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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. Šiai reklaminei medžiagai taikomas tik JK galiojantis Prekių aprašų aktas (1968). 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.



JŪSŲ NAUJASIS 
„CIVIC“

Visiškai iš naujo sukurtas ir pagamintas 
naujasis „Civic“ sedanas įkūnija mūsų 

naujovišką dvasią ir techninio tobulumo 
paieškas. Viso to rezultatas – sukurtas 
dailus, patogus ir modernus unikalumu 
ir savitumu pasižymintis automobilis, 
kurį įdomu vairuoti. Tačiau galiausiai 
automobilis sukurtas galvojant apie 

vieną gyvybiškai svarbų komponentą. 
Jus. 
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Parodytas „Polished Metal Metallic“ spalvos  
„Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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Modernus aptakus ir sportiškas 
„Civic“ naujasis dizainas gražiai dera 
su dinamiškomis skulptūriškomis 
kėbulo linijomis ir glotniais linkiais, 
besidriekiančiais nuo dailaus variklio 
dangčio iki patraukliai pakreiptos 
bagažinės. 

PAŽANGUS 
STILIUS

Parodytas „Polished Metal Metallic“ spalvos 
„Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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Dizaino detalės, pvz., galingi 
naujieji LED priekiniai žibintai, 

sportiški lengvojo lydinio ratlankiai* 
ir išskirtinės chromuotos grotelės, 
suteikia naujajam „Civic“ unikalų 

atletišką ir modernų stilių.

*Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 
Pavaizduotas „Polished Metal Metallic“ spalvos „Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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Erdviame naujojo „Civic“ salone jus supa 
kokybė ir komfortas, minkšti paviršiai, 

patogiai suformuotos sėdynės, platus ir 
didelis prietaisų skydelis. 

Norėjome, kad mėgautumėtės kiekviena 
kelione, todėl sukūrėme aplinką, 

leidžiančią pajusti ryšį su automobiliu.  
Ergonomiška, bet kartu sportiška 
vairavimo padėtis, nauja dviejų 

krumpliaračių vairo sistema suteikia 
puikią reakciją ir valdymą.

PASIJUSKITE 
JO DALIMI

Pavaizduotas „Polished Metal Metallic“ spalvos  
„Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.

07 08



Salonas sukurtas aiškus ir paprastas, visa 
pagrindinė informacija ir įranga yra matymo 
lauke, lengvai pasiekiama. Jis pilnas naudingų 
technologijų, leidžiančių dar labiau mėgautis 
kiekviena kelione. Viena iš jų – mūsų išmanusis 
naujasis 7 colių įstrižainės „Honda CONNECT“ 
daugiafunkcis jutiklinis ekranas, dviejų zonų 
klimato kontrolės sistema, šildomos priekinės ir 
galinės sėdynės, naujasis išmanusis elektrinis 
stovėjimo stabdis*. 

Naujasis „Civic“ pasižymi puikiu matomumu 
visomis kryptimis, todėl geriau matysite 
aplinką, o salonas yra tyli ir leidžianti 
atsipalaiduoti vieta.

NAUDINGOS 
TECHNOLOGIJOS 

*Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. 
techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe.
Parodytas „Polished Metal Metallic“ spalvos „Civic 1.5 i-VTEC Executive“ 
sedanas.
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HONDA CONNECT
„Civic“ įrengta naujoji 7 colių „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir informacijos sistema, leidžianti 

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

„APPLE CARPLAY“® IR „ANDROID AUTO“™ **

Labai lengvai galite savo „Android“ telefoną arba 
„iPhone“ prijungti prie jutiklinio ekrano, skambinti, 

klausytis muzikos, siųsti ir gauti pranešimus.

PALYDOVINĖ NAVIGACIJA

Integruota „Garmin“ palydovinė navigacija 
leidžia lengvai rasti kelią, o eismo pranešimų 

kanalas visada nukreipia tinkamiausiu maršrutu.

DAUGIAK AMPĖ GALINIO VAIZDO K AMER A

Įjunkite atbulinės eigos pavarą ir 7 colių įstrižainės 
ekrane automatiškai įsijungs galinio vaizdo kameros 

vaizdas, kuriame galėsite pasirinkti vieną iš 
plačiakampių vaizdų arba vaizdą iš viršaus.

DAB SK AITMENINIS R ADIJAS

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

*„Honda CONNECT“ galima tik „Elegance“ ir „Executive“ komplektacijose. 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, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 
Pavaizduotas „Civic“ sedanas „Executive“. „Apple CarPlay“® atpažįsta tik „iPhone 5“ arba naujesnius modelius su iOS 8.4 arba naujesne versija. Jei norite naudoti „Android Auto“™, 

iš „Google Play“™ savo išmaniajam telefonui turite atsisiųsti „Android Auto“™ 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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VALDYMO ELEMENTAI ANT 
VAIRO

Daugelis dažnai naudojamų valdiklių, pvz., 

pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“™ 

ir garso sistemos valdikliai, išdėstyti ant vairo, todėl 

juos visada lengvai pasieksite.  

MYGTUK AS „ECON“

Padeda važiuoti efektyviau, taupyti degalus,  

sumažina automobilio emisijas. 

ŠILDOMOS SĖDYNĖS 

Manome, kad visi keleiviai turėtų jaustis patogiai, 

todėl šildomas sėdynes įrengėme ne tik priekyje,  

bet ir gale. 

BEL AIDIS TELEFONO ĮKROVIKLIS

Daugiau jokių susipynusių laidų, nes jūsų „Civic“ 

įdiegta naujausių technologijų belaidė įkrovimo 

sistema.

„START / STOP “ MYGTUK AS

Išmani prieigos sistema be raktelio ne tik užrakina ir 

atrakina dureles, bet ir paleidžia variklį, todėl jums 

nebereikia ieškoti raktelio.  

STOVĖ JIMO STABDYS

Elektrinis stovėjimo stabdis pakeičia mechaninį 

stovėjimo stabdį ir yra atleidžiamas švelniai 

spustelėjus akceleratorių.

BAGA ŽINĖS ERDVĖ

Mūsų erdvioje bagažinėje tilps visi norimi daiktai, o lanksčiai 

nulenkiama galinė sėdynė dar labiau padidins bagažo 

gabenimo galimybes.

*Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe. 
Pavaizduotas „Polished Metal Metallic“ spalvos „Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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Sukūrėme naują pažangų variklį, kad dinamiškam naujajam „Civic“ 

suteiktume išvaizdą atitinkančią galią ir ekonomiškumą. 

Visiškai naujame 1,5 i-VTEC variklyje su turbokompresoriumi įdiegtos 
mūsų unikalios VTEC ir „Earth Dreams“ technologijos leidžia optimizuoti 

greičio charakteristikas ir efektyvumą. Naudojant su mūsų sklandžiai 
veikiančia 6 pavarų mechanine pavarų dėže jis išvysto įspūdingą 182 AG 

galią ir 240 Nm sukimo momentą. Taip pat galite rinktis naują automatinę 
bepakopę transmisiją (CVT), suteikiančią sportišką reakciją ir leidžiančią 

sklandžiai, staigiai greitėti.
Pavaizduotas „Polished Metal Metallic“ spalvos „Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.

GALIA VEIKTI
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Kurdami „Civic“ norėjome pagaminti 
automobilį, suteikiantį puikų važiavimo 
komforto ir sportiško, dinamiško valdymo 
balansą. Todėl, įdiegę nepriklausomą 
daugiasvirtę sistemą gale ir „MacPherson“ 
statramsčio tipo sistemą priekyje, iš naujo 
sukūrėme pakabą.

Parodytas „Polished Metal Metallic“ spalvos  
„Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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HONDA SENSING
Šis naujasis saugos funkcijų rinkinys padės važiuojant  

apsaugoti jus ir jūsų keleivius. 

Parodytas „Polished Metal Metallic“ spalvos  
„Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.

*Sekimo mažu greičiu funkcija galima tik versijose su 
bepakope automatine transmisija.

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

Pagalbinė eismo juostos 
palaikymo sistema 
Padeda išlikti eismo juostos viduryje, 
užtikrina mažiau įtampos keliantį vairavimą, 
nes sumažina korekcijų vairu poreikį ir 
palengvina važiavimą greitkelyje.

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

Prisitaikanti pastovaus greičio 
palaikymo sistema su sekimo  
mažu greičiu funkcija* 
Ši funkcija palaiko nustatytą važiavimo 
greitį ir nustatytu atstumu seka 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.

Susidūrimo sušvelninimo stabdant 
sistema 
Jei priekinio susidūrimo įspėjimo sistema 
išanalizuoja, kad net ir po įspėjimo yra 
tikimybė susidurti su priekyje esančia 
transporto priemone, ji automatiškai įjungia 
stabdžius ir padeda jūsų „Civic“ sustabdyti. 
Važiuojant mažesniu greičiu galima netgi 
aptikti pėsčiuosius ir įspėti vairuotoją dėl 
gresiančio pavojaus.

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 jūsų transporto priemonę eismo 
juostoje. Be to, tam tikromis sąlygomis ji 
gali įjungti stabdžius.

Kelio ženklų atpažinimo sistema 
Kelio ženklų atpažinimo sistema atpažįsta 
kelio ženklus iki 100 m atstumu ir ekrane 
šią informaciją pateikia jums. Vienu metu 
gali būti rodomi du kelio ženklai.

Išmanusis greičio ribotuvas 
Sumaniai derina vairuotojo nustatytą 
automatinį greičio ribotuvą su kelio ženklų 
atpažinimo sistema, kad transporto greitį 
nustatytų pagal nurodytą paskutiniame kelio 
ženkle.
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4. SUMAŽĖJUSIO SLĖGIO 
PADANGOSE ĮSPĖJIMO 
SISTEMA

Apie netinkamą slėgį padangoje 
praneša padangos nuleidimo 
įspėjimo sistema. Pvz., ji gali iš 
anksto įspėti apie pradūrimą,  
dėl kurio lėtai padangoje mažėja 
slėgis.

2. MITRUS PAGALBINIS 
VALDYMAS

Važiuojant jutikliai stebi sukibimą, 
kad galėtų apskaičiuoti stabdymo 
jėgą, reikalingą norint pasiekti 
geriausią valdymą ir vairuotojui 
užtikrinančią labiau nuspėjamą ir 
sklandesnį transporto priemonės 
elgesį.

3. AKTYVUS 
KAKLO APSAUGOS 
MECHANIZMAS

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

1. (TAŠKAS) KĖBULO 
STRUKTŪRA

Pažangios derančios įrangos 
kėbulo konstrukcija tolygiau 
paskirsto priekinio smūgio  
energiją visai transporto priemonei 
ir padeda apsaugoti keleivius.

3 3

4

PAŽANGUS SAUGUMAS
Esame įsipareigoję apsaugoti jus, todėl naujajame  

„Civic“ įgyvendintos sumanių inžinierių idėjos.

Keletas oro saugos pagalvių, stabdžių antiblokavimo sistema, elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo 
sistema ir transporto priemonės pagalbinė stabilumo sistema – visa tai yra standartinė įranga. Kitos 

išmaniosios funkcijos, pvz., pagalbinė stabdžių sistema, sustiprinanti stabdymo jėgą avarinėse 
situacijose, užtikrina dar didesnį saugumą kelyje. 

Galiausiai „Civic“ naujausias technologijas suderina su išmaniosiomis funkcijomis, pvz., kelio ženklų 
atpažinimo sistema, automatinio stabdžių sulaikymo sistema ir nematomų zonų stebėjimo sistema*. 

Ribos nustatomos, pasiekiamos, pralaužiamos ir nustatomos iš naujo. Bendrovėje „Honda“ mes 
nedarome kompromisų, todėl galite važiuoti visiškai užtikrintai. 

*Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe.  
Parodytas „Civic „Polished Metal Metallic“ spalvos 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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JŪSŲ 
„CIVIC“
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EXECUTIVE
♦ Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
♦ Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
♦ Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
♦ Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema
♦ 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
♦ Sekimo mažu greičiu funkcija∆

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

♦ Išmani durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema 
♦ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
♦ Odinis salonas
♦ Oda aptrauktas vairas
♦ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
♦ Sportiniai pedalai
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦ Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
♦ Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu
♦ Automatiniai prieblandos žibintai

♦ Statymo jutikliai (priekiniai ir galiniai)
♦ Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai
♦ Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimo valdymas
♦ Šildomos sėdynės (priekinės ir galinės)
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija („Apple 

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

♦ Belaidis įkroviklis
♦ 2 x USB lizdas / HDMI lizdas†
♦ 11 garsiakalbių
♦ Garso sistemos valdymas ant vairo
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Galinio vaizdo kamera
♦ Chromuotos durelių rankenos 
♦ Stoglangis 
♦ Chromuotos grotelės
♦ Chromuoti langų apvadai
♦ LED priekiniai žibintai
♦ Priekinių žibintų apiplovimo įtaisai
♦ LED dieniniai žibintai
♦  Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo 

laikmatis (grįžimo namo / išvažiavimo iš namų funkcija)

1,5 i-VTEC 
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)

* Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per „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.
∆ Galima tik su CVT transmisija.
Parodytas „Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas „Polished Metal Metallic“ spalvos. *Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. techninius 
duomenis, pateiktus atskirame intarpe.  
*** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite „Apple CarPlay®“ „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse
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ELEGANCE
♦ Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
♦ Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
♦ Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
♦ Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema
♦ 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
♦ Sekimo mažu greičiu funkcija∆

♦ Nuotolinis centrinio užrakto valdymas, 2 užlenkiamieji rakteliai
♦ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦ Oda aptrauktas vairas
♦ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
♦ Sportiniai pedalai
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦ Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
♦ Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu
♦ Automatiniai prieblandos žibintai
♦ Statymo jutikliai (priekiniai ir galiniai)

♦ Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai
♦ Elektrinis šoninių veidrodėlių užlenkimo valdymas
♦ Šildomos sėdynės (priekinės)
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija („Apple 

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

♦ 2 x USB lizdas / HDMI lizdas†
♦ 8 garsiakalbiai
♦ Garso sistemos valdymas ant vairo
♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Statymo galinio vaizdo kamera
♦ Chromuotos durelių rankenos 
♦ Chromuotos grotelės 
♦ Halogeniniai priekiniai žibintai
♦ Priekinių žibintų apiplovimo įtaisai
♦ LED dieniniai žibintai
♦  Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo 

laikmatis (grįžimo namo / išvažiavimo iš namų funkcija)

1,5 i-VTEC 
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)

* Ryšys „Aha“™ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per „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.
∆ Galima tik su CVT transmisija.
† Visada naudokite rekomenduojamą USB atmintinę. Kai kurios USB atmintinės šioje garso sistemoje gali neveikti.
Pavaizduotas „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos „Civic“ sedanas 1,5 „i-VTEC Elegance“. *Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. 
techninius duomenis, pateiktus atskirame intarpe.  
*** Veikia tik nurodytų šalių rinkose. Patikrinkite „Apple CarPlay®“ „Android Auto ™“ programėlių prieinamumą Apple ir Google pagalbos svetainėse
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COMFORT
♦ Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
♦ Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
♦ Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
♦ Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema
♦ 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
♦ Nuotolinis centrinio užrakto valdymas, 2 užlenkiamieji rakteliai
♦ 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
♦ Medžiaga aptrauktas salonas
♦ Automatinė oro kondicionavimo sistema
♦ Automatiniai prieblandos žibintai
♦ Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai
♦ Šildomos sėdynės (priekinės)
♦ Matuokliai su mėlynu apšvietimu
♦ Garso sistema (AM / FM) su 5 colių ekranu 
♦ USB / AUX lizdas (dera su „iPod“)
♦ 8 garsiakalbiai
♦ Garso sistemos valdymas ant vairo

♦ „Bluetooth“™ laisvų rankų telefonas (HFT)**
♦ Chromuotos durelių rankenos 
♦ Chromuotos grotelės 
♦ Halogeniniai priekiniai žibintai
♦ Priekinių žibintų apiplovimo įtaisai
♦ LED dieniniai žibintai
♦  Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo 

laikmatis (grįžimo namo / išvažiavimo iš namų funkcija)

1,5 i-VTEC 
6 pavarų mechaninė transmisija
7 pavarų automatinė transmisija (bepakopė)

** Informacijos apie suderinamus „Bluetooth“™ telefonus, susiejimo procedūras ir specialias suderinamas funkcijas teiraukitės prekybos atstovo.
Parodytas „Civic 1.5 i-VTEC Comfort“ sedanas „Taffeta White“ spalvos. *Norėdami sužinoti, kurioms komplektacijoms ši įranga galima, žr. techninius duomenis, 
pateiktus atskirame intarpe.
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R ALLYE RED LUNAR SILVER ME TALLIC CRYSTAL BL ACK PEARL

BRILLIANT SPORT Y BLUE ME TALLIC

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

TAFFE TA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL

POLISHED ME TAL ME TALLIC

Parodytas „Civic 1.5 i-VTEC Executive“ sedanas.
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Kad ir kokios spalvos „Civic“ pasirinktumėte, 
mūsų medžiaginiai ir odiniai apmušalai puikiai ją 

papildys.

SALONO 
APMUŠALAI

JUODA ODA DRAMBLIO KAULO 
SPALVOS ODA* JUODA MEDŽIAGA

EXECUTIVE ♦ ♦
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦

01 JUODA ODA 

02 DRAMBLIO KAULO SPALVOS ODA 03 JUODA MEDŽIAGA

*Dramblio kaulo spalvos odiniai apmušalai galimi tik pasirinkus „Polished 
Metal Metallic“, „Crystal Black Pearl“ ir „Midnight Burgundy Pearl“ spalvas.
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GYVENIMAS KUPINAS 
GALIMYBIŲ RINKTIS

„Honda“ originalūs priedai buvo sukurti ir pagaminti laikantis tokių pačių 
griežtų standartų, kaip ir kiekvienas „Honda“ gaminys. Todėl jie yra 

ilgaamžiai, saugūs, tvirti ir garantuotai tinkami.  
Tiesiog turite išsirinkti tai, kas tinka jums.

DVIR AČIŲ L AIKIKLIS

Pagaminta „Thule“, patvirtinta „Honda“. Šis paprastai sumontuojamas priedas leidžia vežtis du dviračius,  
jame yra pavertimo funkcija, kad galėtumėte lengviau pasiekti, ir apsaugos nuo vagių užrakto sistema. 

Galimos tik dvi versijos – „Coach“ ir „Easyfold“ (sulenkus patogiau laikyti).

PROTEC TION PACK

Apsaugos paketu jį vadiname dėl gerų priežasčių: guminiai kilimėliai su borteliais, purvasargiai ir bagažinės 
dėklas pagaminti iš tvirtų, kokybiškų medžiagų. Be to, jie puikiai atrodo, o kilimėliuose ir bagažinės dėkle 

įaustas „Civic“ logotipas. Apsaugos paketo dalis galite įsigyti ir kaip atskirus priedus.
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BAGAŽINĖS DANGČIO APTAKAS

Spalva priderinta ir skirta „Civic“ sportiškai išvaizdai pagerinti. 

APATINĖS DURELIŲ APDAILOS ĮRANGA

Žvilgančios juodos apatinės durelių apdailos 
detalės pabrėžia „Civic“ dinamišką stilių.

SPORT PACK

Natūralų automobilio sportiškumą pabrėžkite „Sport“ paketu. Pakete yra
žvilganti juoda priekinė apdaila, apatinės durelių apdailos įranga, galinė buferio apdaila ir

bagažinės dangčio aptakas. „Sport“ paketo dalis galite įsigyti ir kaip atskirus priedus.

BUFERIŲ APDAILOS PRIEKYJE IR GALE

Šios akį traukiančios priekinės ir galinės buferių apdailos papildo ir taip

stulbinamą „Civic“ dizainą.
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PRIEKINIO STIKLO UŽDANGALAS

Šis nuo stichijų saugantis priekinio stiklo uždangalas taip pat saugo veidrodėlius ir priekinius šoninius langus 
esant blogoms oro sąlygoms, kai automobilis pastatytas lauke. Pavaizduotas „Civic“ logotipas. 

PLANŠETINIO KOMPIUTERIO LAIKIKLIS

Šis planšetinio kompiuterio laikiklis, tvirtinamas prie 
galvos atramos pagrindo, tinka visiems 7–11,6 colio 

įstrižainės planšetiniams kompiuteriams. Įtaisyta 
pasukimo funkcija, todėl galite nusistatyti geriausią 

žiūrėjimo padėtį.

„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.

BELAIDIS ĮKROVIKLISILLUMINATION PACK

Apšvietimo 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. 
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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 visų atliekamų ir 

išmokstamų dalykų, panaudojamos visuose 
mūsų kuriamuose dalykuose, pvz., „Civic“.

`Pavaizduotas „Valencia Red Pearl“ spalvos NSX modelis.
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