
L U U K P Ä R A

Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise 
järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul 

ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad 
võib ostja ka endale küsida. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada 

sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi 
brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.  
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.
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 Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida  
ja kindlustada oma uus Honda.



Täielikult ümber kujundatud ja projekteeritud 
uus luukpäraga Civic kehastab meie 

innovaatilist hinge ja püüdlusi tehnilise 
esmaklassilisuse poole. Tulemuseks on 

unikaalse isikupäraga ja sportliku hingega 
auto, mille juhtimine pakub naudingut, on 
mugav ja täpne. Eelkõige on auto ehitatud 

pidades silmas vaid üht. 
Teid.
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Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.01



VÄLISDISAIN
Pilkupüüdva, voolujoonelise ja sportliku 
Civicu kaasaegne disain ühendab endas 

skulptori draamaatilist puudutust ning 
sportlase atleetlikku vormi. Auto, mille 

disain on mõeldud pilke püüdma, kuid mis 
eelkõige on mõeldud sõitmiseks.

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO Executive 
mudel värvitoonis Brilliant Sporty Blue Metallic.
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Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red. 05 06



MEIE UUE 
PÕLVKONNA 
MOOTORID

Lõime uuele Civicule kaks uut võimast ja ökonoomset 
ülelaadimisega mootorit, mis sobivad kokku auto disainiga.  

Saate valida võimsa ja täiustatud 182ps 1,5 VTEC TURBO 
või efektiivse 129ps 1.0 VTEC TURBO vahel – mõlemad on 

varustatud meie Earth Dreams tehnoloogiaga ning tagavad 
jõudluse ja säästlikkuse tasakaalu. Nendele mootoritele 

saate valida kas kuuekäigulise manuaalkäigukasti või uue 
automaatse variaatorkäigukasti.

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO Executive mudel värvitoonis Brilliant Sporty Blue Metallic. 07 08



OLGE OSA SELLEST
Ergonoomilise sõiduasendi ja uudse kahe reduktoriga hammaslatt 

roolimehhanismiga Civic pakub suurepärast tagasisidet ja roolimistunnetust, mis 
tagab meeldiva sõidukogemuse. Ka vedrustust on muudetud dünaamiliseks 
ning see on varustatud sõltumatu Multi-Link vedrustusega auto tagaosas ja 

MacPherson vedrustusega esiosas. Mõtlesime selle auto juures kõik põhjalikult 
läbi ja kaalusime igat detaili. Massi vähendamiseks võtsime kasutusele uue, 
kergema ja tugevama raami, mis muutis kere 52% jäigemaks ning uue Civicu 

vilkamaks. Tehnoloogiline lahendus töötab terviksüsteemina ning meie arvates 
on lõpptulemuseks seni kõige täiuslikum ja sportlikum Civic.

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red. 09 10



OMAS 
KLASSIS 

MAHUKAIM
Meie idee oli teha auto, mis on mõeldud reaalsete olude jaoks – see 

tähendab ruumikust ja paindlikkust. Civicul on mitmeid läbimõeldud lahendusi 
nagu lai luukpära, mis muudab pagasi peale- ja mahalaadimise mugavamaks, 

paindlikud 60:40 ulatuses klapitavad tagaistmed ja nutikas sissetõmmatav 
ning ümberpööratav pagasikate, mida saab käsitseda ühe käega.

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.
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IDEAALNE 
SOBIVUS

Kui soovid elada täiel rinnal, paneb 
imestama, kuidas see kõik ühte päeva 

mahub. Vähemalt ei teki Teil probleeme 
selle kõige mahutamisega uude Civicusse. 

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.13 14



KVALITEETNE JA 
KÕRGTEHNO

LOOGILINE

Ümbritsege end mugavate ja 
kvaliteetsete pehmete materjalide 

ja komponentidega. Lisasime 
autosse abistavat tehnoloogiat, 

nagu meie uus ja nutikas 7-tolline 
Honda CONNECT puuteekraan ja 
teabesüsteem*, kahetsooniline 

kliimaseade, soojendusega esi- ja 
tagaistmed** ning uus elektrooniline 

seisupidur, mis kõik muudavad 
igapäevased sõidud nauditavamaks.

*Honda CONNECT kuulub standardvarustusse, v.a S ja Comfort mudelitel. 
**Soojendusega tagaistmed kuuluvad Prestige mudelite standardvarustusse ja on Executive mudelitel saadaval 
lisavarustusena. Lisateavet eri mudelite võimaluste kohta leiate tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.15 16



TEIE RUUM
Selga toetavad kontuuristmed muudavad Civicu 

oma klassis ruumikaimaks ning lai kaarjas 
armatuurlaud ja lihtne juhisõbralik paigutus 

tagavad parema nähtavuse. Lisaks oleme 
pühendanud palju aega rahulikuma ja vaiksema 

ning sõidunaudingut suurendava salongi 
kujundamisele.

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.Näidatud on Civic luupära Executive 1,0 VTEC TURBO mudel värvitoonis Brilliant Sporty Blue Metallic. 17 18



UUS CIVIC SPORT
Eesmärgikohane ja jõuline hoiak ning kaks keskel paiknevat 

summutitoru tagavad uuele Civic Spordile võimsa ja end kehtestava 
välimuse nii parklas kui ka teel. Voolujooneline kere ning pilku püüdvad 

tagatuled ja katusespoiler täiustavad esteetilist välimust veelgi. 

Sport on üks kolmest saada olevast 1,5 VTEC TURBO mootoriga 
mudeliklassist ning tehniliselt täiustatum Sport Plus ning nahksisuga 

Prestige pakett lisavad luksuslikkust veelgi.

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.19 20



Selgelt eristuva musta esivõre ja võimsate LED-esitulede taga asub meie uus 
ja muljetavaldav 182 hj 1,5 VTEC TURBO mootor.

Sportlik välimus jätkub ka salongis ning seda võimendavad sellised disainitud 
omapärad nagu punane näidikupaneeli valgustus, alumiiniumist pedaalid, 

nahkkattega rool ja süsinikkiust detailid. See kõik on mõeldud selleks,  
et Teie süda iga sõidu käigus natuke kiiremini lööks.

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel värvitoonis Rallye Red.2221



HONDA 
CONNECT

Civic sisaldab endas uue põlvkonna 7-tollist Honda CONNECT 
autosisest audio- ja teabesüsteemi* koos DAB digiraadio ning 

rakendustega Apple Carplay® ja Android Auto™ **. Eelinstalleeritud 
Internetipõhine AHA™ audiomängija võimaldab kuulata 

lemmikmuusikat, netisaateid ja uudiseid.

Honda CONNECT hoiab Teid ühenduses kõigega, mida elus 
armastate, nagu muusika ja sõbrad, ja seda kõike ühe keskse 

puuteekraani kaudu. 

*Honda CONNECT kuulub standardvarustusse, v.a S ja Comfort mudelitel. Lisateavet eri mudelite 
võimaluste kohta leiate tehniliste andmete lisalehelt.
Näidatud on Civic luukpära Sport Plus mudel. 
** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust 
Apple ja Google kodulehtedelt. 23 24



TEIE LEMMIKUD
Civic sisaldab uut 7-tollist Honda CONNECT autosisest audio- ja teabesüsteemi, mis pakub võimalust 

meeldivateks vahepaladeks - näiteks muusika kuulamiseks ja sõpradega suhtlemiseks. 

A P P L E  C A R P L AY ® J A  A N D R O I D  A U TO ™**

Saate oma Android telefoni või iPhone’i 
puuteekraaniga integreerida ning selle kaudu 

helistada, muusikat kuulata ning sõnumeid 
saata ja vastu võtta.

S AT E L L I I T N AV I G AT S I O O N
Integreeritud Garmini 

satelliitnavigatsioonisüsteem muudab tee 
leidmise lihtsaks ning tänu TMC-e (liiklusteadete 

kanal) värskendustele liigute te alati kõige 
optimaalsemat marsruuti pidi.

M I T M E  VA AT E N U R G AG A  TAG U R D U S K A A M E R A

Lülitage sisse tagurduskäik ja 7-tollisel ekraanil 
kuvatakse automaatselt auto taha jääv piirkond, 

mida saate vaadata lainurkvaates  
või ülalt alla vaates.

DA B  D I G I R A A D I O

Saate nautida kvaliteetset digiheli ja 
mitmekesist raadiojaamade valikut.

*Honda CONNECT kuulub standardvarustusse, v.a S ja Comfort mudelitel. Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata 
Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil 

kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu. Lisateavet eri mudelite võimaluste kohta leiate tehniliste andmete lisalehelt. 

Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ kasutamiseks  
peate laadima telefoni Interneti-poest Google Play™ rakenduse Android Auto™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad 

versioonid. Näidatud on Civic luukpära Sport Plus mudel. 
 

** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.
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HONDA SENSING
Honda SENSING on kõige paremini täiustatud 

ohutustehnoloogiate pakett, mille eesmärk on 

tagada Teie ja kaasreisijate turvalisus.

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO Executive mudel värvitoonis Rallye Red. 
*Aeglasel kiirusel järgimine on saadaval ainult CVT-käigukastiga mudelitel.

CMBS - sõidukiga ja/või jalakäijaga 

kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem 

Aeglasel kiirusel suudab see süsteem tuvastada 
ka jalakäijaid, hoiatades Teid ohu eest. Kui on 
oht põrgata kokku teise sõiduki või jalakäijaga, 
hoiatab see süsteem teid ja vähendab kiirust, et 
vähendada kokkupõrke raskusastet.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus 

Kui auto liigub sõidurajalt välja ilma, et 
suunatulega märku annaksite, hoiatatakse teid 
vilgutamise ja helisignaaliga, et pöörata teie 
tähelepanu tagasi auto juhtimisele. 

Teelt väljakaldumise hoiatus 

Esiklaasile paigaldatud kaamera tuvastab kui 
auto sõidurajalt välja kaldub ning elektriline 
roolivõimendi sekkub, püüdes autot sõidureal 
hoida. Teatud tingimustel rakendab süsteem ka 
pidurid.

LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem 

Aitab hoida autot sõidurea keskel ja tagab 
pingevaba autojuhtimise kuna sõiduki paiknemist 
rajal pole vaja pidevalt korrigeerida.

Liiklusmärkide tuvastus 

Liiklusmärkide tuvastus tunneb ära liiklusmärgid 
ja edastab teabe ekraanile. Korraga saab kuvada 
kahte liiklusmärki.

Nutikas kiiruse limitaator 

Ühendab olemasoleva kohandatava kiiruse piiraja 
funktsiooni liiklusmärgi tuvastusega ja piirab 
kiirust vastavalt tuvastatud liiklusmärgile.

Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja 
(i-ACC) 

See funktsioon tuvastab, kas kõrvalreas sõitev 
sõiduk kavatseb Teie ette reastuda, ja kohandab 
vastavalt Teie Civicu liikumiskiirust. Lisaks aitab 
see hoida pikivahet ees sõitva sõidukiga, mistõttu 
ei pea Te ise kiirust muutma.

Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv 
süsteem * 

See funktsioon hoiab määratud püsikiirust 
ja pikivahet teie ees liikuva sõidukiga. Kui 
tuvastatud sõiduk peatub, vähendab funktsioon 
liikumiskiirust ja peatab Teie sõiduki ilma, et 
peaksite piduripedaali vajutama. Kui teie ees 
olev auto taas liikuma hakkab, lihtsalt puudutage 
gaasipedaali ja süsteem hakkab uuesti tööle.
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OHUTUS ESMALT
Oleme pühendunud ohutuse tagamisele, mistõttu on uus  

Civic varustatud terve plejaadi uute tehnoloogiatega. 

Pimeda ala informatsioon* 

Et reavahetus ja möödasõit oleksid ohutumad, 
hoiatab see süsteem Teid küljepeeglil oleva 
tulega, kui sõiduki pimedasse nurka jäävas 
alas tuvastatakse teine sõiduk.

Ristuva liikluse hoiatus* 

Tagurdamisel tuvastab ristuva liikluse 
hoiatussüsteem külgedelt lähenevaid 
sõidukeid ja hoiatab juhti ohust. 

Stabiilsuskontroll (VSA) 

Stabiilsuskontroll koos veojõukontrolliga 
arvutavad välja täpse jõu, mida on vaja 
kiirendamisel, pidurdamisel ja kurvide läbimisel 
auto üle kontrolli säilitamiseks.

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem  

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem annab 
teada, kui rehvis olev õhurõhk on vale. Näiteks 
võib see anda aegsasti märku rehvis olevast 
torkeaugust.

(ACE) KERESTRUKTUUR 

Täiustatud ühilduvusega kerestruktuur jaotab 
laupkokkupõrgete energia ühtlaselt tervele 
autole, mis parandab reisijate turvalisust.

Kaelavigastust vähendavad eesmised 

peatoed 

Kokkupõrke korral aitavad need eesmised 
peatoed ja kolmepunktilised ELR turvavööd 
kaitsta reisijaid ja vähendada kaelavigastuste 
tekkimise ohtu.

*Lisateavet eri mudelite võimaluste kohta leiate tehniliste andmete lisalehelt. 
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PRESTIGE
♦ 17" valuveljed 
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukangi nupp
♦ Alumiiniumkattega pedaalid
♦ Kiirustundlik elektriline roolivõimendi (EPS)
♦  Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem 

(ainult CVT-käigukast)
♦  CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget 

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruse limitaator
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja 
(i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus 
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Käiguvahetuslabad (ainult CVT-käigukast)
♦ Adaptiivne vedrustussüsteem
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)
♦ Soojendusega istmed (ees ja taga)

♦  Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüstee-
miga - (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Internet- 
raadio, integreeritud rakendus Aha™*, Interenetis 
surfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™)***

♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud
♦ Bluetooth™ hands-free telefonisüsteem (HFT)**
♦ Tagurduskaamera 
♦ Võimas helisüsteem - 11 kõlarit
♦ 2x USB-pesa/HDMI-pesa†
♦ Toonitud klaasid
♦ LED esituled
♦ LED päevasõidu tuled
♦ Sinine näidikupaneeli valgus 
♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Nahkpolster
♦ Kroomitud esivõre ja uste käepidemed
♦ Juhtmevaba nutitelefoni laadimine
♦ Klaaskatus (avatav)
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem

1,5 VTEC TURBO
6-käiguline manuaalkäigukast 
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Prestige värvitoonis Lunar Silver Metallic. 
Selle mudeli kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda 
CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida 
ainult siis, kui auto ei liigu. 
**Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt. 
†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga. 
Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ 
kasutamiseks peate laadima telefoni Interneti-poest Google Play™ rakenduse Android Auto™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 
(Lollipop) või uuemad versioonid.
*** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.
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SPORT
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukangi nupp
♦ Alumiiniumkattega pedaalid
♦ Kiirustundlik elektriline roolivõimendi (EPS)
♦   Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem 

(ainult CVT-käigukast)
♦  CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget 

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem 
♦ Nutikas kiiruse limitaator
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus 
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Käiguvahetuslabad (ainult CVT-käigukast)
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)
♦ Soojendusega istmed (ees)
♦  Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüstee-

miga - (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Interneti- 
raadio, integreeritud rakendus Aha™*, Internetis 
surfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™) ***

♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud 
♦ Bluetooth™ hands-free telefonisüsteem (HFT)**
♦ Tagurduskaamera 
♦ 8 kõlarit

♦ 2x USB-pesa/HDMI-pesa†
♦ Must esivõre
♦ Laiendid Sport (esi / taga / külje)
♦ Toonitud klaasid
♦ LED esituled
♦ LED päevasõidu tuled
♦ Tekstiilistmed
♦ 17-tollised valuveljed 
♦ Punane näidikupaneeli valgus 
♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade

♦ Pimeda ala informatsioon ja ristuva liikluse hoiatus 
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ Juhtmevaba nutitelefoni laadimine
♦ Võimas helisüsteem  - 11 kõlarit
♦ Klaaskatus (avatav)
♦ Adaptiivne vedrustussüsteem

Lisaks Sport versioonile sisaldab Sport Plus 
versioon järgmist:

1,5 VTEC TURBO 
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport mudel värvitoonis Rallye Red.
Selle mudeli kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT 
rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu. 
**Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ kasutamiseks peate 
laadima telefoni Interneti-poest Google Play™ rakenduse Android Auto™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid.  
*** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.

SPORT PLUS
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EXECUTIVE
♦ 17-tollised valuveljed 
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ Tekstiilistmed
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukangi nupp
♦ Alumiiniumkattega pedaalid
♦ ECON-režiim
♦  CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget 

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruse limitaator
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus 
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Kiirustundlik elektriline roolivõimendi (EPS)
♦  Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem 

(ainult CVT-käigukast)
♦ Pimeda ala informatsioon ja ristuva liikluse hoiatus
♦ Elektriline seisupidur
♦ Stop / Start süsteem
♦ Käiguvahetuslabad (ainult CVT-käigukast)
♦ Adaptiivne vedrustussüsteem
♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)

♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid
♦ Soojendusega istmed (ees)
♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
♦  Distantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad 

küljepeeglid
♦ Sinine näidikupaneeli valgus
♦  Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüstee-

miga - (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Interneti- 
raadio, integreeritud rakendus Aha™*, Internetis 
surfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™)***

♦ 2 x USB-pesa/HDMI-pesa†
♦ Võimas helisüsteem - 11 kõlarit
♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud 
♦ Bluetooth™ hands-free telefonisüsteem (HFT)**
♦ Tagurduskaamera 
♦ Klaaskatus (avatav) 
♦ Must esivõre
♦ Toonitud klaasid
♦ LED esituled
♦ LED päevasõidu tuled

Premium Pack:
♦  Nahkpolster / soojendusega tagaistmed / juhtmevaba 

nutitelefoni laadimine

1,0 VTEC TURBO 
6-käiguline manuaalkäigukast 
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO Executive mudel värvitoonis Brilliant Sporty 
Blue Metallic. Selle mudeli kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu. Teenuse Honda CONNECT rakenduste 
kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu. 
**Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt. 
†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga. 
Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ kasutamiseks peate 
laadima telefoni Interneti-poest Google Play™ rakenduse Android Auto™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid.
*** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.
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ELEGANCE
♦ 17-tollised valuveljed
♦  Puldiga kesklukustussüsteem kahe lahtikäiva 

võtmega
♦ Tekstiilistmed
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukangi nupp
♦ Metallist pedaalid
♦ ECON-režiim
♦  CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget 

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruse limitaator
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus 
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Kiirustundlik elektriline roolivõimendi (EPS)
♦  Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem 

(ainult CVT-käigukast)

♦ Käiguvahetuslabad (ainult CVT-käigukast)
♦ Automaatne kahetsooniline kliimaseade
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)
♦ Soojendusega istmed (ees)
♦ Sinine näidikupaneeli valgus
♦  Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüstee-

miga - (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, Interneti- 
raadio, integreeritud rakendus Aha™*, Internetis 
surfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™)***

♦ 2x USB-pesa/HDMI-pesa†
♦ 8 kõlarit
♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud 
♦ Bluetooth™ hands-free telefonisüsteem (HFT)**
♦ Tagurduskaamera 
♦ Must esivõre
♦ Toonitud klaasid
♦ Halogeen esituled
♦ LED päevasõidu tuled

1,0 VTEC TURBO 
6-käiguline manuaalkäigukast 
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi ruuteri kaudu.  
Teenuse Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut.  
Internetti saab sirvida ainult siis, kui auto ei liigu. 
**Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
Rakendusega Apple CarPlay® ühilduvad ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Rakenduse Android Auto™ kasutamiseks peate 
laadima telefoni Interneti-poest Google Play™ rakenduse Android Auto™. Rakendusega Android Auto™ ühilduvad ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. 
*** Saadaval valitud turgudel. Kontrollige rakenduste Apple CarPlay ® ja Android Auto ™ saadavust Apple ja Google kodulehtedelt.

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO Elegance mudel värvitoonis White Orchid Pearl.  
Selle mudeli kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.38



COMFORT
♦ 16-tollised valuveljed
♦  Puldiga kesklukustussüsteem kahe lahtikäiva 

võtmega
♦ Tekstiilistmed
♦ ECON-režiim
♦  CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget 

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruse limitaator
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus 
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Kiirustundlik elektriline roolivõimendi (EPS)
♦ Elektriline seisupidur
♦ Stop / Start süsteem

♦ Automaatne kliimasüsteem
♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Kallutatav teleskooprool
♦  Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega 

küljepeeglid
♦ Soojendusega istmed (ees)
♦ Sinine näidikupaneeli valgus
♦ 5-tollise ekraaniga helisüsteem 
♦ USB-/AUX-pesa (iPodiga ühilduv)†
♦ 8 kõlarit
♦ Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud
♦ Bluetooth™ hands-free telefonisüsteem (HFT)*
♦ Must esivõre
♦ Halogeen esituled
♦ LED päevasõidu tuled
♦  Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee

1,0 VTEC TURBO 
6-käiguline manuaalKäigukast
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO Comfort mudel värvitoonis Crystal Black Pearl.  
Selle mudeli kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.

†Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi koos selle helisüsteemiga.
*Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.
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S
♦ 16-tollised veljed 
♦  Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem 

(ainult CVT-käigukast)
♦  Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ Tekstiilistmed
♦ Sinine näidikupaneeli valgus
♦ ECON-režiim
♦  CMBS sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget 

leevendav pidurdussüsteem
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ LKAS sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Nutikas kiiruse limitaator
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Kiirustundlik elektriline roolivõimendi (EPS)
♦  Elektriline seisupidur
♦ Stop / Start süsteem
♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Kallutatav teleskooprool
♦ Must esivõre
♦ Halogeen esituled
♦ LED päevasõidu tuled

1,0 VTEC TURBO 
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline variaatorkäigukast (CVT)

MUST KANGAS MUST NAHK BEEZ NAHK*

PRESTIGE ♦ ♦*
SPORT PLUS ♦
SPORT ♦
EXECUTIVE ♦ ♦** ♦*
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦
S ♦

Olenemata sellest, mis värvi Civicu endale 
valite, meie tekstiil- ja nahkpolster sobivad 

sellega ideaalselt.

SALONGI 
POLSTER

02 MUST NAHK 03 BEEZ NAHK01 MUST KANGAS

*Vandlitooni nahk on saadaval vaid värvitoonis Crystal Black Pearl ja Polished Silver Metallic mudelitel.
**Nahkpolster on lisavarustusena saadaval Executive mudelitele Premiumpaketi osana, mis sisaldab ka soojendusega tagaistmeid ja juhtmevaba 
nutitelefoni laadijat. 

Näidatud on Civic luukpära 1,0 VTEC TURBO S mudel värvitoonis Polished Metal Metallic. 
Selle mudeli kõik tehnilised andmed leiate lisalehelt.41



S O N I C  G R E Y  P E A R L W H I T E  O R C H I D  P E A R L LU N A R  S I LV E R  M E TA L L I C

B R I L L I A N T  S P O R T Y  B LU E  M E TA L L I C

ELAGE 
VÄRVIKALT
Saadaval on palju erinevaid värvitoone, 
mille seast igaüks oma lemmiku peaks 
leidma - need kõik täiendavad Civicu 
julgeid ja kauneid vorme.

R A L LY E  R E D

C R Y S TA L  B L AC K  P E A R L

P O L I S H E D  M E TA L  M E TA L L I C
Näidatud on Civic luukpära 1,5 VTEC TURBO Sport Plus mudel. 43



MUSTAD JOONED JA 
ORANŽID JOONED

Näidake oma eripära ja täiustage oma Civicu sportlikku loomust nende 
silmapaistvate joontega.

B L AC K  L I N E

Black Line- versioon sisaldab järgmist. 
Esilaiend, küljelaiendid, tagumine difuuser ja 
peeglikatted. Komponendid on saadaval ka 

eraldi lisavarustusena.

O R A N G E  L I N E

Orange Line-versioon sisaldab järgmist.  
Esilaiend, küljelaiendid, tagumine difuuser, 

peeglikatted ja armatuurlaua ehised.

Kujutisel on esitatud ka lisavarustusena pakutavad 17-tollised Cura valuveljed
Kujutisel on esitatud ka lisavarustusena saada olevad 18-tollised  

Hexla valuveljed
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18" K R ATO S  VA LU V E L J E D

18" A P O L LO N  VA LU V E L J E D

18" H E X I A  VA LU V E L J E D

17" C U R A  VA LU V E L J E DTAG A LU U G I  S P O I L E R

Tagaluugi spoileriga muudate oma auto veelgi 

sportlikumaks. 

R ATA S T E  LU K U S T U S M U T R I D

Hõbedase viimistlusega lukustusmutrid 
pakuvad valuvelgedele täiendavat kaitset. 

Saadaval ka musta värvi variant.

A LU M I I N I U M K AT T E G A  P E DA A L I D

Alumiiniumkattega pedaalid annavad Civicu 
salongile sportlikuma välimuse.

SPORTLIK JA STIILNE LISAVARUSTUS
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TEHNOLOOGIA
Hoiab teid ühenduses ja lahutab reisijate meelt.

TA H V E L A R V U T I  H O I D I K

Sobib tahvelarvutile ekraanisuurusega 
7-tolli kuni 11,6-tolli. Alust saab kallutada ja 

seada kõige paremasse vaatamisasendisse.

J U H T M E VA B A  N U T I T E L E F O N I  L A A D I J A

Honda juhtmeta laadimiskomplekt välistab Teie nutitelefoni 

aku tühjenemise sõidu ajal. Asetage oma nutitelefon 

integreeritud laadimisalusele ning kõik saab korda.

H O N DA  3 D  H E L I S Ü S T E E M

Paigaldage oma Civicusse CDP (kompaktne digiprotsesor) 

ja muutke sõiduki salong kontsertsaaliks.  

Justkui kuulaksite oma lemmikartiste otseesituses.

PROTEC TION PACK

Protection pack on vastupidavate, tugevate ja stiilsete lisatarvikute pakett, mis kaitseb Teie Civicut kriimude eest. 
Paketti kuuluvad järgmised elemendid: küljeliistud, lävepakuliistud ja tagumise põrkaraua kaitseliist.  

 Protection pack`i elemendid on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.

E S I K L A A S I  K AT E

Ilmastikutingimuste eest kaitsev kate. 
Esiklaasi kate kaitseb küljepeegleid ja eesmisi 

küljeaknaid karmide ilmatikuolude eest. 
Kaunistatud Civicu logoga.

KAITSE JA 
OHUTUS
Civicu kaitseks pakutakse laia 

lisavarustuste valikut. 
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E E M A L DATAV  V E O KO N K S

Eemaldatava veokonksuga saate vedada  
haagiselamut või haagist. Kui konksu vaja ei ole, saate selle 

hõlpsalt eemaldada. Saadaval ka fikseerituna.

K AT U S E B O K S

Ruumi säästmiseks Civicu pakiruumis 
paigutage pagas hoopis stiilsesse ja 

lukustatavasse Thule katuseboksi. Saadaval 
suurused: 410 l, 400 l ja 320 l.

KO E R AV Õ R K

Koeravõrk kaitseb teie lemmikut ja eraldab 
tagumised kaasreisijad pakiruumist. 
Lemmikloomaomanikele kohustuslik 

lisavarustus, mis sobitub kenasti tagaistmete 
ja lae vahele.

T H U L E  J A LG R AT TA H O I D I K

Thule valmistatud, Honda sertifitseeritud. See lisatarvik 
võimaldab võtta reisile kaasa kaks jalgratast. Tarvikut saab 

pakiruumi avamiseks hõlpsalt kallutada; lisaks vargusvastane 
lukustussüsteem. Saadaval ka EasyFold versioonina.

C A R G O  PA K E T T

Kaitske oma Civicut pori ja kriimude eest, hoides pagasit samas omal kohal ja korrastatuna. 
Paketti kuuluvad järgmised elemendid: pagasiruumi kummimatt koos vaheseintega, servadega salongi 
kummimatid ja tagumise stange kaitseliist. Cargo paketi elemendid on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.

REIS
Veokonksud, koeravõrk,  

katuseboksid ja pagasiruumi 
kummimatt koos vaheseintega -  

kõik mida vajate, et Civicust  
viimast võtta.
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I L LU M I N AT I O N  PAC K

Illumination Pack sisaldab salongis mõnusat atmosfääri tekitavaid mahesiniseid valgusteid.  
Sealhulgas: sinised jalaruumivalgustid, valgustatud lävepakuliistud, sinine uksepaneeli valgustus ja 

sinised keskkonsooli ribavalgustid. Need elemendid on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.  
Sport-mudelite jaoks on saadaval ka punane Illumination Pack.

MUGAVUS 
SALONGIS

Muutke oma sõit ja elu natuke 
mugavamaks.

E L E G A N C E - P Õ R A N DA M AT I D

Need on elegantsed ja mugavad matid tikitud Civicu embleemiga.  

Sealhulgas: eesmised ja tagumised matid. 

H O N DA  T U R VATO O L I D

Honda originaalsed turvatoolid kaitsevad last sünnist 
kuni kaheteistkümnenda eluaastani; saadaval  

kahe paigaldusvalikuna - ISOFIX või  
kolmepunktiline turvavöö.
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UNISTUSED 
SAAVAD 
TÕEKS

Unistustel on võimas edasiviiv jõud, 
mis sunnib katsetama uusi ideid ja 

tehnoloogiaid ning lähenema uutmoodi 
probleemide lahendamisele. Need võivad 
inspireerida tõeliste superautode loomisel 
nagu seda on uus NSX. Unistus paremast 

maailmast on andnud elu inimrobotile 
ASIMO, reaktiivmootorile HondaJet ning 

ülipopulaarsetele mootorratastele.  
Võtame õppust kõigest mida teeme ja 

teada saame ning kõik see avaldub  
meie loomingus, näiteks Civicus.

Näidatud on Civic luukpäraq Sport Plus 1,5 VTEC TURBO mudel värvitoonis Rallye Red.55 56


