub za pojazdem i wysyła sygnały 
dźwiękowe i wizualne, w sytuacji, gdy 
Twój Civic stoi lub porusza się z prędkością 
poniżej 10 km/h i gdy pedał przyspieszenia 
zostanie nagle wciśnięty.

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

Inteligentny Ogranicznik Prędkości 
Inteligentne połączenie automatycznego 
ograniczenia prędkości ustawionego przez 
kierowcę z systemem rozpoznawania 
znaków drogowych pozwala dostosować 
prędkość pojazdu do wyznaczonego 
przez ostatni odczytany znak ograniczenia 
prędkości.

Tempomat adaptacyjny z funkcją 
podążania przy niskiej prędkości 
Utrzymuje stałą prędkość i zachowuje 
bezpieczny dystans od pojazdu przed Tobą, 
w razie potrzeby zwalniając lub zatrzymując 
się automatycznie.

Asystent jazdy w korku 
Nowy system zmniejszający obciążenie 
kierowcy podczas jazdy w korku. Zasięg 
działania systemu został rozszerzony 
i działa już od startu do prędkości 65 km/h. 
Obsługuje nie tylko pedał przyspieszenia 
i hamulec, ale również układ kierowniczy.

Adaptacyjne światła drogowe* 
System ten zmniejsza niepożądane 
oślepienie pieszego lub kierowcy 
nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku, 
Wykorzystuje do tego wbudowaną kamerę 
z przodu i automatycznie włącza i wyłącza 
poszczególne diody LED w reflektorach, 
aby zapewnić najbardziej odpowiednie 
rozproszenie światła.

Wyposażony w pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Honda SENSING, 
nowy Civic e:HEV zapewnia pełną ochronę wszystkim podróżującym. Twoje 
bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Technologia Honda SENSING 
obejmuje m.in. poniższe systemy:

Monitorowanie martwego pola widzenia 
Ten system zwiększa bezpieczeństwo 
podczas wykonywania manewru zmiany 
pasa i wyprzedzania. System ostrzega 
kierowcę (poprzez zapalenie diody 
w lusterkach bocznych) o wykryciu 
pojazdu w martwym polu widzenia. 

Ostrzeganie o zbliżającym się pojeździe 
podczas cofania 
Podczas cofania, system ten wykrywa 
nadjeżdżające z boku pojazdy i ostrzega 
kierowcę przed potencjalnym ryzykiem 
kolizji.*Dostępne w wersji Advance.

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

Honda SENSING

systemy

Czujniki parkowania przód i tył 
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
monitorują przeszkody wokół Civica, 
dzięki czemu parkowanie samochodu jest 
prostsze i mniej stresujące. W połączeniu 
z tym jest kamera cofania, która wyświetla 
wyraźny widok przestrzeni za Tobą na 
9-calowym ekranie dotykowym.
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Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

Stylistyka
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Niezależnie od tego, czy jest to randka, czy 
weekendowy wypad, nowy Civic jest gotowy na 
wszystko: punkty ładowania urządzeń, miejsca 
do ich przechowywania, gdy nie są używane, oraz 
inteligentnie zaprojektowana deska rozdzielcza 
to tylko kilka elementów, które ułatwią Ci życie 
i uprzyjemnią podróżowanie.

do jazdy
Gotowy 

0201
PODGRZEWANA 
KIEROWNICA*

NOWY, INTUICYJNY 
DESIGN DESKI 
ROZDZIELCZEJ

*Dostępne w wersji Advance.
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Praktyczny i mocny, przestronny i sportowy, 
wygodny i nowoczesny; zupełnie nowy 
Civic e:HEV to niezwykły samochód. Jest to 
najnowszy model wśród responsywnych, 
płynnych i wydajnych hybryd e:HEV Hondy, 
odbarzony sportowym nastawieniem 
i nienagannymi manierami na drodze.

To samochód, który jest gotowy na każde 
wyzwanie: na codzień dla rodziny, jak i dla 
osób, które oczekują bardziej sportowych 
osiągów. Kto powiedział, że nie możesz 
mieć wszystkiego?

najlepsze 
To, co 

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, 
zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 
577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl i Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

Przedłużona 
5-letnia  gwarancja

Korzyści płynące z posiadania 5-cio letniej gwarancji:

•  bezpłatna 5-cio letnia ochrona, 

• brak kosztów napraw przez okres 5 lat,

•  naprawy wykonywane w autoryzowanych stacjach 
obsługi, przy wykorzystaniu oryginalnych części 
zamiennych,

•  usługi serwisowe świadczone na najwyższym poziomie 
dzięki zaawansowanej diagnostyce,

• prosty sposób zgłaszania usterek,

• szybka i profesjonalna obsługa szkód.

W przypadku aut z napędem hybrydowym e:HEV, w tym 
modelu Civic, koszt ubezpieczenia pokrywa Honda Motor 
Europe Limited Oddział w Polsce, zapewniając tym samym 
5-letnią ochronę w razie awarii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku Honda Motor Europe Limited Oddział w Polsce, we współpracy 
z Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, szwajcarskim liderem ubezpieczeń, przygotowała specjalną 
ofertę programów ubezpieczeniowych dla wszystkich nabywców pojazdów marki Honda. Posiadacze samochodów z gamy 
hybrydowej e:HEV mogą cieszyć się aż 5 latami ochrony w standardzie, w pełni finansowanej przez dystrybutora marki.
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Twój 
Civic 

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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•  Systemy bezpieczeństwa Honda 
SENSING, w tym Asystent jazdy 
w korku

•  System E-Call

•  System monitorowania 
martwego pola widzenia

•  System ostrzegania 
o zbliżających się pojazdach 
podczas cofania

•  System multimedialny  
Honda CONNECT z nawigacją, 
9-calowym ekranem dotykowym,  
AM/FM/DAB, Android Auto™ 
i bezprzewodowym Apple 
CarPlay® 

•  7-calowy inteligentny 
wyświetlacz wielofunkcyjny 
kierowcy

•  System dostępu 
bezkluczykowego

• Podgrzewane przednie fotele

• Tapicerka materiałowa

• 17-calowe felgi aluminiowe

• Przyciemniane tylne szyby

• Kamera cofania

•  Czujniki parkowania  
(4 x przód i 4 x tył)

•  4 tryby jazdy do wyboru (ECON / 
NORMAL / SPORT / INDIVIDUAL)

•  Regulacja podparcia 
lędźwiowego fotela kierowcy

•  Przednie reflektory LED i światła 
do jazdy dziennej LED

• Roleta bagażnika

•  Automatyczne wycieraczki 
z czujnikiem deszczu

•  Osłony przeciwsłoneczne 
kierowcy i pasażera z lusterkami 
i podświetleniem

• 8 głośników

• Elektryczne szyby (przód i tył)

•  Elektrycznie składane 
i podgrzewane lusterka

•  Klimatyzacja automatyczna, 
dwustrefowa

•  Bezprzewodowy system obsługi 
telefonu Bluetooth™ (HFT)

• System alarmowy i immobilizer

Wersja Elegance oferuje bardzo bogaty poziom wyposażenia standardowego, 
poprawiający komfort i wrażenia z jazdy. W standardzie oferuje m.in.:

2,0 i-MMD Hybryda 
Automatyczna 
e-CVTElegance

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Elegance w kolorze Premium Crystal Red Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach 
znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.
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• Tapicerka łączona materiał / skóra syntetyczna

• 18-calowe felgi aluminiowe, wzór Sport

• Ładowarka bezprzewodowa

• Przednie światła przeciwmgielne LED

• Nawiew klimatyzacji na tył

•  Automatycznie przyciemniające się  
usterko wsteczne

• Czarne nakładki na lusterka

• Sportowe nakładki na pedały

Sport
Wersja Sport zawiera dodatkowo 
w stosunku do Elegance:

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

2,0 i-MMD Hybryda 
Automatyczna 
e-CVT
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Wersja Adventure zawiera dodatkowo 
w stosunku do Sport:

• Panoramiczne, otwierane okno dachowe

• Tapicerka skórzana (skóra naturalna + syntetyczna)

• 10,2-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID

• System audio premium BOSE - 12 głośników, w tym centralny i subwoofer

• Elektrycznie regulowany fotel kierowcy (w 8 kierunkach)

• Elektrycznie regulowany fotel pasażera (w 4 kierunkach)

• Aktywne doświetlanie zakrętów

• Podgrzewana kierownica

• Adaptacyjne światła drogowe

• 18-calowe obręcze aluminiowe czarne / srebrne, wzór Advance

Advance

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

2,0 i-MMD Hybryda 
Automatyczna 
e-CVT
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Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance. Informacje na 
temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BL ACK PE ARL SONIC GRE Y PE ARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PL ATINUM WHITE PE ARL

swój świat
Pokoloruj 

Wyraź swoją osobowość i wybierz swój ulubiony kolor 
ze starannie dobranej gamy lakierów, które idealnie 
uzupełniają dynamiczny styl Twojej Hondy Civic e:HEV. 
Pośrod nich są 2 kolory premium: Premium Crystal 
Red Metallic i Premium Crystal Blue Metallic.
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Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic. 
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych 
wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 82-87.

tapicerka 
Twoja 

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Czarna łączona materiał / 
skóra syntetyczna

Czarna skórzana (skóra 
naturalna + syntetyczna)

Czarna 
materiałowa

CZARNA MATERIAŁOWA
CZARNA ŁĄCZONA  
MATERIAŁ / SKÓRA CZARNA SKÓRZANA

Niezależnie od tego, czy wybierzesz elegancką 
tapicerkę materiałową czy jej ekskluzywną 
odmianę w pełni skórzaną, obicia foteli zawsze będą 
świetnie wyglądać i są wyjątkowo miłe w dotyku.
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NAKŁADKI LUSTEREK BOCZNYCH
Zestaw nakładek na lusterka boczne 
w kolorze Berlina Black. Dostępne dla wersji 
Elegance i Advance (w standardzie w Sport).

NAKŁADKI NA PROGI
Nakładki progowe dolne w kolorze Berlina Black 
podkreślają dynamiczny i sportowy profil boczny 
Twojej Hondy Civic.

ZESTAW CZARNYCH EMBLEMATÓW
Wszystko sprowadza się do drobnych szczegółów - zestaw 
emblematów w kolorze Dark Chrome doskonale uzupełnia sportowy 
wygląd Twojej Hondy Civic. W skład pakietu wchodzi: logo Honda 
z przodu i z tyłu, nazwa modelu, logo e:HEV.

Sport
Pakiet, który podkreśla sportowy wygląd Twojego samochodu 
dzięki elementom wykończonym w kolorze Berlina Black. 
Pakiet zawiera: spojler typu ducktail, nakładki progowe dolne 
oraz wszystkie emblematy w kolorze czarnym (logo Honda 
z przodu i z tyłu, nazwa modelu, logo e:HEV).

SPOJLER POKRYWY BAGAŻNIKA
Spojler typu ducktail w kolorze Berlina Black dodaje 
sportowego charakteru tylnej części nadwozia.

Pakiet

Elementy w pakiecie są również dostępne osobno.
Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno. Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance 
w kolorze Platinum White Pearl i Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.
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*Dostępny jest również Pakiet Carbon Style Light bez nakładek na lusterka w stylu Carbon.
Elementy w pakiecie są również dostępne osobno.
Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno. Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport 
w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

LISTWA OZDOBNA ZDERZAKA PRZEDNIEGO I TYLNEGO
Dolne listwy ozdobne przedniego i tylnego zderzaka w strukturze 
imitującej carbon podkreślają sportowy i dynamiczny charakter 
nadwozia z przodu i z tyłu.

SPOJLER POKRYWY BAGAŻNIKA
Spojler typu ducktail w kolorze 
wyglądem przypominający carbon 
dodaje sportowego charakteru tylnej 
części nadwozia.

LISTWY OZDOBNE ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH
Drobne szczegóły są najważniejsze. 
Dodaj nakładki ozdobne świateł 
przeciwmgielnych w strukturze imitującej 
carbon.

NAKŁADKI LUSTEREK BOCZNYCH
Zestaw nakładek na lusterka boczne 
w kolorze imitującym carbon, które 
doskonale uzupełniają Pakiet Carbon Light.

Pełny pakiet Carbon oferuje wszystkie elementy, których 
miłośnik sportowych aut oczekuje w swoim samochodzie. 
Pakiet zawiera: nakładkę przedniego i tylnego zderzaka, 
element ozdobny wokół świateł przeciwmgielnych, 
spojler typu ducktail oraz nakładki lusterek bocznych. 
Wszystkie elementy wykończone są w strukturze 
imitującej carbon. Dostępny jest też Pakiet Carbon Light*.

Carbon (pełny)
Pakiet
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Elementy w pakiecie są również dostępne osobno.
Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno. 
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

LISTWY OZDOBNE ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH
Nakładki ozdobne świateł 
przeciwmgielnych w kolorze 
Nordic Silver.

LISTWA OZDOBNA ZDERZAKA PRZEDNIEGO I TYLNEGO
Dolne listwy ozdobne przedniego i tylnego zderzaka w kolorze 
Nordic Silver podkreślają sportowy i dynamiczny charakter 
nadwozia z przodu i z tyłu.

NAKŁADKI LUSTEREK BOCZNYCH
Zestaw nakładek na lusterka boczne 
w kolorze Nordic Silver.

NAKŁADKI PROGOWE
Nakładka progowa dolna w kolorze Nordic 
Silver podkreśla dynamiczny i sportowy 
profil boczny Twojej Hondy Civic.

Podkreśl charakter premium swojej Hondy Civic dzięki 
pakietowi Nordic Silver. 
Pakiet zawiera: nakładkę przedniego i tylnego zderzaka, 
nakładki progowe dolne, element ozdobny wokół świateł 
przeciwmgielnych i nakładki lusterek bocznych. Wszystkie 
elementy wykończone są w kolorze Nordic Silver.

Nordic Silver
Pakiet
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Elementy w pakiecie są również dostępne osobno.
Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno. 
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl 
i Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

LISTWA OZDOBNA ZDERZAKA PRZEDNIEGO I TYLNEGO
Nakładka przedniego i tylnego zderzaka zapewnia jeszcze 
bardziej prestiżowy wygląd Hondy Civic.

LISTWY OZDOBNE ŚWIATEŁ 
PRZECIWMGIELNYCH
Nakładki ozdobne świateł 
przeciwmgielnych w kolorze Ilmenite 
Titanium.

NAKŁADKI LUSTEREK BOCZNYCH
Zestaw nakładek na lusterka boczne 
w kolorze Ilmenite Titanium.

NAKŁADKI PROGOWE BOCZNE
Nakładki progowe dolne w kolorze 
Ilmenite Titanium podkreślają 
dynamiczny i sportowy profil 
boczny Twojej Hondy Civic.

Podkreśl ekskluzywny charakter nadwozia nowej 
Hondy Civic dzięki pakietowi Ilmenite Titanium.
Pakiet zawiera: nakładkę przedniego i tylnego 
zderzaka, nakładki progowe dolne, element 
ozdobny wokół świateł przeciwmgielnych 
i nakładki lusterek bocznych. Wszystkie elementy 
wykończone są w kolorze Ilmenite Titanium.

Ilmenite Titanium
Pakiet
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FELGI ALUMINIOWE 18ʺ CI1813
Obręcze aluminiowe CI1813 w kolorze czarnym, 
wykończone błyszczącym lakierem bezbarwnym.

FELGI ALUMINIOWE 18″ CI1812
Obręcze aluminiowe CI1812 z diamentowo 
wykończoną zewnętrzną powierzchnią ramion, 
pokryte matowym lakierem bezbarwnym. 
Wewnętrzna powierzchnia otworów wykończona 
w kolorze Rombo Silver. 

FELGI ALUMINIOWE 18″ CI1811
Obręcze aluminiowe CI1811 z diamentowo wykończoną 
zewnętrzną powierzchnią ramion, pokryte bezbarwnym, 
błyszczącym lakierem. Wewnętrzna powierzchnia otworów 
wykończona w kolorze Gunpowder Black. 

Akcesoryjne  
felgi aluminiowe

03

02

01

Kolekcja felg aluminiowych 
do modelu Civic e:HEV to trzy 
ekskluzywne opcje do wyboru.

Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.
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ZESTAW PRZEDNICH I TYLNYCH CHLAPACZY
Chlapacze doskonale zabezpieczają samochód przed 
brudem i kamieniami. Zestaw zawiera 4 szt.

OCHRONNE NAKŁADKI NA PRÓG BAGAŻNIKA
Chronią próg bagażnika przed zarysowaniami podczas 
załadunku i rozładunku bagażnika.

LISTWA OCHRONNA TYLNEGO ZDERZAKA
Praktyczna i stylowa listwa wykonana ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej doskonale chroni próg załadunkowy 
bagażnika (zderzak) przed zadrapaniami i uderzeniami.

Zestaw praktycznych akcesoriów, które w stylowy 
sposób chronią Twoją Hondę Civic przez zadrapaniami, 
odpryskami, piachem, czy błotem.  
Zestaw zawiera: listwy ochronne boczne w kolorze 
nadwozia, zestaw przednich i tylnych chlapaczy, listwę 
ochronną tylnego zderzaka, komplet dywaników 
gumowych i składaną matę do bagażnika.

NAKŁADKI NA PROGI
Nakładki doskonale chronią progi Twojego samochodu 
przed zarysowaniami i uszkodzeniami. Wykonane ze stali 
nierdzewnej, z polerowanym logo CIVIC.  Zestaw zawiera 
nakładki na progi przednie i tylne. Elementy w pakiecie są również dostępne osobno.

Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno.  
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport 
w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

Praktyczny
Pakiet
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1. Listwy ochronne boczne 
Nie ma nic bardziej denerwującego niż zadrapanie 
lub wgniecenie karoserii samochodu. Listwy boczne 
wykonane są z miękkiego i odpornego na uderzenia 
materiału. Zostały polakierowane w kolorze nadwozia, 
dzięki czemu nie tylko świetnie wyglądają, ale przede 
wszystkim zapewniają skuteczną ochronę nadwozia 
Twojego samochodu.

2. Osłona na przednią szybę 
Zabezpieczenie przed niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi. Ozdobiona logo CIVIC osłona 
chroni przednią szybę oraz szyby przednich drzwi 
wraz z lusterkami bocznymi, gdy samochód jest 
zaparkowany pod gołym niebem.

i ochrona
Bezpieczeństwo

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej Hondy Civic:  
listwy ochronne boczne zabezpieczą nadwozie 
samochodu przed zadrapaniami i wgnieceniami 
a osłona przedniej szyby zapewni dobrą widoczność 
w każdą pogodę.

1

2Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno.  
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.
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Jeśli często przewozisz bagaż lub specjalistyczny 
sprzęt, pakiet cargo pomoże Ci utrzymać 
porządek i zabezpieczyć przewożony ładunek. 
Pakiet zawiera matę bagażnika i zestaw przegród.

Cargo
Pakiet

1. Taca bagażnika 
Ta wodoodporna i antypoślizgowa taca 
bagażnika z logo CIVIC jest wyprofilowana 
w taki sposób, aby idealnie pasować do 
bagażnika Twojego samochodu. Chroni 
bagażnik przed brudem i zarysowaniami.

2. Przegrody bagażnika  
Dodanie przegródek do bagażnika zapobiega 
przesuwaniu się ładunku i utrzymuje go na 
miejscu przez cały czas.

1

2

Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno.  
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl.
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1. Demontowalny hak holowniczy wiązką 13 PIN 
Demontowany hak holowniczy umożliwia podłączenie 
przyczepy o maksymalnej masie wynoszącej  
do 750 kilogramów. Maksymalny nacisk pionowy  
na kulę haka wynosi 75 kilogramów.  
W zestawie z 13 stykową wiązką elektryczną przyczepy.

2. Bagażnik rowerowy Thule Easyfold XT 
Bagażnik Thule certyfikowany przez Hondę. Mieści 
dwa rowery, łatwy w montażu, składany na potrzeby 
przechowywania, z funkcją odchylania ułatwiającą dostęp 
do bagażnika i systemem blokad zapobiegających kradzieży. 
Wyposażony w złącze 13-pin.

3. Bagażnik dachowy 
Zwiększ ładowność swojego samochodu dzięki 
bezpiecznemu bagażnikowi dachowemu. Zawiera 4 zamki. 
Maksymalna ładowność: 60 kg.

4. Kufer dachowy Thule 400L czarny 
Kufer Thule certyfikowany przez Hondę, typ Motion XT M 
w kolorze czarnym. Ta wytrzymała i wodoodporna skrzynia 
zapewnia dodatkowe 400 litrów przestrzeni bagażowej. 
Posiada system Power-Click ułatwiający montaż, blokadę 
antykradzieżową i otwieranie dwustronnie. Jego wymiary to 
175 cm długości, 86,5 cm szerokości i 46 cm wysokości.

5. Składana mata do bagażnika 
Składana, dwustronna mata do bagażnika oferuje ochronę 
nie tylko przestrzeni ładunkowej ale również podłogi 
bagażnika w sytuacji, kiedy położone są oparcia tylnej 
kanapy. Dodatkowo, wyposażona jest w elastyczną klapę, 
która zabezpiecza próg przed zarysowaniami podczas 
pakowania i rozpakowywania bagażnika.

Transport
Stylistyka i praktyczność: oprócz wyjątkowego 
wyglądu, Honda Civic jest przygotowana na 
wszystko, co robisz i gdziekolwiek się wybierasz.

Felgi aluminiowe są opcjonalne, sprzedawane osobno.  
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Advance w kolorze Platinum White Pearl  
i Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

1

2

3 4
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BIAŁE OŚWIETLENIE PRZESTRZENI NA NOGI Z PRZODU 
Po odblokowaniu drzwi obszar pod przednimi siedzeniami i cała 
przestrzeń na nogi z przodu zostają oświetlone jasnym, białym 
światłem. Podczas jazdy z włączonymi reflektorami strumień 
światła jest przyciemniony o 50%, aby uniknąć rozpraszania uwagi. 
Gdy reflektory są wyłączone, dodatkowe oświetlenie również 
pozostaje wyłączone.

PROJEKTOR Z LOGO CIVIC 
Po otwarciu przednich drzwi, białe logo CIVIC jest 
wyświetlane bezpośrednio na podłożu, zapewniając 
znacznie lepszą widoczność w ciemności podczas wsiadania 
i wysiadania z samochodu.

NAKŁADKI NA PROGI Z PODŚWIETLANYM NA BIAŁO LOGO CIVIC 
Listwy wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej z podświetlonym 
na biało logo CIVIC doskonale chronią progi drzwi przed uszkodzeniami 
i zarysowaniami. Zestaw zawiera listwy przednie z podświetleniem oraz 
listwy tylne bez podświetlenia.

BIAŁE OŚWIETLENIE UCHWYTÓW NA KUBKI 
I KONSOLI ŚRODKOWEJ 
Po włączeniu zapłonu i reflektorów dolna część uchwytów 
na kubki i schowek w konsoli środkowej zostaną 
podświetlone białym światłem.

BIAŁE OŚWIETLENIE KLAMEK  
I KIESZENI W DRZWIACH 
Po włączeniu zapłonu klamki i kieszenie 
w drzwiach bocznych zostaną oświetlone 
białym światłem.

Pakiet Premium dodatkowego oświetlenia wnętrza w kolorze białym to 
połączenie elementów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.  
Pakiet zawiera: oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, oświetlenie 
uchwytów na kubki i konsoli środkowej, oświetlenie klamek i kieszeni 
bocznych w drzwiach, podświetlane listwy progowe oraz projektor z białym 
logo CIVIC wyświetlanym na podłożu po otwarciu drzwi przednich.

Elementy w pakiecie są również dostępne osobno.
Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.

Iluminacyjny 
Pakiet

Premium - biały
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1. Dywaniki welurowe premium 
Czarne, najwyższej jakości tuftowane dywaniki 
z czarno-srebrnym, nubukowym wzmocnieniem 
zostały ozdobione metalowym logo CIVIC.

2. Fotelik dziecięcy 
Fotelik Honda TRIFIX I-SIZE jest idealnie dostosowany 
do potrzeb dzieci o wzroście od 76 cm do 105 cm. 
Dzięki zintegrowanym zaczepom ISOFIX i Top Tether 
można go łatwo zabezpieczyć w samochodzie, 
a zoptymalizowana część siedziska zapewnia 
wystarczająco dużo miejsca dla rosnącego dziecka od 
15 miesięcy do około 4 lat i wadze do 22 kg. Wyjątkowa 
gama zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa 
oznacza, że możesz mieć pewność, że Twoje dziecko 
będzie dobrze chronione w samochodzie.

3. Osłony przeciwsłoneczne 
Idealnie dopasowane osłony przeciwsłoneczne 
zapewniają ochronę przed słońcem dla pasażerów 
na tylnej kanapie. Łatwe w montażu i demontażu. 
Zestaw zawiera osłony szyb drzwi tylnych oraz torbę 
do przechowywania.

i komfort
Wnętrze 

1

2 3
Civic e:HEV 2,0 i-MMD Sport w kolorze Premium Crystal Blue Metallic.
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Elegance
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Sport
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Advance 
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVTSilnik Benzynowy

Rodzaj paliwa Benzyna Pb95 Benzyna Pb95 Benzyna Pb95

Pojemność (cm3) 1993 1993 1993

Moc maksymalna (KM/obr./min.) 143 / 6 000 143 / 6 000 143 / 6 000

Moc maksymalna (kW/obr./min.) 105 / 6 000 105 / 6 000 105 / 6 000

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.) 186 / 4 500 186 / 4 500 186 / 4 500

Średnica x skok (mm) 81 x 96.7 81 x 96.7 81 x 96.7

Stopień sprężania 13,9 13,9 13,9

Norma emisji spalin Euro 6d-Final-ISC-FCM Euro 6d-Final-ISC-FCM Euro 6d-Final-ISC-FCM

Silnik Elektryczny

Moc maksymalna (KM/kW) 184 / 135 184 / 135 184 / 135

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 315 315 315

Układ Hybrydowy e:HEV

i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy ◆ ◆ ◆

Moc maksymalna (KM/kW) 184 / 135 184 / 135 184 / 135

Pojemność pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kWh) 1,05 1,05 1,05

Liczba celi 72 72 72

Masa pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kg) 36,4 36,4 36,4

Skrzynia Biegów

Bezstopniowa przekładnia automatyczna e-CVT ◆ ◆ ◆

Osiągi 

Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s) 7,8 7,9 8,1

Prędkość maksymalna (km/h) 180 180 180

Poziom hałasu: podczas jazdy (dB) 65 65 65

Zużycie Paliwa (WLTP) †

Prędkość niska (l/100km) 4,2 4,4 4,5

Prędkość średnia (l/100km) 3,9 4,1 4,2

Prędkość wysoka (l/100km) 4,2 4,5 4,5

Prędkość bardzo wysoka (l/100km) 5,9 6,2 6,2

Cykl mieszany (l/100km) 4,7 5,0 5,0

Emisja CO2  - cykl mieszany (g/km) 108 113 114

Zużycie Paliwa (NEDC) †

Cykl miejski (l/100km) 2,1 2,4 2,4

Cykl pozamiejski (l/100km) 5,1 5,2 5,2

Cykl mieszany (l/100km) 4,0 4,2 4,2

Emisja CO2 (g/km) 91 95 95

Elegance
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Sport
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Advance 
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVTWymiary

Długość (mm) 4551 4551 4551

Szerokość bez lusterek (mm) 1802 1802 1802

Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm) 1900 1900 1900

Szerokość z lusterkami (mm) 2081 2081 2081

Wysokość (mm) 1408 1408 1408

Rozstaw osi (mm) 2734 2734 2734

Prześwit (z kierowcą) (mm) 128 128 128

Liczba miejsc siedzących 5 5 5

Średnica zawracania (m) 11,0 11,6 11,6

Pojemności

Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy  
- siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)

415 415 409

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

825 825 819

Maksymalna pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy  
- siedzenie złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)

1225 1225 1192

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 40 40 40

Masy 

Masa własna (kg) 1442 1458 1499

Maksymalna masa całkowita (kg) 1865 1930 1930

Ładowność (kg) 423 472 431

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg) 750 750 750

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg) 600 600 600

Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka (kg) 75 75 75

Maksymalny nacisk na dach (kg) 65 65 65

Zabezpieczenia

Immobilizer ◆ ◆ ◆

System alarmowy ◆ ◆ ◆

Roleta bagażnika ◆ ◆ ◆

2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania ◆ ◆ ◆

System dostępu bezkluczykowego ◆ ◆ ◆

Uruchamianie silnika przyciskiem ◆ ◆ ◆

◆ Standard / – 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 e:HEV 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. Testy zgodne z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej. Dane dotyczą samochodów z 2023 roku modelowego.
*Maksymalna ładowność podana w specyfikacji to maksymalny nacisk na dach, czyli łączne, bezwzględne obciążenie (uwzględniające masę bagażnika lub belek). Maksymalna ładowność 
na dach przy zastosowaniu oryginalnego bagażnika dachowego wynosi 60 kg bagaży. 
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Elegance
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Sport
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Advance 
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVTBezpieczeństwo

Aktywna maska silnika ◆ ◆ ◆

Przednia poduszka powietrzna kierowcy SRS ◆ ◆ ◆

Przednia poduszka powietrzna pasażera SRS z wyłącznikiem ◆ ◆ ◆

Boczne poduszki powietrzne (przód) ◆ ◆ ◆

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu ◆ ◆ ◆

Przednia, centralna poduszka powietrzna ◆ ◆ ◆

Kurtyny powietrzne (przód i tył) ◆ ◆ ◆

Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego ◆ ◆ ◆

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 ◆ ◆ ◆

Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa (z napinaczami) ◆ ◆ ◆

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix / I-SIZE ◆ ◆ ◆

ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu ◆ ◆ ◆

DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach ◆ ◆ ◆

ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA HONDA SENSING

System ostrzegania przed kolizją ◆ ◆ ◆

System ograniczający skutki kolizji ◆ ◆ ◆

System utrzymywania na pasie ruchu ◆ ◆ ◆

System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu ◆ ◆ ◆

System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu ◆ ◆ ◆

Asystent jazdy w korku ◆ ◆ ◆

Inteligentny ogranicznik prędkości ◆ ◆ ◆

Inteligentny tempomat adaptacyjny ◆ ◆ ◆

System rozpoznawania znaków drogowych ◆ ◆ ◆

Podążanie przy niskiej prędkości ◆ ◆ ◆

Funkcja hamowania przy niskiej prędkości ◆ ◆ ◆

Sterowanie przepustnicą minimalizujące ryzyko kolizji ◆ ◆ ◆

System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach ◆ ◆ ◆

System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania ◆ ◆ ◆

Automatyczny system alarmowy E-Call ◆ ◆ ◆

Oświetlenie Wnętrza

Oświetlenie do czytania (przód i tył) ◆ ◆ ◆

Oświetlenie bagażnika ◆ ◆ ◆

Oświetlenie schowka ◆ ◆ ◆

Oświetlenie wnętrza w podsufitce ◆ ◆ ◆

Podświetlenie kokpitu na biało ◆ ◆ ◆

Podświetlenie wskaźników na biało ◆ ◆ ◆

Elegance
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Sport
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Advance 
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVTKomfort i Udogodnienia

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna ◆ ◆ ◆

Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia - ◆ ◆

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu ◆ ◆ ◆

Tylna wycieraczka ◆ ◆ ◆

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku ◆ ◆ ◆

Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne - ◆ ◆

Czujniki parkowania (przód x 4 i tył x 4) ◆ ◆ ◆

Kamera cofania ◆ ◆ ◆

Elektrycznie regulowanie szyby przednie i tylne ◆ ◆ ◆

Funkcja automatycznego opuszczania  
i podnoszenia szyb przednich i tylnych

◆ ◆ ◆

Zdalne składanie lusterek zewnętrznych ◆ ◆ ◆

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach ◆ ◆ ◆

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ◆ ◆ ◆

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne ◆ ◆ ◆

Lusterko zewnętrzne asferyczne (kierowcy) ◆ ◆ ◆

Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera z przodu ◆ ◆ ◆

Tylny podłokietnik ◆ ◆ ◆

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem ◆ ◆ ◆

Gniazdo zasilania (przód i bagażnik) ◆ ◆ ◆

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy ◆ ◆ -

Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy - - ◆

Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy ◆ ◆ ◆

Regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera - - ◆

Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach - - ◆

Elektryczna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach - - ◆

Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy - - ◆

Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera ◆ ◆ ◆

Podgrzewane przednie fotele ◆ ◆ ◆

Podgrzewana kierownica - - ◆

Fotele składane jednym ruchem w stosunku 60/40 ◆ ◆ ◆

Schowek na okulary w podsufitce ◆ ◆ ◆

Uchwyty mocujące w bagażniku ◆ ◆ ◆

System Audio i Systemy Informacyjne

System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją  
(9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay,  
AM/FM/DAB+, aktualne informacje o ruchu drogowym)*

◆ ◆ ◆

Bezprzewodowy Apple CarPlay* ◆ ◆ ◆

2 x USB z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych) ◆ ◆ ◆

2 x USB z tyłu (ładowanie) ◆ ◆ ◆

8 głośników** ◆ ◆ -

System audio premium BOSE - 12 głośników,  
w tym głośnik centralny i subwoofer***

- - ◆

Sterowanie radiem z kierownicy ◆ ◆ ◆

Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT) ◆ ◆ ◆

Ładowarka bezprzewodowa - ◆ ◆
* 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 fi rmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
** 2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu, 2 x głośniki wysokotonowe z tyłu
*** 2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu, 2 x głośniki wysokotonowe z tyły, glośnik centralny, 2 x głośniki średniotonowe z tyłu, subwoofer 
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ΔFotele przednie i kierownica wykonane ze skóry naturalnej, pozostałe elementy skórzane wykonane ze skóry syntetycznej.
1 Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych 
elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie 
gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Elegance
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Sport
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Advance 
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVTNadwozie

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina ◆ ◆ ◆

Klamki drzwi w kolorze nadwozia ◆ ◆ ◆

Emblemat "e:HEV" ◆ ◆ ◆

Krata wlotu powietrza - wzór plastra miodu ◆ ◆ ◆

Wykończenie listw wokół szyb - chromowane ◆ - ◆

Wykończenie listw wokół szyb - czarne - ◆ -

Przyciemnione szyby tylne ◆ ◆ ◆

Szklany, panoramiczny dach (otwierany) - - ◆

Obudowy lusterek w kolorze nadwozia ◆ - ◆

Obudowy lusterek czarne, połyskujące - ◆ -

Oświetlenie Zewnętrzne

Przednie reflektory LED ◆ ◆ ◆

ADB - Adaptacyjne światła drogowe - - ◆

Przednie światła przeciwmgielne LED - ◆ ◆

Światła do jazdy dziennej LED ◆ ◆ ◆

Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home/Leaving Home) ◆ ◆ ◆

Światła tylne LED ◆ ◆ ◆

Przednie kierunkowskazy LED ◆ ◆ ◆

Automatyczna regulacja wysokości reflektorów ◆ ◆ ◆

System automatycznych świateł drogowych ◆ ◆ ◆

Aktywne doświetlanie zakrętów - - ◆

Koła i Opony

17'' obręcze aluminiowe ◆ - -

18'' obręcze aluminiowe czarne, wzór Sport - ◆ -

18'' obręcze aluminiowe czarne / srebrne, wzór Advance - - ◆

Opony 215/50 R17 93W ◆ - -

Opony 235/40 ZR18 91W - ◆ ◆

Zestaw naprawczy ◆ ◆ ◆

Gwarancja 

Przedłużona gwarancja1 ◆ ◆ ◆

Elegance
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Sport
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVT

Advance 
2,0 i-MMD  
Hybryda  

e-CVTWnętrze

Tapicerka materiałowa czarna ◆ - -

Tapicerka łączona czarna - materiał / skóra syntetyczna - ◆ -

Tapicerka skórzana czarna (skóra naturalna + syntetyczna)Δ - - ◆

Sportowe nakładki na pedały - ◆ ◆

Listwa drzwi przednich (czarna matowa) ◆ - -

Listwa drzwi przednich (czarna, połyskująca) - ◆ ◆

Listwa drzwi tylych (czarna matowa) ◆ ◆ -

Listwa drzwi tylnych (czarna, połyskująca) - - ◆

Pas środkowy drzwi przednich i tylnych (materiałowe wykończenie) ◆ ◆ -

Pas środkowy drzwi przednich i tylnych (skórzane wykończenie) - - ◆

Podłokietnik w drzwiach przednich i tylnych (materiałowe wykończenie) ◆ - -

Podłokietnik w drzwiach przednich i tylnych (skórzane wykończenie) - ◆ ◆

Podłokietnik z przodu (materiałowe wykończenie) ◆ - -

Podłokietnik z przodu (skórzane wykończenie) - ◆ ◆

Wykończenie konsoli centralnej ze specjalnego tworzywa wysokiej jakości ◆ ◆ ◆

Panele wnętrza ◆ ◆ ◆

Skórzana kierownica ◆ ◆ ◆

Wewnętrzne klamki drzwi (platynowy chrom) ◆ ◆ ◆

Wskaźniki i Obsługa

AHA - Układ wspomagania prowadzenia ◆ ◆ ◆

HSA - System wspomagania ruszania pod górę ◆ ◆ ◆

4 tryby jazdy do wyboru - ECON / NORMAL / SPORT / INDIVIDUAL ◆ ◆ ◆

Elektryczny hamulec postojowy ◆ ◆ ◆

Układ automatycznego utrzymania hamulca ◆ ◆ ◆

Elektryczne wspomaganie kierownicy  
- zmienne przełożenie układu kierowniczego

◆ ◆ ◆

Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV  
- tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego

◆ ◆ ◆

7-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID ◆ ◆ -

10,2-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID - - ◆

Manetki przy kierownicy do regulacji rekuperacyjnego  
odzyskiwania energii z hamowania

◆ ◆ ◆

Przyciski zmiany biegów ◆ ◆ ◆

Wskażnik poboru mocy / odzyskiwania energii ◆ ◆ ◆
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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 pozyskuje papier w sposób odpowiedzialny od producentów z UE.
Proszę nie wyrzucaj mnie do kosza, przekaż znajomemu lub oddaj do recyklingu.

Dowiedz się więcej na temat nowej Hondy Civic e:HEV  
i zarezerwuj swój samochód już dziś, odwiedzając stronę honda.pl
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