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Informativni cenik in seznam opreme Civic Grand

Akcijski cenik CIVIC Grand
Motor

1.5 VTEC
TURBO

Motor

1.6 i-DTEC

Oprema

Moč kW
(KM)

Menjalnik

Redna MPC
(EUR)

Akcijski
popust
(EUR)

Akcijska
MPC
(EUR)

COMFORT

134 (182)

6 st. ročni

23.490

4.000

19.490

ELEGANCE
Navi

134 (182)

6 st. ročni

25.790

4.000

21.790

EXECUTIVE

134 (182)

6 st. ročni

28.490

4.000

24.490

Oprema

Moč kW
(KM)

Menjalnik

Redna MPC
(EUR)

Akcijski
popust
(EUR)

Akcijska
MPC
(EUR)

ELEGANCE
Navi

88 (120)

6 st. ročni

26.490

4.000

22.490

ELEGANCE
Navi

88 (120)

9 st.
samodejni

28.490

4.000

24.490

EXECUTIVE

88 (120)

6 st. ročni

29.190

4.000

25.190

Velja za omejeno količino vozil!

Doplačila

MPC (EUR)

Strošek priprave vozila

160

Kovinska ali biserna barva

550

CVT Samodejni menjalnik (Pri 1.5 VTEC Turbo)

2.000
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Informativni cenik in seznam opreme Civic Grand
COMFORT – Serijska oprema
VARNOST
Čelni zračni blazini; i-SRS voznik (dvostopenjska), SRS sovoznik (izključljiva)
Bočni zračni blazini (spredaj)
Stranski zračni zavesi (spredaj in zadaj)
Aktivna vzglavnika spredaj, nastavljivi vzglavniki (spredaj & zadaj)
Sprednja varnostna pasova z 2-stopenjskim zaskočnim navijalnikom (ELR)
Zadnji varnostni pasovi z zaskočnim navijalnikom (ELR)
ISO-Fix pritrdišča
Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Ojačitev zaviranja (BA)
Nadzor stabilnosti vozila (VSA)
Pomoč pri speljevanju na klancu (HSA)
Signal zaviranja v sili (ESS)
Opozorilni sistem za padec tlaka v pnevmatiki (DWS)
HONDA SENSING
Zavorni sistem za ublažitev naleta (CMBS)
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW)
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)
Nadzor pred zapustitvijo vozišča
Sistem sledenja voznega pasu (LKAS)
Inteligentni omejevalnik hitrosti
Inteligentno prilagodljiv aktivni tempomat (i-ACC)
Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)
Sistem sledenja pri nizki hitrosti (samo pri CVT menjalniku)
ZAŠČITA
Alarmni sistem z elektronsko blokado zagona motorja
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema zložljivima ključema
ZUNANJOST
Antena v obliki plavuti
Kromirana obroba stekel
Kromirane sprednja maska & zunanje vratne kljuke
Ogledala in odbijači v barvi karoserije
ZUNANJE LUČI
Halogenska žarometa z napravo za spiranje žarometov
Sistem podpore dolgih luči (HSS)
Dodatna zavorna luč
LED smernika integrirana v vzvratna ogledala
Dnevne LED luči (DRL) integrirane v prednja žarometa
Časovni vklop/izklop žarometov (funkcija ob prihodu/odhodu)
NOTRANJOST – OBLAZINJENJE
Oblazinjenje iz tkanine
FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJA
ECON način vožnje
Indikator za menjavo prestave (SIL)
Hitrosti prilagodljiv Dual Pinion električni servo volan (EPS)
Ustavitev motorja v prostem teku (Idle Stop, samo pri ročnem menjalniku)
Električna parkirna zavora s samodejno Brake Hold funkcijo
Volanske prestavne ročice (samo pri CVT menjalniku)
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Samodejna klimatska naprava
Senzor dnevne svetlobe za samodejni vklop/izklop luči
Električni pomik stekel (sprednjih in zadnjih z One Touch funkcijo)
Pomik stekel s funkcijo proti priprtju
Električni pomik stekel z daljinskim upravljalnikom
Volan nastavljiv po globini in nagibu
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali
Osvetljeni kozmetični ogledalci v senčnikih
Električna vtičnica spredaj (12V)
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Sredinska konzola z drsnim naslonjalom za roke in predalom
Sredinski naslon za roke v zadnji klopi
Žep na sovoznikovem naslonjalu
Ogrevana sprednja sedeža
Enostavno zložljivi zadnji sedeži (delitev 60:40)

Modra visoko-kontrastna osvetlitev merilnikov
Lučka za branje (spredaj)
Vstopna lučka in osvetlitev stropa
Lučka v prtljažniku
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Avdio zaslon z diagonalo 12.7 cm (5'')
AM/FM & DAB radio
USB vhod
Sistem BluetoothTM za prostoročno telefoniranje (HFT)
8 zvočnikov
Volanski gumbi za avdio sistem in BluetoothTM
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
40,6 cm (16") aluminijska platišča, pnevmatike 215/55R16
Set za popravilo pnevmatike

ELEGANCE – Dodatno k opremi COMFORT
ZUNANJE LUČI
Sprednji meglenki
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Usnjen volanski obroč
Usnjena prestavna ročica
Alu. pedala
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev
Parkirni senzorji (4 x spredaj, 4 x zadaj)
Več kotna kamera za vzvratno vožnjo
Električno poklopna zunanja ogledala (tudi z daljinskim upravljalnikom)
Električno nastavljiva ledvena opora v voznikovem sedežu
Lučka v armaturnem predalu
Ambientalna lučka
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Honda CONNECT;
Zaslon na dotik z diagonalo 17,8 cm (7''): AM/FM/DAB sprejemnik, Internet
radio Aha™, App povezljivost, internet brskalnik**
Garmin navigacija
Apple CarPlayTM & Android AutoTM*
USB vhod (2x) / HDMI vhod
DAB Radio
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
43,2 cm (17") aluminijska platišča, pnevmatike 215/50R17

EXECUTIVE – Dodatno k opremi ELEGANCE
VARNOST
Sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem zornem kotu (BSI)
Sistem za opozarjanje pred bližajočimi se vozili pri vzvratni vožnji (RCTA)
ZAŠČITA
Pametni ključ za odklepanje in zagon
ZUNANJE LUČI
LED žarometi
LED sprednje meglenke
NOTRANJOST - OBLAZINJENJE
Usnjeno oblazinjenje
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Steklena streha (z možnostjo odpiranja)
Samodejno zatemnitveno vzvratno ogledalo
Električno nastavljiva ledvena opora v sovoznikovem sedežu
Žep na voznikovem naslonjalu
Gretje zadnjih sedežev
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Honda CONNECT z Garmin navigacijo
Vrhunski avdio sistem (10 zvočnikov)
Brezžično polnjenje telefona
*Opomba:*Razpoložljivost Apple CarPlayTM & Android AutoTM je predmet
sprememb in se razlikuje glede na trg
** Opomba: ** Z uporabo pametnega telefona
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Informativni cenik in seznam opreme Civic Grand

INFORMACIJE O CENAH IN OPREMI
Cena vključuje paket storitve Honda asistenca (24 brezplačna pomoč na cesti) in 3 letno garancijo ali do 100.000 km (kar preteče prej). Opis
opreme je informativen. Svetujemo vam, da se o podrobnejših lastnostih posameznega avtomobila posvetujete s svojim prodajalcem. Cene
so informativne in vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Pridružujemo si pravico do sprememb
cen in nivoja serijske opreme, ne da bi o tem obvestili potencialne kupce. Možnost napak pri vnosu.
INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH
Kombinirana poraba goriva: 4,4 – 6,5 l/100km, Kombinirani izpusti C02: 115 – 146 g/km, Nox: 3,5 – 65,8 mg/km.
Emisije trdih delcev: 0,00013 – 0,00025 g/km Emisijski razred C – D. Emisijska stopnja Euro 6.
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 PM2,5 ter dušikovih oksidov. 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.
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