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Περιεχόμενα

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Full
Hybrid

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Το ολοκαίνουργιο Civic e:HEV ενσωματώνει την αυτό-φορτιζόμενη 
υβριδική τεχνολογία στην πιο προηγμένη της μορφή, με την άμεση 
απόκριση και την απόδοση  σε πρώτο πλάνο. Η κάθε μετακίνηση 
προσφέρει έντονα συναισθήματα και επειδή η τεχνολογία e:HEV 
εξασφαλίζει μια πλήρως υβριδική εμπειρία, το Civic μπορεί
να κινηθεί αποκλειστικά με ομαλή και αθόρυβη ηλεκτρική ενέργεια, 
σε αντίθεση  με τα ήπια υβριδικά μοντέλα.   
 
Το Civic 11ης γενιάς αξιοποιεί την υβριδική τεχνογνωσία της Honda, 
η οποία έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Η τεχνολογία 
e:HEV παρέχει την τέλεια ισορροπία απόδοσης και οικονομίας
κάθε φορά που θα βρεθείτε πίσω από το τιμόνι. 

Επιπλέον, η σπορ δυναμική του Civic συνδυάζεται με ένα εκπληκτικό 
αμάξωμα fastback που συγκεντρώνει τα βλέμματα σαν μαγνήτης.
Το όνομα Civic αποτελεί εγγύηση ποιότητας και απόδοσης,
οπότε έφτασε η στιγμή να βρεθείτε πιο κοντά στη δράση.

01 02
ΑΥΤΟ-ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ,
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΙΖΑ

ΕΩΣ ΚΑΙ 840 ΧΛΜ. 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΡΥΠΟΥΣ
108 g/km

* Ανατρέξτε στις σελίδες 78-79 για περισσότερες λεπτομέρειες.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.

στιγμή, με όλες σας
Ζήστε την κάθε

τις αισθήσεις
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Η τεχνολογία Honda e:HEV σας επιτρέπει να απολαμβάνετε 
ανά πάσα στιγμή, όλα τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, όπως 
είναι η άμεση απόδοση της ισχύος. Με το αυτό-φορτιζόμενο 
σύστημα μετάδοσης που παράγει τη δική του ηλεκτρική 
ενέργεια, δεν θα χρειαστεί ποτέ να φορτίσετε την μπαταρία 
στην πρίζα. Η μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια είναι διαθέσιμη
με τον ελάχιστο κόπο. Το νέο Civic e:HEV είναι το υβριδικό 
που σχεδιάστηκε για τον πραγματικό  οδηγό.

01 02
5 ΧΡΟΝΙΑ /100.000 ΧΛΜ.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

στα χέρια σας
Η σύγχρονη ισχύς

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83. 
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Απόδοση
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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01 02
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
315NM

4.7 ΛΤ./100 ΧΛΜ. 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ WLTP*

Το νέο Civic είναι ένα πραγματικό all-rounder με 
προγράμματα οδήγησης που σας επιτρέπουν να επιλέγετε 
μεταξύ μεγαλύτερης ισχύος και οικονομίας.

Η αλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων Normal, Sport,
Econ και Individual γίνεται εύκολα και σας δίνει τη 
δυνατότητα να προσαρμόσετε τη λειτουργία του οχήματος 
στις δικές σας προτιμήσεις, ώστε να είναι πάντα στη διάθεσή 
σας, η καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος e:HEV.

Το πρόγραμμα Normal προσφέρει την τέλεια ισορροπία 
επιδόσεων και αποδοτικότητας, ενώ το πρόγραμμα Sport 
εξασφαλίζει πιο δυνατή επιτάχυνση. Αντίστοιχα,
το πρόγραμμα Econ παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Individual για να ρυθμίσετε,
την αίσθηση του τιμονιού και την απόκριση στο γκάζι.
Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να προσαρμόζετε τη λειτουργία 
του αυτοκινήτου στον τρόπο οδήγησης που προτιμάτε.

ισορροπία
Απόλυτη

* Διαθέσιμη σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, το Civic άλλαξε
τους κανόνες του παιχνιδιού. Στο πέρασμα του χρόνου και
με τις πωλήσεις να έχουν ξεπεράσει τις 27.000.000 μονάδες,
έχει γίνει συνώνυμο με την αξιοπιστία και την καινοτομία, 
συνδυάζοντάς τις με δυναμικό, σπορ χαρακτήρα. 

Ο σπορ χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα εμφανής στο εξωτερικό
του αυτοκινήτου. Το δυναμικό στυλ κερδίζει τις εντυπώσεις, ενώ
το ανασχεδιασμένο αμάξωμα σας συνδέει άμεσα με το δρόμο.
Η γεωμετρία της ανάρτησης έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια, για να
σας προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και άνεσης.

για απολαυστική 
Σχεδιασμένο

οδήγηση

01 02
ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
- 184PS

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ
- 7.8 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ* 

* Διαθέσιμη σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.

Εσωτερικό
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01 02
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛΙΑ*

ΑΠΑΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

Βυθιστείτε σε ένα ευρύχωρο και κομψό εσωτερικό.
Το αυξημένο μεταξόνιο του νέου Civic δημιουργεί
περισσότερο χώρο για τα πόδια και μεγαλύτερη άνεση
για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Η εργονομικά σχεδιασμένη θέση οδήγησης, καθώς 
και τα νέα μπροστινά καθίσματα της Honda που παρέχουν 
σταθερότητα στο σώμα του οδηγού και του συνεπιβάτη, 
μειώνουν την καταπόνηση στα μεγάλα ταξίδια και αποτελούν
μια ακόμη καινοτομία που σχεδιάστηκε για να προσφέρει
άνεση και ξεκούραση σε κάθε διαδρομή.
 
Τα έξυπνα σχεδιασμένα υφάσματα και η κορυφαία ποιότητα
που μπορείτε να αισθανθείτε, κάνουν την καμπίνα έναν υπέροχο 
χώρο που θα απολαμβάνετε σε κάθε ρυθμό οδήγησης.

πρώτης θέσης
Μια καμπίνα

* Διαθέσιμη σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Στην καθημερινή μετακίνηση, αλλά και στις αποδράσεις
του Σαββατοκύριακου, το εσωτερικό του Civic έχει
σχεδιαστεί για να μετατρέπεται εύκολα σε ένα χώρο
που μπορεί να μεταφέρει όλα όσα θα χρειαστείτε.

Είτε πρόκειται για βαλίτσες και αθλητικό εξοπλισμό
είτε για την άνετη μεταφορά του τετράποδου φίλου σας,
το Civic προσαρμόζεται τέλεια στη ζωή σας και
στην κάθε σας δραστηριότητα.

01 02
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ*

ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ
ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.220 ΛΙΤΡΩΝ*

για εσάς
Σχεδιάστηκε

* Διαθέσιμες σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Εξωτερικό
Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl
και το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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01 02
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ*

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΓΡΙΛΙΑ
ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ

Το νέο Civic συνδυάζει μοντέρνα φιλοσοφία με προηγμένη 
υβριδική τεχνολογία και διαθέτει το σπορ DNA
που χαρακτηρίζει διαχρονικά την Honda.  

Η δυναμική σιλουέτα, η ανοιγόμενη γυάλινη οροφή*,
τα πίσω φώτα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος
του αυτοκινήτου και ένα πιο φαρδύ  μετατρόχιο  συνθέτουν
ένα πολύ μοντέρνο αυτοκίνητο που μοιάζει σαν να κινείται, 
ακόμη κι όταν είναι σταματημένο.    

Η Honda ποτέ δεν φοβήθηκε να ξεκινήσει μια νέα τάση
αντί να ακολουθήσει απλά τη μόδα. Η σχεδίαση fastback του 
Civic αντιπροσωπεύει την πρόοδο, τις επιδόσεις και
την κορυφαία ποιότητα.

είναι εδώ
Η επόμενη γενιά,

* Διαθέσιμη μόνο στην έκδοση Advance.
Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι τα Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl
και Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Το αυθεντικό στυλ δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα,
γι’ αυτό το Civic ενθουσιάζει τους οδηγούς από το 1972.
Το ολοκαίνουργιο αεροδυναμικό σχήμα θέτει τις βάσεις 
για την επόμενη γενιά Civic, με καθαρές, δυναμικές γραμμές 
που συνθέτουν μια κομψή, σπορ σιλουέτα και
προκαλούν θαυμασμό.

Στην πόλη και τον ανοιχτό δρόμο, αυτό είναι ένα αυτοκίνητο 
που σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάζει.

01 02
ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΤΡΟΧΟΙ 18”
ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ*

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΚΑΛΑΣ ΦΩΤΩΝ

που ξεχωρίζει
Στυλ

* Διαθέσιμοι σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Τεχνολογία
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις
και άλλα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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01 02
PREMIUM ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ 12 ΗΧΕΙΑ BOSE

10.2” ΠΛΗΡΩΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ*

Ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων σας ενημερώνει
μέσω μιας ευανάγνωστης, υψηλής ανάλυσης οθόνης.
Το κεντρικά τοποθετημένο σύστημα infotainment
Honda CONNECT 9’’ διαθέτει μεταξύ άλλων 
χαρακτηριστικών, DAB, ψηφιακό ραδιόφωνο και δορυφορική 
πλοήγηση, ενώ οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού
όπως είναι η πίσω κάμερα στάθμευσης, φέρνουν τον απόλυτο 
έλεγχο στα χέρια σας. 

Η συνδεσιμότητα με smartphone παρέχεται για συσκευές
που διαθέτουν την εφαρμογή Android AutoTM και την
ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay®, οι οποίες σας επιτρέπουν
να απολαμβάνετε πλήρως, τη συγχρονισμένη τεχνολογία
του νέου Civic.  

Όλα αυτά αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας Honda:
τεχνολογία που εστιάζει στον άνθρωπο.

καινοτομία
Ακόμη περισσότερη

* Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Advance.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά, 
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.

Ασφάλεια
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Η βελτιωμένη σουίτα συστημάτων Honda SENSING
και οι συνολικά 11 αερόσακοι αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια
είναι πλήρως ενσωματωμένη στο νέο Civic.

Η μπροστινή κάμερα ευρείας προβολής 100 μοιρών
παρέχει βελτιωμένη αναγνώριση της σήμανσης των δρόμων
και δυνατότητες αναγνώρισης άλλων οχημάτων, ενώ
η πίσω κάμερα στάθμευσης και οι αισθητήρες σόναρ
εμπρός και πίσω, κάνουν το Civic ένα από τα πιο ασφαλή 
οχήματα που κυκλοφορούν στο δρόμο.

01 02
ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

από κάθε άποψη
Ασφαλέστερο

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης
(Collision Mitigation Braking System)
Αποτρέπει τη σύγκρουση με άλλο όχημα, πεζό 
ή ποδηλάτη, προειδοποιώντας τον οδηγό και 
μειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Έλεγχος Γκαζιού
για Μετριασμό Σύγκρουσης
(Collision Mitigation Throttle Control)
Αναγνωρίζει εμπόδια εμπρός και πίσω από 
το όχημα και ενεργοποιεί οπτικές και ηχητικές 
προειδοποιήσεις, όταν το όχημα είναι 
σταματημένο ή κινείται με λιγότερο
από 10 χλμ./ώρα.

Σύστημα Αποφυγής
Παρέκκλισης Λωρίδας  
(Road Departure Mitigation System)
Ένα σύστημα προειδοποίησης που ανιχνεύει 
πιθανή παρέκκλιση από τα όρια του δρόμου
ή τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας
(Intelligent Speed Limiter)
Ρυθμίζει αυτόματα το όριο ταχύτητας
του οχήματος, ανάλογα με αυτό που έχει 
ανιχνεύσει το σύστημα αναγνώρισης
σημάτων οδικής κυκλοφορίας.

Σύστημα Ελέγχου
Σταθερής Ταχύτητας
με Σύστημα Ακολούθησης
Χαμηλής Ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control
with Low-Speed Following)
Διατηρεί μια καθορισμένη ταχύτητα
και απόσταση από το αυτοκίνητο που
κινείται μπροστά σας. Όταν είναι
απαραίτητο, επιβραδύνει και σταματά
το όχημά σας αυτόματα.

Υποβοήθηση Πυκνής Κυκλοφορίας
(Traffic Jam Assist)
Μειώνει την προσπάθεια που καταβάλει
ο οδηγός στη χρήση του τιμονιού, κατά την 
οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα σε συνθήκες 
πυκνής κυκλοφορίας, για να διατηρήσει
το όχημα στη λωρίδα του.

Προσαρμοζόμενη Δέσμη Φώτων
(Adaptive Driving Beam)* 
Μειώνει την ανεπιθύμητη αντανάκλαση 
χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 
για την ανίχνευση οχημάτων μπροστά από
το αυτοκίνητό σας. Ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί αυτόματα συγκεκριμένα LED
των προβολέων για να εξασφαλίσει
την καταλληλότερη δέσμη φωτός.

Εξοπλισμένο με την πλήρη σουίτα τεχνολογιών ασφαλείας Honda SENSING,
το ολοκαίνουριο Civic σηματοδοτεί την επιθυμία μας να δώσουμε προτεραιότητα
στον άνθρωπο. Στη Honda, η ανθρωποκεντρική προσέγγισή μας, καθορίζει όλα
όσα κάνουμε και είναι η ψυχή του κάθε αυτοκινήτου μας που κυκλοφορεί στο δρόμο.
Η τεχνολογία Honda SENSING περιλαμβάνει:

Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου
(Blind Spot Information)
Μια διακριτική προειδοποιητική λυχνία 
ενεργοποιείται στον καθρέπτη της
ανάλογης θύρας, όταν ανιχνευτεί ένα
όχημα που πλησιάζει από τη διπλανή
λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύστημα Παρακολούθησης
Διέλευσης Κυκλοφορίας
(Cross Traffic Monitor)
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες, ανιχνεύει
τα πίσω πλευρικά σημεία όταν κάνετε όπισθεν 
και ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει κάποιο όχημα 
που πλησιάζει από κάθε πλευρά.

* Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Advance.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.

αίσθηση ασφάλειας
Απόλυτη
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Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης
(Parking Sensor System) 
Οι αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, 
παρακολουθούν πιθανά εμπόδια γύρω
από το Civic σας και επιτρέπουν ευκολότερη 
και πιο ξεκούραστη τοποθέτηση του 
αυτοκινήτου στο σημείο που έχετε επιλέξει. 
Η διαδικασία συμπληρώνεται από την πίσω 
κάμερα στάθμευσης που εμφανίζει μια καθαρή 
εικόνα του χώρου πίσω από το αυτοκίνητο, 
στην οθόνη αφής 9 ιντσών.



Στυλ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Τη νύχτα, την ημέρα ή και σε κάθε απόδραση
του Σαββατοκύριακου, το ολοκαίνουριο Civic είναι έτοιμο
για όλα: πρίζες φόρτισης για τις συσκευές σας, σημεία
για να τις αποθηκεύσετε όταν δεν τις χρησιμοποιείτε
και μια έξυπνα σχεδιασμένη πρόσοψη ταμπλό
είναι μερικές μόνο από τις πινελιές που φέρνουν λάμψη
στην καθημερινότητα.

01 02
NEΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΙΜΟΝΙ*

για όλα
Έτοιμο

* Διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Πρακτικό και ισχυρό, ευρύχωρο και σπορ, άνετο και σύγχρονο. 
Το ολοκαίνουριο Civic είναι ένα συναρπαστικό αυτοκίνητο.
Είναι το πιο προηγμένο, αποδοτικό, ομαλό και λειτουργικό 
υβριδικό αυτοκίνητο που ξεχωρίζει από τον σπορ χαρακτήρα
και την εξαιρετική συμπεριφορά του στο δρόμο.

Πρόκειται για ένα οικογενειακό, αλλά και σπορ αυτοκίνητο
που είναι έτοιμο για κάθε αποστολή.
Ποιος λέει ότι δεν μπορείτε να τα έχετε όλα;

τα πάντα
Συνδυάζει

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Το δικό σας 
Civic

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά, 
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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• Honda SENSING

• Honda CONNECT με 
Πλοήγηση, 9” Οθόνη Αφής, 
AM/ FM/DAB, Apple Carplay 
και Android Auto

• Έξυπνη Είσοδος και Εκκίνηση 
(Smart Entry and Start)

• Θερμαινόμενα Καθίσματα 
Εμπρός

• 7” Οθόνη Πολλαπλών 
Λειτουργιών

• 17” Τροχοί από Κράμα 
Αλουμινίου

• Τζάμι Υψηλής Σκίασης

• Υφασμάτινα καθίσματα

• Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου

• Πίσω Κάμερα Στάθμευσης

• Οσφυϊκή Υποστήριξη 
Καθίσματος Οδηγού
- Ηλεκτρική

• Αισθητήρες Στάθμευσης 
Εμπρός και Πίσω

• Τέσσερα Προγράμματα 
Οδήγησης

• Φώτα LED

• Εταζέρα

• Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες

• Καθρέπτες με Φωτισμό
στα Σκιάδια

• Σύστημα Υποστήριξης
Μεγάλης Σκάλας Φώτων

• E-Call

• Οκτώ Ηχεία

• Ηλεκτρικά Παράθυρα
(Εμπρός και Πίσω)

• Διζωνικός, Αυτόματος 
Κλιματισμός

• Θερμαινόμενοι
Καθρέπτες Θυρών

• BluetoothTM Hands Free 
Τηλέφωνο

Η έκδοση Elegance είναι εξοπλισμένη με μια ευρεία σειρά
προηγμένων χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης:

Elegance

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance σε Premium Crystal Red Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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• Καθίσματα με συνδυασμό δέρματος και υφάσματος 

• 18” Τροχοί από Κράμα Αλουμινίου

• Ασύρματη Φόρτιση 

• Φώτα Ομίχλης Εμπρός 

• Διζωνικός Κλιματισμός με Οπίσθιο Αεραγωγό

• Εσωτερικός Καθρέπτης με Αυτόματη Σκίαση

• Μαύρα Καλύμματα Καθρεπτών

• Σπορ πεντάλ

Επιπλέον των χαρακτηριστικών της έκδοσης Elegance,
η έκδοση Sport περιλαμβάνει:

Sport

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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• Ανοιγόμενη, Πανοραμική Γυάλινη Οροφή

• Δερμάτινα Καθίσματα 

• 10.2” Οθόνη Πολλαπλών Λειτουργιών

• Premium Ηχοσύστημα με 12 Ηχεία Bose

• Ηλεκτρικά Καθίσματα Εμπρός 

• Σύστημα Προσαρμοζόμενης Δέσμης Φώτων

• Θερμαινόμενο Τιμόνι 

• Οσφυϊκή Υποστήριξη Καθίσματος Συνοδηγού - Ηλεκτρική

Επιπλέον των χαρακτηριστικών της έκδοσης Sport,
η έκδοση Advance περιλαμβάνει:

Advance

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Εκφράστε την προσωπικότητά σας και επιλέξτε μέσα από
τη γκάμα χρωμάτων που ταιριάζουν απόλυτα με το δυναμικό στυλ του Civic.
Ανάμεσά τους θα βρείτε τα συναρπαστικά χρώματα Platinum White Pearl
και Premium Crystal Blue Metallic.

στη ζωή σας
Βάλτε χρώμα

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL SONIC GREY PEARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PLATINUM WHITE PEARL
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Μαύρο Δέρμα
και Ύφασμα

Μαύρο
Δέρμα

Μαύρο
Ύφασμα

ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑ

Είτε πρόκειται για το έξυπνο ύφασμά μας είτε για το πολυτελές 
δέρμα, οι εσωτερικές επενδύσεις εξασφαλίζουν ότι το Civic σας
θα έχει υπέροχη εμφάνιση και θα σας προσφέρει μοναδική αίσθηση.

επενδύσεις
Εσωτερικές
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Τα αντικείμενα του πακέτου είναι διαθέσιμα και ξεχωριστά.
Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι τα Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl
και Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
Προσθέστε μοναδικότητα με αυτά
τα κομψά Καλύμματα Berlina Black
για τους Καθρέπτες των Θυρών.

ΧΑΜΗΛΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
Αυτά τα Berlina Black Χαμηλά Διακοσμητικά 
δίνουν πιο μυώδη εμφάνιση στο αυτοκίνητό σας.

ΜΑΥΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Το Black Emblem Pack 
ολοκληρώνει ιδανικά την σπορ εμφάνιση του Civic σας. Στο κιτ 
περιλαμβάνονται: μαύρα λογότυπα Honda (εμπρός και πίσω), μαύρο 
όνομα του αυτοκινήτου και μαύρο έμβλημα e:HEV.

ΣΠΟΪΛΕΡ DUCKTAIL
Το Σπόιλερ Ducktail διαθέτει φινίρισμα Berlina 
Black και προσθέτει σπορ εμφάνιση στην πίσω 
πόρτα, δίνοντάς της μια σπορ, δυναμική όψη.

Το Sports Pack δίνει στο αυτοκίνητό σας, μια εκλεπτυσμένη σπορ εμφάνιση, 
συνδυάζοντας αξεσουάρ σε χρώμα Berlina Black με σκούρα, επιχρωμιωμένα 
αξεσουάρ. Στο κιτ περιλαμβάνονται: Μαύρα Εμβλήματα Εμπρός και Πίσω, 
Σπόιλερ Ducktail, Χαμηλά Πλευρικά Διακοσμητικά και Καλύμματα για τους 
Καθρέπτες των Θυρών.

Pack
Sports
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* Το Carbon Style Pack Light, χωρίς καλύμματα καθρεπτών σε στυλ carbon, είναι επίσης διαθέσιμο. 
Τα αντικείμενα του πακέτου είναι διαθέσιμα και ξεχωριστά.
Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.

ΧΑΜΗΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Τα Χαμηλά Προστατευτικά Εμπρός και Πίσω
χαρίζουν δυναμικό προφίλ στο αυτοκίνητό σας.

DUCKTAIL ΣΠΟΪΛΕΡ
Το Σπόιλερ Ducktail διαθέτει
φινίρισμα σε στυλ Carbon και χαρίζει
σπορ εμφάνιση στην πίσω πόρτα.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ
Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν
τη διαφορά. Τα Διακοσμητικά
των Φώτων Ομίχλης ολοκληρώνουν 
την ρέουσα εμφάνιση του εμπρός 
μέρους του Civic.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
Τα Καλύμματα για τους Καθρέπτες
των Θυρών διαθέτουν φινίρισμα
σε στυλ Carbon και ενισχύουν
τη δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Για όσους αναζητούν μια μοναδική σπορ εμφάνιση, το Carbon Style 
Pack Full αποτελεί την ιδανική λύση. Στο κιτ περιλαμβάνονται: 
Χαμηλό Εμπρός Διακοσμητικό, Χαμηλό Πίσω Διακοσμητικό, Σπόιλερ 
Ducktail και Καλύμματα για τους Καθρέπτες Θυρών σε Στυλ Carbon. 
Το Carbon Style Pack Light* είναι επίσης διαθέσιμο.

Pack Full
Carbon Style
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Τα αντικείμενα του πακέτου είναι διαθέσιμα και ξεχωριστά.
Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ 
Το ασημί φινίρισμα των φώτων 
ομίχλης δημιουργεί μια δυναμική 
λεπτομέρεια που ξεχωρίζει και 
ενισχύει την εμφάνιση του εμπρός 
μέρους του Civic σας.

ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Τα Χαμηλά Διακοσμητικά Εμπρός και Πίσω προσθέτουν
μια κομψή μεταλλική υπογραφή στο προφίλ του αυτοκινήτου.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΘΥΡΩΝ 
Ολοκληρώσετε το θέμα Nordic Silver
με αυτά τα απολύτως ταιριαστά Καλύμματα
για τους Καθρέπτες των Θυρών.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
Μια ξεχωριστή λεπτομέρεια
δημιουργείται με την προσθήκη των 
Πλευρικών Χαμηλών Διακοσμητικών.

Ενισχύστε την premium εμφάνιση και αίσθηση του Civic σας
με το Nordic Silver Pack. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει:
Χαμηλό Διακοσμητικό Εμπρός και Πίσω, Πλευρικά Χαμηλά 
Διακοσμητικά, Διακοσμητικά Φώτων Ομίχλης, Καλύμματα
για τους Καθρέπτες των Θυρών, όλα με ασημί φινίρισμα.

Pack
Nordic Silver
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Τα αντικείμενα του πακέτου είναι διαθέσιμα και ξεχωριστά.
Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.

ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Κάντε ακόμη πιο δυναμική την εμφάνιση του Civic σας, 
με τα Χαμηλά Διακοσμητικά Εμπρός και Πίσω.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΦΩΤΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ 
Τα Διακοσμητικά των Φώτων
Ομίχλης σε Ilmenite Titanium 
προσθέτουν μια ακόμη
κομψή πινελιά.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΘΥΡΩΝ 
Τα Καλύμματα για τους Καθρέπτες 
Θυρών σε Ilmenite Titanium 
ολοκληρώνουν την εκπληκτική εικόνα.

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
Τα αστραφτερά Χαμηλά 
Διακοσμητικά Ilmenite Titanium 
ενισχύουν την σπορ εμφάνιση
του αυτοκινήτου.

Εντυπωσιάστε με το Ilmenite Titanium Pack. Το πακέτο 
περιλαμβάνει: Χαμηλά Διακοσμητικά Εμπρός, Πίσω και
στις Πλευρές, Διακοσμητικά Φώτων Ομίχλης και Καλύμματα
για τους Καθρέπτες των Θυρών.

Pack
Ilmenite Titanium
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ΤΡΟΧΟΣ 18” CI1813
ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Ο τροχός 18” CI1813 διαθέτει φινίρισμα 
Gunpowder Black με γυαλιστερό βερνίκι και 
κεντρικές, κεκλιμένες τάπες.

ΤΡΟΧΟΣ 18” CI1812
ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Ο τροχός 18” CI1812 διαθέτει diamond cut 
επιφάνεια σχήματος A και ανοίγματα Rombo Silver 
με ματ βερνίκι.

ΤΡΟΧΟΣ 18” CI1811
ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
Ο τροχός 18” CI1811 διαθέτει diamond cut 
επιφάνεια σχήματος A και ανοίγματα Gunpowder 
Black με γυαλιστερό βερνίκι.

Τροχοί

03

02

01

Η συλλογή τροχών από κράμα 
αλουμινίου για το Civic περιλαμβάνει 
τρεις επιλογές που σας δίνουν την 
ευκαιρία να ενισχύσετε περαιτέρω,
το στυλ του αυτοκινήτου σας.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.
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ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Προστατέψτε το αυτοκίνητό σας από σκόνη και πέτρες,
με αυτούς τους εμπρός και πίσω Λασπωτήρες που αποτελούν
ένα σημαντικό αξεσουάρ για μακροχρόνια προστασία.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Τα Διακοσμητικά του Χώρου Αποσκευών είναι ένα πρακτικό
και κομψό αξεσουάρ για το πορτ-μπαγκάζ. Προστατεύουν
από γρατζουνιές και σημάδια. Διαθέτουν ένα κομψό,
γυαλισμένο φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι και τοποθετούνται 
με ακρίβεια στο εξωτερικό πλαίσιο του χώρου αποσκευών.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
Η συχνή φόρτωση και εκφόρτωση του χώρου
αποσκευών ενδέχεται να προσκαλέσει σημάδια
και γρατζουνιές. Προστατεύστε το αυτοκίνητό σας
με αυτό το Προστατευτικό Σκαλοπάτι
του Πίσω Προφυλακτήρα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΘΥΡΩΝ
Τα προστατευτικά των θυρών προσθέτουν μια προσωπική
πινελιά στο αυτοκίνητό σας, προστατεύοντας παράλληλα
τα μαρσπιέ από σημάδια και γρατσουνιές.
Είναι κατασκευασμένα από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα 
και περιλαμβάνουν ένα εντυπωσιακό, γυαλισμένο λογότυπο 
Civic. Το κιτ περιλαμβάνει: Εμπρός και Πίσω Προστατευτικά. Τα αντικείμενα του πακέτου είναι διαθέσιμα και ξεχωριστά.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.

Έχουμε καλό λόγο που το ονομάζουμε πακέτο προστασίας.
Αυτό το πακέτο περιέχει Πλευρικά Διακοσμητικά στο χρώμα
του αμαξώματος, Λασπωτήρες (εμπρός και πίσω), Διακοσμητικά στην 
Είσοδο του χώρου αποσκευών, Εμπρός και Πίσω Πατάκια για όλες 
τις εποχές και ένα Αναδιπλούμενο Πατάκι για τον χώρο αποσκευών. 
Προστατεύει το Civic σας από βρωμιές και γρατσουνιές. Όλα τα 
αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από σκληρά, ποιοτικά υλικά.

Pack
Protection
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1. Πλευρικά Διακοσμητικά Αμαξώματος
 Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από μια γρατζουνιά 

ή ένα σημάδι στο αυτοκίνητό σας. Τα Πλευρικά Προστατευτικά 
του Αμαξώματος είναι κατασκευασμένα από μαλακό υλικό 
που είναι ανθεκτικό στις προσκρούσεις. Παρέχουν πλευρική 
προστασία στο αυτοκίνητό σας και αποτελούν ένα επιπλέον 
στοιχείο που προσθέτει στυλ.

2. Κάλυμμα Παρμπρίζ
 Το κάλυμμα παρμπρίζ αποτελεί μια ασπίδα από τα καιρικά 

φαινόμενα. Προστατεύει τους καθρέπτες και τα εμπρός παράθυρα 
από την έντονη κακοκαιρία και διαθέτει λογότυπο Civic.

1

2

Καλυφθείτε πλήρως με τα Πλευρικά Διακοσμητικά Αμαξώματος
που προστατεύουν από σημάδια και γρατζουνιές και με το Κάλυμμα
του Παρμπρίζ, το οποίο εξασφαλίζει τέλεια κατάσταση και καθαρότητα
σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Όλα τα αξεσουάρ προσφέρουν
προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και την φθορά.

& Ασφάλεια
Προστασία

Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
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1. Σύστημα Οργάνωσης Αποσκευών 
Το αδιάβροχο, αντιολισθητικό σύστημα οργάνωσης αποσκευών 
ταιριάζει τέλεια στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου σας 
και τον προστατεύει από σκόνη και γρατζουνιές. 
Διαθέτει υπερυψωμένα άκρα και λογότυπο Civic. 

2. Διαχωριστικά Χώρου Αποσκευών 
Τα Διαχωριστικά του Χώρου Αποσκευών αποτρέπουν 
την μετατόπιση των αποσκευών και τις διατηρεί στη θέση τους 
σε κάθε περίπτωση.

Αν μεταφέρετε συχνά αποσκευές ή ειδικό εξοπλισμό, το Cargo Pack
θα σας βοηθήσει να οργανώσετε και να ασφαλίσετε το φορτίο σας.
Στο κιτ περιλαμβάνονται: Σύστημα Οργάνωσης Αποσκευών
και Διαχωριστικά Χώρου Αποσκευών.

Pack
Cargo

Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl.
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3 4

5

1. Αποσπώμενος Κοτσαδόρος με Βύσμα 13 Ακίδων για το Τρέιλερ 
Με αυτό τον Αποσπώμενο Κοτσαδόρο μπορείτε να ρυμουλκείτε 
τροχόσπιτο ή τρέιλερ εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία. Μέγιστη 
δυνατότητα ρυμούλκησης: 750 κιλά. Μέγιστη κάθετη φόρτωση: 75 κιλά.   

2. Σχάρα Ποδηλάτου Thule - Easyfold XT 
Η σχάρα ποδηλάτου της Thule έχει εγκριθεί από την Honda και 
μπορεί να μεταφέρει δύο ποδήλατα. Είναι απλή στην τοποθέτηση 
και αναδιπλώνεται εύκολα για να αποθηκευτεί. Διαθέτει λειτουργία 
κλίσης για εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών και αντικλεπτική 
κλειδαριά. Διατίθεται με βύσμα 13 ακίδων και συνδέεται με καλωδίωση 
τρέιλερ 13 ακίδων.  

3. Σχάρα Οροφής 
Αυξήστε τη χωρητικότητα του αυτοκινήτου σας με την ασφαλή Σχάρα 
Οροφής. Περιλαμβάνει τέσσερις μηχανισμούς ασφάλισης. Μέγιστη 
φόρτωση: 60 κιλά ή ένα ποδήλατο. 

4. Thule Roofbox 400L Motion XT M Type 
Αυτή η στιβαρή, αδιάβροχη μπαγκαζιέρα, που είναι κατασκευασμένη 
από τη Thule και πιστοποιημένη από τη Honda, προσφέρει επιπλέον 
χώρο αποθήκευσης 400 λίτρων. Διαθέτει σύστημα Power-Click για 
εύκολη τοποθέτηση, αντικλεπτική κλειδαριά και άνοιγμα από τις δύο 
πλευρές. Οι διαστάσεις της είναι 175 εκ. μήκος, 86,5 εκ. πλάτος 
και 46 εκ. ύψος.

5. Αναδιπλούμενο Πατάκι Χώρου Αποσκευών 
Το Αναδιπλούμενο Πατάκι του Χώρου Αποσκευών παρέχει προστασία 
στον χώρο αποσκευών και το δάπεδό του, όταν αναδιπλώνονται 
τα πίσω καθίσματα. Αυτό το πατάκι είναι αναστρέψιμο. Στη μια πλευρά 
υπάρχει παχιά μοκέτα, ενώ η άλλη πλευρά διαθέτει αδιάβροχο 
και αντιολισθητικό υλικό. Επίσης, αυτό το πατάκι διαθέτει ελαστική 
προέκταση που αποτρέπει τις γρατζουνιές στον προφυλακτήρα κατά 
τη διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Εμφάνιση και πρακτικότητα: το Civic διαθέτει στυλ που ξεχωρίζει, αλλά
είναι και εφοδιασμένο με όλα όσα θα χρειαστείτε σε κάθε σας μετακίνηση.

Μεταφορά

Οι τροχοί από κράμα αλουμινίου πωλούνται ξεχωριστά.
Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl
και το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
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ΛΕΥΚΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ξεκλειδώνοντας τις πόρτες, η περιοχή κάτω από το μπροστινό 
κάθισμα και τα πόδια φωτίζεται με ένα λαμπερό λευκό φως.
Κατά την οδήγηση με αναμμένους προβολείς, η απόδοση
του φωτός μειώνεται κατά 50% για να αποφευχθεί η απόσπαση
της προσοχής. Όταν οι προβολείς είναι απενεργοποιημένοι,
αυτά τα φώτα σβήνουν.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΤΙΒΟΥ CIVIC
Με το άνοιγμα των μπροστινών θυρών, ένα μοτίβο Civic 
προβάλλεται στο έδαφος και ένα λαμπερό, λευκό φως 
προσφέρει καλύτερη ορατότητα στο σκοτάδι, κατά
την επιβίβαση και την αποβίβαση από το αυτοκίνητο.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
Αυτά τα φωτιζόμενα προστατευτικά θυρών είναι κατασκευασμένα
από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν φωτιζόμενο 
λογότυπο Civic. Προστατεύουν το κάτω εσωτερικό μέρος των θυρών 
από σημάδια και γρατζουνιές. Το κιτ περιλαμβάνει φωτιζόμενα
εμπρός και μη φωτιζόμενα πίσω διακοσμητικά.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ
Με την ενεργοποίηση της ανάφλεξης και των προβολέων,
το κάτω μέρος στις ποτηροθήκες, το ντουλαπάκι και
την κεντρική κονσόλα φωτίζεται με ένα απαλό, λευκό φως 
που διαχέεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 
Το εσωτερικό των θυρών φωτίζεται
μόλις ενεργοποιηθεί ο κεντρικός διακόπτης.
Αυτό το αξεσουάρ τοποθετείται στα χερούλια 
και τις θήκες των θυρών και προσφέρει
ένα απαλό, λευκό φως.

Είναι διαθέσιμα και σε κόκκινο χρώμα.
Τα αντικείμενα του πακέτου είναι διαθέσιμα και ξεχωριστά
Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.

Το Premium Illumination Pack χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό εσωτερικών και 
εξωτερικών φώτων. Το πακέτο περιλαμβάνει: μια ολοκληρωμένη σουίτα 
φωτιστικών μονάδων για τον χώρο των ποδιών μπροστά, για κάτω από
τα καθίσματα, για τα προστατευτικά εισόδου των θυρών, για τις ποτηροθήκες 
και την κονσόλα. Ο εσωτερικός φωτισμός των θυρών προσφέρει μία 
ξεχωριστή, λαμπερή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Την τελική 
πινελιά προσφέρει η φωτεινή προβολή ενός μοτίβου με το όνομα Civic.

Illumination Pack
White Premium
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1. Πολυτελή Πατάκια Δαπέδου 
Αυτά τα πολυτελή, άνετα πατάκια διαθέτουν παχιά μοκέτα 
με δίχρωμη μαύρη/ασημί ραφή nubuck και μεταλλικό 
λογότυπο Civic για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Το σετ 
περιλαμβάνει πατάκια για τα εμπρός και τα πίσω καθίσματα.

2. Παιδικό Κάθισμα 
Το Trifix της Honda είναι ιδανικά προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των παιδιών ύψους 76 εκ. έως 105 κ.εκ., 
γεγονός που το καθιστά ιδανικό για κάθε παιδικό κάθισμα 
όπως είναι το Honda Baby Safe. Ασφαλίζει εύκολα στο 
αυτοκίνητο χάρη στις ενσωματωμένες υποδοχές ISOFIX 
και τον πάνω ιμάντα, ενώ η βελτιστοποιημένη περιοχή του 
καθίσματος διασφαλίζει αρκετό χώρο για παιδιά από 15 
μηνών έως περίπου 4 ετών, με βάρος έως 22 κιλά. 
Με τη μοναδική σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών 
ασφαλείας, μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι το παιδί 
σας θα είναι απόλυτα προστατευμένο στο αυτοκίνητο.

3. Σκιάδια 
Απολαύστε δροσιά και σκιά με αυτά τα σκιάδια 
που προσφέρουν προστασία από τον ήλιο στους επιβάτες 
των πίσω καθισμάτων. Είναι εύκολα στην τοποθέτηση και 
την αφαίρεση. Το κιτ περιλαμβάνει: δύο σκιάδια και ειδική 
θήκη αποθήκευσης.

& Άνεση
Εσωτερικό

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Κινητήρας Elegance Sport Advance

Τύπος κινητήρα i-MMD i-MMD i-MMD

Όνομα κινητήρα Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Κυβισμός (κ.εκ.) 1993 1993 1993

Διάμετρος x Διαδρομή (χιλ.) 81 x 96.7 81 x 96.7 81 x 96.7

Σχέση Συμπίεσης 13.9±0.2 13.9±0.2 13.9±0.2

Valve Train 4 VALVES 4 VALVES 4 VALVES

Προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ρύπων EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Απαιτούμενο καύσιμο Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95)

Επιδόσεις

Μέγιστη Ισχύς (kw/σ.α.λ.) 105kW @ 6000 105kW @ 6000 105kW @ 6000

Μέγιστη Ισχύς (PS/σ.α.λ.) 143 @ 6000 143 @ 6000 143 @ 6000

Μέγιστη Ροπή (Nm/σ.α.λ.) 186 @ 4500 186 @ 4500 186 @ 4500

Μέγιστη Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα (kW [PS]) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Μέγιστη Ροπή Ηλεκτροκινητήρα (Nm) 315 315 315

0 à100 kχλμ./ώρα (δευτερόλεπτα) 7.8 7.9 8.1

Μέγιστη Ταχύτητα (χλμ./ώρα) 180 180 180

Επίπεδο θορύβου - (dB) 65 65 65

Οικονομία Καυσίμου  & Εκπομπές Ρύπων (WLTP)†

Χαμηλή - CO2 (γρ./χλμ.) 94 99 101

Μέση - CO2 (γρ./χλμ.) 89 93 95

Υψηλή - CO2 (γρ./χλμ.) 96 101 102

Πολύ υψηλή - CO2 (γρ./χλμ.) 133 140 141

Συνδυασμένη - CO2 (γρ./χλμ.) 108 113 114

Χαμηλή - FC (λτ/100χλμ.) 4.2 4.4 4.5

Μέση - FC (λτ/100χλμ.) 3.9 4.1 4.2

Υψηλή - FC (λτ/100χλμ.) 4.2 4.5 4.5

Πολύ υψηλή - FC (λτ/100χλμ.) 5.9 6.2 6.2

Συνδυασμένη - FC (λτ/100χλμ.) 4.7 5.0 5.0

♦ Στάνταρ           -   Δεν είναι διαθέσιμο

† 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 CR-V έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών WLTP CO2 και του κύκλου κατανάλωσης καυσίμου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι μετρήσεις WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική απόδοση του οχήματος όταν οδηγείται στον δρόμο.

Διαστάσεις Elegance Sport Advance

Μήκος (χιλ.) 4551 4551 4551

Πλάτος (χιλ.) 1802 1802 1802

Ύψος - χωρίς φορτίο (χιλ.) 1408 1408 1408

Μεταξόνιο (χιλ.) 2734 2734 2734

Εμπρόσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1547 1537 1537

Οπίσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1586 1576 1576

Απόσταση από το έδαφος - με τον οδηγό (χιλ.) 128 128 128

Απόσταση από το έδαφος - με πλήρες φορτίο (χιλ.) 111.7 108.6 112.1

Κύκλος στροφής αμαξώματος (μ.) 11 11.6 11.6

Ακτίνα στροφής - στο κέντρο του τροχού (μ.) 5.8 6.2 6.2

Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 2.3 2.2 2.2

Χωρητικότητα

Δεξαμενή καυσίμου (λίτρα) 40 40 40

Αριθμός καθισμάτων (άτομα) 5 5 5

Χώρος αποσκευών - Όρθια πίσω καθίσματα (λίτρα, μέθοδος VDA) 410 410 404

Χώρος αποσκευών - Όρθια πίσω καθίσματα (λίτρα, μέθοδος VDA) 
περιλαμβάνονται υποδαπέδιος χώρος αποσκευών / επιδαπέδιο 
κουτί αποσκευών

415 415 409

Χώρος αποσκευών - Πεσμένα πίσω καθίσματα, 
φορτίο μέχρι την οροφή  (λίτρα, μέθοδος VDA)

1220 1220 1187

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

820 820 814

Βάρος

Απόβαρο (κιλά) 1517 1533 1533

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (κιλά) 1865 1930 1930

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) 348 397 397

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος στους άξονες - Εμπρός / Πίσω (κιλά) 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης με φρένo (κιλά) 750 750 750

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένo (κιλά) 600 600 600

Μέγιστη κάθετη φόρτωση στον κοτσαδόρο (κιλά) 75 75 75

Μέγιστη φόρτωση οροφής (κιλά) 65 65 65

Μετάδοση

Τύπος Μετάδοσης eCVT eCVT eCVT

Ασφάλεια

Σύστημα Immobiliser ♦ ♦ ♦

Απομακρυσμένο κεντρικό κλέιδωμα με 2 κλειδιά ♦ ♦ ♦

Συναγερμός ασφαλείας (Security Alarm System) ♦ ♦ ♦

Ξεκλείδωμα Θυρών κατ΄επιλογή ♦ ♦ ♦

Έξυπνη Είσοδος & Εκκίνηση - Smart Entry & Start ♦ ♦ ♦

Εταζέρα ♦ ♦ ♦
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Ασφάλεια Elegance Sport Advance

Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών ABS ♦ ♦ ♦

Αερόσακος  - Εμπρός Κεντρικός ♦ ♦ ♦

Αερόσακος Εμπρός Οδηγού και Συνοδηγού ♦ ♦ ♦

Αερόσακος - Πλευρικός για τα Γόνατα του Οδηγού ♦ ♦ ♦

Αερόσακος - Πλευρικός για τα Γόνατα του Συνοδηγού ♦ ♦ ♦

Αερόσακος Συνοδηγού SRS με Διακόπτη Απενεργοποίησης ♦ ♦ ♦

Πλευρικοί Αερόσακοι (Πίσω) ♦ ♦ ♦

Πλευρικοί Αερόσακοι (Μπροστά) ♦ ♦ ♦

Πλευρικοί Αερόσακοι Τύπου Κουρτίνας (μπροστά & πίσω) ♦ ♦ ♦

Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου συμπεριλαμβάνεται 
Παρακολούθηση Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Μετριασμού Σύγκρουσης 
- Collision Mitigation Braking System ♦ ♦ ♦

Έλεγχος Γκαζιού για Μετριασμό Σύγκρουσης 
- Collision Mitigation Throttle Control (πίσω και εμπρός) ♦ ♦ ♦

Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών 
- Deflation Warning System ♦ ♦ ♦

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης - e Call (Ευρώπη) ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρονικός Κατανεμητής Πέδησης - Electronic Brakeforce Distribution ♦ ♦ ♦

Σινιάλο Έκτακτης Ακινητοποίησης - Emergency Stop Signal ♦ ♦ ♦

Προειδοποίηση Μετωπικής Σύγκρουσης - Forward Collision Warning ♦ ♦ ♦

Μπροστινές Ζώνες Ασφαλείας με Emergency Locking Retractor ELR ♦ ♦ ♦

Ρυθμιζόμενος Περιοριστής Ταχύτητας - Intelligent Speed limiter ♦ ♦ ♦

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας - Intelligent Speed limiter ♦ ♦ ♦

Βάσεις πρόσδεσης ISO Fix για παιδικό κάθισμα  / I-SIZE ♦ ♦ ♦

Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα - Lane Departure Warning ♦ ♦ ♦

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας - Lane Keeping Assist System ♦ ♦ ♦

Λειτουργία Πέδησης με Χαμηλή Ταχύτητα - Low Speed Brake Function ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας - Low Speed Following ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας - Road Departure Mitigation ♦ ♦ ♦

Πτυσσόμενο καπό - Pop-up bonnet ♦ ♦ ♦

Υποβοήθηση Πυκνής Κυκλοφορίας - Traffic Jam Assist ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας 
- Traffic Sign Recognition System ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας - Vehicle Stability Assist ♦ ♦ ♦

Εμπρός Προσκέφαλα Μετρίασης Αυχενικού Τραυματισμού 
(Whiplash Lessening Front Headrests) ♦ ♦ ♦

Εσωτερικός Φωτισμός ♦ ♦ ♦

Λευκός Φωτισμός Καμπίνας (Οροφή) ♦ ♦ ♦

Πλαφονιέρα ♦ ♦ ♦

Σποτ Ανάγνωσης (Εμπρός) ♦ ♦ ♦

Φωτισμός Οργάνων Λευκός Λευκός Λευκός

Φωτισμός Καθρέπτη στα Σκιάδια ♦ ♦ ♦

Φωτισμός Χώρου Αποσκευών ♦ ♦ ♦

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Άνεση & Ευκολία Elegance Sport Advance

Θέσεις Πριζών Φόρτισης (Εμπρός και Χώρος Αποσκευών) ♦ ♦ ♦

Διζωνικός Αυτόματος Κλιματισμός A/C ♦ ♦ ♦

Κλιματισμός - Πίσω Αεραγωγός – ♦ ♦

Εσωτερικός Καθρέπτης με Αυτόματη Σκίαση 
(Auto Dimming Rear View Mirror)

– ♦ ♦

Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες ♦ ♦ ♦

Άγκιστρο Διχτυού Αποσκευών ♦ ♦ ♦

Cruise Control - Adaptive ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι Καθρέπτες Θυρών ♦ ♦ ♦

Θερμαινόμενοι Καθρέπτες Θυρών ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικά Αναδιπλούμενοι Καθρέπτες Θυρών ♦ ♦ ♦

Υποβραχιόνιο Καθίσματος Οδηγού και Συνοδηγού ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικά Παράθυρα Αυτόματης Ανόδου και Καθόδου 
(μπροστά και πίσω) ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρική Ρύθμιση Καθίσματος Οδηγού (8 κατευθύνσεων) – – ♦

Ηλεκτρική Ρύθμιση Καθίσματος Συνοδηγού (4 κατευθύνσεων) – – ♦

Ηλεκτρική Οσφϋική Στήριξη Καθίσματος Οδηγού ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρική Οσφϋική Στήριξη Καθίσματος Συνοδηγού – – ♦

Μηχανική Ρύθμιση Ύψους στο Κάθισμα του Οδηγού ♦ ♦ –

Ηλεκτρική Ρύθμιση Ύψους στο Κάθισμα του Οδηγού – – ♦

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Συνοδηγού ♦ ♦ –

Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Οδηγού και του Συνοδηγού – – ♦

Θερμαινόμενα Καθίσματα (μπροστά) ♦ ♦ ♦

Θερμαινόμενο Τιμόνι – – ♦

Λειτουργία Καθρεπτών και Ηλεκτρικών Παραθύρων 
μέσω Τηλεχειριστηρίου (κλειδί) ♦ ♦ ♦

Αισθητήρες Στάθμευσης (4 μπροστά και 4 πίσω) ♦ ♦ ♦

60/40 Διαιρούμενα Αναδιπλούμενα Πίσω Καθίσματα ♦ ♦ ♦

Κεντρικό Υποβραχιόνιο Πίσω Καθίσματος ♦ ♦ ♦

Πίσω Κάμερα Στάθμευσης (Rear View Camera) ♦ ♦ ♦

Σκιάδιο Οδηγού/Συνοδηγού με Καθρέπτη ♦ ♦ ♦

Θήκη Γυαλιών Ηλίου – – ♦

Τηλεσκοπικό Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος ♦ ♦ ♦

Εσωτερικά Διακοσμητικά

Ματ Εσωτερικά Πάνελ Θυρών ♦ – –

Γυαλιστερά Εσωτερικά Πάνελ Θυρών – ♦ ♦

Platinum Chrome Εσωτερικά Χερούλια Θυρών ♦ ♦ ♦

Σπορ Πεντάλ – ♦ ♦

Δερμάτινη Επένδυση Τιμονιού ♦ ♦ ♦

Επένδυση από Μαύρο Ύφασμα ♦ – –

Επένδυση από Μαύρο Δέρμα και Ύφασμα – ♦ –

Επένδυση από Μαύρο Δέρμα – – ♦
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Λειτουργία & Τεχνολογία Elegance Sport Advance

Εξωτερικό Elegance Sport Advance

Shark Fin Κεραία στο χρώμα του αμαξώματος ♦ ♦ ♦

Εξωτερικές Λαβές Θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ♦ ♦ ♦

Καθρέπτης στο χρώμα του αμαξώματος ♦ – ♦

Μαύρος Γυαλιστερός Καθρέπτης – ♦ –

Πανοραμική Γυάλινη Οροφή (ανοιγόμενη) – – ♦

Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass) ♦ ♦ ♦

Χαμηλό Γυαλιστερό Μαύρο Διακοσμητικό Παραθύρων – ♦ –

Επιχρωμιωμένο Διακοσμητικό Παραθύρων ♦ – ♦

Εξωτερικός φωτισμός

Προσαρμοζόμενη Δέσμη Φώτων - Adaptive Driving Beam – – ♦

Αυτόματοι Προβολείς ♦ ♦ ♦

Αυτόματη Ρύθμιση Προβολέων ♦ ♦ ♦

Φώτα ημέρας LED ♦ ♦ ♦

Μπροστινά φώτα ομίχλης LED – ♦ ♦

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

Προβολείς LED ♦ ♦ ♦

Σύστημα Υποστήριξης Προβολέων ♦ ♦ ♦

Πίσω Φώτα LED ♦ ♦ ♦

Μπροστινά Φλας LED ♦ ♦ ♦

Λειτουργία & Τεχνολογία Elegance Sport Advance

Agile Handle Assist (AHA) ♦ ♦ ♦

Drive Mode - ECON / SPORT / NORMAL / INDIVIDUAL ♦ ♦ ♦

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

Κρεμαγιέρα με Ηλεκτρική Υποβοήθηση - Motion Adaptive (MA-EPS) ♦ ♦ ♦

Κρεμαγιέρα με Ηλεκτρική Υποβοήθηση - Variable Gear Ratio ♦ ♦ ♦

Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα - Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦

Διακοπή Λειτουργίας Κινητήρα στο Ρελαντί - Idle Stop / HEV Mode ♦ ♦ ♦

Ένδειξη ροής ενέργειας ♦ ♦ ♦

Οθόνη 7’’ Πολλαπλών Πληροφοριών - Multi Info Display ♦ ♦ –

Οθόνη 12’’ Πολλαπλών Πληροφοριών - Multi Info Display – – ♦

Αναγεννητική Πέδηση / Έλεγχος Επιβράδυνσης με χειριστήρια στο τιμόνι ♦ ♦ ♦

Τροχοί και Ελαστικά

Κιτ Επισκευής Ελαστικών ♦ ♦ ♦

17” Διχρωμοι Τροχοί Diamond Cut από Κράμα Αλουμινίου ♦ – –

18” Γυαλιστεροί Τροχοί από Κράμα Αλουμινίου - Μαύροι – ♦ –

18” Διχρωμοι Τροχοί Diamond Cut από Κράμα Αλουμινίου – – ♦

215/50 R17 93W ♦ – –

235/40 ZR18 91W – ♦ ♦

Ηχοσύστημα & Επικοινωνία

Bluetooth™ Hands Free Τηλέφωνο (HFT) ♦ ♦ ♦

DAB Ψηφιακό Ραδιόφωνο ♦ ♦ ♦

Honda CONNECT με δορυφορική πλοήγηση 
(οθόνη αφής 9”, AM/FM /DAB, Apple CarPlay® / 
Android AutoTM, με πληροφορίες κίνησης σε πρώτο χρόνο)*

♦ ♦ ♦

8 Ηχεία ♦ ♦ –

Πολυτελές Ηχοσύστημα με 12 Ηχεία Bose – – ♦

Ηχεία - Εμπρός Tweeter ♦ ♦ ♦

Ηχεία - Κέντρο – – ♦

Subwoofer – – ♦

Χειριστήρια Ηχοσυστήματος στο Τιμόνι ♦ ♦ ♦

2x θύρες USB μπροστά ♦ ♦ ♦

2x θύρες USB πίσω ♦ ♦ ♦

Ασύρματο Apple CarPlay® ♦ ♦ ♦

Ασύρματη Φόρτιση – ♦ ♦

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

* 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™. 

Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. 

Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

H Honda στην Ελλάδα προσφέρει για τα μοντέλα e:Technology χωρίς καμία επιβάρυνση:

• 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) για το Υβριδικό σύστημα 
(Hybrid / i-MMD) και συγκεκριμένα για τα εξής μέρη: Γεννήτρια (Generator) / Καλώδια υψηλής τάσης 
(High voltage cables) / Μετατροπέας ισχύος (Power invertor) / Μπαταρία (Battery) / Μονάδα ελέγχου μπαταρίας 
(Battery control) / Μοτέρ και σύστημα ελέγχου (Motor and controller) / Μετατροπέα DC-DC (DC-DC Convertor)

• 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) και επέκταση 2 επιπλέον 
ετών μέσω του δικτύου των επίσημων εμπόρων/συνεργατών.

• 5 χρόνια εγγύηση συστήματος εξάτμισης
• 12 χρόνια εγγύηση διάβρωσης δομικών μερών
• 3 χρόνια εγγύηση χρώματος
• 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια με το πρόγραμμα Honda Assist

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 μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance σε Platinum White Pearl
και το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στις σελίδες 78-83.
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Σκοπός αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας παρουσιάσει το Honda Civic eHEV. 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.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483300, FAX: 210 3483310
www.honda-cars.gr

Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο.
Ανακυκλώστε ή δώστε το σε κάποιον φίλο.


