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Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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Prikazana modela sta Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v barvi platinum white pearl  
in Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic. 
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Sport
Podarite svojemu vozilu Civic elegantno 
nadgradnjo s paketom Sport v kombinaciji barve 
berlina black in dodatkov iz temnega kroma. 
Paket vključuje: sprednji in zadnji črni znak, 
spojler ducktail, bočno spodnjo zaščito in pokrova 
zunanjih ogledal.

Paket

Deli paketa so na voljo tudi ločeno.  
Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazana modela sta Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v barvi 
platinum white pearl  
in Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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POKROVI ZUNANJIH VZVRATNIH OGLEDAL
Vaše vozilo bo edinstveno z elegantnimi 
pokrovi ogledal v barvi berlina black.

BOČNA SPODNJA ZAŠČITA
Bočna spodnja zaščita v barvi berlina 
black prispeva k močnemu videzu vašega 
avtomobila. 

SPREDNJI IN ZADNJI ČRNI ZNAK
Pomemben je vsak najmanjši detajl. Paket Black 
Emblem odlično dopolnjuje športni videz vašega Civica. 
Paket vključuje: črn komplet znakov Honda (spredaj in 
zadaj), črn napis imena avtomobila in črn znak e:HEV.

SPOJLER DUCKTAIL
Spojler ducktail z zaključnim slojem v barvi 
berlina black doda športen rob prtljažnim vratom, 
celotnemu vozilu zadaj pa značilen športno 
dinamičen videz.
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Deli paketa so na voljo tudi ločeno.  
Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.

Paket
Nordic Silver
Paket Nordic Silver poudarja vrhunski videz vašega 
Civica in v vas vzbuja izvrstno razpoloženje. Paket 
vključuje: sprednjo spodnjo zaščito, zadnjo spodnjo 
zaščito, bočno spodnjo zaščito, obrobi meglenk in 
pokrova zunanjih vzvratnih ogledal, vse v srebrnem 
zaključnim slojem.
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OBROBE MEGLENK
Srebrni zaključni sloj meglenk ustvarja 
kontrastni detajl, ki izvrsten videz 
sprednjega dela Civica še poudari.

SPREDNJA IN ZADNJA SPODNJA ZAŠČITA
Sprednja in zadnja spodnja zaščita s kovinskim 
poudarkom dodata profilu avtomobila eleganten 
pridih.

POKROVI ZUNANJIH VZVRATNIH OGLEDAL
Srebrn zaključni sloj je v popolni skladnosti s 
pokrovi zunanjih vzvratnih ogledal v barvi nordic 
silver.

BOČNA SPODNJA ZAŠČITA
Bočna spodnja zaščita ustvarja izrazit 
dodatni detajl.
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*Polni paket Carbon Style Light je na voljo tudi brez karbonskih pokrovov zunanjih ogledal.  
Deli paketa so na voljo tudi ločeno.  
Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v 
barvi premium crystal blue metallic.

Carbon Style
Polni paket 

Za tiste, ki se navdušujete nad edinstvenim športnim 
videzom, bi moral biti polni paket Carbon Style na vrhu 
seznama.  
Paket vključuje: sprednjo spodnjo zaščito, zadnjo 
spodnjo zaščito, obrobi meglenk, spojler ducktail 
in pokrova zunanjih ogledal Carbon Style, ki paket 
zaokrožujeta. Na voljo je tudi paket Carbon Style Light*
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SPREDNJA IN ZADNJA SPODNJA ZAŠČITA
Sprednja in zadnja spodnja zaščita vašemu vozilu 
dodata športen in dinamičen profil.

SPOJLER DUCKTAIL
Spojler ducktail z zaključnim slojem 
Carbon Style prispeva k športnemu 
videzu zadnjih vrat.

OBROBE MEGLENK
Šteje vsak najmanjši detajl.  
Obrobi meglenk odlično dopolnjujeta 
prepričljiv slog prednjega dela vašega 
Civica.

POKROVI ZUNANJIH VZVRATNIH OGLEDAL
Zaključni sloj Carbon Style na pokrovih zunanjih 
ogledal še poudari dinamičen videz avtomobila.
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Deli paketa so na voljo tudi ločeno.  
Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.

S paketom Ilmenit Titanium bo vaše vozilo 
pritegnilo poglede. Paket vključuje: sprednjo, 
zadnjo in bočno spodnjo zaščito, zaščito 
meglenk in pokrove vzvratnih ogledal.

Ilmenite 
Paket Titanium 
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SPREDNJA IN ZADNJA SPODNJA ZAŠČITA
S sprednjo in zadnjo spodnjo zaščito izostrite poteze 
svojega Civica.

OBROBE MEGLENK
Obrobe meglenk Ilmenite Titanium 
vozilu dodajo eleganten pridih.

POKROVI ZUNANJIH VZVRATNIH OGLEDAL
Pokrova zunanjih ogledal iz paketa Ilmenite 
Titanium zaokrožita videz vašega Civica.

BOČNA SPODNJA ZAŠČITA
Bleščeča bočna spodnja zaščita iz 
paketa Ilmenite Titanium poudarja 
športno prefinjenost.
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Prikazani model je Honda Civic  2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium 
crystal blue metallic.
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LITO PLATIŠČE CI1813 45,5 CM (18ʺ)
18-palčna lita platišča CI1813 so v barvi gunpowder 
black, zaključni sloj je iz sijajnega prozornega laka. 
Odlikuje jih tridimenzionalna sredinska kapica.

LITO PLATIŠČE CI1812 45,5 CM (18″)
Platišče CI1812 45,5 cm (18′′) odlikujejo diamantni 
rez površine A, matiran prozoren zaključni sloj in 
odprtine v barvi rombo silver.

LITO PLATIŠČE CI1811 45,5 CM (18ʺ)
Platišče CI1811 45,5 cm (18′′) odlikujejo diamantni 
rez površine A s sijajnim prozornim zaključnim 
slojem in odprtine v barvi gunpowder black.

Lita platišča

03

02

01

Naša kolekcija litih platišč 
Civic omogoča izbiro med 
tremi možnostmi, s katerimi 
ustvarite popolnoma svoj slog 
vožnje.
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Zaščita 
in varnost
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Zaščita 
in varnost

Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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Paket imenujemo Zaščitni z dobrim razlogom. Paket, 
ki vsebuje bočne obloge karoserije v barvi karoserije, 
zavesice (spredaj in zadaj), zaščito praga prtljažnika, 
prednje in zadnje predpražnike, uporabne v vseh 
sezonah, in zložljivo preprogo za prtljažnik, ščiti vaš 
Civic pred udarci in praskami. Vsi dodatki so izdelani iz 
trpežnih in kakovostnih materialov.

Zaščita
Paket

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV
Zaščitne letve pragov dodajo vašemu vozilu osebni pridih, 
hkrati pa ščitijo pragove pred poškodbami in praskami.  
Izdelane so iz brušenega nerjavnega jekla in imajo vpadljiv, 
poliran logotip Civic. Paket vključuje:  
Sprednje in zadnje zaščitne letve pragov. 
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SPREDNJI IN ZADNJI ZAVESICI
Komaj opazne sprednje in zadnje zavesice ščitijo vozilo pred umazanijo in 
kamenčki. So odlična dolgoročna zaščita. 

ZAŠČITA PRAGA PRTLJAŽNIKA
Zaščita praga prtljažnika je praktična in stilna dodatna oprema za 
prtljažnik. Ščiti pred praskami in vdrtinami. S privlačno površino iz 
brušenega nerjavnega jekla se popolnoma prilega oblogi prtljažnika.

ZAŠČITA STOPNICE ZADNJEGA ODBIJAČA
Zaradi nenehnega nakladanja in razkladanja prtljažnika 
lahko pride do motečih vdrtin in prask. Karoserijo svojega 
vozila zaščitite z lepo zaščito stopnice zadnjega odbijača.

Deli paketa so na voljo tudi ločeno.  
Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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1. Bočne obrobe karoserije 
Nič ni nadležnejšega od prask ali vdrtin na karoseriji. 
Bočne obrobe karoserije so izdelane iz mehkega materiala, 
odpornega proti udarcem. Zagotavljajo bočno zaščito in 
prispevajo k lepi obliki vozila.

2. Pokrivalo vetrobranskega stekla 
Pokrivalo vetrobranskega stekla z logotipom Civic je 
zasnovano za zaščito vašega vozila pred vremenskimi vplivi. 
Hkrati ščiti tudi ogledali in sprednji bočni okni.

in varnost
Zaščita

Zaščitite svoje vozilo z dodatki za zaščito pred 
vremenskimi vplivi in vsakodnevno obrabo. 
Bočne obrobe karoserijo ščitijo pred poškodbami 
in praskami, pokrivalo vetrobranskega stekla pa 
zagotavlja jasen pogled v vsakem vremenu. 

1

Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazani model je Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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Prevažanje
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Prevažanje

Prikazan je model Honda Civic 2,0 i-MMD Hybrid Advance v barvi platinum white pearl.
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Če pogosto prevažate prtljago ali posebno 
opremo, vam bo paket Cargo v pomoč pri 
organizaciji in varnosti. Paket vključuje: korito 
prtljažnika in organizator korita prtljažnika.

Cargo
Paket

1. Korito prtljažnika 
 Vodotesno, protizdrsno korito za prtljažnik 
se po obliki odlično prilega prtljažniku 
avtomobila in prtljažnik ščiti pred umazanijo 
ter praskami. Robovi so dvignjeni, korito pa je 
opremljeno z logotipom Civic.

2. Organizator korita prtljažnika 
Organizator preprečuje drsenje tovora in ga 
ves čas ohranja na mestu. 

Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazan je model Honda Civic 2,0 i-MMD 
Hybrid Advance v barvi platinum white pearl
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1. Zložljiva preproga prtljažnika 
Zložljiva preproga prtljažnika nudi zaščito prtljažniku 
in celotni površini za tovor, ko so zadnji sedeži zloženi. 
Preprogo prtljažnika je mogoče obrniti; ena stran je 
narejena iz taftane preproge, druga pa ima vodoodbojni 
in protizdrsni vzorec. Poleg tega je preproga opremljena 
s prilagodljivim poklopcem, ki preprečuje praske na 
odbijaču pri raztovarjanju in natovarjanju avtomobila.

2. Mreža za pse 
Mreža za pse varno zadržuje hišne ljubljenčke, saj ločuje 
predel za zadnje potnike od predela prtljažnika.  
Povsem se prilega notranjosti med naslonom sedeža in 
streho. Nepogrešljiva je za vse, ki imajo hišne ljubljenčke.

3. Mreža za prtljažnik 
Mreža za prtljažnik v slogu viseče mreže ohranja tovor 
pokonci in varno na mestu.

Hitra dostopnost in uporabnost: poleg izjemnega 
videza je Civic opremljen tako, da greste lahko kamor 
koli in se ukvarjate s čimer koli. Zložljiva preproga 
prtljažnika ščiti mehkejše predmete. Stvari bodo 
ostale na svojem mestu s pomočjo mreže za prtljažnik, 
z mrežo za pse pa se boste lahko vozili s svojim 
štirinožnim prijateljem.

Prevažanje

Lita platišča se prodajajo ločeno. Prikazan je model Honda 
Civic 2,0 i-MMD Hybrid Advance v barvi platinum white pearl

1
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Prikazana modela sta Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v barvi 
platinum white pearl  
in Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic

1. Nosilec za smuči in desko 
Nosilec, ki je preprost za uporabo, je primeren za en ali 
dva para smuči (odvisno od velikosti smuči) ali eno snežno 
desko.  
Smuči ali snežna deska se varno pritrdijo med dva 
gumijasta profila, ki ščitita opremo. Namestitev je preprosta 
in zanjo ne potrebujete orodja. Vključene so ključavnice, 
teža 3,6 kg.

2. Strešni nosilec 
Povečajte zmogljivost prevažanja tovora z varnim strešnim 
nosilcem. Vključuje štiri ključavnice. Največja masa 
obremenitve: 60 kg ali največ eno kolo.

3. Nosilec za kolesa Thule – Easyfold XT 
Thule nosilec za kolesa, za katerega je Honda izdala 
certifikat, je primeren za prevoz dveh koles. Je preprost 
za namestitev, za namen shranjevanja pa se hitro zloži. Za 
dostop do prtljažnika ima funkcijo preklopa, opremljen je 
s sistemom zaklepanja proti kraji. Na voljo je s 13-pinskim 
konektorjem, zato potrebuje 13-pinsko ožičenje.

4. Strešni nosilec za kolesa Thule – Expert 298 
Univerzalni nosilec za kolo je preprost za namestitev. 
Zasnovan je za hitro nalaganje in razkladanje koles. 
Opremljen je z zaklepanjem, ki preprečuje krajo kolesa. 
Največja teža kolesa: 20 kg.

5. Snemljiva vlečna kljuka 
S snemljivo vlečno kljuko lahko brezskrbno vlečete 
tovorno ali počitniško prikolico. Ko je sneta, je manj 
vidna. Največja masa vleke: 750 kg. Največja navpična 
obremenitev: 75 kg.

6. Strešni kovček Thule 400L Motion XT M Type 
Thulejev robusten kovček, neprepusten za vodo, za katerega 
je Honda izdala certifikat, nudi dodatnih 400 litrov prostora 
za shranjevanje.  
Opremljen je s sistemom Power-Click za preprosto 
namestitev, ključavnico proti kraji in dvostranskim 
odpiranjem. Dolg je 175 cm, širok 86,5 cm in visok 46 cm.

Prevažanje
(NADALJEVANJE)
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Notranjost
in udobje
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Notranjost
in udobje

Prikazani model je Honda Civic  2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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Paket Premium Illumination združuje notranjo in zunanjo osvetlitev. 
Paket vključuje: celoten nabor elementov za osvetlitev spredaj  
pri nogah in pod sedežem, zaščitne letve pragov, držalo za skodelico  
in konzolo. Osvetlitev vratnih oblog ustvarja ambientno vzdušje,  
pika na i pa je projektor osvetljenega vzorca Civic.

in udobje
Notranjost

RDEČE OSVETLJENA OBLOGA VRAT 
Z vklopom stikala za zagon se osvetli obloga vrat; 
osvetlitev je na kljukah in žepih vrat ter oddaja 
športno rdečo svetlobo.

Deli paketa so na voljo tudi ločeno. Na voljo so tudi v beli barvi.
Prikazani model je Honda Civic  2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue metallic.
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RDEČA OSVETLITEV PRI NOGAH IN POD SEDEŽI 
Ob odklepanju vrat predel pod sedežem in celoten prednji prostor 
za noge osvetli športna rdeča svetloba. Med vožnjo s prižganimi 
žarometi je osvetlitev zatemnjena za 50 %, s čimer se preprečijo 
motnje zbranosti. Ko se žarometi izključijo, ugasnejo tudi te luči.

PROJEKTOR OSVETLJENEGA VZORCA CIVIC 
Ko se odprejo sprednja vrata, se na tla projicira vzorec Civic 
s svetlo belim sijem, ki med vstopanjem in izstopanjem iz vozila  
v temi omogoča večjo vidljivost.

RDEČA OSVETLITEV ZAŠČITNE LETVE PRAGOV 
Osvetljene zaščitne letve pragov so izdelane iz 
brušenega nerjavnega jekla in imajo rdeče osvetljen 
logo Civic. Pragove ščitijo pred madeži in praskami. 
Komplet vključuje osvetljene zaščitne letve spredaj  
in neosvetljene zaščitne letve pragov zadaj.

RDEČE DRŽALO ZA SKODELICO IN OSVETLITEV 
KONZOLE 
Z vklopom stikala za zagon in žarometov se osvetli dno 
držal za skodelice in predal za shranjevanje v sredinski 
konzoli, kar v notranjost avtomobila vnaša športno 
rdečo osvetlitev.
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1. Preproge Elegance 
Elegantne, udobne in prilegajoče se taftane preproge  
z dvojno črno nubuk obrobo in vtkanim znakom Civic so 
dokaz trajnosti. Set vključuje sprednji in zadnji preprogi.

2. Preproge Premium 
Vrhunske mehko taftane preproge z dvobarvno črno in 
srebrno nubuk obrobo s pritrjenim kovinskim znakom 
Civic so dokaz vzdržljivosti. Set vključuje sprednji in zadnji 
preprogi.

3. Standardne preproge 
Iglane klobučevinaste preproge so izdelane posebej za vaše 
vozilo in opremljene s tkano obrobo ter znakom Civic. Set 
vključuje sprednji in zadnji preprogi.

4. Sprednje in zadnje preproge za vse sezone 
Celoletne preproge z dvignjenimi robovi so narejene za 
zaščito celotnega prostora za noge in se ponašajo  
s pritrjenim logotipom Civic. 
So robustne, a preproste za vzdrževanje. Set vključuje 
sprednji in zadnji preprogi.

5. Senčila 
V vozilu s temi senčili sonce ne po pripekalo neposredno  
na vas.  
Potnikom zadaj zagotavljajo zaščito pred soncem, preprosto 
se namestijo in snamejo. Komplet vključuje dve senčili  
in ustrezni vrečki za shranjevanje.

6. Honda Kidfix 
Pametni otroški sedež 2-v-1, odobren na podlagi najnovejše 
uredbe I-SIZE, omogoča udobno namestitev majhnih 
in večjih potnikov starosti od 3,5 do 12 let. Naslonjalo 
raste z otrokom in nudi veliko prostora, hkrati pa skrbi za 
njegovo varnost. Sedež je popolnoma nastavljiv in pritrjen 
neposredno na podvozje avtomobila. Za otroke, večje od  
135 cm, naslon preprosto odstranite.

in udobje
Notranjost

Prikazani model je Honda Civic  2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi 
premium crystal blue metallic.
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Prikazani model je Honda Civic  2.0 i-MMD Hybrid Sport v barvi premium crystal blue 
metallic.
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Paket Sports

Oprema Sport
Vključuje spojler ducktail, 
bočno spodnjo zaščito in temne 
kromirane znake (črn logotip 
Honda spredaj in zadaj, ime 
avtomobila, e:HEV).

08E0P-T50-BLSP Oprema Elegance & 
Advance
Vključuje spojler ducktail, bočno 
spodnjo zaščito, pokrova zunanjih 
vzvratnih ogledal in temno 
kromirane znake (črn logotip 
Honda spredaj in zadaj, ime 
avtomobila, e:HEV).

08E0P-T50-BLSPM

Polni paket Carbon Style

Oprema Elegance & 
Advance 
Brez vlečne kljuke

Vključuje sprednjo spodnjo zaščito, 
zadnjo spodnjo zaščito, obrobo 
meglenk, spojler ducktail, dodatna 
pokrova zunanjih ogledal v barvi 
berlina black; opremo zaokrožujeta 
pokrova zunanjih ogledal Carbon 
Style.

08PCK-T50-CBF1 Oprema Elegance & 
Advance
Z vlečno kljuko

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito za 
vlečno kljuko, obrobo meglenk, 
spojler ducktail, dodatna pokrova 
zunanjih ogledal v barvi berlina 
black in pokrova zunanjih ogledal 
Carbon Style.

08PCK-T50-CBTH1

Oprema Sport 
Brez vlečne kljuke

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito, 
obrobo meglenk, spojler ducktail in 
pokrova zunanjih ogledal Carbon 
Style.

08PCK-T50-CBF2 Oprema Sport 
Z vlečno kljuko

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito za 
vlečno kljuko, obrobo meglenk, 
spojler ducktail in pokrova zunanjih 
ogledal Carbon Style.

08PCK-T50-CBTH2

Paket Carbon Style Light

Brez vlečne kljuke

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito, 
obrobo meglenk in spojler ducktail, 
vse z zaključnim slojem Carbon 
Style.

08E0P-T50-CARE Z vlečno kljuko

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito za 
vlečno kljuko, obrobo meglenk, 
spojler ducktail, vse z zaključnim 
slojem Carbon Style.

08E0P-T50-CARTH

Šport in dizajn – paketi

Številke delov in vsebina se lahko spremenijo. Najtočnejše informacije dobite 
pri lokalnem Hondinem predstavniku.
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Paket Ilmenite Titanium

Brez vlečne kljuke

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito, 
bočno spodnjo zaščito, obrobo 
meglenk, pokrova zunanjih 
vzvratnih ogledal, vse v zaključnem 
sloju titanium.

08E0P-T50-ILME Z vlečno kljuko

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito 
za vlečno kljuko, bočno spodnjo 
zaščito, obrobo meglenk in pokrova 
zunanjih ogledal, vse v zaključnem 
sloju titanium.

08E0P-T50-ILMTH

Paket Nordic Silver

Brez vlečne kljuke

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito, 
bočno spodnjo zaščito, obrobo 
meglenk, pokrova zunanjih ogledal, 
vse v srebrnem zaključnem sloju.

08E0P-T50-N0RE Z vlečno kljuko

Paket vključuje sprednjo spodnjo 
zaščito, zadnjo spodnjo zaščito 
za vlečno kljuko, bočno spodnjo 
zaščito, obrobo meglenk, pokrova 
zunanjih ogledal, vse v srebrnem 
zaključnem sloju.

08E0P-T50-N0RTH

Paket Black Emblem

Vsa oprema
08F20-T50-600
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Šport in dizajn – dodatno

Zaščita 
sprednjega 
odbijača
Značilnosti: 
Premium Crystal Blue 
Metallic 
08F01-T50-6S0B

Berlina Black 
08F01-T50-610B

Platinum White Pearl 
08F01-T50-630B

Sonic Grey Pearl 
08F01-T50-660B

Crystal Black Pearl 
08F01-T50-680B

Premium Crystal Red 
Metallic 
08F01-T50-6B0B

Spojler ducktail
Značilnosti: 
Premium Crystal Blue 
Metallic 
08F02-T50-6S0H

Berlina Black 
08F02-T50-600J

Carbon Style 
08F02-T50-600K

Platinum White Pearl 
08F02-T50-630H

Sonic Grey Pearl 
08F02-T50-660H

Crystal Black Pearl 
08F02-T50-680H

Premium Crystal Red 
Metallic 
08F02-T50-6B0H

Bočna spodnja 
zaščita
Značilnosti: 
Berlina Black 
08F04-T50-610

Nordic Silver 
08F04-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F04-T50-6X0

Sprednja 
spodnja zaščita
Značilnosti: 
Premium Crystal Blue 
Metallic 
08F23-T50-6S0

Carbon Style 
08F23-T50-600A

Platinum White Pearl 
08F23-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08F23-T50-660

Crystal Black Pearl 
08F23-T50-680

Premium Crystal Red 
Metallic 
08F23-T50-6B0

Nordic Silver 
08F23-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F23-T50-6X0

Obrobe 
meglenk
Značilnosti: 
Nordic Silver 
08F56-T50-6W0

Carbon Style 
08F56-T50-600A

Ilmenite Titanium 
08F56-T50-6X0 

Pokrova 
zunanjega 
ogledala
Značilnosti: 
Carbon Style za opremo 
Sports 
08R06-T50-600A

Carbon Style za opremi 
Elegance in Advance  
08PCK-T50-MCEA

Berlina Black 
08R06-T50-610

Nordic Silver 
08R06-T50-620

Ilmenite Titanium 
08R06-T50-630 
 

Zadnja spodnja 
zaščita 
Značilnosti: 
Premium Crystal Blue – za 
vozila brez vlečne kljuke 
08F24-T50-6S0

Za vozila 
brez vlečne kljuke

Carbon Style 
08F24-T50-600B

Platinum White Pearl 
08F24-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08F24-T50-660

Crystal Black Pearl 
08F24-T50-680

Premium Crystal Red 
Metallic 
08F24-T50-6B0

Premium Crystal Blue 
Metallic 
08F24-T50-6S0

Nordic Silver 
08F24-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F24-T50-6X0

Za vozila 
z vlečno kljuko

Carbon Style 
08F24-T50-600C

Platinum White Pearl 
08F24-T50-630A

Sonic Grey Pearl 
08F24-T50-660A

Crystal Black Pearl 
08F24-T50-680A

Premium Crystal Red 
Metallic 
08F24-T50-6B0A

Premium Crystal Blue 
Metallic 
08F24-T50-6S0A

Nordic Silver 
08F24-T50-6W0A

Ilmenite Titanium 
08F24-T50-6X0A
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Lito platišče 
CI1811, 45,5 cm 
(18″)
08W18-T50-600

Lito platišče 
CI1812, 45,5 cm 
(18″) 
08W18-T50-600B

Lito platišče 
CI1813, 45,5 cm 
(18″)
08W18-T50-600C

Varnostne 
matice platišč 
Chrome
08W42-SJD-604

Varnostne 
matice platišč 
Black
08W42-T7S-601

Pokrovi kolesnih 
matic Chrome
08W42-SP0-R00

Pokrovi kolesnih 
matic Black
08W42-SZT-000

Lita platišča, zimska platišča in okrasi

Paket 
Protection 
Vključuje bočne obrobe 
karoserije v barvi karoserije, 
zavesice (spredaj in zadaj), 
okrasno obrobo prtljažnika, 
celoletne sprednje in 
zadnje preproge ter zložljivo 
preprogo za prtljažnik.

Platinum White Pearl 
08PCK-T50-PR0L1 

Sonic Grey Pearl 
08PCK-T50-PR0L2

Crystal Black Pearl 
08PCK-T50-PR0L3

Premium Crystal Red 
Metallic 
08PCK-T50-PR0L4

Premium Crystal Blue 
Metallic 
08PCK-T50-PR0L5

Bočne obrobe 
karoserije
Platinum White Pearl  
08P05-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08P05-T50-660

Crystal Black Pearl 
08P05-T50-680

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P05-T50-6B0

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08P05-T50-6S0

Zaščitne letve 
pragov
08F05-T50-600

Sprednji in 
zadnji zavesici
08P00-T50-600

Pokrivalo 
vetrobranskega 
stekla
08P38-T50-600

Zaščita 
stopnice 
zadnjega 
odbijača
08P01-T50-600

Zaščita in varnost
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Paket Cargo
Paket vključuje korito 
prtljažnika in organizator 
korita prtljažnika.

08PCK-T50-CARG

Mreža za 
pritrditev v 
prtljažniku
08L96-TEA-601A

Zaščita praga 
prtljažnika
08F07-T50-600

Korito 
prtljažnika
08U45-T50-600

Mreža za pse
08U35-T50-600

Zložljiva 
preproga 
prtljažnika
08P11-T50-600

Strešni nosilec
08L02-T47-600

Nosilec za 
smuči in snežno 
desko
08L03-TA1-601G

Strešni kovček 
Thule 400L  
Force XT M
08L20-E09-FX

Strešni kovček 
Thule 400L 
Motion, tip XT M
08L20-E09-MX

Strešni kovček 
Thule 300L 
Motion, tip XT 
Sport
08L20-E09-MXSP

Strešni nosilec 
koles Thule 
Rack Expert 
298
08L07-E09-600A

Nosilec koles 
Thule – Coach
08L14-E09-C00

Nosilec koles 
Thule – Easyfold 
XT 
08L14-E09-EX

Snemljiva 
vlečna kljuka 
s 13-pinskim 
ožičenjem
08L92-T50-D13P

Številke delov in vsebina se lahko spremenijo.  
Najtočnejše informacije dobite pri lokalnem Hondinem predstavniku.  
Prikazane slike so samo ilustrativne narave.

Prevažanje
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Paketi Notranjost in udobje

Paket rdeče notranje osvetlitve Illumination Paket bele notranje osvetlitve Illumination

Standard 
Vključuje osvetlitev spredaj 
pri nogah in pod sedeži, 
držala za skodelico, konzole 
in vratnih oblog. 
 
08E0P-T50-IILR

Paket Premium
Vključuje osvetlitev spredaj 
pri nogah in pod sedeži, 
zaščitne letve pragov, držala 
za skodelico, konzole in 
vratnih oblog ter projektor 
belo osvetljenega talnega 
vzorca Civic.

08E0P-T50-PIRLH

Standard 
Vključuje osvetlitev spredaj 
pri nogah in pod sedeži, 
držala za skodelico, konzole 
in vratnih oblog. 
 
08E0P-T50-IILW

Paket Premium 
Vključuje osvetlitev spredaj 
pri nogah in pod sedeži, 
zaščitne letve pragov, držala 
za skodelico, konzole, vratnih 
oblog ter projektor belo 
osvetljenega talnega vzorca 
Civic. 
 
08E0P-T50-PIWLH

Belo osvetljene 
zaščitne letve 
pragov
08E12-T50-600A

Bela osvetlitev 
držala skodelic 
in konzole
08E16-T50-600A

Rdeča 
osvetlitev 
držala skodelic 
in konzole
08E16-T50-600B

Rdeče 
osvetljene 
zaščitne letve 
pragov
08E12-T50-600B

Belo osvetljena 
obloga vrat
08E20-T50-600A

Rdeče 
osvetljena 
obloga vrat
08E20-T50-600B

Standardne 
preproge
08P14-T50-610

Bele luči pri 
nogah in pod 
sedežem
08E10-T50-600A

Rdeče luči pri 
nogah in pod 
sedežem
08E10-T50-600B

Sprednji in 
zadnji celoletni 
preprogi
08P17-T50-610

Preproge 
Elegance
08P15-T50-620

Preproge 
Premium
08P16-T50-630

2022 Honda 
KIDFIX
08P90-E13-600D

2022 Honda 
Trifix 
08P90-TLA-600B

2022 Honda 
Baby Safe 
08P90-E13-600B

Senčila
08R13-T50-600

Pepelnik
08U25-S50-601

2022 Honda 
Baby Safe 
ISOFIX
 08P90-E13-600C

Projektor 
osvetljenega 
vzorca
08V27-T50-600

Dodatno
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Honda odgovorno uporablja papir proizvajalcev iz EU.  
Prosimo, da me ne zavržete, ampak me predajte prijatelju ali reciklirajte.

Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Hondina dodatna oprema je zasnovana tako, da 
ustreza predpisom EU, vendar je potrebno preveriti tudi lokalne predpise. Čeprav Honda Europe skrbno pripravi 

produktno informacijo, pa se ti podatki ne smejo šteti kot končni. Pred naročanjem se obvezno posvetujte z vašim 
pooblaščenim prodajalcem. 

Uradni distributer: AC-Mobil d.o.o., Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana


