
CIVIC

Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Honda. Tehnični 
podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega 
vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do napak. 
Pospeški, poraba goriva in izpusti CO2 ser razlikujejo glede na paket opreme (interne meritve Honda).

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah 
onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov.

Papirna masa za izdelavo tega papirja je iz lesa, proizvedenega iz povsem 
obnovljivih virov. Ne vrzite me v koš, prosim. Izročite me prijatelju ali me reciklirajte.

www.honda.si



NOVI CIVIC 
NAPREDEN IN ŠPORTEN

Sta karakteristiki izpopolnjenega, preizkušenega in preoblikovanega Civica. Dramatična zunanjost 
že na prvi pogled odraža njegovo močno in zmogljivo srce. Napredna tehnologija in vrhunsko izražen 

občutek za podrobnost sta razlog, da se boste lahko povezali s cesto, ne glede na vaš vozni stil. 
Izjemen občutek za končno obdelavo, pa bo pričaral udobje, ki si ga lahko samo predstavljate.

Širok nabor Hondinih varnostnih sistemov, bo tudi pri novem Civicu poskrbel za vaše dobre počutje in notranji mir.

V Civic je vgrajen nov avdio in informacijski sistem Honda 
CONNECT, ki vam omogoča, da ste na tekočem z vsemi 
vam dragimi stvarmi v življenju, kot so vaši prijatelji ali 
vaša glasba. Osrednji zaslon na dotik nadzirate podobno 
kot pametni telefon. Honda CONNECT nudi tudi izjemno 
povezljivost z Wifi* ali z mobilnim Wifi usmerjevalnikom 
(Mobile Wifi Router). 

Hondin 7-palčni zaslon na dotik, lahko prilagodite svojim 
željam z vašimi najljubšimi fotografijami. Poslušate lahko vašo 
najljubšo glasbo s spleta in z radijskih programov z vsega sveta, 
vključno z novicami, vremensko napovedjo, športom, podkasti, 
zvočnimi knjigami in seveda brskate po spletu**. Bluetooth 
povezljivost omogoča, da priključite vaš pametni telefon v sistem 
prostoročnega telefoniranja v vozilu. Nagrajena satelitska navigacija 
Garmin, je v Honda CONNECTU na voljo kot izbirna možnost. 
Uporablja se zelo preprosto. Na meniju v slovenskem jeziku nudi 
prometne informacije v realnem času, npr. opozarja vas tudi na 
omejitve hitrosti. Omogočamo vam 5-letno obdobje brezplačnih 
posodobitev zemljevidov. Honda CONNECT prav tako omogoča 
MirrorLink***.

* Več informacij, pri katerih modelih je mogoča ta ali druga dodatna oprema, poiščite na straneh s tehničnimi podatki. Predstavljeni model je 1.6 i-DTEC 
Sport in Brilliant Sporty Modra Metallic s 17” platišči iz lahke litine. Pri uporabi Honda Connecta lahko pride do vključitve podatkovnega prenosa in s tem 
povezanih stroškov. Predlagamo, da se o pogojih uporabe in stroških pozanimate pri svojem operaterju mobilnih storitev.
**funkcijo lahko uporabljate le, ko je avto v mirovanju.
***ta funcija je možna le v primeru, da je vaš telefon kompatibilen z Honda Connect MirrorLInk-om.

AHA*

Z aplikacijo Aha™ boste povezani s spletnim radiom, Facebookom, 
Twiterjem, hoteli in restavracijami v bližnji okolici.

STIL, UDOBJE
IN NADZOR

Predstavljamo vam novega, bolj agresivno oblikovanega Civica, ki ga je 
razvila ekipa osupljivega Type R-a.

Dramatičen novi stajling od sprednje maske naprej, se zlije v športni sprednji del. 
Zadnji spojler je usklajen z barvo vozila in športna 17” črna platišča iz lahke litine, ob 
katerih se vam bo naježila koža. Drzni sprednji LED žarometi, močen, tih in stroškovno 
učinkovit motor za lahkotno vožnjo ter vsaka najmanjša podrobnost v novem Civicu so 
oblikovani tako, da dajejo občutek nezmotljive športnosti. Rezultat tega je ne le vozilo, 
ki je osupljivo na pogled, vendar hkrati tudi učinkovito in intuitivno. 

Pri nas se vse vrti okoli voznika. Zato smo zasnovali močno in udobno vozilo, 
ki ga brez truda lahko nadzirate. 

Armaturna plošča, vam vse ključne informacije kot sta hitrost in poraba goriva, 
prikazuje tam kjer jo potrebujete, v vašem vidnem polju. Kontrolna stikala za upravljanje 
radia na volanu, so nameščena tako, da pri upravljanju z njimi ohranjate popoln nazdor 
nad vožnjo, zmogljivostjo in notranjostjo vozila. Občutek za podrobnosti je pomemben. 
Zato smo Civica izpopolnili in mu dodali kromirane detajle, ki v notranjosti poudarjajo 
športen duh, ta pa se lepo dopolnjuje z njegovo moderno zunanjostjo.



Verjamemo, da je vozilo tisto, ki se prilaga vozniku. Civicovi zadnji sedeži ‘Magic 
Seats’ imajo toliko možnosti nastavitev, da z njimi zlahka ustvarite toliko prostora, 
kot ga vaša pot zahteva.

Z enostavnim potegom se sedeži zložijo ali dvignejo in s tem ustvarijo velikost prostora 
primerenega vaši prtljagi. Takšna fleksibilnost Civicov prtljažni prostor poveča na zavidljivih 
1,370 litrov, z dodatnim 70-litrskim podprtljažnim prostorom. Poskrbljeno za vsako priložnost.

Notranjost Civica je čudovit prostor. Vsak njen element je skrbo premišljen in 
pozicioniran ravno tja, kjer ga potrebujete. 

FEEL GOOD
NOTRANJOST

V novem Civicu je veliko varnostne tehnike, ki varuje vas in 
vaše sopotnike.

Napredni sistem Advanced Compatibility Engineering nadzira 
prostor okoli vozila in vam pomaga, da se izognete naletu.  
V notranjosti vozila boste varnejši s pomočjo standardnih 
varnostnih sistemov v vseh modelih Civic. To so zračne blazine 
(SRS), protiblokirni zavorni sistem (ABS), elektronska porazdelitev 
zavorne sile (EBD) in nadzor stabilnosti vozila (VSA). Ostali 
inteligentni sistemi, kot je ojačitev zaviranja (BA) bo v nujnem 
primeru povečal moč zaviranja in povečal varnost na cesti.

IZREDNO 
PAMETEN

IZREDNO
VAREN

Predstavljeni model je 1.6 i-DTEC Sport in Brilliant Sporty Modra Metallic s 17” platišči iz lahke litine.

Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)

Informacija o mrtvem zornem kotu (BSI)

Sistem podpore dolgih luči (HSS)

Nadzor približevanja vozila (CTM)

Opozorilo pred naletom spredaj (FCW)

Zračne blazine 
SRS

Časovni rele izklopa 
žarometov 

Nadzor tlaka v pnevmatikah 
(DWS)

Opozorilo zaviranja v sili (ESS)

Sprednja sedeža in 
ublažitev nihajnih 

poškodb

Nadzor stabilnosti 
vozila (VSA)

Pri hitrosti 5-30 km/h, vam 
sistem zaznava varnostno 
razdaljo in zmanjša 
možnost naleta.
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V primeru možnosti naleta, 
se oglasijo alarmni znaki 
in vizualno opozorilo na 
prikazovalniku i-MID.

Sproži se lahko zaviranje in 
v primeru, da je nesreča še 
vedno neizogibna, zavorni 
sistem za ublažitev trka 
sproži odločno zaviranje. 

ZMOGLJIV
IN UČINKOVIT
S tehnologijo Earth Dreams je 1.6 i-DTEC motor popolno 
razmerje zmogljivosti in učinkovitosti.

Zdaj popolnoma uglašen s 120 KM, je v navoru, moči,  
porabi 3.6 l/100km in nizko emisijo CO2 94 g/km, v svojem 
razredu neprekosljiv. Ta inovativno zasnovan motor je sedaj lažji 
in prožnejši, kar omogoča ekonomično vožnjo, ki ne gre na 
račun zmogljivosti. Rezultat: hiter odziv, mirna vožnja in športen 
občutek. Vozimo po zgornji meji zmogljivosti in učinkovitosti. 
Naša bencinski i-VTEC in dizelski i-DTEC motorja sta narejena 
z izjemno učinkovito porabo goriva, razburljivo zmogljivostjo 
in manjšimi emisijami. Vsi naši motorji so opremljeni s 
6-stopenjskim ročnim menjalnikom in indikatorjem, ki opozori  
ko je potrebno prestaviti v višjo ali nižjo prestavo. Seveda vse  
za to, da bo izkoristek goriva večji. Vsem, ki so vam bolj 
naklonjeni avtomatski menjalniki, lahko le tega dobite z  
1.8 i-VTEC različici in sicer 5-stopenjski s porabo goriva  
6,31 l/100km in 148 g/km+ emisijo CO2.

Honda je zavezana k vgrajevanju najboljše varnostne opreme, 
zato je bila na testih Euro NCAP, nagrajena s 5 zvezdicami, 
najvišjo oceno na teh neodvisnih testih. Udobnost v vožnji ni 
samo inovativnost notranjega dizajna, je tudi občutek varnosti, 
ki ga prinašajo vsi varnostni elementi, ki delujejo tudi takrat ko 
niste pozorni nanje. 

CIVICOV NAPREDNI SISTEM POMOČI VOZNIKU 
(PAKET ASP)

Vsak želi zaščititi sebe in svoje najbiljžje. Nihče tega  
ne razume bolje kot mi in zato vam nudimo tehnologijo 
paketa sistema Advanced Driver Assistance. Aktivni 
sistem zaviranja v mestu (City-Brake Active System),  
ki je standarden v opremi pri modelih od Comforta dalje, 
nadzira promet pred vozilom in opozarja na trčenje 
spredaj. Omogoča vam, da ukrepate, oziroma če ne 
ukrepate, sam vklopi zaviranje v sili, da v čim večji meri 
zmanjša hitrost. To je prednost, ki vas lahko dodatno 
razbremeni z uporabo drugih najnaprednejših tehnologij, 
kot sta opozorilo pred zapuščanjem voznega pasu 
in pametno opozorilo pred naletom spredaj. Sistema 
nadzirata prostor okoli vozila in vam pomagata, da se 
izognete naletom, zaradi česar so varnejši vsi.

Predstavljeni model je Civic 1.8 i-VTEC Executive z avtomatskim menjalnikom, naprednim 
sistemom pomoči vozniku (paket ASP) in Honda CONNECT paketom. 

Vizualno in izkustveno dovršeni gumbi za upravljanje in sedeži oblikovani za veliko opore in 
udobja, bodo vožnjo spremenili v pravi užitek. Ne glede na njeno trajanje.



MREŽA
Lahko jo namestite za zadnjimi sedeži, kot prikazano na sliki ali ko so zadnji 
sedeži spuščeni.

PRILAGODLJIV PROSTOR
Prilagodljive sedeže ‘Magic Seats’ lahko zložite praktično v kakršen koli prostor 
želite. Možnosti je neskončno.

PODPRTLJAŽNI PROSTOR 
Shranite dragocenosti pod prtljažnim prostorom, v kar 117 litrov skritega prostora.

POKRIVALO PRTLJAŽNIKA  
Se avtomatsko zapre z enim samim potegom. Ko ga ne potrebujete ga 
enostavno spravite v podprtljažni prostor. 

UŽIVAJTE V
PROSTORNOSTI
Z nižjim in priročnejšim nakladalnim prostorom, mrežo prtljažnika in enopoteznim pokrivalom, 
smo novega Civic Tourerja pripravili na vaše življenjske potrebe in vam.

Civic Tourer se ponaša s čudovitimi nežnimi linijami na strehi, ki se 
odlično dopolnjujejo z ostalim dizajnom, hkrati pa prispevajo k večji 
aerodinamičnosti. Stransko trikotno okno poudarja njegov profil in 
veča vidljivost. Dinamični sprednji žarometi ter skrite kljuke na zadnjih 
vratih, pa poudarjajo njegovo pripadnost k celotni Civic liniji. Civic 
Tourer se ponaša z največjim prtljažnim prostorom v svojem razredu.

CIVIC TOURER
FUNKCIONALNOST IN DIZAJN

Predstavljeni model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive, Twilight kovinska modra.


