Civic 4D

Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez uprzedzenia w dogodnym dla siebie terminie. Zmiany te mogą być niewielkie, jak również znaczące. Honda dołożyła jednak wszelkich starań, aby treści prezentowane
w tym katalogu były prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż samochodów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera
z uwzględnieniem standardowych Warunków Sprzedaży i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera. Kopie tych dokumentów dostępne są na życzenie przy zakupie samochodu. Mimo wszelkich
starań mających na celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, katalog ten jest przygotowywany i drukowany kilka miesięcy przed dystrybucją pojazdu i dlatego nie zawsze uwzględnia
zmiany w specyfikacji wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych przypadkach dostępność poszczególnych elementów wyposażenia. Informacji na temat dostępności prezentowanych modeli prosimy
zasięgać u najbliższego Dealera Hondy, szczególnie w przypadku wyposażenia opisywanego w niniejszym katalogu.

Honda zaopatruje się w papier pochodzący od producentów z Unii Europejskiej. Proszę nie wyrzucać mnie do kosza, lecz przekazać mnie znajomym lub poddać procesowi recyklingu.
Informacje dotyczące recyklingu pojazdów oraz postępowania z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji znajdują się pod adresem www.honda.pl

Po co ograniczać się do unowocześnienia jednego
elementu, skoro można
poprawić wszystkie?

Podczas prac nad modelem Civic 4D nowej generacji nasi inżynierowie brali
pod uwagę wszystkie jego elementy. W Hondzie wierzymy bowiem, że każdy
obszar konstrukcji samochodu jest tak sarno ważny. W rezultacie powstał wygodny
i ekonomiczny pojazd o aerodynamicznej sylwetce, który daje dużą przyjemność
z jazdy zarówno kierowcy, jak i pasażerom niezależnie od pokonywanego
nim dystansu.
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04 Stylistyka nadwozia

Więcej stylu
Więcej energii
Więcej Civica
Dynamiczna sylwetka nowej 4-drzwiowej
Hondy Civic jest nie tylko atrakcyjna, ale
również charakteryzuje się bardzo dobrymi
właściwościami aerodynamicznymi.
Płynne i wyraźnie zarysowane linie nadwozia,
w połączeniu z dużą szerokością auta,
sygnalizują jego dobre osiągi, natomiast
subtelne dodatki stylistyczne dodają mu
wyrafinowanego charakteru.

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC Executive
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06 Stylistyka nadwozia

Harmonijna współpraca
wszystkich elementów
Każdy detal stylistyczny nowego Civica 4D przyciąga wzrok
i potęguje przyjemność z jazdy. Przeprojektowane reflektory
ksenonowe HID wytwarzają jasny i jednolity snop światła,
natomiast ich klosze harmonijnie łączą się z liniami maski silnika.
Uzupełnieniem eleganckiego profilu Civica 4D są 16-calowe
obręcze aluminiowe. Parkowanie na ograniczonej przestrzeni
ułatwia natomiast funkcja składania lusterek bocznych.

PRZEDNIE REFLEKTORY
KSENONOWE
Przednie reflektory ksenonowe
wytwarzają jasny i jednolity snop
światła, zużywając do tego mniej
energii niż reflektory halogenowe.

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC Executive z opcjonalnym oknem dachowym
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08 Komfort kierowcy

Ciesz się komfortem
i wysoką jakością
wykonania
Od ergonomicznego kokpitu po materiały
wykończeniowe, każdy aspekt eleganckiego
i przyjaznego wnętrza nowego Civica 4D został
opracowany z myślą o pasażerach.
Przednie fotele zapewniają dobre trzymanie
boczne, natomiast pasażerowie tylnej kanapy
docenią jej duży rozmiar. Schowek pod
podłokietnikiem daje dodatkową możliwość
przewożenia drobnych przedmiotów, a w konsoli
przed nim znajdują się dwa uchwyty na napoje.
System dostępu bezkluczykowego sprawia,
iż korzystanie z Civica 4D jest teraz prostsze,
niż kiedykolwiek.

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC Executive z opcjonalną automatyczną skrzynią biegów
oraz opcjonalnym systemem dostępu bezkluczykowego.
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10 Wyposażenie wnętrza

Większa
przyjemność z jazdy
Deska rozdzielcza nowego Civica 4D została
elegancko wyprofilowana oraz zapewnia
kierowcy łatwy dostęp do wszystkich elementów
sterowania. Wygodę obsługi zwiększa
wielofunkcyjna kierownica oraz dwupoziomowa
tablica przyrządów, która ułatwia obserwację
prędkościomierza i obrotomierza, przyczyniając
się do poprawy bezpieczeństwa jazdy.
Uzupełnieniem wyrafinowanej stylistyki
i ergonomii jest zastosowanie materiałów
wykończeniowych wysokiej jakości.

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC Executive z opcjonalną automatyczną skrzynią biegów
oraz opcjonalnym zestawem głośnomówiącym Bluetooth® (HFT)

11

Technologia, która
ułatwia życie
W Hondzie wierzymy, że zaawansowane rozwiązania
techniczne powinny być rozwijane tylko wtedy, gdy
przyniosą rzeczywistą korzyść człowiekowi.
W nowej Hondzie Civic 4D znajdziemy zatem nowy
wielofunkcyjny wyświetlacz i-MID, który umożliwia
łatwe i bezpieczne odczytywanie informacji podczas
jazdy, a także innowacyjne funkcje Eco Assist i ECON
pomagające uzyskać jak najniższe zużycie paliwa, a co za
tym idzie niską emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
System i-MID to rozwiązanie oferujące przydatne
informacje na wyciągnięcie ręki. 5-calowy ekran
umieszczony w polu widzenia kierowcy wyświetla dane
dotyczące średniego zużycia paliwa, zasięgu, stacji
radiowej, czy aktualnej godziny. Jednak nie są to jedyne
funkcje i-MID. Można stworzyć tam małą galerię zdjęć,
a po podłączeniu odtwarzacza MP3 zostaną pokazane
informacje o odtwarzanych plikach wraz z okładką albumu
(jeśli jest dostępna).Tutaj także wyświetlany jest obraz
z kamery cofania.

Wyświetlacz i-MID może przekazywać kierowcy wiele
różnych informacji. Został on umieszczony w desce
rozdzielczej bezpośrednio na linii wzroku kierującego, dzięki
czemu jego wskazania są zawsze dobrze widoczne.

12 Technologia

ECO ASSIST
System Eco Assist pełni funkcję swoistego
„nauczyciela”, który poprzez zmianę koloru
podświetlenia prędkościomierza informuje
kierowcę o wpływie stylu jazdy na poziom zużycia
paliwa.
Podczas nagłego hamowania lub przyspieszania
tło prędkościomierza jest niebieskie. Płynna
i ekonomiczna jazda skutkuje zmianą koloru
podświetlenia na zielony.
Wciśnięcie przycisku ECON sygnalizowane jest
zapaleniem symbolu zielonej rośliny na tablicy
wskaźników, co potwierdza przejście samochodu
w najbardziej oszczędny tryb pracy.

SYSTEM DOSTĘPU BEZKLUCZYKOWEGO
System ten pozwala zablokować i odblokować
zamki drzwi, a nawet uruchomić silnik jednym
przyciskiem bez potrzeby sięgania do kieszeni
lub torebki, aby wyjąć kluczyk.
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14 Osiągi

Jednostki napędowe
światowej klasy
Inżynierowie Hondy nieustannie dążą do poprawy
osiągów przy jednoczesnym obniżeniu zużycia
paliwa i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Nowa Honda Civic 4D oferowana jest z silnikiem
benzynowym 1.8 i-VTEC, który charakteryzuje
się wydajnym i płynnym oddawaniem mocy
przenoszonej na koła poprzez 6-biegową
przekładnię manualną lub 5-stopniową
automatyczną skrzynię biegów.

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC Executive z opcjonalnym oknem dachowym
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16 Bezpieczeństwo

SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY POJAZDU (VSA)
Podczas jazdy czujniki systemu VSA monitorują przyczepność i dobierają odpowiednią siłę hamowania
lub odpowiedni moment obrotowy potrzebny do zachowania maksymalnej kontroli nad pojazdem.
PODSTEROWNOŚĆ

Innowacyjne rozwiązania
zwiększające bezpieczeństwo
podróżowania

NADSTEROWNOŚĆ
Z SYSTEMEM VSA

BEZ
SYSTEMU
VSA

Elektroniczna
jednostka sterująca
przyhamowuje
zewnętrzne koła
i odpowiednio
steruje momentem
obrotowym silnika

Z SYSTEMEM VSA
Elektroniczna
jednostka sterująca
przyhamowuje
wewnętrzne koła
i odpowiednio
steruje momentem
obrotowym silnika

ZAGŁÓWKI Z PRZODU
Zagłówki o specjalnej konstrukcji
zapobiegają urazom kręgosłupa
spowodowanym szarpnięciem podczas
uderzenia w tył samochodu.

Każda wersja Hondy Civic 4D została wyposażona w najnowocześniejsze
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.
BEZ SYSTEMU VSA

SYSTEM WSPOMAGANIA
RUSZANIA
NA WZNIESIENIU (HSA)
System wspomagania ruszania
na wzniesieniu HSA chwilowo
utrzymuje działanie hamulców
podczas ruszania na pochyłości,
co zapobiega staczaniu się
pojazdu.

Wszystko zaczyna się od karoserii. Struktura nadwozia zaprojektowana
w technice zaawansowanej kompatybilności pojazdów (ACE) absorbuje
i rozprasza energię uderzenia z dala od przedziału pasażerskiego, chroniąc
podróżujących w razie wypadku.
W standardowym wyposażeniu samochodu znajduje się komplet poduszek
powietrznych, układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) oraz
system kontroli stabilności jazdy (VSA).
Auto zaopatrzono również w układ zapobiegający blokowaniu się kół
podczas hamowania (ABS), który pomaga utrzymać stabilność kierunkową
oraz system wspomagania nagłego hamowania (BA) zwiększający siłę
hamowania w sytuacjach awaryjnych.
Wszystko to nadzorowane jest przez zaawansowane układy komputerowe
i wymaga skomplikowanych obliczeń, jednak cel jest bardzo istotny –
zapewnić bezpieczeństwo kierowcy i pasażerom.

SYSTEM MONITOROWANIA
CIŚNIENIA W OPONACH
System monitoruje
ciśnienie w oponach
i informuje kierowcę
o jego spadku.

18 Gama modelowa

Executive
Gama modelowa
Wybór trzech opcji wyposażeniowych
umożliwi dopasowanie wersji samochodu
do indywidualnych oczekiwań.
Lista elementów wyposażenia na tej stronie jest
jedynie podsumowaniem. Szczegółowa specyfikacja
zamieszczona została na stronach 25-28.

1.8 i-VTEC
• 6-biegowa przekładnia
manualna

• Kolorowy wyświetlacz
wielofunkcyjny i-MID

• 5-biegowa przekładnia
automatyczna (opcja)

• Klimatyzacja automatyczna

• 16-calowe obręcze
aluminiowe

• Elektrycznie regulowane,
podgrzewane i składane
lusterka zewnętrzne

• Reflektory ksenonowe typu
HID
• Spryskiwacze reflektorów
• Przednie światła
przeciwmgielne
• Przednie wycieraczki
z czujnikiem deszczu
• Tylne czujniki parkowania
w kolorze nadwozia

• Tempomat z ogranicznikiem
prędkości

• Radio z RDS
i odtwarzaczem plyt
CD / MP3
• Złącze USB∆ / AUX
(kompatybilne z iPod)
• 6 głośników

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW,
TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA,
SYSTEM STABILIZACJI TORU
JAZDY POJAZDU (VSA)

• Sterowanie radiem
z kierownicy

• Kamera cofania
• Antena zintegrowana
z szybą
• Lusterka zewnętrzne
w kolorze nadwozia
• Klamki zewnętrzne
chromowane
• Skórzana kierownica
• Podgrzewane fotele
przednie

∆

Pakiet opcjonalny
• System dostępu
bezkluczykowego
• Elektrycznie otwierane
okno dachowe
• Bezprzewodowy system
obsługi telefonu Bluetooth
(HFT)

Należy zawsze korzystać z rekomendowanych urządzeń pamięci USB.
Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie działać w tej jednostce audio.
Lista kompatybilnych telefonów dostępna na www.hondahandsfree.com

SYSTEM DOSTĘPU
BEZKLUCZYKOWEGO

Na zdjęciu Civic 4D 1.8 i-VTEC Executive w kolorze Taffeta White z opcjonalnym oknem dachowym.
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20 Gama modelowa
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Comfort

S

1.8 i-VTEC
l

l

1.8 i-VTEC

6-biegowa przekładnia
manualna

• 6-biegowa przekładnia
manualna

5-biegowa przekładnia
automatyczna (opcja)

• 5-biegowa przekładnia
automatyczna (opcja)

l

16-calowe obręcze aluminiowe

• 15-calowe obręcze stalowe

l

Przednie reflektory halogenowe

• Przednie reflektory
halogenowe

l

• Kolorowy wyświetlacz
wielofunkcyjny i-MID

Lusterka zewnętrzne
w kolorze nadwozia

• Klimatyzacja manualna

Podgrzewane fotele przednie
l

l

• Elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

Kolorowy wyświetlacz
wielofunkcyjny i-MID

Klimatyzacja automatyczna
l

l

• Podgrzewane fotele
przednie

Antena zintegrowana z szybą
l

l

• Antena zintegrowana
z szybą

Przednie wycieraczki
z czujnikiem deszczu

l

l

Przednie światła
przeciwmgielne

• Radio z RDS
i odtwarzaczem płyt
CD / MP3

Elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

• 4 głośniki

Radio z RDS i odtwarzaczem
płyt CD / MP3

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1,8 i-VTEC Comfort w kolorze Taffeta White

• Sterowanie radiem
z kierownicy

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1,8 i-VTEC S w kolorze Taffeta White

l Złącze USB∆ / AUX
(kompatybilne z iPod)
l
l

4 głośniki

Sterowanie radiem z kierownicy

∆

Należy zawsze korzystać z rekomendowanych
urządzeń pamięci USB.
Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie
działać w tej jednostce audio.

USB∆ / AUX

RADIO Z RDS I ODTWARZACZEM
PŁYT CD / MP3
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22 Opcje

Opcje

Honda Civic 4D zawszę będzie wyglądała
dobrze, jednak szeroki wybór elementów
akcesoryjnych umożliwi lepsze dopasowanie
auta do indywidualnych upodobań.

04

07

01	Na zdjęciu model z przednimi, bocznymi
i tylnymi nakładkami dekoracyjnymi,
sportową osłoną chłodnicy, spoilerem
bagażnika oraz owiewkami szyb
02 15-CALOWE OBRĘCZE ALUMINIOWE
MERCURY
03 16-CALOWE OBRĘCZE ALUMINIOWE
ORBIT

04 UCHWYTY DACHOWE
05 PRZEDNIE I TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA
06 SPOILER BAGAŻNIKA
07 OZDOBNA KOŃCÓWKA UKŁADU WYDECHOWEGO
08 PODŚWIETLANE LISTWY PROGOWE
(LISTWY BEZ PODŚWIETLENIA SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE)
09 MATA BAGAŻNIKA
10 HAK HOLOWNICZY DEMONTOWALNY
11 CHLAPACZE

05

06

08
01
09

10

11

02

03

Więcej akcesoriów na stronie www.honda.pl lub www.honda-access.com
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24 Kolory i tapicerki

01

02

03

04

05

06

07

08

Kolory
i tapicerki
Kolor samochodu jest bardzo
ważny - i dla nas i dla użytkownika.
Nowa Honda Civic 4D oferowana
jest w ośmiu kolorach do wyboru
– od intensywnego Dyno Blue Pearl
do stonowanego i wyrafinowanego
Alabaster Silver Metallic.
Twój Civic. Twój wybór.

Szara tapicerka z tkaniny

Beżowa tapicerka z tkaniny

01
02
03
04
05
06
07
08

ALABASTER SILVER METALLIC
POLISHED METAL METALLIC
URBAN TITANIUM METALLIC
CRYSTAL BLACK PEARL
TAFFETA WHITE
FROSTY WHITE METALLIC
CARNELIAN RED PEARL
DYNAMIC BLUE PEARL

O dostępność poszczególnych kolorów
zapytaj swojego dealera Hondy.

26 Specyfikacja
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Executive

Comfort

S

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

1798

1798

1798

Moc maksymalna (KM/obr./min.)

142 / 6500

142 / 6500

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)

174 / 4300

174 / 4300

Specyfikacja

Executive

Comfort

S

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

15" stalowe obręcze

–

–

•

16" aluminiowe obręcze

•

•

–

142 / 6500

Opony 195/65 R15

–

–

•

174 / 4300

Opony 205/55 R16

•

•

–

Dojazdowe koło zapasowe

•

•

•

Specyfikacja

Silnik

Koła i opony

Rodzaj paliwa
Pojemność (cm³)

Norma emisji spalin

EURO6

EURO6

EURO6

Skrzynia biegów

Bezpieczeństwo

6-biegowa przekładnia manualna

Przednie poduszki powietrzne SRS

•

•

•

5-b!egowa przekładnia automatyczna

Przełącznik dezaktywujący przednią poduszkę powietrzną pasażera

•

•

•

Osiągi man./aut.

Boczne poduszki powietrzne

•

•

•

8,7 / 10,4

Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)

•

•

•

200 / 200

15" wentylowane tarcze hamulcowe z przodu

•

•

•

14" tarcze hamulcowe z tyłu

•

•

•

Przyspieszenie O - 100 km/h (s)
Prędkość maksymalna (km/h)
Zużycie paliwa man. aut.

•

9,0 / 10,7
200 / 200

•

9,0 / 10,7
200 / 200

•

†

Cykl miejski (l/100km)

8,8 / 9,2

8,8 / 9,2

8,8 / 9,1

ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu

•

•

•

Cykl pozamiejski (l/1 00km)

5,6 / 5,1

5,6 / 5,1

5,5 / 5,0

EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania

•

•

•

Cykl mieszany (l/100km)

6,7 / 6,6

6,7 / 6,6

6,7 / 6,6

BA - Układ wspomagania siły hamowania

•

•

•

Emisja CO2 (g/km)

156 / 153

156 / 153

154 / 151

VSA - System kontroli stabilności jazdy

•

•

•

HSA - System wspomagania ruszania na wzniesieniu

•

•

•

Wymiary
Długość (mm)

4545

4545

4545

Spryskiwacze reflektorów

•

–

–

Szerokość bez lusterek (mm)

1755

1755

1755

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix

•

•

•

Szerokość z lusterkami (mm)

2010

2010

2010

Zabezpieczenia

Wysokość (mm)

1435

1435

1435

Immobilizer

•

•

•

Rozstaw osi (mm)

2675

2675

2675

System alarmowy ze zdalnym sterowaniem

•

•

–

Prześwit (z kierowcą) (mm)

140

140

140

2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania

•

•

•

–

–

System dostępu bezkluczykowego

Pojemności

*

Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)

440

440

440

Wnętrze

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

50

50

50

Tapicerka materiałowa

•

•

•

Manualnie regulowana wysokość fotela kierowcy

•

•

•

Centralny podłokietnik z przodu

•

•

•

Centralny podłokietnik z tyłu

•

•

•

Tylna kanapa składana w stosunku 60/40

•

•

•

Masy man./aut.
Masa własna (kg)
Maksymalna masa całkowita (kg)
Ładowność (kg)
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg) *
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) *

1210-1245 / 1213-1270

1210-1245 / 1213-1270

1210-1245 / 1213-1270

1680 / 1700

1680 / 1700

1680 / 1700

435-470 / 430-487

435-470 / 430-487

435-470 / 430-487

1200 / 1000

1200 / 1000

1200 / 1000

Kieszeń na oparciu fotela kierowcy

•

•

–

500 / 500

500 / 500

500 / 500

Kieszeń na oparciu fotela pasażera

•

•

•

Klamki wewnętrzne oraz gałka zmiany biegów
w kolorze srebrnym

–

•

•

Metalizowane klamki wewnętrzne oraz gałka zmiany biegów

•

–

    • Standard

Opcja

– Niedostępne

–
    • Standard

Zużycie paliwa, emisja CO2 oraz masy są mierzone zgodnie z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej. Na skutek różnych technik jazdy, warunków drogowych, warunków atmosferycznych, różnic w stanie ogólnym
i wyposażeniu samochodów, rzeczywiste zużycie paliwa i emisja CO2 mogą się różnić od zmierzonych wartości. W przypadku wagi samochodu (definiowanej jako masa pojazdu gotowego do drogi) odnosi się ona do samochodów
z wyposażeniem standardowym. Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego może spowodować zwiększenie masy pojazdu i zmniejszenie jego ładowności.

†

* Maksymalna masa holowanej przyczepy podawana jest przy założeniu, że samochodem podróżują dwie osoby o wadze 75 kg każda, a samochód musi być zdolny do ruszenia ze startu zatrzymanego na wzniesieniu o nachyleniu 12%
i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym (mierzonym na poziomie morza). Na wysokości powyżej 1500 m n.p. m. zauważalny będzie spadek mocy silnika, w wyniku czego zmaleją możliwości holowania przyczepy o podanej masie.
Dodatkowe obciążenie samochodu (pasażerowie, bagaż) musi być uwzględniane i odejmowane od maksymalnej masy przyczepy.

* System dostępu bezkluczykowego. System HFT oraz otwierane okno dachowe dostępne jako jeden pakiet.

Opcja

– Niedostępne
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Specyfikacja

Executive

Comfort

S

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

•

•

•

Comfort

S

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

1.8 i-VTEC

Głośniki z przodu i z tyłu

•

•

•

Głośniki wysokotonowe

•

•

-

Sterowanie radiem z kierownicy

•

-

-

•

*

•

•

*

–

–

Specyfikacja
System audio oraz systemy informacyjne

Wskaźniki i obsługa
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID

Executive

Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu (przekładnia
manualna)

•

•

•

Cyfrowy licznik przebiegu (podróż A/B)

•

•

•

System regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy

Cyfrowy wskaźnik zużycia paliwa

•

•

•

Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

•

•

•

Nadwozie

Cyfrowy zegar

•

•

•

Elektrycznie otwierane okno dachowe

Sygnał ostrzegający o pozostawieniu włączonych świateł

•

•

•

Wskaźnik rezerwy paliwa

•

•

•

Przednie reflektory ksenonowe typu HID z układem
samopoziomującym

•

–

–

Regulowane z wnętrza położenie reflektorów

–

•

•

Przednie reflektory halogenowe

–

•

•

Automatyczna regulacja położenia reflektorów

•

–

–

Przednie światła przeciwmgielne

•

•

–

Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (skrzynia automatyczna)

•

–

–

Światła do jazdy dziennej

•

•

•

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (część górna oraz
podstawa)

•

•

–

Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (część dolna oraz podstawa)

–

–

•

Klamki zewnętrzne chromowane

•

–

–

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

–

•

–

Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym

–

–

•

Antena zintegrowana z szybą

•

•

Komfort i udogodnienia
Klimatyzacja manualna

–

–

•

Klimatyzacja automatyczna

•

•

–

Filtr przeciwpyłkowy

•

Skórzana kierownica

•

–

–

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

•

–

–

Podgrzewane fotele przednie

•

•

•

•

•

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu

•

•

–

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku

•

•

–

Tylne czujniki parkowania w kolorze nadwozia

•

–

–

Kamera cofania

•

–

–

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

•

•

•

Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyby kierowcy

•

•

•

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

•

•

•

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

•

–

–

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

•

•

•

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

•

•

•

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera

•

•

•

Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

•

•

–

Gniazdo zasilania z przodu

•

•

•

Podświetlenie wskaźników - kolor niebieski

•

•

•

o

Oświetlenie do czytania mapy

•

•

•

Lista kompatybilnych telefonów znajduje się na www.hondahandsfree.com

∆

Oświetlenie bagażnika

•

•

•

Należy zawsze korzystać z rekomendowanych urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie działać w tej jednostce audio.

Podświetlany schowek pasażera

•

•

–

Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu w podsufitce

•

–

–

Radio z RDS i odtwarzaczem płyt CD, kompatybilne z MP3

•

•

•

Złącze USB∆/ Aux (kompatybilne z iPod)

•

•

Opcja

– Niedostępne

Wymiary

1755 mm (szerokość bez lusterek)
2010 mm (szerokość z lusterkami)

Oświetlenie wnętrza

2675 mm (rozstaw osi)
4545 mm (długość)

Poszczególne wersje samochodu i elementy wyposażenia prezentowane w niniejszej broszurze mogą być niedostępne w niektórych krajach. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w autoryzowanych salonach Hondy.
Honda Civic 4D objęta jest następującymi rodzajami gwarancji:

System audio oraz systemy informacyjne
–
    • Standard

•
    • Standard

1435 mm (wysokość)

27

Opcja

– Niedostępne

3 lata lub 100 000 km gwarancji ogólnej
3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą
5 lat gwarancji na układ wydechowy
10 lat gwarancji na elementy podwozia
12 lat gwarancji na korozję perforacyjną

Na zdjęciu: Honda Civic 4D 1,8 i-VTEC Executive w kolorze Taffeta White, z opcjonalnych oknem dachowym.

