Новий

Civic хетчбек

Виробник залишає за собою право будь-яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Проте ми робимо усе можливе, щоб інформація,
викладена в цій брошурі, була повною та достовірною. Просимо також звернути увагу, що на деяких фотографіях може бути зображено моделі та комплектації, не представлені на ринку України.
Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вам точну інформацію про технічні характеристики виробу, макетування і друк здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, відповідно,
брошура може не відображати усіх змін у конструкції або умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати певний виріб, радимо обговорити деталі з уповноваженим дилером
Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних опцій, представлених в цій брошурі.

«ТОВ Хонда Україна»
www.honda.ua
Honda: The Power of Dreams – Хонда: Сила мрій
Civic – Сівік

Як пізнати щось нове,
не наважившись
зазирнути в невідоме?
Проектування нового хетчбека Civic починалося з чіткого задуму — створити автомобіль, що
поєднував би вражаючу функціональність, неповторний дизайн та гнучкий внутрішній простір.
Щоб втілити цей задум, наші інженери випробовували нові ідеї, отримували нові уроки та зна
ходили нові рішення. Знадобилося понад чотири роки експериментів і 20 000 км випробувань,
щоб досягти результатів, котрі говорять самі за себе. Сміливий дизайн, вражаючий функціонал і
новітні розробки втілені в одній моделі — наразі це наш найкращий Civic. Він став завершенням
захопливої подорожі. Чи стане він початком вашої?
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Дизайн інтер’єру 3-4

Елегантна, зручна, зрозуміла.
Кабіна, сконцентрована
навколо водія
Немає легких шляхів у розробці автомобіля, задо
волення від керування яким не залежить від часу,
проведеного за кермом. Тож наші інженери довго
моделювали і трансформували оточення водія, щоб
якнайзручніше розташувати усі прилади та органи
керування.
Уся важлива інформація: швидкість руху, частота
обертання двигуна й рівень палива — прямо перед
вашими очима. А завдяки новому інформаційному
дисплею (i-MID) отримати вичерпну інформацію про
витрати бензину, пройдену відстань, температуру та
роботу аудіосистеми стало ще простіше.
Інтуїтивно зрозумілі пульти керування на кермі та
високоякісні матеріали поверхонь салону доповню
ють збалансований і ергономічний дизайн.

Зображено модель: Civic хетчбек 1,8 i-VTEC комплектації «Sport» із оббивкою сірого кольору.

Civic – Сівік; i-VTEC – ай ВіТек; Sport – Спорт; i-MID – ай-МІД.

«Чарівні» сидіння 5-6

Не обмежуйтеся
одним салоном
Новітня конструкція задніх сидінь «Magic
Seats» пропонує багато різних способів
адаптувати салон Civic до ваших потреб.
Одним рухом ви можете скласти сидіння
подушками догори чи спинками донизу і
надійно зафіксувати їх в обраній позиції.
Роздільна конструкція 60:40 передбачає
безліч комбінацій, щоб перевозити довгі
предмети, високі предмети або і ті, й
інші одразу. А склавши обидва сидіння
спинками донизу, ви збільшите багажне
відділення аж до 1140 літрів. Новий Civic
хетчбек готовий взяти на себе все, що
може вам знадобитися в дорозі.

Magic Seats – «чарівні» сидіння (меджік сітс).

Технології 7-8

Система доступу та запуску без ключа 

Система доступу та запуску без ключа
позбавляє Вас потреби копирсатися у кишенях
або сумці в пошуках ключів, щоб відімкнути та
замкнути двері або ж запустити двигун.

Технології, що
полегшують життя

Телефонна Система з голосовим
керуванням (HFT) 

Телефонна система HFT Bluetooth® дозволяє
вам розмовляти по мобільному телефону,
не відриваючи рук від керма, через комплект
акустичних динаміків і мікрофонів,
встановлених по всьому салону.

В компанії Honda переконані — передові
технології мають цінність, лише коли вони
приносять користь людям. Тому новий Сivic
хетчбек обладнано системою доступу і за
пуску без ключа, інформаційним дисплеєм
нового покоління (i-MID), телефонною сис
темою Bluetooth® з голосовим керуванням
(HFT), а також системою круїз-контролю з
регульованим обмежником швидкості.

Інформаційний дисплей
бортового комп’ютера (i-MID)

Інноваційна система i-MID не просто показує
важливу інформацію. Натиснувши кнопку на кермі,
ви завжди можете налаштувати зручний режим
індикації, змінити параметри систем керування
чи вибрати улюблену пісню.

круїз-контроль
і РЕГУЛЬОВАНИЙ ОБМЕЖНИК ШВИДКОСТІ 

Система круїз-контролю надає змогу зберігати
постійну швидкість руху без потреби натискати
на педаль акселератора.
Крім того, за допомогою кнопок на кермі ви
можете самостійно обмежити максимальну
можливу швидкість руху.

: Детальну інформацію про наявні комплектації
читайте на стор. 33 – 34.

Civic – Сівік; Honda – Хонда; i-MID – ай-МІД; Eco Assist – Еко Ассіст; ECON – Екон; HFT – Ейч Еф Ті; Bluetooth – Блютус; ENGINE start/stop – «запуск/зупинка двигуна».

Зовнішній вигляд 9 -10

Відважні ідеї —
сміливі рішення
Наші інженери мали чітке уявлення, які саме переваги матиме новий хетчбек Civic,
хоча його розробка потребувала вирішення багатьох складних завдань. Наприклад,
оптимізація аеродинаміки призвела до радикальних змін форми і конструкції кузова.
Але складні завдання вимагають неординарних рішень. Результатом став новий
вражаючий дизайн, який не просто підкреслює аеродинаміку нового Civic, а поліпшує її.

Зовнішній вигляд 11-12

Неповторний дизайн для
неповторних вражень
Від рельєфних фар до заднього спойлера
— кожна деталь спроектована, щоб опти
мізувати потоки повітря навколо автомобіля
для м’якшого і стабільнішого руху.
Нова конструкція підвіски створює ідеаль
ний баланс між комфортном, керованістю і
маневровістю.
Ці особливості не лише сприяють зниженню
витрат палива та рівня шуму — вони нада
ють сучасному атлетичному кузову хетчбека
Civic нової виразної харизми.

Civic – Сівік; i-VTEC – ай ВіТек; Executive – Іґзек’ютів; White Orchid Pearl – Вайт Оркід Перл.

Зображено модель: Civic хетчбек 1,8 i-VTEC комплектації «Executive» у кольорі White Orchid Pearl.

Зовнішній вигляд 13 -14

Щоб зменшити витрати
палива, ми вдосконалили
технологію
Наші інженери провели багато годин, випробовуючи
та експериментуючи із високопосадженим заднім
крилом нового Civic, щоб мінімізувати опір повітря
і зменшити витрати палива. Але на цьому вони не
зупинились. Завдяки впровадженню системи «Eco
Assist» їм вдалося досягти повного контролю над
його споживанням.
Інноваційна система «Eco Assist» демонструє вам, як
манера водіння впливає на рівень споживання бен
зину, змінюючи колір фонового індикатора навколо
табло спідометра. Якщо різко гальмувати та розга
нятися, фоновий індикатор стане блакитним. Якщо
керувати автомобілем плавно і розважливо, колір
індикатора зміниться на зелений, демонструючи
максимальну економію.

Civic – Сівік; Eco Assist – Еко Ассіст; Executive – Іґзек’ютів; White Orchid Pearl – Вайт Оркід Перл.

Зображено модель: Civic хетчбек 1,8 i-VTEC комплектації «Executive» у кольорі White Orchid Pearl.

Виразні деталі 15 -16
Exterior Design

Вирізняйтеся
з натовпу
Оригінальна обтічна форма й інноваційна
конструкція кузова нового Civic надають
йому справжнього характеру та індивіду
альності. Від форми задніх ліхтарів, нат
хненної літерою «С» з логотипу «Civic», до
акулячого плавця антени на даху — кожен
елемент дизайну підкреслює вражаючу
зовнішність, яка не лише поліпшує ходові
властивості, а й дарує яскраві емоції від
керування.
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01 БЛОК ЗАДНІХ ЛІХТАРІВ
02 БІКСЕНОНОВІ ФАРИ
03	легкосплавні диски (17")
04	Протитуманні фари
і денне зовнішнє освітлення
05 Антена радіоприймача
01
: Детальну інформацію про наявні комплектації
читайте на стор. 33 – 34.
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Робочі властивості 17-18

Перевірити, перевірити
і ще раз перевірити
Конструктори Honda беруть двигун і запускають його на повну потужність. Не на кілька годин,
а на кілька днів. Двигун охолоджують і нагрівають. Знову, знову і знову. Потім двигун розбирають
і ретельно перевіряють кожну деталь, щоб переконатися, що все працює як слід. Божевілля?
Можливо. Одержимість? Безперечно. Але результати говорять самі за себе.

Робочі властивості 19-20
Performance

Двигун,
розроблений
для реальних умов
Бензинові двигуни i-VTEC нового поколі
ння забезпечують ще ефективніше спо
живання палива, ще вищу продуктивність
і ще нижчий рівень шкідливих викидів.
Двигун i-VTEC 1,8 л розвиває потужність
у 142 к.с., а витрати бензину порівнюють
із двигунами меншого об’єму. Цей двигун
може бути обладнано як 5-ступеневою
автоматичною, так і 6-ступеневою меха
нічною трансмісією. Характерною рисою
останньої є світловий індикатор, котрий
показує, коли вам потрібно понизити або
підвищити передачу для максимально
ощадливого споживання палива.

: Детальну інформацію про наявні комплектації
читайте на стор. 33 – 34.

Civic – Сівік; i-VTEC – ай ВіТек; Executive – Іґзек’ютів; Milano Red – Мілано Ред.

Зображено модель: Civic хетчбек 1,8 i-VTEC комплектації «Executive» у кольорі Milano Red.

Безпека 21-22

подушки безпеки

регульований обмежник швидкості
Тепер вам не обов’язково постійно стежити за спідометром,
щоб часом не порушити швидкісних обмежень. Задавши
максимальну можливу швидкість руху, ви почуватиметеся
впевнено і спокійно як у місті, так і на швидкісній автостраді.

Civic обладнано подушками безпеки по
всьому периметру салону, включно з
навісними подушками на передніх і задніх
вікнах. Двоступеневі передні подушки
безпеки (Dual SRS) надають цілковитий
захист для водія і переднього пасажира.

Відчуйте справжній
захват від справжньої
безпеки
Фахівці Honda задалися метою втілити
найкращі засоби безпеки в новому Civic.
Захист починається із кузова. Завдяки
технології сумісності елементів констру
кції (ACE) його каркас поглинає енергію
удару і відхиляє її від салону, захищаючи
водія та пасажирів.

Активні підголівники
У разі зіткнення активні підголівники
та 3-точкові паси безпеки з аварійними
натягувачами допомагають запобігти
травмуванню.

система курсової стійкості (VSA)

система контролю тиску в шинах (DWS)

Під час руху сенсори системи VSA стежать за
зчепленням коліс із дорожнім покриттям для
обчислення потрібного моменту обертання
та гальмівного зусилля, щоб зберегти
максимальний контроль над автомобілем.

Система DWS стежить за тиском повітря в шинах
і вчасно повідомляє про непомітні пошкодження.

: Доступний разом із системою круїз-контролю
Зображено модель: Civic хетчбек 1,8 i-VTEC комплектації «Executive».

ACE – Ей Сі І; EBD – І Бі Ді; VSA – Ві Ес Ей; ABS – Ей Бі Ес; BA – Бі Ей; DWS – Ді ДаблЮ Ес; Dual SRS – Дуал Ес Ар Ес.

Шість подушок безпеки, електронний
розподіл гальмівного зусилля (EBD) та
система курсової стійкості (VSA) вже
стали звичними для автомобілів Honda.
Як і антиблокувальна гальмова система
(ABS), котра допомагає зберегти керо
ваність в умовах поганого зчеплення,
та допоміжна система екстреного галь
мування (BA), котра збільшує гальмівне
зусилля в екстрених ситуаціях. Звісно,
ці технології вимагають складного про
ектування та багатьох обчислень, але
їхня кінцева мета виключно проста —
безпека для вас і ваших пасажирів.

Ваш Civic 23-24

Новий Civic унікальний,
як і ви

Є безліч способів виразити власну індивідуальність. Механіка чи
автомат, тканина чи шкіра — вибір за вами. Ми добре попрацювали,
щоб зробити наш Civic новим. Тепер ви можете зробити його вашим.

Модельний ряд 25-26

Executive

Sport
1,8 i-VTEC
5-ступенева автоматична трансмісія

1,8 i-VTEC
5-ступенева автоматична трансмісія

17" легкосплавні диски
Передні протитуманні фари
Світлодіодне денне освітлення
Підігрів передніх сидінь
Шкіряна оббивка керма
Алюмінієві накладки на педалі
Задні сидіння «Magic Seats»
Центральний замок дверей
з дистанційним керуванням
Двозонний автоматичний клімат-контроль
Інформаційний дисплей (i-MID)
Телекамера заднього огляду
Аудіосистема з СD/MP3-програвачем
USB-адаптер та зовнішній аудіороз’єм2
Акустична система на 6 динаміків
Автоматичні склоочисники із сенсором опадів
Таймер вимкнення передніх фар
Охоронна сигналізація
Система курсової стійкості (VSA)
Круїз-контроль з обмежником швидкості
Система «Eco Assist»

17" легкосплавні диски
Скляний панорамний дах
Темне тонування скла
Внутрішнє дзеркало з автозатемнюванням
Біксенонові фари
Автоматичний вимикач дальнього світла (HSS)
Передні протитуманні фари
Світлодіодне денне освітлення
Передні та задні паркувальні сенсори
Система доступу і запуску без ключа
Шкіряна оббива салону1
Підігрів передніх сидінь
Шкіряна оббивка керма
Алюмінієві накладки на педалі
Задні сидіння «Magic Seats»
Регулятори опори попереку
на передніх сидіннях
Двозонний автоматичний клімат-контроль
Інформаційний дисплей (i-MID)
Телекамера заднього огляду
Аудіосистема класу «преміум»
з CD/MP3-програвачем і сабвуфером
Акустична система на 6 динаміків
USB-адаптер та зовнішній аудіороз’єм2
Телефонна система Bluetooth®
з голосовим керуванням (HFT)3
Автоматичні склоочисники із сенсором опадів
Таймер вимкнення передніх фар
Охоронна сигналізація
Система курсової стійкості (VSA)
Круїз-контроль з обмежником швидкості
Система «Eco Assist»

Executive – Іґзек’ютів; Sport – Спорт; i-VTEC – ай-ВіТЕК; HSS – Ейч Ес Ес; Magic Seats – меджік сітс («чарівні» сидіння);
I-MID – ай-МІД; USB – Ю Ес Бі; Bluetooth – Блютус; HFT – Ейч Еф Ті; VSA – Ві Ес Ей; Eco Assist – Еко Ассіст.

1: Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри
та синтетичних матеріалів.
2: Використовуйте лише рекомендовані типи та моделі USB-накопичувачів.
Деякі USB-накопичувачі можуть виявитися несумісними з аудіосистемою.
3: Повний перелік моделей мобільних телефонів, сумісних із системою HFT,
Model міститься
shown isна
1.8
i-VTEC
Executive with Advanced Safety Pack.
сайті:
www.hondahandsfree.com

Оббивка салону 27-28

Comfort

Оббивка салону
Який би колір ви не обрали для свого
Civic, високоякісні матеріали оббивки
салону чудово його доповнять.

1,8 i-VTEC
6-ступенева механічна трансмісія
5-ступенева автоматична трансмісія
16" легкосплавні диски
Світлодіодне денне освітлення
Підігрів передніх сидінь
Задні сидіння «Magic Seats»
Центральний замок дверей
з дистанційним керуванням
Автоматичний клімат-контроль
Інформаційний дисплей (i-MID)
Аудіосистема з CD/MP3-програвачем
Акустична система на 4 динаміки
USB-адаптер та зовнішній аудіороз’єм
Таймер вимкнення передніх фар
Система курсової стійкості (VSA)
Система «Eco Assist»

01	сіра тканина
02	чорна тканина
03	сіра шкіра
04	чорна шкіра

02

01

03

сіра
чорна
тканина тканина

сіра
шкіра

чорна
шкіра

Executive

-

-

•

•

Sport

•

•

-

-

Comfort
02

•

•

-

-

: Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної
шкіри та синтетичних матеріалів.
: Використовуйте лише рекомендовані типи та моделі USB-накопичувачів.
Деякі USB-накопичувачі можуть виявитися несумісними з аудіосистемою.

Model shown is 1.8 i-VTEC Comfort.
Executive – Іґзек’ютів; Sport – Спорт; Соmfort – Комфорт; i-VTEC – ай-ВіТЕК;
HSS – Ейч Ес Ес; Magic Seats – меджік сітс («чарівні» сидіння); I-MID – ай-МІД;
USB – Ю Ес Бі; Bluetooth – Блютус; VSA – Ві Ес Ей; Eco Assist – Еко Ассіст.

01

04

Кольори 29-30

01

02

Розфарбуйте
свій світ

04

Який вам більше до вподоби:
червоний чи сріблястий, білий чи синій?
З такого розмїття кольорів ви завжди
знайдете той, що підходить вашому
стилю і характеру.

05

06

08

1. Вайт Оркід Перл; 2. Йорбан Тайтеніум Металік; 3. Полішід Метал Металік; 4. Роял Сапфайє Блю Перл; 5. Мілано Ред; 6. Елебастер Сілвер Металік; 7. Крістал Блек Перл; 8. Вудленд Ґрін Перл; 9. Єлов Топаз Металік.

07

09

01 White Orchid pearl
02	urban titanium METALLIC
03	polished metal metallic
04	royal sapphire blue pearl
05	milano red
06	alabaster silver metallic
07	crystal black pearl
08	woodland green pearl
09	YELLOW TOPAZ METALLIC

Аксесуари 31 -32

10

01

Options Interior

11

Аксесуари

02

09

03

Хоча привабливість нового хетчбека
Civic не викликає сумнівів, ви можете
зробити його ще кращим, втіливши
свій смак у стильних оригінальних
аксесуарах.

12

04

07

05

06

08

09

Повний перелік оригінальних аксесуарів ви можете знайти на офіційній веб-сторінці www.honda-access.com

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Оздоблення ґратки радіатора
Задній спойлер
Легкосплавні диски «Кобальт» 17"
Паркувальні сенсори
Хромована накладка на люк паливного бака
Легкосплавні диски «Радіум» 17"
Аеродинамічні накладки
Декоративні накладки порогів з підсвіткою
Зніманий фаркопф
Піддон багажного відділення
Рама для верхнього багажника
Бічні молдинги та бризковики

Технічні характеристики 33 -34

Comfort

Sport

см3
кВт/к.с.
Н·м

Трансмісія
Коробка передач
Урухомник

4-тактний, рядний, 4-циліндровий бензиновий двигун i-VTEC з водяним охолодженням
ланцюгова тяга SOHC
інжектор з програмованим керуванням PGM-FI
1 798
10,5 : 1
104 / 142 [6 500 об/хв]
174 [4 300 об/хв]

механічна

автоматична

автоматична

автоматична

6-ступенева

5-ступенева

5-ступенева

5-ступенева

передній

Гальмова система
Передні гальма
Задні гальма
Паркувальне гальмо

дискові вентильовані
дискові невентильовані
механічне, на задні колеса

Підвіска
Передня
Задня

стійка Макферсона з пневматичними амортизаторами, стабілізатор поперечної стійкості
торсіонна балка

Габаритні розміри та маса
Довжина × Ширина × Висота
Колісна база
Ширина колії: передньої / задньої
Дорожній просвіт (з водієм)
Споряджена маса
Максимальна допустима маса
Місткість багажного відділення (сидіння піднято/складено)
Місткість паливного бака

мм
мм
мм
мм
кг
кг
л
л

4 300 × 1 770 × 1 470
2 595
1 540

1 530
140

1 209 – 1 292
1 720
  407 / 1 140

1 242 – 1 378
1 790
   407 / 1 140

1 242 – 1 378
1 790
407 / 1140 (397 / 1130)
50

1 242 – 1 378
1 790
  397 / 1 130

Колеса та шини
Диски
Шини

легкосплавні 16"
205/55 R16

легкосплавні 17"
225/45 R17

Динамічні характеристики
Максимальна швидкість
Прискорення від 0 до 100 км/год
Міський цикл
Витрати палива:
відповідно до оновленої Заміський цикл
Директиви 93/116/ЕС
Комбінований цикл

км/год
сек
л/100 км
л/100 км
л/100 км

215
9,1
7,3
4,9
5,8

210
10,9
8,7
4,9
6,3

210
11,2
8,7
5,0
6,4

210
11,4
8,7
5,0
6,4

: З аудіосистемою класу «преміум».
Дані про споживання палива і масу було отримано відповідно до процедур, передбачених директивами ЕС. Залежно від стилю керування, умов руху і погоди, реальні значення витрати палива, загального стану автомобіля
і викидів СО2 можуть відрізнятися від офіційних показників. Значення ваги автомобіля у русі стосується тільки стандартної комплектації. Додаткове обладнання може збільшувати вагу автомобіля і, відповідно, рівень
споживання палива. Детальну інформацію дізнавайтеся у дилерів Honda.

Executive – Іґзек’ютів; Sport – Спорт; Соmfort – Комфорт;i-VTEC – ай-ВіТЕК; SOHC – Ес Оу Ейч Сі; PGM-FI – Пі Джі Ем-Еф Ай; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей;
Brake Assist – Брейк Ассіст; EPS – І Пі Ес; I-MID – ай-МІД; USB – Ю Ес Бі; Bluetooth – Блютус; HFT – Ейч Еф Ті; i-SRS – ай-Ес Ар Ес; Magic Seats – меджік сітс («чарівні» сидіння);ISOFix - ІзоФікс.

Тип кузова: 5-дверний хетчбек

Двигун
Тип
Система зміни фаз газорозподілу
Паливна система
Робочий об’єм
Ступінь стиснення
Максимальна потужність
Максимальний момент обертання

Комплектації

Executive

Comfort

Sport

Executive

1,8 i-VTEC 1,8 i-VTEC 1,8 i-VTEC

АКТИВНА БЕЗПЕКА

Антиблокувальна гальмова система ABS + EBD
Система курсової стійкості VSA + HSA
Система екстреного гальмування (Brake Аssist)
Система контролю тиску в шинах (DWS)
Електропідсилювач керма (EPS)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

ПАСИВНА БЕЗПЕКА

Дві передні та дві бічні подушки безпеки
Двоступенева подушка безпеки водія (i-SRS)
Дві навісні подушки безпеки для всіх сидінь
Активні підголівники передніх сидінь
Передні паси безпеки з подвійними натягувачами
Задні паси безпеки з аварійними фіксаторами
Кріплення ISOFix на крайніх задніх сидіннях
Протикрадіжкові системи

Центральний замок з пультом ДК
Охоронна сигналізація
Іммобілайзер двигуна
Система доступу і запуску без ключа

•

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ

Оббивка салону з тканини
Оббивка салону зі шкіри
Шкіряна оббивка керма
Алюмінієві накладки на педалі
Кольоровий інформаційний дисплей (i-MID)
Регулятор висоти і нахилу колонки керма
Підігрів передніх сидінь
Складані задні сидіння «Magic Seats» (60:40)

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Комплектації

Comfort

Sport

Executive

1,8 i-VTEC 1,8 i-VTEC 1,8 i-VTEC

КОМФОРТ І ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
Автоматичний клімат-контроль: ◆ — двозонний

Круїз-контроль з обмежником швидкості
Сенсори опадів і сонячного світла
Внутрішнє дзеркало з автозатемнюванням
Передні та задні паркувальні сенсори
Пелюстки перемикання трансмісії на кермі
Електричні склопідіймачі на всіх вікнах
Електричний регулятор дзеркал з підігрівом
Регулятор опори попереку на передніх сидіннях
Електрична розетка 12 В в багажному відділенні
Допоміжні світильники (спереду і ззаду)
CD-програвач (+MP3) на 1 диск з радіо
USB-адаптер, сумісний з i-Pod; аудіороз’єм (AUX)
Акустична система (кількість динаміків)
Пульт керування аудіосистемою на кермі
Система HFT Bluetooth® з голосовим керуванням
Телекамера заднього огляду

•

◆

◆

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
4
•

•
•
•
•
6
•



•

ЗОВНІШНЄ ОБЛАДНАННЯ

Скляний панорамний дах
Біксенонові фари з автоматичним коригуванням
Автоматичний вимикач дальнього світла (HSS)
Таймер вимкнення передніх фар
Високонапірні омивачі фар
Передні протитуманні фари
Денне зовнішнє освітлення
Темне тонування скла
Задній склоочисник

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

: Лише з автоматичною трансмісією.

Габаритні
розміри
1470 мм

Технічні характеристики

1770 мм
(без зовнішніх дзеркал)

4300 мм

Виробник залишає за собою право будь-яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Проте ми робимо усе можливе, щоб інформація, викладена у цій брошурі,
була повною та достовірною. Просимо також звернути увагу, що на деяких фотографіях може бути зображено моделі та комплектації, не представлені на ринку України. Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вам
точну інформацію про технічні характеристики виробу, макетування і друк брошур здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, відповідно, брошура може не відображати усіх змін у конструкції або умовах постачання
автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати певний виріб, радимо обговорити деталі з уповноваженим дилером Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних опцій, представлених в цій брошурі.

Дилерська мережа 35-36

Уповноважені дилери Honda:
Київ

донецьк

кіровоград

мукачеве

севастополь

херсон

ПрАТ «Дніпро Мотор Інвест»
03680, м. Київ, вул. Якутська, 14
Тел.: +380 44 205 59 66
Тел.: +380 44 205 59 79, сервіс
E-mail: hotline@dmi.com.ua
www.dmi.com.ua

ТОВ «Донбас-Мотор»
83112, м. Донецьк, пр-т. Ленінський, 55Г
Тел./факс: +380 62 210 02 00
E-mail: sales@honda.dn.ua
www.honda.dn.ua

ТОВ «Омега-Техно»
25006, м. Кіровоград,
пр-т Винниченка, 2
Тел.: +380 522 32 00 12
Факс: +380 522 32 00 42
E-mail: omega.honda@gmail.com
www.omega-texno.com.ua

ТОВ «Прем’єра Авто»
89600, Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Автомобілістів, 3А
Тел.: +380 3131 3 80 70
E-mail: honda@zet.com.ua
www.zet.com.ua

ТОВ «Дует-1»
99055, м. Севастополь,
вул. Руднєва, 39В
Сервіс: Фіолентовське шосе, 9В/2
Тел.: +380 692 94 47 00
Тел.: +380 692 23 30 20, сервіс
E-mail: sebastopol@avtodel.com
www.duet.avtodel.com

ТОВ «Автодом-Херсон»
73009, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 15
Тел./факс: +380 552 23 02 01
E-mail: sales@avtodom.ks.ua
www.avtodom.ks.ua

ТОВ ВК ФК Компанія «ЛЕВ»
04073, м. Київ, вул. С.Скляренка, 13
Тел./факс: +380 44 207 37 07
Тел./факс: +380 44 207 37 00
E-mail: hotline@lev-honda.com.ua
www.lev-honda.com.ua
ТОВ «Прайд Авто Центр»
03039, м. Київ, вул. Кіровоградська, 6-8
Тел.: +380 44 590 58 58
Факс: +380 44 590 58 57
E-mail: hotline@honda-pac.com
www.honda-pac.com

ТОВ «Юз Моторс»
83121, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 275
Сервіс: вул. Северодвинська, 1
Тел.: +380 62 381 80 25
Тел.: +380 62 203 75 00, сервіс
E-mail: info@honda-dn.com
www.honda-dn.com
житомир
ТОВ «Форвард Класік»
10029, м. Житомир, вул. Ватутіна, 170A
Тел./факс: +380 412 41 41 70
Тел.:		 +380 412 41 49 14, сервіс
E-mail:		 sales@honda.zt.ua

вінниця
ТОВ «ТД Автоцентр Поділля»
21029, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 145
Тел.: +380 432 55 20 94
E-mail: sales@honda.vin.ua
www.honda.vn.ua

Запоріжжя
ТОВ «Макфорт»
69006, м. Запоріжжя, вул. Леонова, 12
Тел./факс: +380 61 289 13 07, 08, 09
Тел.:		 +380 61 222 88 00, сервіс
E-mail:		 honda@honda-zp.com
www.honda-zp.com

дніпропетровськ
ТОВ «Дніпромотор»
49100 м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 6
Сервіс: вул. Сірка, 47
Тел.: +380 56 726 67 00, 77
Тел.: +380 56 378 01 00, сервіс
E-mail: info@dnepromotor.com.ua
www.dnepromotor.com.ua
ТОВ «Сателіт Моторс»
49022, м. Дніпропетровськ,
вул. Донецьке шосе, 19
Тел./факс: +380 56 376 10 00
E-mail: satellitemotors@honda.dp.ua
www.honda.dp.ua

івано-франківськ
ТОВ «Карпати Мотор»
76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Ребета, 4В
Тел.: +380 342 50 78 71
Факс: +380 342 50 36 87
E-mail: avtosalon@karpaty-motor.if.ua
www.karpaty-motor.if.ua

одеса
луганськ
ТОВ «Максі Моторс»
91021, м. Луганськ, вул. A.Ліньова, 112Б
Сервіс: вул. Оборонна, 126, 91047
Тел.: +380 642 93 55 60
Тел.: +380 642 50 72 85, сервіс
E-mail: salon@hondaauto.lg.ua
www.honda.lg.ua
луцьк
ТОВ «Луцьк-Експо»
43000 , м. Луцьк, вул. Дубнівська,12
Тел.: +380 332 28 44 40
E-mail: info@honda-lutsk.com

ТОВ «Спецавтотехніка Центр»
65026, м. Одеса, пл. Катерининська, 5
Тел.: +380 48 738 54 54
Сервіс: просп. Шевченка, 33А
Тел.: +380 48 738 53 10
E-mail: sales@honda-odessa.com
www.honda-odessa.com.ua
ТОВ «ВіДі Дрім Моторз»
65072, м. Одеса, вул. Радісна, 2/4А
Тел.: +380 48 734 52 52
Тел.: +380 48 734 52 00, сервіс
E-mail: sales@honda-vidi.com
www.honda-vidi.com
полтава

львів
ТОВ «Арія Моторс»
79000, м. Львів, вул. Городоцька, 306
Тел.: +380 32 245 25 45
Моб.: +380 67 675 28 89
Факс: +380 32 245 25 85
Тел.: +380 32 232 35 20, сервіс
E-mail: car@aria.lviv.ua
миколаїв
ТОВ «Автодом-Н»
54028, м. Миколаїв,
вул. Космонавтів, 81/1
Тел.: +380 512 58 14 92
Тел.: +380 512 44 51 78, сервіс
E-mail: sales@honda.mk.ua

ТОВ «Аикон-Авто»
36040, м. Полтава,
вул. Київське шосе, 31А
Тел.: +380 532 68 46 46
Факс: +380 532 68 46 47
E-mail: dinasta@aikon.pl.ua
рівне
МПП «Вік-Експо»
33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85
Тел.: +380 362 46 06 06
Моб.: +380 97 501 67 47
E-mail: info@honda-rivne.com
www.honda-rivne.com

сімферополь
ПП «Автоцентр-М»
95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 187
Тел.: +380 652 70 77 77
Факс: +380 652 54 82 89
Тел.: +380 652 54 82 88, сервіс
E-mail: honda@avtodel.com
www.honda.avtodel.com
тернопіль
ТОВ «ТерКо Авто Моторс»
46000, м.Тернопіль, вул. Об’їзна, 23A
Тел.: +380 352 47 70 01
Факс: +380 352 47 70 07
E-mail: honda@terko-auto.com.ua
харків
ТОВ «Альфа Моторз»
61013, м. Харків, вул. Шевченка, 67
Тел.: +380 57 704 10 22, 23, 24
E-mail: sales@honda.kh.ua
www.honda.kh.ua
ТОВ «Актив-Транс Харків»
61177, м Харків, вул. Залютінська, 4
Тел.: +380 57 37 22 999, 98
E-mail: admin@honda-active.com.ua
www.honda-active.com.ua

хмельницький
ТОВ «Форсаж Авто»
29016, м. Хмельницький,
Львівське шосе, 38
Тел.: +380 382 72 68 00
E-mail: sales@honda.km.ua
черкаси
ТОВ «Автогор»
18029, м Черкаси,
вул. 30-річчя Перемоги, 7/2
Тел.: +380 472 65 72 52
E-mail: info@avtogor.com.ua
www.honda-auto.ck.ua
чернівці
ТОВ «Автоплаза»
58029, м. Чернівці, вул. Гайдара, 1Л
Тел./факс: +380 372 55 66 99
E-mail: sales.honda@avtoplaza.ua
www.avtoplaza.ua

Реалізація продукції Honda, а також її гарантійне та
післяпродажне обслуговування здійснюється через
мережу уповноважених дилерів «ТОВ Хонда Україна».
Наведений перелік уповноважених дилерів Honda та
їх контактна інформація відповідає стану дилерської
мережі на 1 червня 2012 р. і може змінюватися з
часом. Найновіша інформація щодо стану мережі
уповноважених дилерів Honda в Україні міститься на
офіційному веб-сайті компанії «ТОВ Хонда Україна».

www.honda.ua
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АЕРОДИНАМІКА
Термін «аеродинаміка» означає здатність автомо
біля долати опір повітря під час руху. Аеродинаміч
на форма кузова сприяє зменшенню витрат палива,
зниженню рівня шуму та підвищенню курсової стій
кості.
АНТИБЛОКУВАЛЬНА ГАЛЬМОВА СИСТЕМА (ABS)
Система ABS запобігає блокуванню коліс під час
екстреного гальмування. Це зменшує небезпеку
бічного заносу автомобіля на мокрій, слизькій або
сипкій поверхні та запобігає втраті контролю над
рухом автомобіля.
викиди со 2
Двоокис вуглецю (CO2) вважають одним із газів,
котрі викликають парниковий ефект. Тож чим ниж
чий рівень викидів CO2, тим краще для довкілля.
ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗПОДІЛ ГАЛЬМІВНОГО ЗУСИЛЛЯ (EBD)
Ця система працює в тандемі із системою ABS,
аналізуючи розподіл ваги по площині автомобіля й
відповідним чином регулюючи гальмівне зусилля,
спрямоване на передні та задні колеса, для збе
реження курсової стійкості.
Електричний підсилювач керма (EPS)
Замість стандартного гідравлічного підсилювача
керма ми застосовуємо електромотор. Він працює
від акумуляторної батареї, а не від двигуна, а отже,
сприяє зменшенню шкідливих викидів та заоща
джує паливо.
ергоноМІКА
Ергономіка — це прикладна наука про моделюва
ння робочого середовища (у нашому випадку —
кабіни автомобіля) для досягнення максимальної
безпеки та комфорту. Іншими словами, це означає
розташування усіх приладів та органів керування
таким чином, щоб користуватись ними було легко
і зручно. Це також стосується конструкції сидінь,
покликаних мінімізувати втому та дискомфорт.

i–VTEC (інтелектуальна система електронного
контролю моменту і висоти відкривання клапанів)
Система i-VTEC регулює висоту піднімання клапа
нів та час, впродовж якого вони залишаються від
критими під час такту впуску. Це оптимізує процес
згоряння в широкому діапазоні обертів двигуна,
завдяки чому зменшується споживання палива та
токсичність відпрацьованих газів, а також зростає
продуктивність роботи двигуна.
кріплення isofix
Кріплення для дитячих крісел ISOFix входять у
стандартну комплектацію більшості нових авто
мобілів. Метою запровадження цього стандарту є
прагнення уникнути неправильного встановлення
універсальних дитячих крісел в автомобілі і відтак
зменшити ризик травмування при зіткненні. Civic
седан має два кріплення ISOFix на крайніх місцях
заднього сидіння.
система екстреного гальмування (Brake Assist)
Система екстреного гальмування відстежує швид
кість натискання на педаль гальма. Коли потрібно
різко загальмувати, ця система автоматично збіль
шує гальмівне зусилля та активує систему ABS.
Система екстреного гальмування вимикається від
разу, щойно ви відпускаєте педаль гальма.
СИСТЕМА КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ (VSA)
Система курсової стійкості (VSA) допомагає збе
регти керованість автомобіля на поворотах, під
час розгону, гальмування та інших небезпечних
маневрів. Коли ця система помічає можливість
заносу, вона знижує оберти двигуна і застосовує
вибіркове гальмування, щоб зберегти зчеплення
коліс із дорожнім покриттям.
телефонна система з голосовим керуванням
Телефонна система з голосовим керуванням (HFT)
Bluetooth® дозволяє приймати і здійснювати теле
фонні дзвінки, не відриваючи рук від керма. Комп
лекс мікрофонів і акустичних динаміків в салоні та
зручний пульт HFT на кермі дають змогу безпечно
розмовляти по телефону під час керування.

Системи пасивної безпеки (SRS)
Civic седан обладнано кількома високотехноло
гічними системами пасивної безпеки для захисту
водія та пасажирів у різних видах ДТП. Шість
подушок безпеки: двоступеневі передні, бічні та
навісні — взаємодіють із передовою системою
сенсорів, яка відстежує всі параметри — від кута
та сили зіткнення до зросту переднього пасажира.
Civic седан має діагонально-поясні паси безпеки на
всіх сидіннях, а передні сидіння також обладнано
системами, що коригують позицію тіла пасажира
у разі зіткнення. Активні підголівники зменшують
ризик отримання травм голови і хребта.
споживання палива
Cпоживання палива є основною робочою харак
теристикою автомобіля. Згідно з розпорядженням
британської Агенції з сертифікації транспортних
засобів усі автовиробники зазначають рівень спо
живання палива за результатами випробувань за
єдиним промисловим стандартом. Це уможливлює
об’єктивне порівняння автомобілів усіх виробників
та моделей. Такі випробування проводяться на
стандартних комплектаціях і не враховують додат
кового обладнання, зокрема, альтернативних роз
мірів коліс і шин, та інших факторів, що впливають
на споживання палива. Автомобіль випробовують
на рухомій доріжці без додаткового вантажу чи
пасажирів. На споживання палива також неабияк
впливає індивідуальна манера керування кожного
водія, тож фактичний рівень споживання палива
часто відрізняється від зазначеного в документації.
ТЕХНОЛОГІЯ СУМІСНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КУЗОВА (ACE)
У новому Civic ми використали інноваційну конс
трукцію кузова, покликану зменшити силу удару,
якого зазнають водій і пасажири під час лобового
зіткнення. Передова технологія сумісності елемен
тів кузова (ACE) розподіляє й поглинає кінетичну
енергію удару на ширшій площині, завдяки чому
салон зберігає форму, тим самим захищаючи водія
та пасажирів. Крім того, технологія ACE дозволяє
нівелювати різницю в розмірах автомобілів у разі
зіткнення, а структура кузова зменшує силу удару
на інші транспортні засоби.

Model shown is 1.8 i-VTEC Executive

