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Paprastas, lankstus ir patogus būdas įsigyti  
ir apdrausti savo naująją „Honda“.

„Honda“ atsakingai įsigyja popierių iš ES gamintojų. Neišmesk manęs! 
Perduok mane draugui arba perdirbk.

Šie techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam tiekiamam ar parduodamam gaminiui. Gamintojai pasilieka teisę bet kada ir bet kokiu, jų manymu, tinkamu būdu keisti techninius duomenis, 
įskaitant ir spalvas, su arba be išankstinio perspėjimo. Gali būti atlikta didelių ir mažų pakeitimų, tačiau dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateikta informacija būtų tiksli. 
Šis leidinys jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas bendrovės pasiūlymu jokiam asmeniui. Pardavimą vykdo tik platintojas arba prekybos atstovas pagal standartines pardavimo ir garantijos, kurią 
suteikia platintojas arba prekybos atstovas, sąlygas, kurių kopijas galima iš jų gauti. Nors ir stengiamasi užtikrinti techninių duomenų tikslumą, brošiūros paruošiamos ir išspausdinamos keletą mėnesių 
prieš pradedant platinti, todėl jose ne visada iš karto atsispindi techninių duomenų pakeitimai arba, išskirtiniais atvejais, konkrečios įrangos tiekimas. Visada klientams patariame aptarti techninius 

duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.



Visiškai iš naujo sukurtas ir pagamintas 
naujasis „Civic“ hečbekas įkūnija mūsų 
naujovišką dvasią ir techninio tobulumo 
paieškas. Viso to rezultatas – sukurtas 

unikalumu ir sportiškumu pasižymintis dailus, 
patogus ir modernus automobilis, kurį įdomu 

vairuoti. Be viso to, automobilis sukurtas 
gyvybiškai svarbų komponentą - Jus.
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Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.01



IŠORĖS 
DIZAINAS

Nepaneigiamai išskirtinis, neabejotinai 
aptakus ir sportiškas, „Civic“ modernus 

dizainas yra unikalus veržlių kėbulo linijų ir 
glotnių atletiškų linkių derinys. Kaustantis 

dėmesį automobilis, tačiau jis sukurtas 
tam, kad jį vairuotumėt.

Pavaizduotas „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos 
„Civic VTEC TURBO Executive 126 AG“ hečbekas.
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Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas. 05 06



MŪSŲ NAUJOS 
KARTOS 

VARIKLIAI
Sukūrėme du naujus variklius su turbokompresoriais, kad 

naujausiam „Civic“ suteiktume galią ir ekonomiškumą, 
atitinkančius jo išvaizdą. Galite rinktis galingą ir patobulintą 

VTEC TURBO 182 AG arba efektyvų VTEC TURBO 126 AG. 
Juose įdiegta „Earth Dreams“ technologija, suteikianti 

puikų greičio charakteristikų ir ekonomiškumo balansą. 
Šie naujieji varikliai gali būti derinami su greitai jungiama 

6 pavarų mechanine arba sklandžia naująja bepakope 
automatine pavarų dėže.

Pavaizduotas „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos „Civic VTEC TURBO Executive 126 AG“ hečbekas. 07 08



PASIJUSKITE  
JO DALIMI

Ergonomiška vairavimo padėtis ir nauja dviejų krumpliaračių vairo sistema 
užtikrina puikią „Civic“ reakciją ir valdymą, taip pat teikia malonios 

vairavimo patirties. Pakabos konfigūracija taip pat užtikrina dinamišką 
valdymą. Jos gale įdiegta nepriklausoma kelių svirčių sistema,  

o priekyje – „MacPherson“ statramstis. Mes ištyrėme ir persvarstėme 
kiekvieną automobilio valdymo aspektą, panaudojome tąsaus plieno 
elementus ir sukūrėme naują lengvą, mažiau sveriantį kėbulą, kuris 

užtikrina didesnį standumą bei naujojo „Civic“ judrumą.  
Visos šios technologijos buvo sukonstruotos dirbant kartu,  

siekiant sukurti automobilį, kuris būtų laikomas pažangiausiu  
ir sportiškiausiu kada nors sukurtu „Civic“.

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas. 09 10



KLASĖJE 
PIRMAUJANTIS 

ERDVUMAS
Norėjome sukurti automobilį, skirtą realiam pasauliui, – vieną iš 

erdviausių klasėje ir pakankamai lankstų automobilį, kad jame tilptų 
viskas, ko tik prireiks. „Civic“ gausu apgalvotų funkcijų, pavyzdžiui 

didelis bagažinės dangtis, leidžiantis lengviau pakrauti ir iškrauti krovinį, 
universalios santykiu 60:40 padalytos nulenkiamosios galinės  

sėdynės ir įtraukiamas dvipusis bagažinės uždangalas,  
kurį galima valdyti viena ranka.

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.
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TELPA 
PUIKIAI

Kai iš gyvenimo mėgstate pasiimti kuo 
daugiau, įdomu, kaip ketinate viską 

sutalpinti į vieną dieną. Kad ir kaip ten 
būtų, bent jau neturėsite problemų 
sutalpindami viską į naująjį „Civic“. 

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.13 14



AUKŠTA KOKYBĖ 
IR MODERNIOS 

TECHNOLOGIJOS

Apgaubkite save komfortu ir kokybe, 
minkštomis medžiagomis ir aukščiausios 

klasės detalėmis. Įdiegėme daugybę 
naudingų technologijų, pavyzdžiui 

mūsų naująją išmaniąją 7 col. „Honda 
CONNECT“ informacinę ir pramogų 

sistemą su jutikliniu ekranu*, dviejų zonų 
klimato kontrolės sistemą, šildomas 

priekines ir galines sėdynes** ir naująjį 
elektrinį stovėjimo stabdį, kad galėtumėte 

dar labiau mėgautis kiekviena kelione.

*„Honda CONNECT“ yra standartinė įranga visuose modeliuose, išskyrus S ir „Comfort“ komplektacijas. 
**Šildomos galinės sėdynės yra tik standartinė įranga „Prestige“ ir pasirinktinė „Executive“ komplektacijos įranga. 
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus 
atskirame intarpe. 
Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.15 16



JŪSŲ ERDVĖ
Sėdėdami patogiai išformuotose sėdynėse 

įsitikinsite, kad „Civic“ salonas – vienas 
erdviausių klasėje. Jame sumontuotas platus ir 
didelis prietaisų skydelis, paprastai ir patogiai 

išdėstyti valdymo įtaisai, be to, salonas pasižymi 
puikiu matomumu visomis kryptimis. 

Mes ilgai dirbome, kad sukurtume ramią, tylią 
erdvę, kurioje galėtumėte tiesiog atsipalaiduoti 

ir mėgautis važiavimu.

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.Pavaizduotas „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos „Civic VTEC TURBO Executive 126 AG“ hečbekas. 17 18



NAUJASIS  
„CIVIC SPORT“

Dėl savo dinamiškos ir skulptūriškos išvaizdos bei dvigubo centre 
sumontuoto išmetimo vamzdžio, naujasis „Civic Sport“ stovėjimo 

aikštelėje atrodo toks pat galingas ir veržlus, koks yra kelyje.  
Jo aerodinamiškai patobulintas priedų paketas, įspūdingi  

galiniai žibintai ir stogo aptakas dar labiau papildo  
stulbinamai estetišką išvaizdą. 

„Sport“ yra viena iš trijų nuostabių komplektacijų su VTEC TURBO 182 AG 
varikliu, ją papildo geresnių specifikacijų „Sport Plus“ ir itin prabangus 

„Prestige“ su odiniais apmušalais.

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.19 20



Už išskirtinių juodų grotelių ir galingų LED priekinių žibintų slepiasi  
mūsų naujasis VTEC TURBO 182 AG variklis –  

pakankamai galingas, kad nustebintų.

Sportiška patirtis tęsiama nuostabiomis salono dizaino detalėmis, pavyzdžiui 
raudonu matuoklių apšvietimu, aliumininiais pedalais, oda aptrauktu vairu ir 

odos pluošto vaizdo apdailos detalėmis. Visa tai kiekvienoje kelionėje privers 
jūsų širdį plakti šiek tiek greičiau.

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.2221



HONDA 
CONNECT

„Civic“ įrengta naujos kartos 7 col. įstrižainės „Honda CONNECT“ 
automobilinė garso ir informacinė sistema* su DAB skaitmeninio 

radijo imtuvu, „Apple Carplay“® ir „Android Auto“™. Įdiegtas 
internete veikiantis AHA™ garso leistuvas taip pat leidžia jungtis 

prie mėgstamos muzikos, transliacijų ir naujienų paslaugų.

„Honda CONNECT“ neleis nutolti nuo visų dalykų, kuriuos 
mėgstate gyvenime, pavyzdžiui, muzikos ir draugų, ir visa tai –  

viename centriniame jutikliniame ekrane. 

*„Honda CONNECT“ yra standartinė įranga visuose modeliuose, išskyrus S ir „Comfort“ komplektacijas. 
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, žr. techninius duomenis, 
pateiktus atskirame intarpe. 
Pavaizduotas „Civic Sport Plus“ hečbekas.
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UŽTIKRINA RYŠĮ
„Civic“ įrengta naujoji 7 col. įstrižainės „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir informacinė sistema, 

neleidžianti atitrūkti nuo to, ką labiausiai mėgstate, pavyzdžiui, muzikos ir draugų,  
ir visa tai matysite viename centriniame jutikliniame ekrane. 

„ A P P L E  C A R P L AY “® I R  „ A N D R O I D  A U TO “™ **

Labai lengvai galite savo „Android“ telefoną 
arba „iPhone“ prijungti prie jutiklinio ekrano, 
skambinti, klausytis muzikos, siųsti ir gauti 

pranešimus.

PA LY D O V I N Ė  N AV I G AC I J A

Integruotas „Garmin“ palydovinis navigatorius 
leidžia lengvai rasti kelią, o eismo pranešimų 

kanalas visada nukreipia tinkamiausiu maršrutu.

DA U G I A K A M P Ė  G A L I N I O  VA I Z D O  K A M E R A

Įjunkite atbulinės eigos pavarą, ir 7 colių ekrane 
automatiškai įsijungs galinio vaizdo kameros 
vaizdas, kuriame galėsite pasirinkti vieną iš 
plačiakampių vaizdų arba vaizdą iš viršaus.

DA B  S K A I T M E N I N I S  R A D I J A S

Mėgaukitės skaitmeninio garso kokybe ir 
rinkitės iš daugelio aiškiai rodomų stočių.

*„Honda CONNECT“ yra standartinė įranga visuose modeliuose, išskyrus S ir „Comfort“ komplektacijas. Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui 
naršyti užtikrinamas per vietinio belaidžio tinklo („Wi-Fi“) susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami 

duomenys ir gali atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. 
Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. *Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, žr. techninius 

duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 
„Apple CarPlay“ atpažįsta tik „iPhone 5“ arba naujesnius modelius su iOS 8.4 arba naujesne versija. Jei norite naudoti „Android Auto“™, iš „Google Play“™ 

turite atsisiųsti savo išmaniajam telefonui „Android Auto“™ skirtą programą. „Android Auto“™ atpažįsta tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas. 
Pavaizduotas „Civic“ hečbekas „Sport Plus“.

** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite "Apple CarPlay®" „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse

25 26



HONDA SENSING
„Honda SENSING“ – tai viena pažangiausių 
saugos technologijų sistemų, skirtų jums ir jūsų 
keleiviams apsaugoti.

CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių 
sistema su pėsčiųjų atpažinimo savybe 
Jei yra susidūrimo su transporto priemone ar 
pėsčiuoju tikimybė, ši funkcija praneša apie 
pavojų, taip pat sumažina važiavimo greitį, kad 
padėtų kuo labiau sumažinti bet kokio smūgio 
padarinius. 

Įspėjimo kertant eismo juostą sistema 
Jei automobilis išvažiuoja iš juostos neįjungus 
posūkio signalo, mirksi įspėjamasis ir siunčiamas 
garsinis signalas, kad atkreiptų Jūsų dėmesį ir 
galėtumėte vairu pakeisti judėjimo trajektoriją. 

Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
Ant priekinio stiklo sumontuota kamera aptinka 
ar automobilis nukrypsta iš kelio, ir, naudodama 
elektrinį vairo stiprintuvą, atlieka tikslias judėjimo 
korekcijas, kad išlaikytų transporto priemonę 
eismo juostoje. Tam tikromis sąlygomis ji taip pat 
gali įjungti stabdžius.

Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
Padeda išlikti eismo juostos viduryje, dėl 
mažesnio korekcijų vairu poreikio užtikrina 
mažiau įtampos keliantį vairavimą ir palengvina 
važiavimą greitkelyje.

Kelio ženklų atpažinimo sistema 
Kelio ženklų atpažinimo sistema atpažįsta kelio 
ženklus ir ekrane pateikia šią informaciją jums. 
Vienu metu gali būti rodomi du kelio ženklai.

Pavaizduotas„Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Executive 126 AG“ hečbekas. 
*Sekimo mažu greičiu funkcija galima tik versijose su bepakope automatine transmisija.

Išmanusis greičio ribotuvas 
Sumaniai sujungtos esamos reguliuojamo 
greičio ribotuvo ir kelio ženklų atpažinimo 
sistemos funkcijos, automatiškai nustatančios 
greičio apribojimą pagal kelio ženklų atpažinimo 
sistemos pateiktą informaciją.

Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio 
palaikymo sistema 
Ši sistema aptinka, ar transporto priemonė, 
važiuojanti lygiagrečia eismo juosta, ketina 
įvažiuoti priešais jus ir iš anksto nustato jūsų 
„Civic“ greitį. Ji taip pat padeda palaikyti atstumą 
tarp jūsų ir priekyje važiuojančio automobilio, kad 
jums nereikėtų keisti važiavimo greičio.

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 
sistema su sekimo mažu greičiu funkcija* 
Ši funkcija palaiko nustatytą važiavimo greitį 
ir leidžia nustatytu atstumu sekti priekyje 
važiuojančią transporto priemonę. Jei aptikta 
transporto priemonė sustoja, funkcija lėtina ir 
sustabdo jūsų transporto priemonę nespaudžiant 
stabdžių pedalo koja. Priekyje esančiam 
automobiliui pajudėjus, tiesiog spustelėkite 
akceleratorių, ir funkcija vėl ims veikti.
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PIRMIAUSIA –  
JŪSŲ SAUGUMAS

Esame įsipareigoję apsaugoti Jus, todėl naujajame „Civic“ įgyvendintos sumanių  
inžinierių idėjos. 

Nematomų zonų stebėjimo sistema* 
Leidžia saugiai keisti eismo juostą ar aplenkti, 
nes šoniniuose veidrodėliuose įrengtomis 
lemputėmis praneša apie nematomoje zonoje 
aptiktas transporto priemones.

Susikertančiomis kryptimis judančių 
automobilių įspėjimo sistema* 
Važiuojant atbulomis, susikertančiomis 
kryptimis judančių automobilių įspėjimo 
sistema gali aptikti iš bet kurios pusės 
artėjančias transporto priemones ir įspėja 
vairuotoją apie gresiantį pavojų. 

Transporto priemonės pagalbinė  
stabilumo sistema 
Transporto priemonės pagalbinė stabilumo 
sistema su sukibimo kontrolės funkcija stebi 
sukibimą ir apskaičiuoja tikslų galios arba 
stabdžių jėgos kiekį, kad pagerintų valdymą 
greitėjant, stabdant arba įveikiant posūkius.

Padangos nuleidimo įspėjimo sistema 
Padangos nuleidimo įspėjimo sistema praneša, 
jei netinkamas padangos slėgis. Pavyzdžiui ji 
gali iš anksto įspėti apie pradūrimą, dėl kurio 
lėtai mažėja padangos slėgis.

Pažangiai suderinta kėbulo inžinerija 
Pažangiai sukurta kėbulo konstrukcija tolygiau 
paskirsto priekinio smūgio energiją visai 
transporto priemonei ir padeda apsaugoti 
keleivius.

Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas 

Susidūrimo atveju šios priekinės galvos 
atramos ir 3 taškų ELR saugos diržai padeda 
apsaugoti keleivius ir sumažina kaklo traumų 
tikimybę.

*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe.
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PRESTIGE
♦ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
♦ Oda aptrauktas vairas
♦ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
♦ Sportiniai pedalai
♦ Prisitaikanti EPS
♦  Sekimo mažu greičiu funkcija (tik su bepakope 

transmisija)
♦  CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 

pėsčiųjų atpažinimo savybe
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
♦ Išmanusis greičio ribotuvas 
♦  Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 

sistema
♦ Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦  Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo  

(tik su bepakope transmisija)
♦ Adaptyvi pakabos sistema 
♦ Statymo jutikliai (priekiniai ir galiniai)

♦ Šildomos sėdynės (priekinės ir galinės)
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija –  

(7colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB, internetinis 
radijas, integruota „Aha“™ programa*, naršymas 
internete, „Apple CarPlay“® ir „Android Auto“™)***

♦ Garso sistemos valdymas ant vairo
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Galinio vaizdo kamera
♦ Galinga garso sistema – 11 garsiakalbių
♦ 2 x USB lizdas / HDMI lizdas†
♦ Tonuoti stiklai
♦ LED priekiniai žibintai
♦ LED dieniniai žibintai
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu 
♦ Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
♦ Odiniai apmušalai
♦ Chromuotos grotelės ir durelių rankenos
♦ Belaidis įkroviklis
♦ Stiklinis stoglangis (atidaromas)
♦  Išmani durelių atrakinimo ir variklio paleidimo 

sistema

VTEC TURBO 182 AG
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)

Pavaizduotas „Lunar Silver Metallic“ spalvos „Civic VTEC TURBO Prestige 182 AG“ hečbekas.
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, 

 žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 

* Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per vietinio belaidžio tinklo („Wi-Fi“) susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto 
parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti 
savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
** Informacijos apie suderinamus „Bluetooth“™ telefonus, susiejimo procedūras ir specialias suderinamas funkcijas teiraukitės prekybos atstovo. 
† Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti. 
„Apple CarPlay“ atpažįsta tik „iPhone 5“ arba naujesnius modelius su iOS 8.4 arba naujesne versija. Jei norite naudoti „Android Auto“™, iš „Google Play“™ 
turite atsisiųsti savo išmaniajam telefonui „Android Auto“™ skirtą programą. „Android Auto“™ atpažįsta tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas.
*** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite "Apple CarPlay®" „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse
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SPORT

SPORT PLUS

♦ Oda aptrauktas vairas
♦ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
♦ Sportiniai pedalai
♦ Prisitaikanti EPS
♦  Sekimo mažu greičiu funkcija (tik su bepakope 

transmisija)
♦  CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 

pėsčiųjų atpažinimo savybe
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
♦ Išmanusis greičio ribotuvas 
♦  Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 

sistema
♦ Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦  Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo  

(tik su bepakope transmisija)
♦ Statymo jutikliai (priekiniai ir galiniai)
♦ Šildomos sėdynės (priekinės)
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija –  

(7 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB, internetinis 
radijas, integruota „Aha“™ programa*, naršymas 
internete, „Apple CarPlay“® ir „Android Auto“™)***

♦ Garso sistemos valdymas ant vairo 
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Galinio vaizdo kamera 

♦ 8 garsiakalbiai
♦ 2 x USB lizdas / HDMI lizdas†
♦ Juodos grotelės
♦ Sportinė išorės apdaila (priekyje / gale / šonuose)
♦ Tonuoti stiklai
♦ LED priekiniai žibintai
♦ LED dieniniai žibintai
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
♦ Matuokliai su raudonu apšvietimu 
♦ Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema

♦  Nematomų zonų stebėjimo sistema, įskaitant 
įspėjimo apie susikertančiomis kryptimis judančius 
automobilius sistemą 

♦ Išmani durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema
♦ Belaidis įkroviklis 
♦ Galinga garso sistema – 11 garsiakalbių
♦ Stiklinis stoglangis (atidaromas)
♦ Adaptyvi pakabos sistema 

Be „Sport“ komplektacijos įrangos, „Sport Plus“ 
komplektaciją sudaro:

VTEC TURBO 182 AG 
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport 182 AG“ hečbekas.
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima,  

žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 

*Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per vietinio belaidžio tinklo („Wi-Fi“) susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto 
parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti  
savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
**Informacijos apie suderinamus „Bluetooth“™ telefonus, susiejimo procedūras ir specialias suderinamas funkcijas teiraukitės prekybos atstovo.
†Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
„Apple CarPlay“ atpažįsta tik „iPhone 5“ arba naujesnius modelius su iOS 8.4 arba naujesne versija. Jei norite naudoti „Android Auto“™, iš „Google Play“™ turite 
atsisiųsti savo išmaniajam telefonui „Android Auto“™ skirtą programą. „Android Auto“™ atpažįsta tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas. 
*** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite "Apple CarPlay®" „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse

34



EXECUTIVE
♦ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
♦ Išmani durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema 
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦ Oda aptrauktas vairas
♦ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
♦ Sportiniai pedalai
♦  Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema („ECON 

Mode“)
♦  CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 

pėsčiųjų atpažinimo savybe
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
♦ Išmanusis greičio ribotuvas 
♦  Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 

sistema
♦ Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Prisitaikanti EPS
♦  Sekimo mažu greičiu funkcija (tik su bepakope 

transmisija)
♦  Nematomų zonų stebėjimo sistema, įskaitant 

įspėjimo apie susikertančiomis kryptimis judančius 
automobilius sistemą

♦  Elektrinis stovėjimo stabdys su stabdžių sulaikymo 
funkcija 

♦ Laisvosios eigos sustabdymo funkcija
♦  Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik su bepakope 

transmisija)
♦ Adaptyvi pakabos sistema 
♦ Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema

♦ Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu
♦ Statymo jutikliai (priekiniai ir galiniai)
♦ Automatiniai prieblandos žibintai
♦ Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai
♦ Šildomos sėdynės (priekinės)
♦ Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimo valdymas
♦  Nuotoliniu būdu užlenkiami lauko veidrodėliai 

(naudojant užvedimo raktelį)
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija – 

(7 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB, internetinis 
radijas, integruota „Aha“™ programa*, naršymas 
internete, „Apple CarPlay“® ir „Android Auto“™) ***

♦ 2 x USB lizdas / HDMI lizdas†
♦ Galinga garso sistema – 11 garsiakalbių
♦ Garso sistemos valdymas ant vairo 
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Statymo galinio vaizdo kamera
♦ Stiklinis stoglangis (atidaromas) 
♦ Juodos grotelės
♦ Tonuoti stiklai
♦ LED priekiniai žibintai
♦ LED dieniniai žibintai
Premium paketas (galimas tik VTEC TURBO 126 AG CVT 
ir i-DTEC TURBO 120 AG 9AT)
♦  Odiniai apmušalai / šildomos galinės sėdynės / 

belaidis įkroviklis

VTEC TURBO 126 AG 
6 pavarų mechaninė transmisija 
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)
i-DTEC TURBO 120 AG 
9 pavarų automatinė transmisija

Pavaizduotas „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos „Civic VTEC TURBO Executive 126 AG“ 
hečbekas.*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima,  

žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 

* Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per vietinio belaidžio tinklo („Wi-Fi“) susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto 
parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti  
savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
** Informacijos apie suderinamus „Bluetooth“™ telefonus, susiejimo procedūras ir specialias suderinamas funkcijas teiraukitės prekybos atstovo. 
† Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti. 
„Apple CarPlay“ atpažįsta tik „iPhone 5“ arba naujesnius modelius su iOS 8.4 arba naujesne versija. Jei norite naudoti „Android Auto“™, iš „Google Play“™ turite 
atsisiųsti savo išmaniajam telefonui „Android Auto“™ skirtą programą. „Android Auto“™ atpažįsta tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas.
*** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite "Apple CarPlay®" „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse
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ELEGANCE
♦ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
♦  Nuotolinis centrinio užrakto valdymas,  

2 užlenkiamieji rakteliai
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦ Oda aptrauktas vairas
♦ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
♦ Sportiniai pedalai
♦  Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema  

(„ECON Mode“)
♦  CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 

pėsčiųjų atpažinimo savybe
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
♦ Išmanusis greičio ribotuvas 
♦  Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 

sistema
♦ Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Prisitaikanti EPS
♦  Sekimo mažu greičiu funkcija (tik su bepakope 

transmisija)

♦  Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik su 
bepakope transmisija)

♦ Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
♦ Statymo jutikliai (priekiniai ir galiniai)
♦ Šildomos sėdynės (priekinės)
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija – 

(7 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB, internetinis 
radijas, integruota „Aha“™ programa*, naršymas 
internete, „Apple CarPlay“® ir „Android Auto“™)***

♦ 2 x USB lizdas / HDMI lizdas†
♦ 8 garsiakalbiai
♦ Garso sistemos valdymas ant vairo 
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Statymo galinio vaizdo kamera
♦ Juodos grotelės
♦ Tonuoti stiklai
♦ Halogeniniai priekiniai žibintai
♦ LED dieniniai žibintai

VTEC TURBO 126 AG 
6 pavarų mechaninė transmisija 
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)
i-DTEC TURBO 120 AG 
9 pavarų automatinė transmisija

* Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per vietinio belaidžio tinklo („Wi-Fi“) susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto 
parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir gali atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti  
savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
** Informacijos apie suderinamus „Bluetooth“™ telefonus, susiejimo procedūras ir specialias suderinamas funkcijas teiraukitės prekybos atstovo.
† Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
„Apple CarPlay“ atpažįsta tik „iPhone 5“ arba naujesnius modelius su iOS 8.4 arba naujesne versija. Jei norite naudoti „Android Auto“™, iš „Google Play“™ turite 
atsisiųsti savo išmaniajam telefonui „Android Auto“™ skirtą programą. „Android Auto“™ atpažįsta tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas. 
*** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite "Apple CarPlay®" „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse

Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Civic VTEC TURBO Elegance 126 AG“ hečbekas.
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima, 

 žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 38



COMFORT
♦ 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
♦  Nuotolinis centrinio užrakto valdymas,  

2 užlenkiamieji rakteliai
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦  Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema  

(„ECON Mode“)
♦  CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 

pėsčiųjų atpažinimo savybe
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
♦ Išmanusis greičio ribotuvas 
♦  Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 

sistema
♦ Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Prisitaikanti EPS
♦  Elektrinis stovėjimo stabdys su stabdžių sulaikymo 

funkcija 

♦ Laisvosios eigos sustabdymo funkcija
♦ Automatinė oro kondicionavimo sistema
♦ Automatiniai prieblandos žibintai
♦ Reguliuojamo aukščio teleskopinis vairas
♦ Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai
♦ Šildomos sėdynės (priekinės)
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦ Garso sistema su 5 colių ekranu 
♦ USB / AUX lizdas (dera su „iPod“)†
♦ 8 garsiakalbiai
♦ Garso sistemos valdymas ant vairo
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)*
♦ Juodos grotelės
♦ Halogeniniai priekiniai žibintai
♦ LED dieniniai žibintai
♦  Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo 

laikmatis (grįžimo namo / išvažiavimo iš namų 
funkcija)

VTEC TURBO 126 AG 
6 pavarų mechaninė transmisija

Pavaizduotas „Crystal Black Pearl“ spalvos „Civic VTEC TURBO Comfort 126 AG“ hečbekas. 
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima,  

žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 

†Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
*Informacijos apie suderinamus „Bluetooth“™ telefonus, susiejimo procedūras ir specialias suderinamas funkcijas teiraukitės prekybos atstovo.
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S
♦ 16 colių plieniniai ratlankiai 
♦  Nuotolinis centrinio užrakto valdymas,  

2 užlenkiamieji rakteliai
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦  Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema  

(„ECON Mode“)
♦  CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su 

pėsčiųjų atpažinimo savybe
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
♦ Išmanusis greičio ribotuvas 
♦  Išmanioji prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo 

sistema
♦ Nukrypimo kelyje sušvelninimo sistema 
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Prisitaikanti EPS
♦  Elektrinis stovėjimo stabdys su stabdžių sulaikymo 

funkcija 
♦ Laisvosios eigos sustabdymo funkcija
♦ Automatiniai prieblandos žibintai
♦ Reguliuojamo aukščio teleskopinis vairas
♦ Juodos grotelės
♦ Halogeniniai priekiniai žibintai
♦ LED dieniniai žibintai

VTEC TURBO 126 AG 
6 pavarų mechaninė transmisija

JUODA MEDŽIAGA JUODA ODA DRAMBLIO KAULO 
SPALVOS ODA*

PRESTIGE ♦ ♦*
SPORT PLUS ♦
SPORT ♦
EXECUTIVE ♦ ♦** ♦*
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦
S ♦

Kad ir kokios spalvos „Civic“ pasirinktumėte, 
mūsų medžiaginiai ir odiniai apmušalai  

puikiai ją papildys.

SALONO 
APMUŠALAI

02 JUODA ODA 03 DRAMBLIO KAULO SPALVOS ODA01 JUODA MEDŽIAGA

*Dramblio kaulo spalvos odiniai apmušalai galimi tik pasirinkus „Crystal Black Pearl“ ir „Polished Silver Metalic“ spalvas.
**Odiniai apmušalai yra pasirinktiniai „Executive“ komplektacijos apmušalai kaip „Premium Pack“ dalis (dar yra šildomos galinės sėdynės ir belaidis įkroviklis). 

Pavaizduotas „Polished Metal Metallic“ spalvos „Civic VTEC TURBO S 126 AG“ hečbekas.
*Norėdami sužinoti, kurių komplektacijų automobiliuose ši įranga galima,  

žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 41



S O N I C  G R E Y  P E A R L W H I T E  O R C H I D  P E A R L LU N A R  S I LV E R  M E TA L L I C

B R I L L I A N T  S P O R T Y  B LU E  M E TA L L I C

GYVENKITE 
SPALVOTĄ 
GYVENIMĄ
Sukūrėme visą gamą spalvų, taigi galite 
išsirinkti pagal savo stilių. Kiekviena 
spalva unikaliai parinkta, kad pabrėžtų 
veržlias ir gražias "Civic" linijas.

R A L LY E  R E D

C R Y S TA L  B L AC K  P E A R L

P O L I S H E D  M E TA L  M E TA L L I C
Pavaizduotas „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas. 43



„BLACK LINE“ IR 
„ORANGE LINE“ PAKETAI

Šiomis veržliomis linijomis išreikškite savo individualumą  
ir pabrėžkite sportišką savo „Civic“ stilių.

„ B L AC K  L I N E “

„BLACK LINE“ paketą sudaro: priekinis 
slenkstis, šoniniai slenksčiai, galinis difuzorius ir 

veidrodėlių gaubtai. Šias dalis galite įsigyti ir  
kaip atskirus priedus.

„ O R A N G E  L I N E “

„ORANGE LINE“ paketą sudaro: priekinis slenkstis, 
šoniniai slenksčiai, galinis difuzorius ir veidrodėlių 
gaubtai, taip pat salono prietaisų skydelio detalės.

Paveiksle pavaizduoti pasirinktiniai 17 colių CI1701 lengvojo lydinio ratlankiai. Paveiksle pavaizduoti pasirinktiniai 18 colių CI1802 lengvojo lydinio ratlankiai.
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18 C O L I Ų  C I 1801 L E N G V O J O  LY D I N I O  R AT L A N K I A I

18 C O L I Ų  C I 1804 L E N G V O J O  LY D I N I O  R AT L A N K I A I

18 C O L I Ų  C I 1802 L E N G V O J O  LY D I N I O  R AT L A N K I A I

17 C O L I Ų  C I 1701 L E N G V O J O  LY D I N I O  R AT L A N K I A I

G A L I N I O  DA N G Č I O  A P TA K A S

Galiniu aptaku galinei automobilio daliai suteiksite dar 

daugiau veržlumo. 

R AT L A N K I Ų  V E R Ž L Ė S

Padengtos sidabru, šios veržlės apsaugos 
lengvojo lydinio ratlankius. 
Taip pat yra juodos spalvos.

S P O R T I N I O  S T I L I AU S  P E DA L A I

Aliumininiai sportinio stiliaus pedalai suteiks 
„Civic“ salonui dar daugiau sportinio pojūčio.

SPORTINĖS IR DIZAINO PARINKTYS
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TECHNOLOGIJOS
Užtikrina ryšį ir pramogas keleiviams.

P L A N Š E T I N I O  KO M P I U T E R I O  L A I K I K L I S

Tinka visiems planšetiniams kompiuteriams 
nuo 7 iki 11,6 colio. Jame įdiegta pasukimo 
funkcija, todėl galite nusistatyti geriausią 

žiūrėjimo padėtį.

B E L A I D I S  T E L E F O N O  Į K R O V I K L I S

„Honda“ belaidžio įkroviklio rinkinys užtikrina, kad derančiame 

jūsų išmaniajame telefone niekada nesibaigs energijos 

atsargos. Tiesiog padėkite išmanųjį telefoną ant integruoto 

įkrovimo kilimėlio ir lengvai įkraukite nenaudodami laidų.

„ H O N DA“ E R D V I N I O  G A R S O  S I S T E M A

Įdiegę šį CDP (kompaktišką skaitmeninį procesorių), 

„Civic“ salone susikurkite virtualią koncertų salę. Tai lyg 

mėgstamo atlikėjo klausytis gyvai.

„PROTEC TION“ PAKETAS

Apsaugos pakete yra tvirti, patvarūs ir stilingi priedai, skirti apsaugoti „Civic“ nuo nubrozdinimų ir įbrėžimų.  
Pakete yra: šoninės apdailos juostos, durelių slenksčių apdaila ir galinio buferio viršutinės dalies apsauga.  

Apsaugos paketo dalis galite įsigyti ir kaip atskirus priedus.

P R I E K I N I O  S T I K LO  U Ž DA N G A L A S

Uždangalas, saugantis nuo stichijų. Šis 
priekinio stiklo uždangalas saugo veidrodėlius 

ir priekinius šoninius langus esant blogoms 
oro sąlygoms, kai automobilis pastatytas 

lauke. Pavaizduotas „Civic“ logotipas.

APSAUGA IR 
SAUGUMAS

Priedai, skirti apsaugoti „Civic“. 

49 50



N U I M A M A S  K A B LY S

Šiuo prisukamuoju vilkimo kabliu galite lengvai vilkti 
priekabą ar namelį ant ratų, o kai nenaudojate – 

tiesiog jį nuimti. Taip pat yra fiksuotas kablys.

S TO G O  B AG A Ž I N Ė

Kuo geriau išnaudokite „Civic“ salono erdvę, 
bagažą sudėdami į šią stilingą ir rakinamą 

„Thule“ stogo bagažinę. Yra: 410 l, 400 l ir 320 
l talpos.

Š U N Ų  A P S AU G O S  P R I E M O N Ė

Šunų apsaugos priemonė, atskirdama gale 
sėdinčių keleivių erdvę nuo bagažo skyriaus, 
apsaugo naminį gyvūną. Tai būtinas priedas 

naminių gyvūnų turėtojams, be to, jis puikiai telpa 
tarp galinės sėdynės atlošo ir stogo apdailos.

„T H U L E “ D V I R AČ I Ų  L A I K I K L I S

Pagaminta „Thule“, patvirtinta „Honda“. Šis lengvai 
sumontuojamas priedas leidžia vežtis du dviračius, jame yra 

pavertimo funkcija, kad galėtumėte lengviau pasiekti bagažinę, 
ir apsaugos nuo vagių užrakto sistema. Taip pat yra „EasyFold“ 

versija – sulenkus patogiau laikyti.

„ C A R G O “ PA K E TA S

Saugo „Civic“ nuo purvo, nubrozdinimų ir įbrėžimų, taip pat užtikrina daiktų tvarką ir saugą. 
Pakete yra: bagažinės dėklas su pertvaromis, guminiai kilimėliai su borteliais ir apsauginė galinio buferio 

viršutinės dalies apdaila. „Cargo“ paketo dalis galite įsigyti ir kaip atskirus priedus.

TURIZMAS
Kabliai, šunų apsaugos priemonės, 

stogo bagažinės ir bagažinės  
kilimėliai – viskas ko reikia, kad iš 

gyvenimo ir savo „Civic“  
gautumėte kuo daugiau.
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„ I L LU M I N AT I O N “ PA K E TA S

„ILLUMINATION“ pakete naudojamas apšvietimo derinys automobilio salone sukuria ramią atmosferą.  
Pakete yra: mėlynos spalvos priekinės kojų srities apšvietimas, durelių slenksčių apdailos apšvietimas, 

mėlynos spalvos prietaisų skydelio apšvietimas ir mėlynos spalvos apmušalų apšvietimas. Šias dalis galite 
įsigyti ir kaip atskirus priedus. Su „Sport“ komplektacija taip pat galite  

užsisakyti raudonos spalvos apšvietimo paketą.

KOMFORTAS 
IR SALONAS

Papildykite savo vairavimo patirtį ir 
gyvenkite šiek tiek patogiau.

„ E L E G A N C E “ K I L I M Ė L I A I

Šie elegantiški ir patogiai pritaikyti kilimėliai yra su juoda oda 

apsiūtais kraštais ir įausta „Civic“ emblema.  

Pakete yra: priekiniai ir galiniai kilimėliai. 

„ H O N DA“ VA I K Ų  K Ė D U T Ė S

„Honda“ originalios vaikų kėdutės užtikrina geresnę 
apsaugą vaikui nuo gimimo iki 12 metų amžiaus.  

Galimi du montavimo variantai – ISOFIX arba  
3 taškų saugos diržas.
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SVAJONĖS 
IŠ TIESŲ 
PILDOSI

Svajonės gali turėti didelės galios, jos 
skatina siekti daugiau, išbandyti naujas 

idėjas, naujas technologijas ir atrasti 
naujus problemų sprendimo būdus. 
Jos gali įkvėpti kurti ir gaminti tikrą 
superautomobilį, pavyzdžiui, visiškai 
naują stulbinamą NSX. Svajonės apie 

geresnį pasaulį, kuriuo visi mėgautųsi, 
įkvėpė gyvybę robotui humanoidui, vardu 
ASIMO, leido pakilti „HondaJet“ ir sukurti 

vienus populiariausių pasaulyje motociklų. 
Žinios, kurių įgyjame iš visko, ką darome 
ir ko išmokstame, panaudojamos ten, kur 

kuriame, pvz., „Civic“.

Pavaizduotas „Rallye Red“ spalvos „Civic VTEC TURBO Sport Plus 182 AG“ hečbekas.55 56


