


AUTO
IKDIENAI

SACĪKŠU

Attēlā i r  redzams Civic Type R Championship White krāsā.

Type R ir t ieši tas, ko gaidī jāt.  Ātrāks, st iprāks 

un izturīgāks. Honda pieredzes sacīkšu 

jomā radītā sporta automašīna nodrošina 

maksimālu sniegumu gan sacīkšu trasē, 

gan uz koplietošanas ceļa. Atlēt iskā jaunā 

virsbūve l iek sirdi j  pukstēt straujāk, taču, 

aplūkojot automašīnas tehniskos rādītājus, 

jums patiesi aizrausies elpa. Automašīna 

sasniedz 100 km/h ātrumu 5,7 sekundēs. 

Tas ir  vislabākais rādītājs priekšpiedziņas 

hečbekiem, tādēļ tas ir  jāredz, lai  tam 

noticētu. Automašīna ir  gatava. Vai jūs esat 

gatavs?  



Type R salons ir radīts izjūtamai braukš a- 

nas pieredzei. Galu galā spēcīgums 

neno zīmē, ka arī apdarei jābūt raupjai. 

Ir padomāts par visām Type R detaļām, 

sākot ar unikālajiem, sarkanajiem un sport -

iskaj iem sēdekļ iem ar zamšādas apda -

ri, sarkanām divkāršām šuvēm, sānu 

balstiem un beidzot ar alumīnija 

pārnesumu pārslēga sviru. Transmisijas 

tunelim pat ir pievienota plāksnīte, 

uz kuras ir norādīts automašīnas 

individuālais sēri jas numurs.

SPĒCĪGS
UN

IZSMALCINĀTS
VIENLAIKUS

Attēlā i r  redzams model is Civ ic Type R.



TO SAVĀ 
ĪPAŠUMĀ

IEGŪSTIET

Pol ished Metal  Metal l icChampionship White

Bri l l iant Sporty Blue Metal l icMi lano Red

Crystal  Black Pear l

Attēlā i r  redzams model is Civ ic Type R.

Type R i r  pieejams klasiskās 

sacīkšu auto krāsās, kas ats-

po guļo tā sport iskos gēnus. 

Izvēl iet ies sev t īkamāko krāsu.



SPECIFIKĀCIJAS
Galvenās specifikācijas ir uzskaitītas tālāk. GT paketē ir iekļauts arī tālāk norādītais.

*Lai izmantotu Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot 
Wi-Fi piesaisti vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. Pakalpojumā Honda CONNECT izmantojot lietojumprogrammas, 

var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo 
sakaru tarifu plānu. Interneta pārlūka funkciju var izmantot tikai tad, kad automašīna nav kustībā. Piezīme. 

Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja lietotāja 
viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink).

GT SPECIFIKĀCIJAS
DZINĒJS

Tips
Darba tilpums (cm3)

DINAMIKA
Maksimālā dzinēja jauda (Zs/apgr./min.)

Maksimālais griezes moments (Nm/apgr./min)
Maks. ātrums (km/h) 

Transmisija

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN IZMEŠI
Pilsētā (l/100km)

Uz šosejas (l/100km)
Kombinēts (l/100km)

Kombinēts CO2 (g/km)

IZMĒRI
Garums
Paltums

Kopējais platums,ieskaitot sānu spoguļus (mm)
Kopējais augstums (mm)

Riteņu bāze (mm)
Sēdvietas

MASA
Pašmasa (kg)

DROŠĪBAS APRĪKOJUMS
Priekšējie perforētie ventilējamie 18 collu bremžu diski

16 collu vienmasas diski aizmugurējām bremzēm
Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma

:  2.0 i-VTEC
:  1996

:  310/6500
:  400/2500-4500
:  270
:  6MT

:  9.4
:  6.1
:  7.3
:  170

:  4390
:  1878
:  2065
:  1466
:  2594
:  4

:  1382-1397

DROŠĪBAS APRĪKOJUMS 
Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Joslu maiņas brīdinājuma funkcija

Aklās zonas informācija (BSI)
Satiksmes šķērsošanas brīdinājuma funkcija

Aktīvās tālās gaismas (HSS)

KOMFORTS UN ĒRTĪBAS
Divplūsmu klimata kontroles sistēma

Lietus sensors ar mainīgu intervālu
Krēslas jūtīga gaismu režīma maiņa

Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošana
Priekšas un aizmugures parking sensori

Logu aizvēršana ar vadību no atslēgas
Apsildāmi, elektriski regulējami un salokāmi  sānu spoguļi

Sānu spoguļu nolocīšana ar distances vadību
Apakšējais bagāžas nodalījums

AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
Honda Connect ar GARMIN Navi (7” skārienjūtīgs ekrāns, 

CD-MP3 atskaņotājs, MirrorLink pieslēgums, Navigācija)
2xUSB spraudņi/HDMi spraudnis

8 skaļruņi (320 vatu Premium Audio sistēma)

SALONA APDARE
Sarkanas ziemišķādas sporta sēdekļi

Stūre ar ādas apdari
Vieglmetāla ātrumpārslēga rokturis

Vieglmetāla pedāļi
Salona griestu apdare melnā krāsā

FUNKCIJAS UN TEHNOLOĢIJAS
+R režīms

Pārnesumu indikātorlampiņa (SIL)
Adaptīvā amortizācijas sistēma (ADS)

LED priekšējie lukturi (tikai tuvās gaismas)
LED priekšējie dienas gaismu lukturi

KOMFORTS UN ĒRTĪBAS
Automātiska klimata kontroles sistēma
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

Elektriskie stiklu pacēlāji (priekšā un aizmugurē)

AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
Honda Connect (7”skārienjūtīgs ekrāns,MirrorLink pieslēgums)

Honda Connect Navi (7” skārienjūtīgs ekrāns, CD-MP3 
atskaņotājs, MirrorLink pieslēgums, Navigācija)

2xUSB spraudņi/HDMi spraudnis
6 skaļruņi

Audiosistēmas vadība uz stūres
Bluetooth handsfree (brīvroku) sistēma

Aizmugures skata kamera

RITEŅI 
19 collu vieglmetāla sakausējuma diski



Attēlā i r  redzams Civic Type R Championship White krāsā.



Honda Motor Europe, Baltic    
DĪLERIS:  
SIA “Nippon Auto“  
Krasta iela 42
Rīga, LV-1003
tel. 67113333  

Vienkāršs, ērts un elastīgs veids kā finansēt un aprdošināt Jūsu automašīnu Honda.  

www.honda.lv  

Nolietotās automašīnas tiek uzskatītas par apkārtējai videi bīstamiem atkritumiem. Visa informācija par Honda 
uzņēmuma darbību vides aizsardzības jomā un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi ir pieejama mūsu vietnē 
www.honda.lv 
Lūdzu, nemetiet mani atkritumos! Nododiet mani pārstrādei. Šī papīra ražošanai izmantotā celuloze ir 
iegūta no ilgtspējīgā veidā atjaunojamas koksnes. Šī bukleta papīrs ir izgatavots no ECF (elementāro hloru 
nesaturošas) celulozes.   


