
„Civic Tourer“



More space. More versatility. More Civic. 

The Civic name has always stood for 
innovation, for learning from the past and 

continuing to move forward. Which is why, 
when we came to design the all-new Tourer, 

we started from the ground up, assessing 
every part. Then we did extensive testing, in 

every driving condition.

The result is a car packed with innovative 
technology, advanced safety features, dynamic 
driving characteristics, an unbelievably flexible 

interior and the largest boot space in its class. 
Another Civic that fits your lifestyle.
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Daugiau erdvės. Universalesnis gaminys.

Geresnis „Civic“.
„Civic“ pavadinimas  visuomet reiškė naujoves, 
mokymąsi iš praeities ir nuolatinį judėjimą pirmyn. Štai 
kodėl, kalbant apie visiškai naujo „Tourer“ dizainą, 
pradėjome nuo pačių pradžių ir įvertinome kiekvieną 
detalę. Veliau atlikome išplėstinius bandymus visomis 
vairavimo sąlygomis.

Rezultatas – automobilis, apimantis naujovišką 
technologiją, pažangias saugos ypatybes, pasižymintis 
dinamiško vairavimo charakteristikomis, neįtikėtinai 
universaliu salonu ir didžiausia bagažinės erdve savo 
klasėje. Dar vienas „Civic“, kuris atitinka jūsų gyvenseną.
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Pavaizduoti „White Orchid Pearl“ spalvos Civic 1.6 i-DTEC „Executive“ ir „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modeliai.
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Kaip ir gamindami kiekvieną „Civic“, 
norėjome, kad „Tourer“ išsiskirtų iš minios – 

tai mums pavyko pasiekti.

Sukūrėme aerodinamišką šeimos 
automobilį, pasižymintį visiškai išskirtiniu 
profiliu, todėl neteks rinktis tarp stiliaus ir 

erdvės.

Modernus
ir sportiškas

Pakeistas stilius
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Pavaizduotas „Twilight Blue Metallic“ spalvos 
Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis. 



Pavaizduotas „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis. 

„Honda“ darbuotojai viską daro apgalvotai. Todėl kalbant apie „Civic Tourer“ stilių, 
apgalvojome jį kiekvienu kampu.

Gražios ir aptakios stogo linijos papildo automobilio stilingą dizainą bei padeda 
išlaikyti aerodinamikos ypatybes. O projektuodami „Civic Tourer“ su papildomu 
trijų ketvirčių langu ne tik pagerinome jo profi lį, bet ir galinį matomumą.

Dinamiški, dailūs priekiniai žibintai, paslėptos durelių rankenėlės ir ryklio peleko 
formos antena – viskas suprojektuota taip, kad automobilis būtų stilingesnis, 
sumažėtų aerodinaminis pasipriešinimas ir išmetamų teršalų kiekis, o važiavimas 
būtų sklandesnis ir tylesnis, kaip ir visų „Civic“ modelių.

Funkcionalus dizainas
Darniai veikiantis  
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BAGAŽINĖS TINKLAS
Dviejų padėčių krovininės dalies atitvėrimo tinklas skirtas tam, kad bagažas 
išliktų savo vietoje. Gali būti įrengtas už galinių sėdynių, kaip parodyta aukščiau, 
arba už priekinių sėdynių, kai galinės sėdynės nulenktos.

Apgalvotos netgi mažiausios 
detalės, tokios kaip kilimas. 
Iš naujų medžiagų- kad 
netraukti nešvarumų, todėl 
dabar žymiai paprasčiau 
nuvalyti purvinų rankų ir dar 
purvinesnių batų įspaudus.

Bagažinėje yra papildomas 12V 
lizdas, kurio tiekiamos energijos 
užteks organizuojant iškylą ir 
užsiimant kita lauko veikla.

STOGO BĖGELIAI
Aptakūs stogo bėgeliai leidžia lengvai uždėti stogo bagažinę, skirtą 
gabenti didesnius krovinius.

LANKŠČIAI PANAUDOJAMA ERDVĖ
Ištieskite išmaniąsias sėdynes „Magic Seats“ ir padarysite vietos beveik viskam, 
pasirinkimo galimybės yra beribės.

DAIKTADĖŽĖ PO GRINDIMIS                                                                  
Savo vertingus daiktus laikykite saugiai – 117 l slaptoje daiktadėžėje po grindimis.

BAGAŽINĖS DANGTIS                                                                                            
Uždengiamas dangtis vos vienu prisilietimu automatiškai grąžinamas į pradinę 
padėtį.

Nuo žemo galinio slenksčio, kad būtų lengviau pakrauti, iki patogių priedų, tokių kaip reguliuojamas 
krovininės dalies atitvėrimo tinklas ir vienu prisilietimu uždengiamas dangtis, – padarėme saloną 
universalų ir praktišką naudojimo poreikiams.

Jūs gaunate didžiausią klasėje 624 litrų bagažinės erdvę*, 117 litrų talpos daiktadėžių po grindimis 
ir didžiausią bagažinės erdvę (nulenkus sėdynes), kurios talpa 1 668 litrai iki pat stogo – to pakanka 
kiekvienai kelionei.

Nuleidome galinį slenkstį ir 
pasirūpinome, kad bagažinės 
dangtis atsidarytų aukštai, tokiu 
būdu sumažėja raumenims 
tenkanti įtampa pakraunant 
bagažinę.

*624 l bagažinės vietos, kai galinės sėdynės yra stačioje padėtyje po uždengiamu dangčiu.
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Mėgaukitės erdve
Jis pilnas protingų idėjų

Pavaizduotas „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis su juodos odos salonu. 
“Specifi kacijos nurodytos atskirame priede” .



Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive in 
Twilight Blue Metallic with 
black leather interior.
Pavaizduotas „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 
1.6 i-DTEC „Executive“ modelis su juodos odos salonu.



Ar tai būtų žmonės, dviračiai ar šuniukai – kiekviename automobilyje turi būti vietos. 

Štai kodėl kaip galima labiau suspaudėme kiekvieną „Civic Tourer“ colį, kad galėtumėte mėgautis 
didžiausia erdve, patenkinsiančia visus jūsų poreikius.

„Civic“ naujoviškos sėdynės „Magic Seats“ nusilenkia į įvairias padėtis, todėl galite padaryti 
naudingosios vietos bet kuriam kroviniui – ilgam, aukštam ar tiek ilgam, tiek aukštam. Sėdynės 
atsiskiria 60:40 ir gali būti nulenktos į viršų arba žemyn, padarant daugiau vietos nei galite tikėtis.

Vienu paprastu judesiu padėtis yra fiksuojama ir jūs turite puikią universalią erdvę.

Lanksčiosir universalios

„Magic Seats“
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Pavaizduotas Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis su automatine transmisija, pasirinktiniu 
„Honda CONNECT“ technologijų rinkiniu ir juodos odos salonu.



Sėdėkite gale ir  
mėgaukitės  
važiavimu

Vairuotojo 
sėdynės juosmens 

srities ir šoninės 
sėdynės atramos 

reguliavimas

Gyvenimas ne visada trumpa kelionė iš 
taško A į B. Kartais tenka keliauti į tašką Z. O 
keliaudami su „Civic Tourer“, tai darysite ne tik 
patogiai, bet ir stilingai.

Erdvaus salono apdailai naudojame aukštos 
kokybės medžiagas, kurios suteiks sportinių 
pojūčių ir tikrai leis pasijusti kaip namie. Jis 
buvo sukurtas galvojant apie jus, siekiant 
pagerinti jūsų vairavimo patirtį, todėl įdiegtos 
naujovės, tokios kaip elektra valdoma vairuotojo 
juosmens sritis ir šoninė sėdynių atrama.

Kaip matote, viskas sukurta galvojant apie jūsų 
patogumą.
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Pavaizduotas Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis su automatine transmisija, pasirinktiniu 
„Honda CONNECT“ technologijų rinkiniu bei juodos odos salonu.



Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive with manual 

transmission, optional Advanced Driver 
Assistance System Pack 2, HDD 

navigation and black leather interior.

Važiuodami „Civic Tourer“ esate dėmesio 
centre.

Projektuodami „Civic Tourer“ saloną 
daugiafunkcį prietaisų skydelį įtaisėme 
centre, todėl paprastai tariant viskas 
yra pasiekiama jūsų pirštų galiukais. 
O sugrupavus pramogų ir vairavimo 
valdiklius atskirai aplink vairaratį, galite 
naudotis subalansuota, paprastai 
naršoma aplinka, leidžiančia sutelkti 
dėmesį į kelią.

Intuityvus 
dizainas  
Galvojame pagauti 
įkvėpimo
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Užtikrinsime jūsų 

ryšį
Sukūrėme inovatyvias ir išmanias technologijas, padėsiančias kiekvienoje 
kelionėje.

„Civic“ įrengta naujoji „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir informacinė sistema, leisianti 
jums neatitrūkti nuo to, ką labiausiai mylite: nuo muzikos ir draugų, – viskas telpa viename 
centriniame jutikliniame ekrane, kurį galima valdyti panašiai kaip išmanųjį telefoną.

„Honda CONNECT“ suteikia puikias galimybes palaikyti ryšį kelionėje, naudojant „Wi-Fi“ 
susiejimą* arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą.

„Honda CONNECT“ 7 colių jutiklinį ekraną galima pritaikyti naudojant jūsų asmenines 
nuotraukas. Savo kelionei galite lengvai pasirinkti garso takelį, naudodamiesi „AhaTM“ radiju. 
Galite klausyti savo mėgstamos, internetu transliuojamos muzikos ir radijo programų iš viso 
pasaulio, įskaitant naujienas, informaciją apie orus, sportą, tinklalaides ir garso knygas.

„Bluetooth“ ryšys leis jums prijungti savo išmanųjį telefoną prie automobilyje įrengtos laisvų 
rankų telefono sistemosΔ. 

Be to, savo jutikliniame ekrane galėsite naršyti internete**.

Apdovanojimų pelniusi „Garmin“ palydovinė navigacija „Honda CONNECT“ sistemoje 
galima kaip pasirinktinė. Joje naudojama piktogramų meniu, kur galite pasirinkti informaciją 
apie eismo padėtį realiuoju laiku ir greičio apribojimus kelyje, taip pat 5 metus galite gauti 
nemokamus žemėlapių naujinius.

„Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink“***.

PRITAIKYTAS PRADŽIOS EKRANAS †

Pritaikykite „Honda CONNECT“ įkėlę savo mėgstamą 
nuotrauką fonui. Ekraną galima papildyti ir pritaikyti, kad jis 

atspindėtų jūsų stilių.

„HFT BLUETOOTHTM ®“ LAISVŲ RANKŲ TELEFONAS †

Naudokite intuityvų jutiklinį ekraną, kad pasiektumėte visus savo 
mobiliojo telefono adresatus.

„GARMIN“ NAVIGACIJA †

„Garmin PhotoReal™“ rodo artėjančią sankryžą su realistiškais sankryžų nuotraukų vaizdais 
ir išvažiavimus su eismo juostomis, kurios rodomos rodyklėmis, pateikiančiomis aiškią 

informaciją apie kryptį. Sistema taip pat rodo prognozuojamus maršrutus, spūsčių apvažiavimą 
realiuoju laiku, greičio kelyje apribojimus, trimačius pastatus, reljefo vaizdus ir dar daugiau.

*Naudojantis „Honda“ gali būti siunčiam
i duom

enys ir atsirasti m
okėtinų tarptinklinio ryšio m

okesčių  
** Funkcija gali būti naudojam

a tik autom
obiliui nejudant.

*** Ši funkcija galim
a tik tuo atveju, kai naudotojo išm

anusis telefonas yra suderinam
as su „Honda CONNECT M

irrorLink“. Ši 
technologija leidžia naudotojui dubliuoti savo išm

aniojo telefono ekrano vaizdą ir valdyti savo išm
anųjį telefoną.

†“Specifikacijos nurodytos atskiram
e priede” 

Δ HFT suderinam
um

as gali skirtis.

AHA*

„Aha™“ programa leis prisijungti prie 
interneto radijo, savo „Facebook™“ ir 
„Twitter™“ paskyrų ir rasti netoliese esantį 
restoraną ar viešbutį..
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Pavaizduotas „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis. 
„ADS“ galima tam tikruose modeliuose. *“Specifi kacijos nurodytos atskirame priede”. 



„Civic“ pakabos sistema išlaiko puikų 
balansą tarp patogaus važiavimo ir sportiško 
valdomumo. Adaptyvi pakaba* leidžia  
reguliuoti pagal poreikius, kad ir kur jus 
nuvestų kelias.

Ar leistumėtės į ilgą kelionę po šalį ar tereiktų 
įveikti trumpą atstumą grįsta gatve, adaptyvi 
pakaba leis pasirinkti režimą, geriausiai 
atitinkantį jūsų vairavimo būdą, greitį, apkrovą 
ir kelio dangą.

Išbandėme ją Europos atšiauriausiomis 
ir įvairiausiomis vairavimo sąlygomis, 
suderinome sistemą taip, kad ji būtų tinkama 
visur.

Mėgaukitės 
kelione
nejausdami kelio

Adaptyvios pakabos 
jungiklis yra patogiai 
įtaisytas pavarų perjungimo 
svirties priekyje.

Nustatymai yra rodomi i-MID*, 
tuo tarpu jūsų pastarasis 
režimas yra išsaugomas, todėl 
pradėdami kelionę neturėsite 
jo pasirinkti iš naujo.

„NORMAL“ (normalus)

Užtikrina tolygaus važiavimo ir geros 
kontrolės galimybę, tai geriausias 
nustatymas daugeliu vairavimo sąlygų.

COMFORT (komfortiškas)

Naudojant mažą amortizavimo jėgą- 
šis režimas suteikia geresnį komfortą 
prastos kokybės kelyje

DYNAMIC

Sukurta mėgstantiems dinamiško 
vairavimo pojūčius, kadangi šis 
nustatymas pagerina valdomumą ir 
leidžia labiau kontroliuoti, kaip įveiksite 
posūkius.
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Techninės 
arakteristikos,

kuriomis galite pasitikėti

Siekiant užtikrinti, kad „Civic“ variklis galės 
atlaikyti jūsų spartų gyvenimo tempą, 

sukųrėme1.8 i-VTEC benzininius ir 1.6 i-DTEC 
dyzelinus variklius ir leidome jam veikti visa galia 

– ne kelias valandas, bet kelias dienas. 
Tai daugybė kilometrų.

Žinoma, patikimumas yra tik vienas veiksnys. 
Štai kodėl buvo sukurtas mūsų 1.8 i-VTEC 
benzininis variklis subalansuotis dinamines 

savybes ir galią. Pasiekiamos 142 AG  ir 210 
km/val. didžiausias greitis – tai daugiau nei 

pakankamai, kad galėtumėte mėgautis kelione.

Įsigijus automobilį su mechanine ar automatine 
5 pavarų dėže, mūsų pažangi kintamųjų vožtuvų 

sistema uužtikrina mėgavimąsi vairavimu ir 
degalų ekonomiją, todėl tiesiog galite atsilošti ir 

džiaugtis kelione.

Pavaizduotas „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis.
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Inovacija, galia  
ir degalų vartojimo efektyvumas

Pavarų perjungimo 
indikatorius

Mygtukas ECON

„Civic“ i-DTEC variklis buvo sukurtas naudojant mūsų „Earth Dreams“ – jis specialiai suderintas užtikrinti puikią 
pusiausvyrą tarp našumo ir techninių charakteristikų 120AG, taip pat 3,8 l/100 km* degalų sąnaudas.

Sumažinus masę ir trintį, variklis važiuoja tolygiai ir pasižymi greitu atsako laiku, be to jo emisijos siekia vos 99 g/km 
CO2*.

Tiek 1,6 i-DTEC, tiek 1,8 i-VTEC turi ekologiško važiavimo pagalbinę sistemą, padėsiančią sumažinti degalų 
sąnaudas, ir variklio išjungimo funkcija sustojus, kad važiuojant eisme variklis būtų automatiškai išjungtas ir vėl 
įjungtas. Aplink spidometrą įtaisytas aplinkos temperatūros matuoklis šviečia žaliai ir rodo, kad važiuojama tolygiai ir 
ekonomiškai. Automobiliuose su mechaninėmis ir automatinėmis pavarų dėžėmis yra pavarų perjungimo indikatoriai, 
kad galėtumėte matyti, kada geriausias laikas keisti pavaras ir taupyti degalus.

Todėl nesvarbu, kurį variklį pasirinksite, „Civic Tourer“ yra sukonstruotas galvojant apie geresnę ateitį.

**1,6 i-DTEC degalų sąnaudų skaičiai apima 3,8–3,9 l/100 km, 99–103 g/km CO2.
 “Specifi kacijos nurodytos atskirame priede”.
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Oro pagalvės

Siekiant padidinti apsaugą avarijos atveju 
(bet kuriuo kampu), visame „Civic Tourer“ 
sumontavome saugos pagalves – nuo 
vairuotojo iki keleivio priekinių oro pagalvių iki 
šoninių saugos užuolaidų.

Priekinių žibintų išjungimo 
laikmatis

Kad lengviau įliptumėte ir išliptumėte 
iš automobilio, atrakinus dureles, 
priekiniai žibintai automatiškai 
įsijungs. Jas užrakinus, žibintai 
išsijungs po 15 s.

Stabilumo kontrolės sistema

Siekiant užtikrinti maksimalią kontrolę, 
stabilumo kontrolės sistema nuolat stebi 
automobilio padangų sukibimą su danga, 
reguliuoja galią ir stabdymo jėgą.

Sumažėjusio slėgio padangose 
įspėjimo sistema

Padanga gali prakiurti bet kuriuo metu, 
todėl sumažėjusio slėgio padangose 
įspėjimo sistema įspėja apie galimą slėgio 
padangose.

Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas

Galinio susidūrimo atveju, galvos atrama pasislenka į 
priekį kartu su sėdynėmis, siekiant sušvelninti smūgį 
ir apsaugoti kaklą.

5 žvaigždučių įvertinimas 
pagal Europos naujų 
automobilių vertinimo 

programą; tai geriausias 
galimas įvertinimas pagal 

šiuos nepriklausomus 
bandymus.



Pavaizduotas Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modelis.

„Honda“ pažangios technologijos buvo apjungtos siekiant 
sukurti „Civic“, kuris yra saugesnis nei bet kada. Tai patvirtinta 
mūsų 5 žvaigždučių europinis NCAP reitingas.

Pirmiausia, pritaikėme „Civic“ pažangios priderinamos inžinerijos 
kėbulo struktūrą. Pažangios priderinamos inžinerijos plieninis 
rėmas tolygiai paskirsto ir sugeria visą smūgio energiją, 
nukreipdamas ją nuo keleivių bei tuo pačiu sumažina kitai 
transporto priemonei daromą žalą.

Konstruojant kėbulo struktūrą buvo numatytos pažangiausias 
saugos funkcijas, kad jūsų šeima būtų apsaugota visais 
kampais.

Viduje keletas oro saugos pagalvių, Stabdžių antiblokavimo 
sistema (ABS), Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) 
ir Transporto priemonės pagalbinė stabilumo sistema (VSA) 
– visa tai įdiegta kaip standartinė įranga. Kitos išmaniosios 
funkcijos, pvz., Pagalbinė stabdžių sistema, sustiprinanti 
stabdymo jėgą avarinėse situacijose, užtikrins dar didesnį 
saugumą kelyje. 

Prie viso to, Išmaniojo vairuotojo asistento paketas suderina 
naujausią atpažinimo technologiją su išmaniosiomis funkcijomis, 
pvz., Kelio ženklų atpažinimo sistema, Įspėjimo kertant eismo 
juostą sistema ir Nematomų zonų stebėjimo sistema.

Avarinio stabdymo 
signalas

Jei nenumatytu atveju 
turite itin stipriai stabdyti, 
automatiškai įsijungs 
pavojaus žibintai ir įspės 
kitus vairuotojus, jog 
būtina sutelkti dėmesį į 
kelią priekyje.

Elektroninė stabdymo jėgos 
paskirstymo sistema

Elektroninė stabdžių jėgos 
paskirstymo sistema 
kontroliuoja esamą sistemą su 
elektroniniu stabdymo jėgos 
paskirstymu, kuri elektroniškai 
kontroliuoja priekinių / galinių 
stabdžių slėgio paskirstymą 
pagal masės priekyje / gale 
paskirstymą. Ši sistema užtikrina 
stabilumą stabdant ir puikias 
charakteristikas, ypač kai 
gabenamas sunkus krovinys.

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos 
sistema

Jums mėginant pajudėti įkalnėje, ši 
sistema laiko nuspaudusi stabdžius 
– tai padeda išvengti riedėjimo atgal 
ir leidžia pakilti be jokių problemų.

ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo vietos  

Jos įtaisytos automobilio gale, siekiant užtikrinti, 
kad vaikiška kėdutė pritvirtinta visiškai saugiai.

Jūsų sauga

yrasvarbiausia

S A U G A  :  2 4



Visi nori apsaugoti savo šeimą. Ir niekas to 
nesupranta geriau už mus, būtent todėl mes 

siūlome Išmaniojo vairuotojo asistento paketo 
technologijas. 

Aktyvi miesto stabdžių sistema, kuri pradedant 
nuo „Comfort“ komplektacijos įdiegta kaip 

standartinė įranga, stebi eismą automobilio 
priekyje ir įspėja dėl priekinio susidūrimo, 
duodama vairuotojui laiko imtis veiksmų. 

Galite mėgautis šia teikiama ramybe, 
pasinaudodami mūsų pačiomis 

moderniausiomis technologijomis, pvz., 
pagalbine eismo juostos palaikymo sistema 

ir Išmaniąja priekinio susidūrimo įspėjimo 
sistema, kurios stebi aplinką aplink automobilį, 

kad padėtų išvengti susidūrimo ir truputį 
padidintų visų eismo dalyvių saugumą.

Pažangios pagalbos vairuotojui sistemos paketas

Priekinio susidūrimo įspėjimo 
sistema

Jei priekyje įtaisyta kamera nustatys 
priekyje esantį automobilį, sistema 
įspės apie priekinio susidūrimo pavojų, 
todėl turėsite laiko imtis veiksmų.

Kelio ženklų atpažinimo sistema

Kelio ženklų atpažinimo sistema 
atpažįsta iki 100 m atstumu esančius 
kelio ženklus ir juos pravažiuojant 
perduoda atitinkamą informaciją 
vairuotojui i-MID ekrane. Vienu metu 
gali būti rodomi du ženklai

Nematomų zonų stebėjimo 
sistema

Padėdama saugiai keisti eismo juostą, 
ši „Honda“ pristatyta naujovė įspėja 
jus, kai nematomoje zonoje aptinkami 
automobiliai.

Tolimųjų šviesų palaikymo 
sistema

Helljusomkopplingssystemet 
bedömer Tolimųjų šviesų palaikymo 
sistema vertina vairavimo sąlygas ir 
automatiškai perjungia tolimąsias ir 
artimąsias šviesas.

Įspėjimo kertant eismo juostą 
sistema

Aptikus kelio linijas ir automobiliui 
nukrypus nuo dabartinės eismo juostos 
neparodant posūkio signalo, įspėjimo 
kertant eismo juostą sistema apie tai jus 
įspės garsiniais ir vaizdiniais įspėjimais.

Susikertančiomis kryptimis 
judančiųautomobilių stebėjimo 
sistema

Važiuojant atbuline eiga, įspėjimo apie 
susikertančiomis kryptimis judančius 
automobilius sistema gali aptikti 
artėjančius automobilius (bet kurioje 
pusėje) ir įspėja vairuotoją apie artėjantį 
pavojų. Įspėjimas parodomas i-MID.

Ypač sumanus

Ypač saugus
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Aktyvaus stabdymo mieste sistema

Važiuojant mieste 5–30 km/val. greičiu, 
kad išvengtumėte susidūrimo, ši 
sistema gali stebėti atstumą tarp jūsų ir 
automobilio priešais.

Jei ir toliau artėjate prie pastebėto 
automobilio, „Civic“ jus įspėja garsu ir 
vaizdu i-MID ekrane.

Jei dar nesureagavote ir susidūrimas 
yra neišvengiamas, aktyvaus 
stabdymo mieste sistema gali 
automatiškai įjungti avarinį stabdį ir 
kaip galima labiau sumažinti greitį. 
Esant geroms vairavimo sąlygoms, tai 
gali netgi padėti išvengti susidūrimo.

1

2

3

Pavaizduoti „White Orchid Pearl“ spalvos Civic 1.6 i-DTEC „Executive“ ir „Twilight Blue Metallic“ spalvos Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modeliai.



Executive>

1.8 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija 
5 pavarų automatinė transmisija

1.6 i-DTEC
6 pavarų mechaninė transmisija

17” lengvo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS oro pagalvė (dvipakopis 
išskleidimas) 
Keleivio SRS oro pagalvė su išjungikliu 
Šoninės saugos pagalvės (priekyje)
Šoninės saugos užuolaidos (priekyje ir gale)
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas 
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) 
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas 
(EBD) 
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HSA)
ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo vietos 
(galinių sėdynių išorėje) 
Apsaugos sistema
Bagažinės uždangalas
Protinga durelių atrakinimo ir variklio 
paleidimo sistema
Odinės sėdynės
Oda aptrauktas vairaratis ir pavarų 
perjungimo svirtis
Sportiniai pedalai
Pažangus daugiafunkcinis informacinis 
ekranas (i-MID) 
Variklio išjungimo sistema sustojus ∆

Adaptyvi pakaba
Dviejų zonų automatinis kondicionierius 
Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
greičio ribotuvu 
Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo 
intervalu
Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis
Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai
Greitas langų uždarymas (užvedimo raktelio 
pagalba) 
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas
Elektriniai, užlenkiami ir šildomi durų 
veidrodžiai
Nuotolinis lauko veidrodėlių užlenkimas
Vairuotojo sėdynės šoninės atramos 
reguliuojamos elektra
Dviejų režimų,šildomos priekinės sėdynės 

„Magic Seats“
Papildoma daiktadėžė bagažinėje
Mėlynas salono apšvietimas (priekinėse durelėse)
Skaitmeninė garso sistema (DAB+) USB/AUX jungtis 
(suderinama su „iPod“) 
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga†

Galinio vaizdo kamera
Tamsinti galiniai stiklai
Sidabriniai stogo bėgeliai
LED artimos šviesos žibintai
Priekinių žibintų apiplovimo įtaisas
Priekiniai rūko žibintai
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)
Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo namo“ 
funkcija)
Priekšējās sadursmes brīdinājums 
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma 
Joslas pamešanas brīdinājums
Aklo punktu informācija (BLIS)

Sānu satiksmes uzraudzīšana
„Honda CONNECT“ 7” jutiklinis ekranas su: 
AM / FM / DAB radiju, interneto radiju, „AhaTM“ 
programos integravimu*, naršymu internete*, „Garmin“ 
navigacija ir CD grotuvu
2x USB jungtis, HDMI jungtis
Aktyvi miesto stabdžių sistema (CTBA)

Odinis salonas 

*Ryšys „AhaTM “ 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 atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio 
mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą 
paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink“ (ši funkcija galima tik 
tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT 
MirrorLink“). 
** Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com
ΔTik rankinė transmisija. 
“Specifikacijos nurodytos atskirame priede”.



„Garmin“ 
navigacija

Sankryžų realistiškų 
nuotraukų vaizdai ir 

išvažiavimai, kuriems 
pateikiama aiški 
informacija apie 

kryptį.

Elektra valdoma vairuotojo 
juosmens sritis ir šoninė 

sėdynių atrama 

Kad būtų patogu, vairuotojo 
juosmens sritį ir šoninę sėdynių 

atramą galima nustatyti.

Protinga durelių 
atrakinimo ir variklio 
paleidimo sistema

Protinga durelių atrakinimo 
ir variklio paleidimo sistema 

leidžia užrakinti, atrakinti ir 
užvesti automobilio variklį, 

raktelį laikant kišenėje.

Odinės sėdynės

Odinės sėdynės 
atrodo prabangiai ir 
puikiai papildo jau 
esamą interjerą.
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Lifestyle>

Sportiniai pedalai Sidabriniai stogo 
bėgeliai

1.8 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija 
5 pavarų automatinė transmisija

1.6 i-DTEC
6 pavarų mechaninė transmisija

17” lengvo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS oro pagalvė (dvipakopis 
išskleidimas)
Keleivio SRS oro pagalvė su išjungikliu 
Šoninės saugos pagalvės (priekyje)
Šoninės saugos užuolaidos (priekyje ir 
gale)
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas 
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) 
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas 
(EBD) 
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema 
(HSA)
ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo vietos 
(galinių sėdynių išorėje)
Oda aptrauktas vairaratis ir pavarų 
perjungimo svirtis 
Sportiniai pedalai
Pažangus daugiafunkcinis informacinis 
ekranas (i-MID)
Variklio išjungimo sistema sustojus∆

Adaptyvi pakaba 
Dviejų zonų automatinis kondicionierius 
Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
greičio ribotuvu 
Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis 
Priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai 
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
Greitas langų uždarymas (užvedimo 
raktelio pagalba) 
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas

„Magic Seats“
Krovinių tinklelis
Krovinio tinklo tvirtinimo taškai (B ir C 
statramsčiai) 
Bagažinės briaunos nerūdijančio plieno 
apsauginė juosta 
Papildoma daiktadėžė bagažinėje

„Honda Connect ekranas (7” lietimui jautrus, 
MirrorLink )2x USB jungtis, HDMI jungtis8 
garsiakalbiai (PremiumAudio, 320 vatų)
Garso sistemos valdymas ant vairaračio 

Bluetooth laisvų  rankų telefoninė įranga* 
Galinio vaizdo kamera
Priekiniai rūko žibintai
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)
Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis 
(„palydėjimo namo“ funkcija)
LED artimos šviesos žibintai
Priekinių žibintų apiplovimo įtaisas
Lietų atpažįstantys automatiniai valytuvai
Prieblandą atpažįstantys automatiniai 
žibintai
Šildomos sėdynės (priekinės)
Aktyvi miesto stabdžių sistema (CTBA)
Tonuoti stiklai
Sidabriniai stogo bėgeliai 
Priekinių žibintų apiplovimo įtaisai
Halogeniniai priekiniai žibintai
LED priekiniai žibintai

Pasirenkami priedai:
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS)
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema,  
1 paketas, apimantis: 
Aktyvaus stabdymo mieste sistema  
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema  
Kelio ženklų atpažinimo sistema  
Įspėjimo kertant eismo juostą sistema 
Nematomų zonų stebėjimo sistema 
Įspėjimo apie susikertančiomis kryptimis 
judančius automobilius sistema

„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija ir 
CD grotuvu

*Ryšys „AhaTM “ 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 atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio 
mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą 
paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik automobiliui stovint. 
Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink“ (ši funkcija galima tik 
tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT 
MirrorLink“).
** Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com
Δ“Specifikacijos nurodytos atskirame priede”.



Adaptyvi pakaba

Galima rinktis iš šių pakabos 
nustatymų: „Normal“, „Comfort“ ir 

„Dynamic“. Galima pasirinkti vairavimo 
būdą pagal sąlygas

Parkavimo davikliai

Parkavimo davikliai 
priekyje ir gale, kad būtų 

lengviau prisiparkuoti 
ankštose vietose. 

Periodinis pypsėjimas 
vis intensyvėja, kai 

artėjate prie objekto.

Nerūdijančio plieno 
pakrovimo krašto dangtis

Šis išmanusis nerūdijančio 
plieno dangtis apsaugo 
kėbulą nuo kasdienio 
dėvėjimosi.

Tamsinti galiniai 
stiklai

Tamsinti galiniai stiklai 
suteikia privatumo ir 
sumažina iš „Civic“ 
galo patenkančių 
saulės spindulių kiekį.

Sidabriniai stogo 
bėgeliai

Gražiai atrodo, yra 
praktiški, visai kaip 
pats „Civic Tourer“.
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Elegance>

Dviejų zonų 
automatinis oro 
kondicionierius

Bluetooth® 
laisvų rankų 
telefoninė įranga 
(HFT)**

1.8 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija 
5 pavarų automatinė transmisija

1.6 i-DTEC
6 pavarų mechaninė transmisija

16” lengvojo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS oro saugos pagalvė 
dvipakopis išskleidimas
Keleivio SRS oro saugos pagalvė su 
išjungimo jungikliu
Šoninės oro saugos pagalvės (priekyje)
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės (priekyje 
ir gale)
Kaklo sužalojimą mažinančios priekinės 
galvos atramos
ABS (Stabdžių antiblokavimo sistema)
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas 
(EBD)
Pagalbinė stabdžių sistema
Transporto priemonės pagalbinė stabilumo 
sistema (VSA)
Pajudėjimo įkalnėje asistentas (HSA)
ISO tvirtinimo taškai (kraštinės galinės 
sėdynės)
Avarinio stovėjimo signalas
Nuleistos padangos įspėjimo sistema (DWS)
Bagažinės uždangalas
Odinis vairas ir perjungimo svirtis
Išmanusis daugiafunkcis informacinis 
ekranas (i-MID)
Variklio išjungimas veikiant tuščiąja eigaΔ

Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
greičio ribojimu
Lietų atpažįstantys automatiniai valytuvai
Prieblandą atpažįstantys automatiniai žibintai
DR / AS vienu paspaudimu, elektra valdomi 
langai (aukštyn / žemyn)
RR vienu paspaudimu, elektra valdomi langai 
(aukštyn / žemyn)
Elektra, nuotoliniu būdu valdomi langai 
(valdymas raktelio pulteliu)
Reguliuojamo aukščio teleskopinis vairas
Elektra reguliuojami ir šildomi
šoniniai veidrodėliai
Nuotoliniu būdu atlenkiami šoniniai 
veidrodėliai
(valdymas raktelio pulteliu)
Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis

Keleivio sėdynės atlošo kišenė
Galinis porankis

„Magic Seats“
Aktyvi miesto stabdžių sistema (CTBA)
Papildoma daiktadėžė bagažinėje
1CD radijas – suderinama su MP3
USB / AUX lizdas (suderinamas su iPod)†

6 garsiakalbiai
Nuotolinio garso valdymo mygtukai ant 
vairo

„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas (HFT)**
Joudos spalvos laikikliai ant stogo
Priekiniai rūko žibintai
LED dienos žibintai
Priekinių žibintų automatinio įjungimo / 
išjungimo laikmatis
(grįžimo namo, išvažiavimo iš namų 
funkcija)

Δ “Specifikacijos nurodytos atskirame priede”  



Prieblandą 
atpažįstantys 

automatiniai žibintai

Žibintai automatiškai 
įjungiami, kai 

stipriai sumažėja 
apšviestumas.

Statymo galinio 
vaizdo kamera

Įrengta bagažinės 
durelėse, ji 
užtikrins aiškų 
vaizdą automobilio 
gale jums 
važiuojant atbuline 
eiga.

Apsauginės 
signalizacijos sistema

Sukurta tam, kad jūsų „Civic 
Tourer“ būtų saugus ir 
apsaugotas.

Lietų atpažįstantys 
valytuvai

Lietų atpažįstantys priekinio 
stiklo valytuvai aktyvinami, kai 
ant priekinio stiklo aptinkama 

drėgmės. Jų greitis nustatomas 
automatiškai pagal poreikį.

Priekiniai rūko 
žibintai

Papildomai apšviečia 
kelią esant blogoms 

sąlygoms, todėl 
galima lengviau ir 

saugiau vairuoti.

Odinis vairas

Suteiks jūsų „Civic“ prabangos.

16” Lengvojo 
lydinio ratlankiai

16” lengvojo lydinio 
ratlankiai suteiks 
jūsų „Civic Tourer“ 
išskirtinę ir sportišką 
išvaizdą.
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Comfort>

Bagažinės 
uždangalas

Vairaračio garso 
valdikliai

1.8 i-VTEC
6 pavarų mechaninė transmisija

1.6 i-DTEC
6 pavarų mechaninė transmisija 

16” lengvo lydinio ratlankiai
Vairuotojo i-SRS oro pagalvė (dvipakopis 
pripūtimas) 
Keleivio SRS oro pagalvė su išjungikliu 
Šoninės saugos pagalvės (priekyje)
Šoninės saugos užuolaidos (priekyje ir 
gale)
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas 
ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) 
Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas 
(EBD) 
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema 
(HSA)
Pr. saugos diržai su 2 lygių avarinio 
fiksavimo įtraukėjais (ELR)
Gal. Saugos diržai su  avarinio fiksavimo 
įtraukėjais (ELR)
ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo vietos 
(galinių sėdynių išorėje) 
Avarinio stabdymo signalas
Pastovaus greičio palaikymo sistema su 
greičio ribotuvu
Pažangus daugiafunkcinis informacinis 
ekranas (i-MID) 
Variklio išjungimo sistema sustojus∆

DR/AS vienu prisilietimu atidaromi 
elektriniai langai (atidaromi / uždaromi)
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas 
Saulės skydeliai su apšviečiamais 
veidrodėliais 

„Magic Seats“
Krovinio tinklo tvirtinimo taškai (B ir C 
statramsčiai) 
Papildoma daiktadėžė bagažinėje
Lemputė žemėlapiui
USB/AUX jungtis†

4 garsiakalbiai
Juodi stogo bėgeliai
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)
Papildomas „stop“ žibintas ant galinio 
lango
Šildomos sėdynės (priekinės)
Aktyvi miesto stabdžių sistema

1CD radijas – suderinama su MP3
Nuotolinio garso valdymo mygtukai ant vairo

„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas (HFT)**
Priekinių žibintų apiplovimo įtaisai

Δ “Specifikacijos nurodytos atskirame priede”  



Vienu prisilietimu 
uždengiamas dangtis

Uždengiamas dangtis vos 
vienu prisilietimu automatiškai 
grąžinamas į pradinę padėtį.

Elektriniai ir šildomi 
durų veidrodžiai

Paprastai nustatomi 
reikiamu kampu ir greitai 
nutirpdomi šaltais rytais.Automatinis oro 

kondicionierius

Oro kondicionierius 
automatiškai 
automobilyje palaikys 
nustatytą temperatūrą

Pastovaus 
greičio 

palaikymo 
sistema su 

greičio ribotuvu

Elektroninė 
pastovaus greičio 

palaikymo sistema 
leidžia palaikyti 
pastovų greitį ir 

sumažina įtampą, 
patiriamą važiuojant 

ilgus atstumus.
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Vairaračio 
valdikliai

Suteikia 
galimybę 
vairuotojui 
pasiekti 
valdiklius, 
nenukeliant 
rankų nuo vairo.
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Šildomos sėdynės 

Ir vairuotojo, ir 
priekinėje keleivio 
sėdynėje įrengta 
dviejų pakopų šildymo 
sistema.



Pavaizduoti Civic Tourer 1.6 i-DTEC „Executive“ modeliai.

Spalvos
Pirmasis įspūdis yra svarbus – kadangi „Civic Tourer“ spalvų pasirinkimas 
išties didelis galėsite nustebinti taip, kaip to norite.

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid PearlCrystal Black Pearl



Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic

Polished Metal Metallic

Milano Red

Alabaster Silver Metallic

Twilight Blue Metallic

S PA LV O S  :  3 6



“Specifi kacijos nurodytos atskirame priede”.
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Apmušalai
Atsižvelgiant į tai, kokie jūsų pageidavimai dėl „Civic Tourer“ išorės, 
turime daugybę aukštos kokybės apmušalų, kurie puikiai tiks salonui.

Juodas
audinys

Pilka
oda

Juoda
oda

Pilka
spalvos stogo 
apmušalais

Executive – • • •

Lifestyle • – – •

Elegance • – – •

Comfort • – – •

Atitikimas   • Standartinis   – Negalima

<
Pilka oda

<<
Juodas audinys

<
Juoda oda



Kiekvienas modelis, kaip ir dera „Civic Tourer“, yra individualus. Dabar pridėkite 
dar ir savo individualumo. Nuo sukomplektuotų priedų paketų iki lengvojo lydinio 
ratlankių – mes pasiūlysime tiek parinkčių, kiek jums reikia.

„Rally Red“ 
paketas (IŠORĖ)

Išsiskirkite iš kitų, savo automobiliui suteikdami papildomo 
individualumo. „Rally Red“ išorės paketas su „Rally Red“ akcentais 

visam jūsų automobiliui suteiks turtingą ir sportišką išvaizdą.

Paketą sudaro: 

- Priekinių variklio grotelių apdaila „Rally Red“ 
- Šoninių veidrodėlių dangteliai „Rally Red“ 

- Stogo aptako apdaila „Rally Red“ 
Paveiksle pavaizduoti 18“ „Inferno“ lengvojo lydinio ratlankiai

Paketą sudaro: 

- Šoniniai kėbulo apvadai 
- Durų slenksčių apdailos 
- Priekiniai ir galiniai purvasargiai 

Paveiksle pavaizduoti 17“ „Cobalt“ lengvojo lydinio ratlankiai

Pasirinkite norimas

parinktis

„Convenience“
paketas

Stilingų priedų paketas „Convenience“ sukurtas tam, 
kad apsaugotų jūsų automobilį nuo nubrozdinimų, 
įbrėžimų, purvo ir smėlio.

PA S I R E N K A M I  PA K E TA I  :  3 8

Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic Tourer“ priedų programą iš „iTunes“ ir „Google Play“  ➞



„Black Edition“  
paketas
Pasirinkite šį specialų „Black Edition“ paketą su spindinčiais 
juodais elementais, taip pagražindami automobilį juodais 
akcentais. Taip suderinama ryški išvaizda ir manieringumas.

Paketą sudaro:

- Prekiniai ir šoniniai slenksčiai „Shiny Black“ 
- Šoninių veidrodėlių dangteliai „Shiny Black“ 
- Galinis difuzorius „Shiny Black“ 
- Stogo aptakas „Shiny Black“ 
- Sportinis degalų bako dangtelis „Shiny Black“ 
- „Black Edition“ emblema 

Paveiksle pavaizduoti 18“ „Nitrogen“ lengvojo lydinio ratlankiai

„Cargo“
paketas
Pasinaudokite šiais praktiškais priedais, siūlančiais įvairius 
unikalius daiktų laikymo sprendimus, ir sutvarkykite savo 
bagažinę.

Paketą sudaro:

- Skiriamasis tinklas 
- Bagažinės padėklas su skyriais 
- Šoninis bagažinės tinklas 
- Krovinių erdvės apdaila

Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic Tourer“ priedų programą iš „iTunes“ ir „Google Play“  ➞



„Chrome“ 
paketas
Pabrėžiama jūsų „Civic“ elegancija automobiliui 
pridedant keletą chromo akcentų.

Paketą sudaro:

- Priekinių variklio grotelių apdaila „Chrome“ 
- Langų apdaila „Chrome“ 
- Šoniniai kėbulo apvadai 
- Šoninių kėbulo apvadų apdaila „Chrome“ 
- Apatinė bagažinės durelių apdaila „Chrome“ 
- Sportinis degalų bako dangtelis „Chrome“  

Paveiksle pavaizduoti 18“ „Hydrogen“ lengvojo lydinio ratlankiai

„Illumination“
paketas
Sukurs jaukią aplinką jūsų automobilio salone.

Paketą sudaro:

- Apšviesta durelių slenksčio apdaila 
- Priekinės kojų srities apšvietimas

PA S I R E N K A M I  PA K E TA I  :  4 0



Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic Tourer“ priedų programą iš „iTunes“ ir „Google Play“  ➞

„Shiny Black“  
paketas (SALONAS) 

Kuo labiau pritaikykite savo automobilio vidų savo reikmėms, 
pasirinkdami „Shiny Black“ saloną. Šis paketas leidžia suderinti 
automobilio išorę ir saloną, pabrėžiant ryškią išvaizdą ir 
manieringumą.   
Priedai yra „Shiny Black“ spalvos.

Paketą sudaro:

- Oro angos apdaila „Shiny Black“ 
- Centrinės konsolės apdaila „Shiny Black“ 
- Vairo apdaila „Shiny Black“ 

Paveiksle parodyta pavarų perjungimo svirtis, „Elegance“ kilimėliai, mėlynos spalvos kojų srities 
apšvietimas.

„Rally Red“ 
paketas (SALONAS) 

Kuo labiau pritaikykite automobilio vidų savo reikmėms, 
pasirinkdami „Rally Red“ saloną. Šis paketas leidžia suderinti 
automobilio išorę ir saloną, pabrėžiant automobilio sportiškumą. 
Priedai yra „Rally Red“ spalvos.

Paketą sudaro:

- Oro angos apdaila „Rally Red“ 
- Centrinės konsolės apdaila „Rally Red“ 
- Vairo apdaila „Rally Red“ 

Paveiksle parodyta pavarų perjungimo svirtis, „Elegance“ kilimėliai
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Šoniniai kėbulo apvadai
Kėbulo spalvos.

Priekiniai aptakai
Sportiški „Shiny Black“  spalvos aptakai.

Slenksčių apdailos
Suteikia automobiliui interjerui jaukią atmosferą.

Purvasargiai
Apsaugo jūsų automobilį nuo subraižymų.

Pasirenkami 
paketai

Galinio vaizdo kamera 
Perduoda vaizdą į i-Mid ekraną.



Automobilio statymo jutikliai 
Pasirinkite priekinius ir galinius automobilio statymo 
jutiklius, skleidžiančius garso signalus, kai artėjate prie 
objekto, ir statyti automobilį galėsite saugiau ir paprasčiau. 
Jutiklio aptikimą galite stebėti automobilio išmaniajame 
daugiafunkciame informaciniame ekrane (i-MID).

Apsauga nuo šalčio ir saulės Apsauginis kilimėlis
Apsaugo galinį bamperį pakraunant daiktus.

Langų apdaila „Chrome“ 
Padarykite savo Civic dar elegantiškesnį.

Elegance 
kilimėliai

Guminiai 
kilimėliai
Juodi kilimėliai su 
aukštomis briaunomis
apsaugo interjerą nuo 
vandens ir purvo.

Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic Tourer“ priedų programą iš „iTunes“ ir „Google Play“  ➞
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Šildytuvas su nuotoliniu
Automobilio kuru dirbantis šildytuvas, kuris sušildo variklį 
ir saloną. Pulteliu galima nustatyti pradžią ir pabaigą 1000 
metrų atstumu. 

Slidžių bagažinė
Bagažinė, 225 x 80 x 34 cm. Galima atidaryti iš abiejų 
pusių.

Skersinės sijos ir stogo laikikliai:  
Padidinkite savo automobilio keliamąją galią stipriomis 
ir saugiomis stogo sijomis. Įrengti 4 užraktai. Didžiausia 
apkrova 70 kg (daugiausia 75 kg ant išilginės stogo sijos) 
arba daugiausia 2 dviračiai. 
Galimi tvirtinimo priedai: slidinėjimo reikmenų bagažinė, stogo bagažinė, 
slidžių ir snieglentės tvirtinimo priedas, dviračių tvirtinimo ant stogo priedas.
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Nuimamas priekabos kablys 
Originalus „Honda“ priekabos kablys leis tempti priekabą 
arba poilsinę ant ratų, užtikrindamas 1200–1400 kg* 
vilkimo apkrovą. Nuimama versija turi sulankstomą lizdo 
jungtį, todėl, kai nenaudojama, yra nematoma. Didžiausia 
vertikali apkrova yra 75 kg. 
Taip pat galimas nejudamai pritvirtintas kablys

Apsauga šunims 
Apsauga šunims sukurta tam, kad važiuojant naminiai 
gyvūnai ir bagažas būtų saugūs jūsų automobilio 
bagažinės skyriuje. Jis atskiria keleivių saloną nuo bagažo 
skyriaus.

„Honda“ erdvinis garsas: Muzika dar niekada 
neskambėjo taip tikroviškai 
Visi norime, kad mūsų automobilio garso sistema 
tikroviškai atkurtų pasirinkto atlikėjo muziką. Dėl prie 
esamos garso sistemos pridėto kompaktiško DSP 
(skaitmeninio signalo apdorojimo) bloko jūsų „Honda“ 
automobilyje pagerės jūsų klausymosi pojūčiai, kurie 
prilygs įspūdžiams koncertų salėje.

Bagažinės padėklas  
Bagažinės padėklas puikiai suformuotas, kad atitiktų jūsų 
automobilio bagažinės formą, nepralaidus vandeniui, turi 
pakeltas briaunas, apsaugos automobilį purvo ir įbrėžimų. 
Neslysta. Pavaizduotas „Civic“ logotipas.

Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite „Civic Tourer“ priedų programą iš „iTunes“ ir „Google Play“  ➞
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Pasirinkite norimus 
lengvojo lydinio ratlankius

18" HYDROGEN

17" RADIUM

18" NITROGEN

17" NEON

 17" IR 18" ARGON 18" INFERNO

17" COBALT

18" KRYPTON



Pavaizduoti „Polished Metal Metallic“ spalvos Civic 1.8 i-VTEC „Executive“, „Brilliant Sporty Blue“ 
spalvos Civic 1.6 i-DTEC „Sport“ ir „Twilight Blue Metallic“ spalvos  „Civic Tourer 1.8 i-VTEC“ modeliai.



„Civic“ – tai nuolatinio tobulinimo, naujo 
vertinimo ir išradimų, naujų idėjų išbandymo ir 
naujų technologijų atradimų istorija. 

Mūsų inžinieriai turi aiškią viziją – sukonstruoti 
automobilį, kuriame derėtų įspūdinga galia, 
unikalus dizainas ir lankstus erdvumas, ir liniją, 
kuri yra specialiai sukurta tam, kad atspindėtų 
įvairius charakterius: „Hatchback“ ir „Tourer“ 
automobilius, kurie ne tik gerai atrodo kelyje, 
bet ir sėkmingai lenktyniauja lenktynių trasoje. 
Įvairiomis prasmėmis jis tobulai atspindi mūsų 
aistrą kurti automobilius, kuriuos žmonės 
mielai įsigyja ir, žinoma, vairuoja.

„Civic DNA“
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Išpildykite savo svajones
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, pvz., visiškai 
naują NSX, arba kurti technologiškai pažangų naująjį CR-V. 

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 dalykų, ir visa, ko išmokstame, panaudojama visuose mūsų 
kuriamuose dalykuose, pvz., „Civic“.

Pavaizduoti „Passion Red Pearl“ spalvos „CR-V 1.6 i-DTEC 4WD „Executive“ modelis ir „NSX“ koncepcinis modelis.
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Honda Motor Europe, Baltic

Prekybos atstovai: 

UAB „NIPPON AUTO“ 

Oslo g. 7,

LT-04123 Vilnius,

tel. 5244 0005 

Privalomi utilizuoti automobiliai yra pavojingos aplinkai atliekos. Reikalingą informaciją apie Honda veiklą aplinkos 
apsaugoje ir transporto priemonių atliekų tvarkime galima rasti mūsų internetinėje svetainėje www.honda.lt > 
Automobiliai > Mano Honda> Utilizacija

www.honda.lt

Neišmesti. Perduoti kitam arba pakartotinai panaudoti. Šio popieriaus gamyboje naudojama popieriaus masė pagaminta 
iš perdirbtos medienos maksimaliai tausojančiu būdu. Brošiūros popierius pagamintas iš popieriaus masės be 
elementinio chloro (ECF). 
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Paprastas, lankstus, patogus 
būdas fi nansuoti ir apdrausti 

Jūsų naująją Honda. 


