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). Medtem ko si prizadevamo zagotoviti točnost specifikacij, se brošure pripravijo in natisnejo več mesecev pred distribucijo in
zato vedno ne morejo takoj odražati sprememb v specifikaciji ali v nekaterih posameznih primerih zagotovitve določene lastnosti. Priporočljivo je, da se stranke vedno posvetujejo o specifikacijskih podatkih s prodajalcem, ki dobavlja, zlasti če je izbira modela odvisna od oglaševanih lastnosti.
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NASLOV LOKALNEGA PRODAJALCA

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

DODATKI ZA 4-VRATNI MODEL
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ŽIVLJENJE
PONUJA
ŠTEVILNE
MOŽNOSTI
Originalni dodatki Honda so zasnovani in
izdelani 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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ŠPORT & OBLIKA
Poudarite športno naravo vašega Civica z vznemirljivo izbiro
športnih in oblikovnih možnosti.

PAKET SPORTS
Dodajte vašemu Civicu bolj namensko in dinamično
ostrino. Vključuje: sprednje obrobe na odbijaču berlina
black, stranske obrobe na vratih, obrobe na odbijaču
zadaj berlina black in spojler zadaj.
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STRANSKE OBROBE NA VRATIH - ČRNE

STRANSKE OBROBE NA VRATIH – KROMIRANE

Črni poudarki na spodnji strani vrat poudarjajo
dinamično obliko Civica.

Kromirani poudarki na spodnji strani vrat dodajo
bočnemu profilu pridih prefinjenosti.
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SPOJLER ZADAJ
Elegantni barvno usklajeni spojler na pokrovu prtljažnika
še poudari športno noto zadnjega dela vašega Civica.

OBROBE NA ODBIJAČU SPREDAJ IN ZADAJ
Sprednje in zadnje obrobe privlačijo pogled in
poudarjajo izjemen profil Civica.

04

UDOBJE &
NOTRANJOST

05

SET OBEŠALNIKOV ZA OBLEKE

TORBA V NASLONJALU

Ker ni več zmečkanih plaščev ali suknjičev, lahko vedno
pridete na cilj urejeni in v slogu kot vaš Civic.

Izvrstna rešitev, ki omogoča, da pospravite različne
predmete.

PREPROGE ELEGANCE

VEČNAMENSKA TORBA

Elegantne in udobne preproge imajo obrobo iz črnega
nubuka in eleganten vtkani emblem Civic.
Vključuje: sprednje in zadnje preproge.

S tem pametnim organizatorjem lahko vzdržujete
čisto in urejeno notranjost.
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OSVETLITEV NOG SPREDAJ - MODRA
Pri odpiranju vrat in vklopu žarometov se sprednji
prostor za noge osvetli in mehka svetloba nežno obsije
notranjosti vašega avtomobila.
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ZAŠČITNE LETVE PRAGOV - OSVETLJENE MODRO
Modro osvetljene zaščitne letve pragov ščitijo notranja
vrata pred praskami. Izdelane so iz krtačenega
nerjavnega jekla in se aktivirajo, ko se vrata odprejo.
Vključuje: sprednje in zadnje osvetljene zaščitne letve.

OSVETLITEV KONZOLE SPREDAJ - MODRA

OSVETLITEV OBLOG VRAT - MODRA

Osvetli konzolo od strani in notranjost avtomobila napolni z
ambientno prefinjeno modro svetlobo.

Ko se vrata odprejo, nežna modra svetloba osvetli
kljuke na vratih in predale.

Ti dodatki so na voljo kot osvetlitveni paket ali kot samostojna možnost.
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OTROŠKI SEDEŽ KID FIX

OTROŠKI SEDEŽ SKUPINA 1 DUOPLUS
Originalni Hondini otroški sedeži nudijo vrhunsko zaščito
otrokom do 12. leta. Možnosti namestitve sta dve –
s sistemom ISOFIX ali kot 3-točkovni varnostni pas.

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV
Izdelane iz krtačenega nerjavnega jekla ščitijo
notranja vrata pred odrgninami zaradi nog.
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OTROŠKI SEDEŽ SKUPINA 0
BABY SAFE PLUS II

KOMUNIKACIJA
Možnosti, s pomočjo katerih boste povezani,
vaši potniki pa se bodo zabavali.

NOSILEC TABLIČNEGA RAČUNALNIKA – SET

BREZŽIČNI POLNILNIK

Na voljo je v kompletu z osnovo držala na vzglavniku in
se prilega vsem tabličnim računalnikom od 17,78 cm do
29,46 cm. Zaradi prefinjene nastavljivosti ga je mogoče
prilagoditi najboljšemu položaju gledanja.

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
Najbolje izkoristite svojega Civica
in življenje uživajte v polni meri.

SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA
Na voljo je s 13-pinskim ožičenjem in
z lahkoto vleče počitniško ali tovorno
prikolico. Kapaciteta vleke znaša 1400 kg
in prenese vertikalno obremenitev 75 kg.
Ko je ne potrebujete, jo snamete.
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NOSILEC KOLES - ZA KLJUKO
Zasnoval ga je Thule, odobrila pa Honda. Dodatek lahko nosi dve kolesi. Preprosto ga je namestiti, zaradi lažjega
dostopa pa se pregiba. Pred krajo je zaščiten s ključavnico. Na voljo je s 13-pinskim konektorjem, zato potrebuje
13-pinsko ožičenje.

NOSILEC KOLES - HITRO SKLOPLJIV
Zasnoval ga je Thule, odobrila pa Honda. Hitro sklopljiv nosilec koles je preprost za zlaganje in zato priročen
za prenašanje in shranjevanje. Dodatek lahko nosi dve kolesi. Preprosto ga je namestiti, zaradi lažjega
dostopa pa se pregiba. Pred krajo je zaščiten s ključavnico. Na voljo je s 13-pinskim konektorjem, zato
potrebuje 13-pinsko ožičenje.
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ZAŠČITA
Zaščitite avtomobil, ki ga imate radi.

PREVLEKA VETROBRANSKEGA STEKLA

BOČNE ZAŠČITNE LETVE VRAT

Prevleka ščiti vetrobransko steklo in bočni ogledali, kakor tudi
sprednja stranska stekla pred slabim vremenom, ko je avtomobil
parkiran zunaj. Posebnost: emblem Civic

Bočne zaščitne letve na vratih poudarjajo
Civicovo dinamično obliko in ščitijo pred praskami
ter odrgninami.
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KORITO ZA PRTLJAŽNIK

SPREDNJE IN ZADNJE ZAVESICE ZA BLATO

Protizdrsno in na vodo odporno korito z dvignjenimi robovi se
popolnoma prilega prtljažniku ter ga ščiti pred umazanijo in
praskami.

Vašemu Civicu in vozilom za vami
nudijo zaščito pred kamenčki in
pršenjem.

SPREDNJE IN ZADNJE GUMIJASTE PREPROGE
Močne in vzdržljive gumijaste preproge z emblemom Civic imajo dvignjene
robove, ki še dodatno ščitijo notranjost vašega Civica. Na voljo so kot paket
sprednjih ali zadnjih preprog.

Ti dodatki so na voljo kot paket za zaščito ali kot samostojna možnost.
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MOŽNOSTI, KI SO VAM NA VOLJO
Poosebite vašega Civica s pravimi dodatki.
ŠPORT & OBLIKA

UDOBJE & NOTRANJOST

OPIS

ŠTEVILKA DELA

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Paket Sports

08E0P-TEA-SP0

Osvetlitveni paket

08E0P-TEA-ILL

Paket Sports

08E0P-TEA-SP0

Modra osvetlitev tal spredaj

08E10-TEA-600

Zadnje obrobe

08F03-TED-6T0A

Osvetlitev zaščitnih letev pragov

08E12-TEA-600

Črne stranske obrobe na vratih

08F57-TED-610A

Modra osvetlitev konzole spredaj

08E16-TEA-610

Spojler za pokrov prtljažnika - račji
rep

08F10-TED-6T0

Modra osvetlitev oblog vrat

08E20-TEA-600

Kromirane stranske obrobe na vratih

08F57-TED-600

zaščitne letve pragov

08F05-TEA-600
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UDOBJE & NOTRANJOST

UDOBJE & NOTRANJOST

OPIS

ŠTEVILKA DELA

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Večnamenska torba

08MLW-UTI-FRBAG

Set obešalnikov za obleke

08U08-E6J-610D

Večnamenska torba na sr.naslonu
zadnjega sedeža

08MLW-UTI-RRBAG

Preproge elegance

08P15-TEA-610A

Otroški sedež skupina 2+3 Kidfix
XP SICT

08P90-T7S-600

Otroški sedež skupina 1 Duo Plus
ISOFIX

08P90-TA2-603

Otroški sedež skupina 0+
Baby-Safe Plus

08P90-TA2-605D
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ZAŠČITA

KOMUNIKACIJA
OPIS

ŠTEVILKA DELA

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Nosilec tabličnega računalnika komplet

08U08-E6J-610C

Zaščitni paket

08E0P-TEA-PR0

Brezžični polnilnik - komplet

08U58-TEA-610A

Sprednje in zadnje zavesice za blato

08P00-TED-600

Bočne zašč. letve - Crystal Black Pearl
Bočne zašč. letve - Taffeta White
Bočne zašč. letve - Lunar Silver Metallic
Bočne zašč. letve - B rilliant Sporty Blue
Metallic
Bočne zašč. letve - Rallye Red
Bočne zašč. letve - M
 idnight Burgundy
Pearl
Bočne zašč. letve - P olished Metal
Metallic

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-620A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A

POTOVANJE
Nosilec koles Thule - za kljuko

08L14-E09-C00

08P05-TEA-680A
08P05-TEA-690A
08P05-TEA-6J0A

Nosilec koles Thule - hitro sklopljiv

08L14-E09-E00

Sprednje gumijaste preproge

08P18-TEA-610A

Vlečna kljuka - snemljiva +
13-pinsko ožičenje

08L92-TEA-K13

Zadnje gumijaste preproge

08P19-TEA-610A
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ZAŠČITA
OPIS

ŠTEVILKA DELA

Prevleka vetrobranskega stekla

08P38-TED-600

Korito za prtljažnik

08U45-TED-600

Komplet štirih matic in ključa

08W42-SJD-602

Komplet 20 matic

08W42-SP0-R00

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