
Ti specifikacijski podatki  ne veljajo za noben določen izdelek, ki je dobavljen ali ponujen v prodajo. Proizvajalci si pridržujejo pravico do sprememb svoje specifikacije, vključno z barvo, z opozorilom ali brez njega in v trenutku ter na način, ki se jim zdi ustrezen. Vključene so lahko velike kakor 
tudi manjše spremembe. Vendar je storjeno vse, da so v tej brošuri zagotovljeni točni podatki. Ta publikacija v nobenem primeru ni nikakršna ponudba družbe katerikoli osebi. Vso prodajo opravi distributer ali trgovec v skladu s standardnimi pogoji prodaje in garancije, ki dasta distributer ali 
prodajalec, katerih izvod je na zahtevo od njiju mogoče pridobiti. Za to reklamno gradivo se uporablja samo Zakon o trgovskem opisu Združenega kraljestva (1968). Prizadevamo si zagotavljati točnost specifikacij, toda brošure se pripravljajo in tiskajo več mesecev pred distribucijo, zato ne 

morejo vedno odražati trenutnih sprememb v specifikacijah ali v nekaterih primerih zagotavljati določenih lastnosti. Priporočljivo je, da se stranke vedno posvetujejo o  specifikacijskih podatkih s prodajalcem, ki dobavlja, zlasti če je izbira modela odvisna od oglaševanih lastnosti.

Honda odgovorno uporablja papir proizvajalcev iz EU. Prosim ne zavrzi 
me, dajte me prijatelju ali me reciklirajte.

NASLOV LOKALNEGA PRODAJALCA

TRG, ZA KATEREGA SE VSTAVI USTREZEN IN VELJAVEN IZVOD



DODATKI  ZA  5-VRATNI  MODEL

B



ŽIVLJENJE 
PONUJA 
ŠTEVILNE 

MOŽNOSTI

ŠPORT & OBLIKA 03–08

ZAŠČITA & VARNOST 09–11

UDOBJE & NOTRANJOST 12–15

KOMUNIKACIJA 16

POTOVANJE 17–22

NAROČANJE 23–26

Vaš Civic ljubi življenje. Naj bo to prevoz 

do službe ali začetek počitnic, vedno je 

pripravljen in vam pomaga, da resnično 

uživate v vseh stvareh, ki jih radi delate. 

Prav zato smo zasnovali vrsto dodatkov 

Honda, ki pripomorejo k temu, da v 

polni meri uživate življenje in svojega 

Civica čim bolje izkoristite. Zasnovani 

in izdelani so po enako zahtevnih 

standardih kot vsaka Honda. Zato so 

trpežni, varni, zanesljivi in se zajamčeno 

prilegajo. 

Vse, kar morate storiti, je, da izberete, 

kar vam ustreza.
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ORANGE LINE

Izrazite svojo individualnost s smelo in drzno Orange Line. 

Paket vključuje: sprednja obroba, stranski obrobi, zadnji difuzer, pokrovi 

ogledal in poudarki na armaturna plošča – vse v barvi tuscan orange.  

Vsi dodatki so na voljo kot samostojne možnosti.

ŠPORT & OBLIKA

Vrsta dinamičnih dodatkov, zasnovana, da z njimi poudarite športno naravo svojega Civica. 

Na sliki so prikazana tudi CI1802 platišča 45,72 cm (17") iz lahke litine.
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SPREDNJA OBROBA – TUSCAN ORANGE

Ustvarite vznemirljiv in bolj športen videz 

vašega Civica.

POKROVI OGLEDAL – TUSCAN ORANGE

Osupljivi pokrovi ogledal so zasnovani tako, 

da pritegnejo pozornost.

POUDARKI NA ARMATURNI PLOŠČI – 
TUSCAN ORANGE

Drzen in individualen videz notranjosti z dodatkom barve in 

sloga. 

ZADNJI DIFUZOR – TUSCAN ORANGE

Dodatek, ki privlači poglede in poudarja 

prepričljive linije zadaj.

STRANSKE OBROBE – TUSCAN ORANGE

Izklesane stranske obrobe poudarjajo razgiban 

profil in občutek oprijema tal.
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BLACK LINE

Black line poudari videz razgibanosti vašega Civica. 

Paket vključuje: sprednja obroba, stranke obrobe, zadnji difuzer in pokrovi ogledal – vse v barvi 

berlina black.

Dodatki so na voljo tudi kot samostojne možnosti.

Na sliki so prikazana tudi CI1701 platišča 43,18 cm (17") iz lahke litine.
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SPREDNJA OBROBA – BERLINA BLACK ZADNJI DIFUZER – BERLINA BLACK

Sprednje obrobe poudarjajo izjemno obliko 

Civica.

Zadnjemu delu vašega Civica prida še bolj športen videz. 

POKROVI OGLEDAL – BERLINA BLACK

Osupljivi pokrovi ogledal so zasnovani, da 

pritegnejo pozornost.

Osupljive stranske obrobe ustvarjajo športen videz 

in občutek oprijema tal.

STRANSKE OBROBE  – BERLINA BLACK.
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ZADNJI SPOJLER 

Elegantni spojler poudari športni pridih zadnjega dela vašega Civica. 

ŠPORTNA PEDALA

Aluminijasta športna pedala v notranjosti 

vašega Civica pridajo pravi športni občutek.
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Lito platišče CI1801 odlikujejo diamantni rez 

površine A z bleščečim prozornim premazom, 

odprtine v barvi gunpowder black, videz strojno 

obdelanih sredinskih kapic in svetleča kromirana 

oznaka H. Odlikuje ga tudi strojno obdelani obroč z 

naperami, ki poudari velikost in globino platišč. 

CI1801 lita platišča 45,72 cm (18")

CI1804 lita platišča 45,72 cm (18")

Lita platišča CI1804 odlikujejo diamantni rez 

površine A z bleščečim prozornim premazom, 

odprtine v barvi gunpowder black, videz strojno 

obdelane sredinske kapice in svetleča kromirana 

oznaka H.

CI1802 lita platišča 45,72 cm (18")

Večbarvno lito platišče CI1802 ima površino A v barvi 

tuscan orange z bleščečim prozornim premazom, 

odprtine v barvi gunpowder black, videz strojno 

obdelane sredinske kapice in svetlečo kromirano 

oznako H. Odlikuje ga tudi strojno obdelani obroč  

z naperami, ki poudari velikost in globino platišč. 

CI1701 lita platišča 43,18 cm (17")

Lita platišča CI1701 odlikujejo diamantni rez 

površine A z bleščečim prozornim premazom, 

odprtine v barvi gunpowder black, pobarvana 

(barva black pearl) sredinska kapica in svetleča 

kromirana oznaka H. 
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ZAŠČITA & VARNOST

Bogata izbira dodatkov, zasnovana za vašo zaščito in zaščito vašega Civica. 

ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA

Eleganten način zaščite praga prtljažnika 

pred praskami in odrgninami. 

SPREDNJE IN ZADNJE ZAVESICE ZA BLATO

So odporne in trajne ter nudijo zaščito 

vašemu Civicu pred umazanijo in kamenčki.
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BOČNE ZAŠČITNE LETVE VRAT

Poudarjajo dinamično obliko Civica in ščitijo pred manjšimi praskami in udrtinami. 

OBROBA ZA ZAŠČITO SPODNJEGA ROBA PRTLJAŽNIKA

Dodatna zašita zadnjega odbijača  

pri prelaganju tovora v in iz prtljažnika. 

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV

So odporne in trajne in nudijo zaščito 

vašemu Civicu pred umazanijo in kamenčki.

Zgornji dodatki so na voljo kot samostojne možnosti ali pa so vključene v paket 
zaščite.
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PREVLEKA VETROBRANSKEGA STEKLA

Prevleka ščiti vetrobransko steklo, bočni ogledali in sprednja stranska 

stekla pred slabim vremenom, ko je avtomobil parkiran zunaj.  

Poudarja jo logo Civic.

MEGLENKE

Močne meglenke so nepogrešljive pri slabi vidljivosti.  

Na voljo v LED-izvedbi ali z žarnico. 
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UDOBJE & 
NOTRANJOST

12



OSVETLITEV KONZOLE 

Osvetli konzolo od strani in notranjost 

vašega Civica napolni s prefinjeno svetlobo.

OSVETLITEV OBLOG VRAT

Nežna modra svetloba osvetli kljuke na 

vratih in predale.

OSVETLITEV ZAŠČITNIH LETEV PRAGOV

Modro osvetljene zaščitne letve pragov se 

aktivirajo, ko se vrata odprejo. Vključeni sta 

sprednja osvetljena in zadnja neosvetljena 

zaščitna letev.

OSVETLITEV NOG SPREDAJ 

Pri odpiranju vrat in vklopu stikala za 

zagon se sprednji prostor za noge osvetli 

in mehka svetloba nežno obsije notranjosti 

vašega avtomobila.

Zgornji dodatki so na voljo kot samostojne možnosti ali pa so vključene v osvetlitvini 
paket.
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OSVETLITEV ZAŠČITNIH LETEV PRAGOV – SPORT

Osvetljene zaščitne letve pragov, izdelane iz 

krtačenega nerjavnega jekla, se aktivirajo, ko 

se vrata odprejo, in ščitijo notranja vrata pred 

praskami. Vključeni sta sprednja osvetljena in 

zadnja neosvetljena zaščitna letev.

OSVETLITEV KONZOLE – SPORT

Živahna rdeča svetloba osvetli konzolo ob strani.

OSVETLITEV OBLOG VRAT – SPORT

Nežna rdeča svetloba osvetli kljuke na 

vratih in predale.

OSVETLITEV NOG SPREDAJ – SPORT

Rdeča ambientna svetloba ustvari pridih 

vznemirjenja vsakokrat, ko vklopite stikalo 

za zagon.

Zgornji dodatki so na voljo kot samostojne možnosti ali pa so vključene v osvetlitveni paket – Sport. Na voljo samo za 
izvedbo sport.
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OBEŠALNIK ZA OBLEKE

Ker ni več zmečkanih plaščev ali 

suknjičev, lahko vedno pridete na cilj 

urejeni in v slogu kot vaš Civic.

PREPROGE ELEGANCE

Elegantne in udobne taftane preproge 

imajo obrobo iz črnega nubuka in 

eleganten vtkani emblem Civic.  

Vključuje: sprednje in zadnje preproge.

OTROŠKI SEDEŽI HONDA

Originalni Hondini otroški sedeži nudijo 

vrhunsko zaščito otrokom do 12. leta. Možnosti 

namestitve sta dve – s sistemom ISOFIX ali kot 

3-točkovni varnostni pas.
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KOMUNIKACIJA

Ostanite povezani, medtem ko se vaši potniki 

zabavajo.

NOSILEC TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

Prilega se vsem tabličnim računalnikom od 

17,78 cm do 29,46 cm . Zaradi prefinjene 

nastavljivosti ga je mogoče prilagoditi 

najboljšemu položaju gledanja.

SISTEM HONDA 3D SOUND

Z enoto CDP (kompaktni digitalni procesor) v 

vašem Civicu ustvarite navidezno koncertno 

dvorano. Imeli boste občutek, kot da bi 

priljubljenega izvajalca poslušali v živo.

BREZŽIČNI POLNILNIK

Hondin brezžični komplet za polnjenje zagotavlja, 

da vaš prenosni telefon nikoli ne bo izpraznjen. 

Pametni telefon preprosto položite na integrirano 

polnilno podlago. Napolnil se bo brez zamudnega 

iskanja žic.
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POTOVANJE

Vlečne kljuke, mreže za pse, 

nosilci za smuči, preproge za 

prtljažni prostor, skratka vse, kar 

potrebujete, da do popolnosti 

užijete življenje in dodobra 

izkoristite svoj Civic. 

17



18



NOSILEC KOLES THULE – ZA KLJUKO

Lahko nosi dve kolesi, je preprost za namestitev, zaradi lažjega dostopa se pregiba in ima 

ključavnico za zaščito pred krajo. Na voljo je s 13-pinskim konektorjem, zato potrebuje 

13-pinsko ožičenje. 

NOSILEC KOLES THULE – HITRO SKLOPLJIV  

Hitro sklopljiv nosilec koles je preprost za zlaganje in zato priročen za prenašanje in 

shranjevanje. 

Lahko nosi dve kolesi, je preprost za namestitev, zaradi lažjega dostopa se pregiba in 

ima ključavnico za zaščito pred krajo. 

19



PREČNI NOSILCI

Izkoristite vsako pustolovščino in dajte na 

streho še več stvari. Primerni so za uporabo z 

našim dodatkom za smuči/desko in strešnim 

kovčkom.  

Za avtomobile brez steklene strehe.

DODATEK ZA SMUČI IN DESKO

Nosi štiri pare smuči ali štiri deske. Opremljen je s ključavnico, 

zato je vaša oprema varna in zaščitena. 

THULE STREŠNI KOVČEK

Popolnoma izkoristite prostor v notranjosti 

vašega Civica, tako da čim več prtljage daste 

v ta elegantni strešni kovček. Na voljo so 

kovčki s prostornino 410 l, 400 l in 320 l.
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KORITO ZA PRTLJAŽNIK Z ORGANIZATORJEM

Na vodo odporno, protizdrsno, pralno in vzdržljivo korito z 

dvignjenimi robovi preprečuje umazanijo in razlivanje tekočin 

v prtljažniku.  Na voljo je tudi z uporabnim organizatorjem, ki 

poskrbi, da so predmeti varno in lepo zloženi. 

MREŽA ZA PSE

Naj bo vaš pes zadaj varen in zaščiten 

z mrežo za pse, ki je preprosta za 

namestitev. 

MREŽA ZA PRITRDITEV V PRTLJAŽNIKU 

Preprečuje, da bi predmeti 

drseli po prtljažniku. Na voljo 

je v kompletu s kaveljčki, ki se 

zataknejo za standardne obročke v 

prtljažniku. 

PREPROGA PRTLJAŽNEGA PROSTORA

 Odporna in prilagodljiva preproga za 

prtljažni prostor ščiti prtljažnik pred 

umazanijo in vlago. 

SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA

S Hondino vlečno kljuko z lahkoto vlečete 

počitniško ali tovorno prikolico. Ko je ne 

potrebujete, jo snamete. Kapaciteta vleke znaša 

1400 kg in  prenese vertikalno obremenitev 75 kg 

(odvisno od motorja in vrste prenosa). Na voljo tudi 

kot različica, ki ni snemljiva.
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PAKET CARGO

Ščiti vašega Civica  pred blatom, praskami in odrgninami, hkrati pa poskrbi, da so stvari lepo in 

varno zložene. 

Paket vključuje: korito prtljažnika z organizatorjem, gumijaste preproge z dvignjenimi robovi in 

zaščito praga prtljažnika.  

Dodatki iz paketa Cargo so na voljo tudi kot samostojne možnosti.
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MOŽNOSTI, KI SO VAM NA VOLJO

Poosebite vašega Civica s pravimi dodatki.

ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA DELA

Orange line

Vključuje: sprednjo obrobo, stranske 
obrobe, zadnji difuzer in pokrove 
ogledal.

08E0P-TGL-0RANL

Black line

Vključuje: sprednjo obrobo, stranske 
obrobe, zadnji difuzer in pokrove 
ogledal.

08E0P-TGL-BLAC

Sprednja obroba – tuscan orange 08F01-TGL-6R0

Sprednja obroba – berlina black. 08F01-TGL-6V0

Spojler zadaj – crystal black
Spojler zadaj – white orchid pearl
Spojler zadaj – lunar silever
Spojler zadaj –  brilliant sporty blue
Spojler zadaj – rallye red
Spojler zadaj – polished metal
Spojler zadaj – sonic grey

08F02-TGL-610
08F02-TGL-630
08F02-TGL-650
08F02-TGL-660
08F02-TGL-680
08F02-TGL-680
08F02-TGL-680

Zadnji difuzer – tuscan orange 08F03-TGL-6R0 

Zadnji difuzer – berlina black 08F03-TGL-6V0 

Stranske obrobe – tuscan orange 08F04-TGL-6R0

ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA DELA

Stranske obrobe  – berlina black. 08F04-TGL-6V0

Pokrovi ogledal – tuscan orange 08R06-TGL-610 

Pokrovi ogledal – berlina black 08R06-TGL-620 

Športna pedala – za samodejni 
menjalnik
Športna pedala – za ročni menjalnik

08U74-TEA-600
08U74-TEA-600

CI1701 lita platišča 43,18 cm (17") 
CI1701 komplet litih platišč   
43,18 cm (17")

08W17-TGL-600
08W77-TGL-600K

CI1804 lita platišča 45,72 cm (18")
CI1804 komplet litih platišč  
45,72 cm (18")

08W18-TGL-600
08W78-TGL-600K

CI1801 lita platišča 45,72 cm (18") 
CI1801 komplet litih platišč  
45,72 cm (18")

08W18-TGL-600B
08W78-TGL-600BK
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Številke delov in vsebina se lahko spremenita.  
Za podrobnejše informacije vas prosimo, da se obrnete na krajevnega Hondinega prodajalca.

ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA DELA

CI1802 lita platišča 45,72 cm (18")
CI1802 komplet litih platišč  
45,72 cm (18")

08W18-TGL-600C
08W78-TGL-600CK

Varnostne matice za platišča – silver
Varnostne matice za platišča – black

08W42-SJD-602
08W42-T7S-0000

ZAŠČITA & VARNOST

Kamera za pomoč pri parkiranju 08A77-TEA-6B0

Zaščitni paket – crystal black 
Zaščitni paket – white orchid pearl
Zaščitni paket – lunar sileve
Zaščitni paket –  brilliant sporty blue 
Zaščitni paket – rallye red
Zaščitni paket – polished metal
Zaščitni paket – sonic grey

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR01

Zaščita praga prtljažnika 08F07-TGL-600

Varnostni trikotnik 08M09-SMG-600

Sprednje in zadnje zavesice za blato 08P00-TGL-600

ZAŠČITA & VARNOST

OPIS ŠTEVILKA DELA

Obroba za zaščito spodnjega robu 
prtljažnika

08P01-TGL-600

Bočne zašč. letve – crystal black 
Bočne zašč. letve – white orchid pearl
Bočne zašč. letve – lunar silver
Bočne zašč. letve –  brilliant sporty blue
Bočne zašč. letve – rallye red
Bočne zašč. letve – polished metal
Bočne zašč. letve – sonic grey

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-630A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-680A

Prevleka vetrobranskega stekla 08P38-TED-600

Sprednje meglenke – LED 08V31-TGG-600

Spredni meglenki – z žarnico – za 
vozila z bencinskim motorjem 

08V31-TGG-K600L

Varnostni jopič (paket vsebuje 10 
jopičev)

08YAA-9R6-601

Komplet za prvo pomoč (vsebuje 10 
kompletov)

08Z25-9R6-601 
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UDOBJE & NOTRANJOST

OPIS ŠTEVILKA DELA

Osvetlitveni paket 08E0P-TGL-ILLL

Osvetlitveni paket Sport 08E0P-TGL-ILLSL

Modra osvetlitev nog spredaj 08E10-TEA-600

Osvetlitev nog spredaj – sport 08E10-TEA-600A

Osvetlitev zaščitnih letev pragov 08E12-TEA-600

Osvetlitev zaščitnih letev pragov 
– sport

08E12-TEA-600A

Osvetlitev konzole 08E16-TEA-610C

Osvetlitev konzole – sport 08E16-TEA-610A

Osvetlitev oblog vrat 08E20-TEA-600

Osvetlitev oblog vrat – sport 08E20-TEA-600A

UDOBJE & NOTRANJOST

OPIS ŠTEVILKA DELA

Zaščitne letve pragov 08F05-TEA-600

Preproge standard 08P14-TEA-620A

Preproge elegance 08P15-TEA-610A

Sprednje gumijaste preproge 08P18-TEA-610A

Zadnje gumijaste preproge 08P19-TEA-610A

Otroški sedež skupina 0+  
Baby-Safe ISOFIX osnova

08P90-E13-600

Otroški sedež skupina 1 Duo Plus 
ISOFIX

08P90-TA2-603

Otroški sedež skupina 0+  
Baby-Safe Plus

08P90-TA2-605D

Otroški sedež skupina 2/3 Kidfix 
XP ojačitev

08P90-TGL-600

Pepelnik, ki ustreza nosilcem za 
kozarce 

08U25-TEA-610A

25



Številke delov in vsebina se lahko spremenita.  
Za podrobnejše informacije vas prosimo, da se obrnete na krajevnega Hondinega prodajalca.

UDOBJE & NOTRANJOST

OPIS ŠTEVILKA DELA

Set obešalnikov za obleke 08U08-E6J-610D

KOMUNIKACIJA

OPIS ŠTEVILKA DELA

Komplet Honda 3D sound – za 
standardni avdio
Komplet Honda 3D sound – za 
digitalni avdio  

08A53-TGL-K600A
08A53-TGL-K600B

Brezžični polnilnik 08U58-TEA-610A

Nosilec tabličnega računalnika – 
komplet

08U08-E6J-610C

POTOVANJE

OPIS ŠTEVILKA DELA

Paket Cargo 08E0P-TGL-CARGL

Prečni strešni nosilci 08L02-TED-600A

Nosilec koles Thule – za kljuko 08L14-E09-C00

Nosilec koles Thule – hitro sklopljiv 08L14-E09-E00

POTOVANJE

OPIS ŠTEVILKA DELA

Dodatek za smuči in desko 08L03-TA1-601G

Strešni kovček Thule 410 l 08L20-E09-M20

Strešni kovček Thule 320 l 08L20-E09-M60

Strešni kovček Thule 400 l 08L20-E09-T20

Fiksna vlečna kljuka s 13-pinskim 
konektorjem

08L90-TGL-K13P

Snemljiva vlečna kljuka s 13-pinskim 
konektorjem

08L92-TGL-K13P

Mreža za pritrditev v prtljažniku 08L96-TEA-600A

Preproga prtljažnega prostora Sport 08P11-TEA-600

Mreža za pse 08U35-TGL-600

Korito za prtljažnik z organizatorjem 08U45-TGL-600 

26


