Σκοπός αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας παρουσιάσει το Honda Civic 5θυρο. Για τη διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές ανατρέξτε στις σελίδες
των προδιαγραφών και συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τη διαθέσιμη γκάμα ή να
απεικονίζουν έκδοση που δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σας συστήνουμε να συζητάτε πάντα τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών με τον επίσημο έμπορο του
δικτύου επιβατικών Honda αφού ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, μικρές ή μεγάλες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και εφόσον το κρίνει
απαραίτητο, στον εξοπλισμό, τα χρώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Επίσημος Εισαγωγέας - Διανομέας Ελλάδος

Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο. Ανακυκλώστε ή δώστε το σε κάποιον φίλο.
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ
ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Το 5θυρο Civic
είναι η επιτομή του καινοτόμου
πνεύματος και της αναζήτησης
για τεχνολογική υπεροχή.
Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο
που συνδυάζει μοναδική
προσωπικότητα και σπορ ψυχή.
Ένα αυτοκίνητο συναρπαστικό
στην οδήγηση, κομψό,
άνετο και προηγμένο.
Πάνω απ' όλα ένα αυτοκίνητο
που δημιουργήθηκε με ένα
επίκεντρο ζωτικής σημασίας. Εσάς.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο
1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line
σε Brilliant Sporty Blue Metallic.
Ορισμένες εκδόσεις ενδέχεται να μη διατίθενται.
Για τη διαθέσιμη γκάμα παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Αδιαμφησβήτητα μοναδικό, πρόδηλα
κομψό και σπορ. Αυτό είναι το Civic και
συνδυάζει μοναδικά τις επιθετικές του
γραμμές με ομαλές, αθλητικές καμπύλες.
Το αυτοκίνητο αυτό σχεδιάστηκε
για να τραβά την προσοχή,
αλλά πρωτίστως σχεδιάστηκε
για να προσφέρει μοναδικές
συγκινήσεις στον οδηγό του.
Με εργονομικά σχεδιασμένη θέση
οδήγησης και σύστημα διεύθυνσης
διπλού πινιόν, το Civic προσφέρει
εξαιρετικό έλεγχο, δίνοντας μία μοναδική
εμπειρία οδήγησης. Το σύστημα
ανάρτησης των τροχών έχει ρυθμιστεί
ειδικά για δυναμική οδήγηση και
διαθέτει ένα ανεξάρτητο σύστημα
πολλαπλών συνδέσμων πίσω, καθώς
και γόνατα MacPherson μπροστά.
Δημιουργήσαμε ένα νέο αμάξωμα
χαμηλού βάρους με υψηλής αντοχής
υλικά, για να απαλλαγούμε από
σημαντικά βάρη και να αυξήσουμε
την ακαμψία του Civic. Όλη αυτή
η τεχνολογία έχει συνδυαστεί για
τη δημιουργία του πιο εξελιγμένου
σπορ Civic που έχουμε
κατασκευάσει ποτέ.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.0
VTEC TURBO Executive Sport Line σε Brilliant Sporty Blue Metallic.

CIVIC
SPORT LINE
Οι μυώδεις και ''επιθετικές'' γραμμές του Civic Sport Line
το κάνουν να φαίνεται ισχυρό και αποφασιστικό τόσο
όταν είναι σταθμευμένο όσο και όταν βρίσκεται σε κίνηση.
Το αεροδυναμικό του πακέτο και το εντυπωσιακό σπόιλερ
ενισχύουν την εκπληκτική του εμφάνιση.
Η σπορ εμπειρία συνεχίζεται στο εσωτερικό
με συναρπαστικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν
πεντάλ αλουμινίου, υφασμάτινα καθίσματα
με κόκκινη ραφή και τιμόνι με δερμάτινη επένδυση.
Όλα σχεδιασμένα για να κάνουν την καρδιά σας
να χτυπάει λίγο πιο γρήγορα σε κάθε σας ταξίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση,
παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελίδες 39-44 τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού.
Για τη διαθέσιμη γκάμα παρακαλούμε επικοινωνείστε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.0
VTEC TURBO Executive Sport Line σε Brilliant Sporty Blue Metallic.

ΟΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΑΣ
Δημιουργήσαμε μία σειρά νέων κινητήρων
για να δώσουμε στο νέο Civic σπορ επιδόσεις
που να ταιριάζουν με την προηγμένη του εμφάνιση.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο
υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες,
τον πανίσχυρο 1.5 VTEC TURBO των 182ps
ή τον αποδοτικό 1.0 VTEC TURBO των 126ps.
Οι δύο βενζινοκινητήρες είναι διαθέσιμοι
είτε με το ακριβές μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων
ή με το άμεσο 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο CVT.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.0
VTEC TURBO Executive σε Polished Metal Metallic.
Ορισμένες εκδόσεις ενδέχεται να μη διατίθενται.
Για τη διαθέσιμη γκάμα παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΧΩΡΟΙ
Θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα αυτοκίνητο για τις πραγματικές
καθημερινές ανάγκες. Ένα αυτοκίνητο που κατέχει
μια από τις πιο ευρύχωρες καμπίνες στην κατηγορία του,
η οποία είναι τόσο ευέλικτη ώστε χωράει ό,τι σας παρουσιάσει
η καθημερινότητα. Το Civic διαθέτει πολλά στοιχεία
που διευκολύνουν τη ζωή σας, όπως φαρδιά πίσω πόρτα
που επιτρέπει πιο εύκολη φόρτωση αποσκευών, διαιρούμενα
αναδιπλούμενα κατά 60:40 πίσω καθίσματα και μία έξυπνη εταζέρα
που μπορεί να αφαιρεθεί και αναστραφεί εύκολα με το ένα χέρι.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο
1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line σε Brilliant Sporty Blue Metallic.

09

10

ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η στήριξη που σας παρέχουν
τα καθίσματα του Civic αποδεικνύει
γιατί το μοντέλο αυτό διαθέτει
μία απο τις πιο ευρύχωρες καμπίνες
της κατηγορίας του, με ένα φαρδύ
ταμπλό, μία απλή, φιλική προς τον οδηγό
σχεδίαση και εξαιρετική ορατότητα.
Περιβάλετε τον εαυτό σας με άνεση
και ποιότητα έχοντας στη διάθεσή σας
απαλά υλικά και πολυτελείς λεπτομέρειες.
Εξοπλίσαμε το Civic με φιλική
προς τον άνθρωπο τεχνολογία,
που περιλαμβάνει το έξυπνο σύστημα
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
Honda CONNECT* με οθόνη αφής 7’’,
διζωνικό αυτόματο κλιματισμό,
θερμαινόμενα καθίσματα μπροστά
και ηλεκτρονικό χειρόφρενο,
για να κάνουμε την κάθε σας διαδρομή
λίγο πιο διασκεδαστική.

*Το Honda CONNECT διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό
των εκδόσεων ELEGANCE, COMFORT SPORT LINE
και SPORT PLUS που αναφέρονται στις σελίδες 39-44.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με το ποια
από τα παραπάνω και άλλα χαρακτηριστικά
είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση,
παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελίδες 39-44
τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού.
Για τη διαθέσιμη γκάμα παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.0
VTEC TURBO Executive Sport Line
σε Brilliant Sporty Blue Metallic.

ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Το Honda CONNECT* 7” σας κρατά σε επαφή με κάθε τι που αγαπάτε,
όπως είναι η μουσική και οι φίλοι σας. Και όλα αυτά μέσω μιας κεντρικής οθόνης αφής.

Το Civic διαθέτει το σύστημα ήχου και πληροφόρησης Honda CONNECT* 7'' με DAB ψηφιακό
ραδιόφωνο, Apple CarPlay και Android AutoTM*. Το προεγκατεστημένο AhaTM* audio player
που βασίζεται στο internet σας επιτρέπει επίσης να συνδεθείτε
με την αγαπημένη σας μουσική, με podcasts και νέες υπηρεσίες.

APPLE CarPLAY ΚΑΙ ANDROID AUTO™
Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα
τηλεφωνική συσκευή με λειτουργικό
Android ή iPhone με την οθόνη αφής,
για να κάνετε τηλεφωνήματα,
να ακούσετε μουσική και να στείλετε
και να λάβετε μηνύματα.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Το ενσωματωμένο σύστημα δορυφορικής
πλοήγησης Garmin σας επιτρέπει
να βρίσκετε τον δρόμο σας και, χάρη
στις ενημερώσεις του TMC (traffic message
channel), θα ακολουθείτε πάντα
την καλύτερη διαδρομή.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Μόλις επιλέξετε την όπισθεν, η κάμερα
οπισθοπορείας ενεργοποιείται αυτόματα στην
οθόνη 7 ιντσών και παρέχει πολλές επιλογές
προβολών καθώς και κατακόρυφη θέαση.

DAB ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Απολαύστε ψηφιακό ήχο και μια
πιο ευρεία σειρά από σταθμούς
που εμφανίζονται
ευδιάκριτα στην οθόνη.

*Το Honda CONNECT διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Elegance, Comfort Sport Line και Sport Plus.
Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο
γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου.
Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda CONNECT.
Προτείνουμε να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση.
Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες
Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε
στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές
με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή.
Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα.
Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη γκάμα και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση,
παρακαλούμε δείτε τις σελίδες 39-44 εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών και επικοινωνήστε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Το Honda SENSING είναι μια από τις πλέον εξελιγμένες σειρές τεχνολογιών ασφάλειας που υπάρχουν
και σχεδιάστηκε για να κρατά ασφαλείς εσάς και τους συνεπιβάτες σας.

Collision Mitigation
Braking System
(Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης)
Στην πιθανότητα σύγκρουσης με προπορευόμενο
όχημα ή με πεζό, το σύστημα αυτό θα σας προειδοποιήσει για τον κίνδυνο και επίσης θα μειώσει
την ταχύτητα του αυτοκινήτου, ώστε να μειωθούν
οι συνέπειες από μια πιθανή επαφή.

Traffic Sign Recognition
(Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας)
Το σύστημα αναγνώρισης σημάτων οδικής κυκλοφορίας αναγνωρίζει την ύπαρξή τους και σας μεταφέρει τη σχετική πληροφορία με οπτική ένδειξη.
Μπορούν να εμφανιστούν δύο σήματα ταυτόχρονα.
Intelligent Speed Limiter
(Έξυπνος περιοριστής ταχύτητας)
Συνδυάζει έξυπνα το όριο ταχύτητας που έχει τεθεί
από τον οδηγό, με το Traffic Sign Recognition System,
για να ρυθμίσει αυτόματα το όριο ταχύτητας του οχήματος, ανάλογα με αυτό που έχει ανιχνεύσει το Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας.

Lane Departure Warning
(Ειδοποίηση Απόκλισης από την Λωρίδα)
Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να απομακρύνεται από
τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να έχετε ανάψει το
σχετικό φλας, ενεργοποιείται η οπτική και ηχητική
ένδειξη για να σας προειδοποιήσει ότι πρέπει να
διορθώσετε τη θέση σας στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Intelligent - Adaptive Cruise Control
(Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας)
Αυτό το χαρακτηριστικό ανιχνεύει αν ένα όχημα
σε κοντινή λωρίδα κυκλοφορίας, πρόκειται να μπει
μπροστά σας, και ρυθμίζει ανάλογα την ταχύτητα
του Civic. Σας βοηθά επίσης να διατηρείτε την απόσταση από το αυτοκίνητο που βρίσκεται μπροστά
σας, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε ταχύτητα.

Road Departure Mitigation
(Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας)
Μια κάμερα που βρίσκεται στο παρμπρίζ ανιχνεύει
πιθανή παρέκκλιση από τον δρόμο και χρησιμοποιώντας την κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση
(Electric Power Steering), κάνει διορθωτικές κινή-

Adaptive Cruise Control με Low-Speed Following*
(Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας
με Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας)
Αυτή η λειτουργία διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα ταξιδιού και απόσταση από το αυτοκίνητο που
κινείται μπροστά σας. Αν το αυτοκίνητο που έχει
ανιχνευτεί σταματήσει, το σύστημα θα επιβραδύνει
και θα σταματήσει το όχημά σας, χωρίς να πρέπει
να κρατήσετε το πόδι σας στο φρένο. Μόλις το αυτοκίνητο μπροστά αρχίσει να κινείται πάλι, απλά
πατήστε το γκάζι για να συνεχίσει η λειτουργία.

σεις για να διατηρηθεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
εφαρμόζει και πίεση στα φρένα.
Lane Keeping Assist System
(Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας)
Σας βοηθά να παραμένετε στη μέση της λωρίδας
κυκλοφορίας και προσφέρει μια πιο ξεκούραστη
εμπειρία οδήγησης, μειώνοντας την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων στο τιμόνι και μεγαλύτερης προσπάθειας κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση,
παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελίδες 39-44 τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού.
*Το Low-Speed Following είναι διαθέσιμο μόνο σε εκδόσεις που διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο CVT.
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COMFORT

1.0 VTEC TURBO
6-τάχυτο Μηχανικό Κιβώτιο
7-τάχυτο Αυτόματο Κιβώτιο CVT

♦ Τροχοί 16” από κράμα αλουμινίου
♦ Low Speed Following (Σύστημα
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας)*
Κεντρικό κλείδωμα μέσω τηλεχειριστηρίου
με δύο κλειδιά
Υφασμάτινο εσωτερικό
ECON Mode
Collision Mitigation Braking System
(Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης)
Lane Departure Warning
(Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα)
Lane Keeping Assist System (Σύστημα
Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας)
Intelligent Speed Limiter
(Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας)
intelligent - Adaptive Cruise Control
(Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου
Σταθερής Ταχύτητας)
Road Departure Mitigation
(Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας)
Traffic Sign Recognition System
(Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων
Οδικής Κυκλοφορίας)
Motion Adaptive EPS
Electric Power Steering with Variable Ratio
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με αυτόματη
συγκράτηση φρένου
Μανέτες αλλαγής ταχυτήτων*

♦ Διακοπή λειτουργίας κινητήρα
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

στο ρελαντί (Idle Stop)
Αυτόματος Κλιματισμός A/C
Καθαριστήρες κρυστάλλων προβολέων
Αυτόματοι Προβολείς (Auto Headlights)
Τηλεσκοπικό τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος
Πλαίσιο παραθύρου chrome
Καθρέπτες θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Μαύρη γρίλια
Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι και
Θερμαινόμενοι Καθρέπτες θυρών
Θερμαινόμενα Καθίσματα (Μπροστά)
Μπλε φωτισμός οργάνων
5'' Monitor Audio (AM/FM/DAB)
Θύρα USB †
8 Ηχεία
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Προβολείς LED
Φώτα ημέρας LED
Highbeam Support System
(Σύστημα Υποβοήθησης Προβολέων)
Αυτόματη Ενεργοποίηση Φώτων
(Headlight Auto On/Off Timer /
Coming Home/Leaving Home Function)
Μηχανική ρύθμιση ύψους
στο κάθισμα του οδηγού
Ηλεκτρικά παράθυρα αυτόματης
ανόδου και καθόδου (εμπρός και πίσω)

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.0
VTEC TURBO Comfort σε Crystal Black Pearl.
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Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
αυτής της έκδοσης παρακαλούμε ανατρέξτε στις
σελίδες 39-44.

* Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση με αυτόματο κιβώτιο CVT.
†
Συνιστάται συσκευή USB flash drive 256 ή υψηλότερων MB. Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

ELEGANCE

1.0 VTEC TURBO
6-τάχυτο Μηχανικό Κιβώτιο
7-τάχυτο Αυτόματο Κιβώτιο CVT

Επιπλέον των χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα στην έκδοση Comfort,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης Elegance περιλαμβάνονται:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Τροχοί 17'' από κράμα αλουμινίου
Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός A/C
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση
Πεντάλ αλουμινίου
Αισθητήρες στάθμευσης (μπροστά και πίσω)
Honda CONNECT με Garmin Navigation
- (οθόνη αφής 7'', AM/FM/DAB, διαδικτυακό
ραδιόφωνο, AhaTM app integration, πλοήγηση
στο διαδίκτυο, Apple CarPlay και Android
AutoTM )*, 2xUSB θύρες / HDMI Jack †

♦ Πίσω κάμερα στάθμευσης
♦ Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass)
♦ Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες
με Αισθητήρες Βροχής

♦ Ηλεκτρικά Ανακλινόμενοι
Καθρέπτες θυρών

♦ Ανακλινόμενοι Καθρέπτες Θυρών
μέσω Τηλεχειριστηρίου (κλειδί)

♦ Μπροστινά Φώτα Ομίχλης Αλογόνου

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.0
VTEC TURBO Elegance σε Platinum White Pearl.
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Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
αυτής της έκδοσης παρακαλούμε ανατρέξτε στις
σελίδες 39-44.

* Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda
CONNECT. Προτείνουμε να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες
Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone
σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην
Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
†

Διατίθεται μόνο στην έκδοση με μηχανικό κιβώτιο.
Συνιστάται συσκευή USB flash drive 256 ή υψηλότερων MB. Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

SPORT LINE

1.0 VTEC TURBO
6-τάχυτο Μηχανικό Κιβώτιο
7-τάχυτο Αυτόματο Κιβώτιο CVT

Επιπλέον των χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα στην έκδοση Comfort,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης Comfort Sport Line περιλαμβάνονται:

♦
♦
♦
♦

Τροχοί 17'' από κράμα αλουμινίου Black
Υφασμάτινο εσωτερικό με κόκκινη ραφή
Πεντάλ αλουμινίου
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
και κόκκινη ραφή
♦ Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση
και κόκκινη ραφή
♦ Κόκκινος Φωτισμός Οργάνων
♦ Honda CONNECT - (οθόνη αφής 7'',
AM/FM/DAB, διαδικτυακό ραδιόφωνο,
AhaTM app integration, πλοήγηση
στο διαδίκτυο, Apple CarPlay και
Android AutoTM )*, 2xUSB θύρες / HDMI Jack†

♦ Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass)
♦ Μπροστινά, πλαϊνά μαρσπιέ,
πίσω διαχύτης, αεροτομή πίσω πόρτας

♦ Πλαίσιο παραθύρου μαύρο

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο
1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line σε Brilliant
Sporty Blue Metallic.
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Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
της έκδοσης 1.0 VTEC TURBO Comfort Sport Line
παρακαλούμε ανατρέξτε στις σελίδες 39-44.
Ορισμένες εκδόσεις ενδέχεται να μη διατίθενται. Για
τη διαθέσιμη γκάμα παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

* Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda
CONNECT. Προτείνουμε να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες
Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone
σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην
Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
†

Διατίθεται μόνο στην έκδοση με μηχανικό κιβώτιο.
Συνιστάται συσκευή USB flash drive 256 ή υψηλότερων MB. Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

SPORT PLUS
♦ Τροχοί 17'' από κράμα αλουμινίου - Black
♦ Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
♦ Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση
(μόνο στην έκδοση με μηχανικό κιβώτιο)

♦ Πεντάλ αλουμινίου
♦ Motion Adaptive EPS
♦ Low Speed Following - Σύστημα
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας (μόνο
στην έκδοση με αυτόματη μετάδοση CVT)
Collision Mitigation Braking System
(Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης)
Lane Departure Warning
(Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα)
Lane Keeping Assist System (Σύστημα
Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας)
Intelligent Speed Limiter
(Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας)
intelligent - Adaptive Cruise Control
(Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου
Σταθερής Ταχύτητας)
Road Departure Mitigation (Σύστημα
Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας)
Traffic Sign Recognition System
(Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων
Οδικής Κυκλοφορίας)
Blind Sport Information incl. Cross Traffic
Monitor (Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου
- συμπεριλαμβάνεται Παρακολούθηση
Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων)

1.5 VTEC TURBO
6-τάχυτο Μηχανικό Κιβώτιο
7-τάχυτο Αυτόματο Κιβώτιο CVT

♦ Μανέτες αλλαγής ταχυτήτων Paddle Shift
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

(μόνο στην έκδοση με αυτόματο κιβώτιο CVT)
Αισθητήρες στάθμευσης (Μπροστά και Πίσω)
Πίσω κάμερα στάθμευσης
Θερμαινόμενα Καθίσματα (Μπροστά)
Honda CONNECT με Garmin Navigation
- (οθόνη αφής 7”, AM/FM/DAB, διαδικτυακό
ραδιόφωνο, Aha™ app integration, πλοήγηση
στο διαδίκτυο, Apple CarPlay και Android
Auto™)*, 2xUSB θύρες / HDMI Jack†
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)
Κεντρική διπλή απόληξη εξάτμισης
Εξωτερικά Sport διακοσμητικά
(μπροστά / πίσω / πλαϊνά μαρσπιέ)
Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass)
Προβολείς LED
Φώτα ημέρας LED
Μπροστινά φώτα ομίχλης LED
Υφασμάτινο εσωτερικό
Κόκκινος φωτισμός οργάνων
Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός A/C
Smart Entry and Start
(Σύστημα Έξυπνης Εισόδου και Εκκίνησης)
Ασύρματη Φόρτιση
High Power Audio - 11 ηχεία
Πανοραμική γυάλινη οροφή
Adaptive Damper System - Σύστημα
Ενεργής Προσαρμογής Απόσβεσης
Μαύρη γρίλια

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο 1.5
VTEC TURBO Sport Plus σε Rallye Red.
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Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
αυτής της έκδοσης παρακαλούμε ανατρέξτε στις
σελίδες 39-44.

* Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο Honda
CONNECT. Προτείνουμε να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες
Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone
σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην
Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
†

Συνιστάται συσκευή USB flash drive 256 ή υψηλότερων MB. Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Όποιο χρώμα και αν επιλέξετε
οι εσωτερικές μας επενδύσεις συνδυάζονται τέλεια με το Civic.

ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΦΗ
COMFORT

♦

ELEGANCE

♦

Comfort Sport Line

♦
♦

SPORT PLUS

01 ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΦΗ
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ΜΑΥΡΟ
ΥΦΑΣΜΑ

02 ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ
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ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ
Δημιουργήσαμε μια σειρά χρωμάτων,
που θα ταιριάξουν απόλυτα με το δικό σας στυλ.
Κάθε χρώμα έχει επιλεγεί προσεκτικά, για να αντανακλά
τις όμορφες και δυναμικές γραμμές του Civic.

CRYSTAL BLACK PEARL (NH-731P)

SONIC GREY PEARL (NH-877P)

Platinum White Pearl (NH-883P)

LUNAR SILVER METALLIC (NH-830M)

OBSIDIAN BLUE PEARL (B-588P)

POLISHED METAL METALLIC (NH-737M)

28 (R-513)
RALLYE RED

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC (B-593M)

Για τη διαθεσιμότητα των χρωμάτων
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το επίσημο δίκτυο
επιβατικών Honda. Κάποια χρώματα ενδέχεται
να έρχονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
Δεν είναι δυνατόν να αναπαράγουμε
τις ίδιες αποχρώσεις με το εκτυπωμένο υλικό.
Παρακαλούμε ζητήστε από τον επίσημο έμπορο
του δικτύου επιβατικών Honda να σας δείξει δείγματα.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Civic 5θυρο
1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Τα γνήσια αξεσουάρ της Honda έχουν σχεδιαστεί με τα ίδια απαιτητικά πρότυπα
που κατασκευάζεται κάθε Honda. Έτσι, έχουν διάρκεια και σίγουρη εφαρμογή.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

BRONZE LINE

RED LINE

Ξεχωρίστε με την εντυπωσιακή και τολμηρή σειρά Bronze.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Μπροστινή ποδιά, πλευρικά μαρσπιέ, οπίσθιο διαχύτη,
καπάκια καθρεπτών και διακοσμητικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρα - όλα σε Infinite Bronze.
Αυτά τα προϊόνται είναι επίσης διαθέσιμα ως ξεχωριστές επιλογές.

Τονίστε τον φυσικό sport χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας με τη σειρά Red.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Μπροστινή ποδιά, πλευρικά μαρσπιέ, οπίσθιο διαχύτη,
καπάκια καθρεπτών και διακοσμητικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρα - όλα σε Rallye Red.
Αυτά τα προϊόνται είναι επίσης διαθέσιμα ως ξεχωριστές επιλογές.

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται προαιρετικοί τροχοί 18'' CI1805 από κράμα αλουμινίου.

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται προαιρετικοί τροχοί CI1806 από κράμα αλουμινίου.
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BLACK LINE
Ξεχωρίστε με την εντυπωσιακή σειρά Black.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Μπροστινή ποδιά, πλευρικά μαρσπιέ, οπίσθιο διαχύτη,
καπάκια καθρεπτών και διακοσμητικά εμπρός και πίσω προφυλακτήρα - όλα σε Berlina Black.
Αυτά τα προϊόνται είναι επίσης διαθέσιμα ως ξεχωριστές επιλογές.
Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται προαιρετικοί τροχοί 18'' CI1801 από κράμα αλουμινίου.

18'' ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CI1805 BRONZE LINE

18'' ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ CI1806 RED LINE

Επιφάνεια Α που έχει κοπεί με διαμάντι,
με ματ διάφανο βερνίκι και παράθυρα Infinite Bronze,
μηχανικά επεξεργασμένα κέντρα και το αρχικό
γράμμα "H" από γυαλιστερό χρώμιο.
Διαθέτουν επίσης ένα μηχανικά επεξεργασμένο
δαχτυλίδι πίσω από τις ακτίνες, που τονίζει
το μέγεθος και το βάθος των τροχών.

Επιφάνεια Α που έχει κοπεί με διαμάντι,
με γυαλιστερό διάφανο βερνίκι, παράθυρα Gunpowder
Black και κόκκινο δαχτυλίδι. Black gradient κέντρα
και το αρχικό γράμμα "H" από γυαλιστερό χρώμιο.
Διαθέτουν επίσης ένα μηχανικά επεξεργασμένο
δαχτυλίδι πίσω από τις ακτίνες, που τονίζει
το μέγεθος και το βάθος των τροχών.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
Ενισχύστε τον sport χαρακτήρα του Civic με αυτά τα μαύρα διακοσμητικά παραθύρου.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Σας κρατάει σε επαφή και προσφέρει διασκέδαση στους συνεπιβάτες σας.

Σκληρό, αδιάβροχο, αντι-ολισθητικό προστατευτικό
που μπορεί να πλυθεί. Εμποδίζει βρωμιά και υγρά
από την καταστροφή του δαπέδου
του χώρου αποσκευών και του πίσω καθίσματος.

Μια σειρά από αξεσουάρ
έχει σχεδιαστεί
για την προστασία
του Civic σας.

ΒΑΣΗ TABLET

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

PROTECTION PACK

Είναι κατάλληλη για κάθε tablet με οθόνη
από 7 έως 11,6 ίντσες. Διαθέτει μηχανισμό
ρύθμισης θέσης, για να βρείτε
την καλύτερη δυνατή
γωνία θέασης.

Το Κιτ Ασύρματης Φόρτισης της Honda
εξασφαλίζει ότι το συμβατό σας smartphone
δεν θα μείνει ποτέ από μπαταρία. Απλά τοποθετήστε
το smartphone στην ενσωματωμένη βάση φόρτισης,
για να φορτιστεί εύκολα χωρίς τη χρήση καλωδίων.

Το Protection Pack περιλαμβάνει αξεσουάρ που είναι σκληρά και ανθεκτικά.
Σχεδιάστηκαν με στυλ ειδικά για την προστασία του Civic από γρατζουνιές.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Πλευρικά προστατευτικά, προστατευτικά εισόδου στις πόρτες και προστατευτικό
στον χώρο αποσκευών. Τα προϊόντα του Protection Pack είναι επίσης διαθέσιμα ως αυτόνομα αξεσουάρ.
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ΤΑΞΙΔΙ
Κοτσαδόροι, προστατευτικό
δίχτυ σκύλου, μπαγκαζιέρες
οροφής και προστατευτικά
πατάκια για το χώρο αποσκευών.
Όλα όσα θα χρειαστείτε
για να απολαύσετε
τις διαδρομές σας με το Civic,
είναι στη διάθεσή σας.

ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΤΗΣ THULE - EASYFOLD

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

Αυτή η σχάρα ποδηλάτου διπλώνει εύκολα
βοηθώντας στη μεταφορά και την αποθήκευση.
Κατάλληλη για τη μεταφορά δύο ποδηλάτων,
εύκολη στην τοποθέτηση, με μηχανισμό ανάκλησης
για εύκολη πρόσβαση και μηχανισμό
κλειδώματος για προστασία.

Αξιοποιήστε τον εσωτερικό χώρο του Civic σας,
τοποθετώντας τις αποσκευές σας στην καλαίσθητη
μπαγκαζιέρα της Thule που διαθέτει και κλειδαριά.
Διατίθεται σε χωρητικότητες:
410λτ., 400λτ., και 320λτ.

CARGO PACK

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ - SPORT

Προστατεύστε το Civic σας από λάσπη και γρατζουνιές,
διατηρώντας τις αποσκευές σας τακτοποιημένες και ασφαλείς.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Δάπεδο χώρου αποσκευών με διαχωριστικά, ελαστικά πατάκια
με κούρμπα και προστατευτικά εισόδου στον χώρο αποσκευών. Τα προϊόντα του Cargo Pack
είναι επίσης διαθέσιμα ως αυτόνομα αξεσουάρ.

Με κοτσαδόρο της Honda μπορείτε να ρυμουλκείτε
τρέιλερ με ευκολία. Αφαιρείται όταν δεν τον χρειάζεστε
και έχει ικανότητα ρυμούλκησης 1400 κιλών και 75 κιλών
κάθετη φόρτωση*. Διατίθεται και ως σταθερός.

Με αυτόν τον αφαιρούμενο κοτσαδόρο μπορείτε
να ρυμουλκείτε το τρέιλερ σας με ευκολία και να
τον αφαιρείτε όταν δεν τον χρειάζεστε. Έχει ικανότητα
ρυμούλκησης 1200 κιλών και 75 κιλών κάθετη φόρτωση*.
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*Η ικανότητα ρυμούλκησης εξαρτάται από τον τύπο μετάδοσης. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις της ικανότητας ρυμούλκησης
ανατρέξτε στις σελίδες 39-44 των τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού.

ΑΝΕΣΗ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ενισχύστε
την εμπειρία οδήγησης
και κάντε τη ζωή σας
λίγο πιο άνετη.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ HONDA
Τα αυθεντικά παιδικά καθίσματα Honda παρέχουν ανώτερη προστασία
στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των 12 ετών,
με δύο επιλογές τοποθέτησης – ISOFIX, ή ζώνη ασφαλείας 3-point.

ILLUMINATION PACK

ΠΑΤΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ELEGANCE

Το Illumination Pack περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διακριτικών μπλε φώτων
για πιο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το πακέτο περιλαμβάνει: μπλε μπροστινό φωτισμό
στα πόδια, φωτισμό στις πόρτες, μπλε φωτισμό κονσόλας και καμπίνας. Αυτά τα αντικείμενα είναι επίσης διαθέσιμα
για αγορά ως αυτόνομα αξεσουάρ. Ένα κόκκινο Illumination Pack είναι επίσης διαθέσιμο για την έκδοση Sport.

Αυτά τα κομψά και άνετα πατάκια διαθέτουν μαύρο nubuck δέσιμο
για διάρκεια και κομψό ραφτό έμβλημα Civic.
Το σετ περιλαμβάνει: Πατάκια μπροστά και πίσω.

Η δερμάτινη επένδυση είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Παρακαλούμε επικονωνείστε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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♦

Τ Ε Χ ΝΙ Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ Ι Κ Α - Ε Ξ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

CIVIC 5D
1.0 VTEC TURBO
Comfort
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Comfort Sport Line
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Elegance
MΤ / CVT

1.5 VTEC TURBO
Sport Plus
MΤ/ CVT

Τύπος κινητήρα

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Βενζίνη

Κυβισμός (κ.εκ.)

988

988

988

1498

4-Valves

4-Valves

4-Valves

4-Valves

Κ ΙΝΗ Τ Η Ρ ΑΣ

Valve Train
Προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ρύπων
Απαιτούμενο καύσιμο

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Αμόλυβδη (95)

Αμόλυβδη (95)

Αμόλυβδη (95)

Αμόλυβδη (95)

Ε ΠΙ Δ ΟΣ Ε ΙΣ
Μέγιστη Ισχύς (kw/σ.α.λ.)
Μέγιστη Ισχύς (ps/σ.α.λ.)

93@5,500

93@5,500

126@5,500

182@5,500 / 182@6,000

200@2,250 / 180@1,700-4,500

240@1,900-5,000 /
220@1,700-5,500

0 à 100 km/h (δευτερόλεπτα)

10,8 / 10,5

10,8 / 10,5

10,9 / 10,7

8,3 / 8,5

Μέγιστη Ταχύτητα (Km/h)

207 / 200

207 / 200

205 / 200

220 / 200

64

64,5

64,5

64,5

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)†

Low - CO 2 g/km

169 / 171

170 / 173

171 / 174

185 / 220

Medium - CO 2 g/km

132 / 137

134 / 139

134 / 140

135 / 144

High - CO 2 g/km

115 / 124

117 / 127

118 / 128

120 / 127

Extra High - CO 2 g/km

139 / 152

142 / 156

143 / 157

140 / 151

Combined - CO 2 g/km

134 / 143

137 / 146

137 / 147

139 / 152

Low - FC l/100km

7,5 / 7,6

7,5 / 7,6

7,5 / 7,7

8,2 / 9,7

Medium - FC l/100km

5,8/ 6,0

5,9 / 6,1

5,9 / 6,2

6,0 / 6,4

High - FC l/100km

5,1 / 5,5

5,2 / 5,6

5,2 / 5,6

5,3 / 5,6

Extra High - FC l/100km

6,1 / 6,7

6,3 / 6,9

6,3 / 7,0

6,2 / 6,7

Combined - FC l/100km

5,9 / 6,3

6,0 / 6,4

6,1 / 6,5

6,1 / 6,7

Αστικός Κύκλος CO 2 g/km

New European Driving Cycle (NEDC)

†

135 / 123

135 / 123

135 / 123

162 / 180

95 / 97

95 / 97

95 / 97

108 / 112

Συνδυασμένος CO 2 g/km

110 / 107

110 / 107

110 / 107

128 / 137

Αστικός Κύκλος (l/100km)

5,9 / 5,4

5,9 / 5,4

5,9 / 5,4

7,1 / 7,9

Υπεραστικός Κύκλος (l/100km)

4,2 / 4,3

4,2 / 4,3

4,2 / 4,3

4,7 / 4,9

Συνδυασμένος (l/100km)

4,8 / 4,7

4,8 / 4,7

4,8 / 4,7

5,6 / 6,0

Υπεραστικός Κύκλος CO 2 g/km

1.5 VTEC TURBO
Sport Plus
MΤ/ CVT

1281-1362 / 1289-1371

1281-1362 / 1289-1371

1281-1362 / 1289-1371

1308-1362 / 1341-1396

1775

1775

1775

1760 / 1790

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)

416-427 / 419-491

416-427 / 419-491

416-427 / 419-491

403-453 / 401-450

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος στους άξονες
- Εμπρός / Πίσω (κιλά)

940/855 / 950/845

940/855 / 950/845

940/855 / 950/845

950/835 / 985/830

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης
(κιλά) με φρένο

1200 / 800

1200 / 800

1200 / 800

-

500

500

500

-

45

45

45

-

Β Α Ρ ΟΣ *
Απόβαρο (κιλά)
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (κιλά)

Μέγιστη φόρτωση οροφής (κιλά)1

126@5,500

ΟΙ Κ ΟΝΟΜΙΑ Κ Α Υ ΣΙΜΟ Υ & Ε Κ ΠΟΜΠ Ε Σ

1.0 VTEC TURBO
Elegance
MΤ / CVT

134@5,500 / 134@6,000

200@2,250 / 180@1,700-4,500

ΟΙ Κ ΟΝΟΜΙΑ Κ Α Υ ΣΙΜΟ Υ & Ε Κ ΠΟΜΠ Ε Σ

1.0 VTEC TURBO
Comfort Sport Line
MΤ / CVT

93@5,500

126@5,500

Επίπεδο εσωτερικού θορύβου (dB)

1.0 VTEC TURBO
Comfort
MΤ / CVT

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης
(κιλά) χωρίς φρένο

200@2,250 / 180@1,700-4,500

Μέγιστη Ροπή (Nm at rpm)

Δ ΙΑΣ Τ ΑΣ Ε ΙΣ

= Standard, Κενό κελί=Δεν διατίθεται

ΑΣ Φ ΑΛ Ε ΙΑ
Αερόσακος οδηγού SRS (Driver SRS Airbag)

♦

♦

♦

♦

Αερόσακος συνοδηγού SRS
(με διακόπτη απενεργοποίησης)

♦

♦

♦

♦

Πλευρικοί αερόσακοι (Εμπρός)

♦

♦

♦

♦

Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας
(Εμπρός και Πίσω)

♦

♦

♦

♦

Εμπρός προσκέφαλα μετρίασης
αυχενικού τραυματισμού (Whiplash
Lessening Front Headrests)

♦

♦

♦

♦

Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών
- Anti-Lock Braking System (ABS)

♦

♦

♦

♦

Ηλέκτρονικός κατανεμητής πέδησης
- Electronic Brakeforce Distribution

♦

♦

♦

♦

Υποβοήθηση Πέδησης - Brake Assist

♦

♦

♦

♦

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας
- Vehicle Stability Assist

♦

♦

♦

♦

Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα
- Hill Start Assist

♦

♦

♦

♦

Μπροστινές Ζώνες Ασφαλείας
με Emergency Locking Retractor

♦

♦

♦

♦

Οπίσθιες Ζώνες Ασφαλείας
με Emergency Locking Retractor

♦

♦

♦

♦

Βάσεις πρόσδεσης ISOFix για παιδικό κάθισμα
(στα δύο ακριανά πίσω καθίσματα)

♦

♦

♦

♦

Σινιάλο Έκτακτης Ακινητοποίησης
- Emergency Stop Signal

♦

♦

♦

♦

Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής
πίεσης ελαστικών - Deflation Warning System

♦

♦

♦

♦

Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης
- Collision Mitigation Braking System

♦

♦

♦

♦

Μήκος (χιλ.)

4518

4518

4518

4518

Πλάτος (χιλ.)

1799

1799

1799

1799

Πλάτος συμπεριλαμβανομένων
των καθρεπτών θυρών (χιλ.)

2076

2076

2076

2076

Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης
- Forward Collision Warning

♦

♦

♦

♦

Ύψος - Χωρίς Φορτίο (χιλ.)

1434

1434

1434

1434

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
- Lane Keeping Assist System

♦

♦

♦

♦

Μεταξόνιο (χιλ.)

2697

2697

2697

2697

Εμπρόσθιο Μετατρόχιο (χιλ.)

1547

1537

1537

1537

Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα
- Lane Departure Warning

♦

♦

♦

♦

Οπίσθιο Μετατρόχιο (χιλ.)

1576

1566

1566

1565

♦

♦

♦

129

129

129

129

Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας
- Road Departure Mitigation

♦

Απόσταση από το έδαφος - με τον οδηγό (χιλ.)

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας
- Intelligent Speed limiter

♦

♦

♦

♦

Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας
(intelligent - Adaptive Cruise Control

♦

♦

♦

♦

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής
Κυκλοφορίας - Traffic Sign Recognition System

♦

♦

♦

♦

-/♦

-/♦

-/♦

-/♦

-

-

-

♦

Μέγιστος αριθμός επιβατών

5

5

5

5

Κύκλος στροφής αμαξώματος (m)

11,6

11,8

11,8

11,8

Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα

2,14

2,22

2,22

2,22

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χώρος αποσκευών - Πίσω καθίσματα όρθια
(λίτρα, μέθοδος VDA)

478

Χώρος αποσκευών - Πεσμένα πίσω καθίσματα,
Φόρτωση μέχρι το παράθυρο
(λίτρα, μέθοδος VDA)

828

828

828

770

Δεξαμενή καυσίμου (λίτρα)

46,9

46,9

46,9

46,9

478

39

478

420

Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας
- Low Speed Following
Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου
συμπεριλαμβάνεται Παρακολούθηση
Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων
- Blind Spot Information
incl. Cross Traffic Monitor
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♦

Τ Ε Χ ΝΙ Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ Ι Κ Α - Ε Ξ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

CIVIC 5D
1.0 VTEC TURBO
Comfort
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Comfort Sport Line
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Elegance
MΤ / CVT

1.5 VTEC TURBO
Sport Plus
MΤ/ CVT

Σύστημα Immobilizer

♦

♦

♦

♦

Συναγερμός ασφαλείας (Security Alarm System)

♦

♦

♦

♦

Επιλεκτικό ξεκλείδωμα θυρών
(Selectable Door Unlock)

♦

♦

♦

♦

Κεντρικο κλείδωμα μέσω τηλεχειριστηρίου
με 2 κλειδιά

♦

♦

♦

-

Smart Entry & Start
(Σύστημα Έξυπνης Εισόδου και Εκκίνησης)

-

-

-

♦

Εταζέρα

♦

♦

♦

♦

1.0 VTEC TURBO
Comfort
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Comfort Sport Line
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Elegance
MΤ / CVT

1.5 VTEC TURBO
Sport Plus
MΤ/ CVT

ECON Mode

♦

♦

♦

♦

Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων
- Shift Indicator Light

♦

♦

♦

♦

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση
μεταβλητής σχέσης
(Electric Power Steering with Variable Ratio)

♦

♦

♦

♦

Motion Adaptive EPS

♦

♦

♦

♦

Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο με Αυτόματη
Συγκράτηση Φρένου (Electronic Parking
Brake with Automatic Brake Hold)

♦

♦

♦

♦

Διακοπή λειτουργίας κινητήρα στο ρελαντί
(Idle Stop)

♦

♦

♦

♦/ -

♦

Μανέτες αλλαγής ταχυτήτων (Paddle Shift)

-/♦

-/♦

-/♦

-/♦

Σύστημα Ενεργής Προσαρμογής Απόσβεσης
- Adaptive Damper System

-

-

-

♦

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ ΓΙΑ & Τ Ε Χ ΝΟΛΟΓΙΑ

Π Ρ ΟΣ Τ ΑΣΙΑ

Ε ΣΩ Τ Ε Ρ Ι Κ Ο
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων

= Standard, Κενό κελί=Δεν διατίθεται

♦

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
με κόκκινη ραφή

-

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού με κόκκινη ραφή
Δερμάτινη επένδυση λεβιέ ταχυτήτων

-

♦

♦

-

-

-

-

♦

♦

-

♦

-

-

-

-

♦/ -

♦/ -

Δερμάτινη επένδυση λεβιέ ταχυτήτων
με κόκκινη ραφή

-

♦/ -

-

-

Πεντάλ αλουμινίου

-

♦

♦

♦

* Τα Μέγιστα βάρη ρυμούλκησης βασίζονται σε μία κλίση 12% και δοκιμάζονται σύμφωνα με Κανονισμούς της ΕΕ.
†
	Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει νομοθεσίας της ΕΕ, παρέχονται για σκοπούς σύγκρισης και ενδέχεται να μην
αντικατοπτρίζουν την οδηγική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες. Το Honda Civic έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, του WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής. Οι μετρήσεις WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική
απόδοση του οχήματος όταν οδηγείται στον δρόμο. Κατά τη φάση μετάβασης μεταξύ του NEDC (New European Driving Cycle), προηγούμενου κύκλου δοκιμών, και του WLTP, οι
τιμές NEDC για τα CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα παραμείνουν διαθέσιμες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1153 της Επιτροπής.
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ΑΝ Ε ΣΗ & Ε Υ Κ ΟΛΙΑ
Αυτόματος Κλιματισμός A/C

♦

♦

-

-

Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός A/C

-

-

♦

♦

Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες
με Αισθητήρες Βροχής

-

-

♦

♦

Αυτόματοι Προβολείς (Auto Headlights)

♦

♦

♦

♦

Auto Dim Rear View Mirror
(Εσωτερικός καθρέπτης με αυτόματη σκίαση)

-

-

-

♦

Πίσω κάμερα στάθμευσης

-

-

♦

♦

Αισθητήρες στάθμευσης (Εμπρός και Πίσω)

-

-

♦

♦

Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
(αυτόματης ανόδου/καθόδου και
λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου με κλειδί)

♦

♦

♦

♦

Τηλεσκοπικό Τιμόνι με ρύθμιση καθ' ύψος

♦

♦

♦

♦

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
καθρέπτες θυρών

♦

♦

♦

♦
♦

Ηλεκτρικά ανακλινόμενοι καθρέπτες θυρών

-

-

♦

Ανακλινόμενοι Καθρέπτες θυρών μέσω
Τηλεχειριστηρίου (Κλειδί)

-

-

♦

♦

Φωτιζόμενο σκιάδιο οδηγού / συνοδηγού
με καθρέπτη

♦

♦

♦

♦

Βοηθητική πρίζα (μπροστά)

♦

♦

♦

♦

Βοηθητική πρίζα (πίσω)

-

-

♦

♦

Γάντζοι ασφάλισης στον χώρο αποσκευών (x 4)

♦

♦

♦

♦

Μηχανική Ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του Οδηγού

♦

♦

♦

♦

Ηλεκτρική ρύθμιση στο κάθισμα του οδηγού
(8 κατευθύνσεων)

-

-

-

♦
♦

Ηλεκτρική οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού

-

-

♦

Ηλεκτρική οσφυϊκή στήριξη
καθίσματος συνοδηγού

-

-

-

♦

Κεντρική κονσόλα με συρόμενο
υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο

♦

♦

♦

♦

Υποβραχιόνιο πίσω καθίσματος

-

-

♦

♦

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Οδηγού

-

-

-

♦

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Συνοδηγού

♦

♦

♦

♦

Θερμαινόμενα Καθίσματα (μπροστά)

♦

♦

♦

♦

Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα 60/40

♦

♦

♦

♦

Driver Information Interface
with Colour Display - Οθόνη Πληροφοριών
Οδηγού με χρωματική απεικόνιση

♦

♦

♦

♦
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♦

Τ Ε Χ ΝΙ Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ Ι Κ Α - Ε Ξ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

CIVIC 5D
1.0 VTEC TURBO
Comfort
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Comfort Sport Line
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Elegance
MΤ / CVT

1.5 VTEC TURBO
Sport Plus
MΤ/ CVT

1.0 VTEC TURBO
Comfort
MΤ / CVT

1.0 VTEC TURBO
Comfort Sport Line
MΤ / CVT

Μπλε φωτισμός οργάνων

♦

-

♦

-

Κόκκινος φωτισμός οργάνων

-

♦

-

♦

16" Τροχοί από κράμα αλουμινίου

♦

-

-

-

17" Τροχοί από κράμα αλουμινίου

-

-

♦

-

Σποτ Ανάγνωσης (Εμπρός)

♦

♦

♦

♦

Φως εσωτερικής καμπίνας (Ambient Light)

-

♦

♦

♦

17" Τροχοί από κράμα αλουμινίου Black

-

♦

-

♦

Ελαστικά 215/55 R16

♦

-

-

Φωτισμός χώρου αποσκευών

♦

♦

♦

-

♦

Ελαστικά 235/45R17

-

♦

♦

♦

Kit επισκευής ελαστικών

♦

♦

♦

♦

Ε ΣΩ Τ Ε Ρ Ι Κ ΟΣ Φ Ω Τ ΙΣΜΟΣ

1.0 VTEC TURBO
Elegance
MΤ / CVT

= Standard, Κενό κελί=Δεν διατίθεται

1.5 VTEC TURBO
Sport Plus
MΤ/ CVT

Τ Ρ Ο Χ ΟΙ

Φως στο Ντουλαπάκι του Συνοδηγού

-

-

♦

♦

Πλαφονιέρα

♦

♦

♦

♦

Η Χ ΟΣ Υ Σ Τ ΗΜΑ & Ε ΠΙ Κ ΟΙΝΩΝΙΑ
♦

-

-

-

Honda CONNECT (οθόνη αφής 7'',
AM/FM/DAB, διαδικτυακό ραδιόφωνο,
Aha TM app integration, πλοήγηση
στο διαδίκτυο, Android Auto και Apple Carplay)
x2 θύρες USB + HDMI Jack Δ

-

♦

-

-

Honda CONNECT με Garmin Navigation
(οθόνη αφής 7'', AM/FM/DAB, Apple CarPlay
/ Android AutoTM, διαδικτυακό ραδιόφωνο,
Aha TM app integration, πλοήγηση στο
διαδίκτυο)** x2 θύρες USB + HDMI Jack Δ

-

-

♦

♦

♦

5" Monitor Audio (AM/FM//DAB) x1 θύρα USB

Δ

Ασύρματη φόρτιση (Wireless Charging)

-

-

-

8 ηχεία

♦

♦

♦

-

High Power Audio - 11 ηχεία

-

-

-

♦

Χειριστήρια Ηχοσυστήματος στο Τιμόνι

♦

♦

♦

♦

Bluetooth TM Hands Free Telephone (HFT)

♦

♦

♦

♦

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κεραία Shark Fin

♦

♦

♦

♦

Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

♦

♦

♦

♦

Καθρέπτες θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

♦

♦

♦

♦

Πανοραμική γυάλινη οροφή

-

-

-

♦

-

Μπροστινά, πλαϊνά μαρσπιέ,
Πίσω διαχύτης, Αεροτομή
πίσω πόρτας Sport Line

-

Μπροστινά, Πίσω
& Πλαϊνά μαρσπιέ

Sport στυλ (σημεία)
Κεντρική διπλή απόληξη εξάτμισης

-

-

-

♦

Γρίλια μαύρη

♦

♦

♦

♦

Πλαίσιο Παραθύρου Chrome

♦

-

♦

-

Πλαίσιο Παραθύρου Μαύρο

-

♦

-

♦

Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass)

-

♦

♦

♦

Προβολείς LED

♦

♦

♦

♦

Πίσω φώτα LED

♦

♦

♦

♦

Σύστημα υποστήριξης προβολέων
(Highbeam Support System)

♦

♦

♦

♦

Καθαριστήρες κρυστάλλων προβολέων

♦

♦

♦

♦

Μπροστινά φώτα ομίχλης αλογόνου

-

-

♦

-

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ ΟΣ Φ Ω Τ ΙΣΜΟΣ

Δ

Μέγιστη φόρτωση οροφής: Με χρήση γνήσιων αξεσουάρ Honda. Η σχάρα οροφής δεν είναι standard. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
Συνιστάται συσκευή USB flash drive 256 ή υψηλότερων MB. Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.

** Η συνδεσιμότητα για την εφαρμογή Aha™ (περιλαμβάνεται διαδικτυακό ραδιόφωνο) και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται μέσω WiFi tethering ή μέσω του δρομολογητή WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. Το κόστος χρήσης δεδομένων και της υπηρεσίας περιαγωγής (roaming), ενδέχεται να εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογών στο
Honda CONNECT. Προτείνουμε να ενημερωθείτε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η λειτουργία πλοήγησης στο διαδίκτυο είναι ενεργή μόνο όταν το αυτοκίνητο
βρίσκεται σε στάση. Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και
οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, πρέπει να κατεβάσετε
στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες εκδόσεις είναι συμβατές με το Android
Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί
του παρόντος στην Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
•	Ο εξοπλισμός, τα χρώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες και η διαθεσιμότητα μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση. Οι εκδόσεις, τα επίπεδα εξοπλισμού και τα χρώματα που σας παρουσιάζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Οι προϊοντικές και άλλες πληροφορίες που
παρουσιάζονται σε αυτό το φυλλάδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για τις παραπάνω πληροφορίες, τη διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές,
παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
•	Οι εκδόσεις 1.0 VTEC TURBO Comfort CVT, 1.0 VTEC TURBO Comfort Sport Line CVT & 1.0 VTEC TURBO Elegance CVT διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Η Honda στην Ελλάδα προσφέρει χωρίς καμία επιβάρυνση:
• 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση με επέκταση της 3ετούς εργοστασιακής εγγύησης για επιπλέον 2 χρόνια μετά τη λήξη της,
μέσω του δικτύου των επισήμων εμπόρων/συνεργείων.
Τα 2 χρόνια επέκτασης εγγύησης και μέχρι του μέγιστου ορίου των 150.000 χλμ. (οποιοδήποτε από τα δύο έρθει πρώτο) καλύπτουν:
		
Μηχανικά μέρη       Ηλεκτρικά μέρη      Ηλεκτρονικά μέρη του αυτοκινήτου

Μπροστινά φώτα ομίχλης LED

-

-

-

♦

Φώτα ημέρας LED

♦

♦

♦

♦

Ε π ι π λ έ ο ν ε γ γ υ ή σ ε ι ς : 3 χρόνια εγγύηση χρώματος, 12 χρόνια εγγύηση διάβρωσης δομικών μερών, 5 χρόνια εγγύηση συστήματος εξάτμισης.
• 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια με το πρόγραμμα Honda Assist.

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων
(Headllight Auto On/Off Timer - Coming Home /
Leaving Home Function)

♦

♦

♦

♦

Η Honda στην Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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Τα όνειρα είναι πανίσχυρα και σε ωθούν να πετύχεις περισσότερα, να εξερευνήσεις νέες ιδέες,
νέες τεχνολογίες και να ανακαλύψεις νέους τρόπους για να λύνεις προβλήματα. Το όνειρο για έναν καλύτερο
και πιο διασκεδαστικό κόσμο, έδωσε ζωή στο ανθρωποειδές ρομπότ της Honda, απογείωσε το HondaJet
και δημιούργησε μερικές από τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες του πλανήτη. Η γνώση που αποκτούμε
από κάθε προϊόν που κατασκευάζουμε, αξιοποιείται σε ό,τι δημιουργούμε, όπως είναι η σειρά των νέων μας SUV.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το CR-V 1.5 VTEC
TURBO Executive σε Premium Crystal Red Metallic και
το HR-V 1.5 i-VTEC Executive σε Midnight Blue Beam Metallic.
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