5D - PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŽIVOT JE PLNÝ
MOŽNOSTÍ
Váš vůz Civic miluje život. Ať už musíte
každý den dojíždět do práce, nebo se
právě chystáte na dovolenou, vůz je
vždy připraven pomoci vám užít si ty
drobné věci, které tak rádi děláte.
Proto jsme také vytvořili celou řadu
příslušenství Honda, které vám umožní si
řádně užívat života, ale hlavně využívat
váš vůz Civic na maximum. Originální
příslušenství bylo navrženo a vyrobeno
dle stejných přesných norem, jako každý
vůz Honda. Jsou proto odolné, bezpečné,
zabezpečené a zaručeně budou pasovat.
Jediné, co musíte udělat, je
vybrat si správný model.
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SPORT A DESIGN
Dynamická řada příslušenství navržená tak, aby
vylepšila sportovní povahu vašeho vozu Civic.

ORANGE LINE
Vyjádřete svou osobnost pomocí výrazné a odvážné sady příslušenství Orange Line.
Sada zahrnuje: Přední a boční spoilery, zadní difuzor, kryty zpětných zrcátek
a ozdobnou lištu palubní desky. Tyto položky jsou také k dispozici samostatně.

Obrázek ukazuje volitelná 18˝ kola z lehkých slitin Hexia.
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PŘEDNÍ SPOILER –
TOSKÁNSKÁ ORANŽOVÁ

ZADNÍ DIFUZOR –
TOSKÁNSKÁ ORANŽOVÁ

KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK –
TOSKÁNSKÁ ORANŽOVÁ

Dotváří dramatický a ještě sportovnější
vzhled přídě vašeho vozu Civic.

Poutavý doplněk zlepšující impozantní
linie zádi vaší Hondy Civic.

Tyto úhledné krytky zpětných
zrcátek jsou navrženy přesně tak,
aby upoutaly vaši pozornost.

BOČNÍ SPOILERY –
TOSKÁNSKÁ ORANŽOVÁ

OZDOBNÉ LIŠTY PALUBNÍ DESKY –
TOSKÁNSKÁ ORANŽOVÁ

Krásně tvarované boční spoilery
zdůrazňují dynamický profil vozu
Civic a jeho nízkou světlost.

Uvnitř interiéru pak tento odvážný, individuální vzhled
pokračuje barevným provedením a stylem palubní desky.
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BLACK LINE
Zdůrazněte dramatický vzhled svého vozu Civic pomocí sady příslušenství Black Line.
Sada zahrnuje: Přední a boční spoilery, zadní difuzor a kryty zpětných zrcátek.
Tyto položky jsou také k dispozici samostatně.

Obrázek ukazuje volitelná 17˝ kola z lehkých slitin Cura.
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PŘEDNÍ SPOILER – ČERNÁ BERLINA

ZADNÍ DIFUZOR – ČERNÁ BERLINA

Tyto poutavé přední ozdobné lišty
zdůrazňují udivující design vozu Civic.

Zdůrazněte sportovní vzhled
zádě vašeho vozu Civic.

BOČNÍ SPOILERY – ČERNÁ BERLINA

KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK – ČERNÁ BERLINA

Udivující boční ozdobné lišty dotvářejí sportovní
vzhled a nízkou světlost vozu.

Tyto úhledné krytky zpětných
zrcátek jsou navrženy přesně tak,
aby upoutaly vaši pozornost.
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STŘEŠNÍ SPOILER
Úhledný spoiler zadních výklopných dveří
přidává zádi vozu Civic sportovní styl.

SPORTOVNÍ PEDÁLY
Sportovní pedály z hliníku zdůrazňují skutečný
sportovní styl interiéru vašeho vozu Civic.
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KOLO Z LEHKÝCH SLITIN 17˝ CURA

KOLO Z LEHKÝCH SLITIN 18˝ APOLLON

Kola z lehkých slitin 17˝ Cura mají diamantem obráběný
a leštěný povrch krytý lesklým čirým lakem, vnitřky
jednotlivých ramen jsou lakované černým odstínem
Gunpowder, středová krytka je v perleťově černé barvě
s lesklým chromovaným emblémem písmene H.

Kola z lehkých slitin 18˝ Apollon mají diamantem obráběný
a leštěný povrch krytý lesklým čirým lakem, vnitřky
jednotlivých ramen jsou lakované černým odstínem
Gunpowder, středová krytka má obráběných povrch
s lesklým chromovaným emblémem písmene H.

KOLO Z LEHKÝCH SLITIN 18˝ HEXIA
Vícebarevná kola z lehkých slitin 18˝ Hexia mají diamantem obráběný,
leštěný povrch krytý lesklým čirým lakem, lem v oranžovém odstínu
Tuscan, vnitřky jednotlivých ramen jsou lakované černým odstínem
Gunpowder, středová krytka má obráběný povrch s lesklým
chromovaným emblémem písmene H. Za rameny je viditelný
obráběný prstenec, který zdůrazňuje velikost a hloubku disků.

OCHRANA A BEZPEČNOST
K ochraně vás i vašeho vozu Civic byla navržena ucelená řada příslušenství.

VNITŘNÍ PRAHOVÉ LIŠTY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY

Stylový způsob ochrany prahu zavazadlového
prostoru před škrábanci a poškozením.

Odolné, trvanlivé, pomáhají chránit váš
vůz Civic před nečistotami a škrábanci.
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VNĚJŠÍ PRAHOVOU LIŠTU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

PRAHOVÉ LIŠTY

Přidaná ochrana zadního nárazníku při nakládání
a vykládání zavazadlového prostoru.

Odolné, trvanlivé, pomáhají chránit váš vůz
Civic před nečistotami a škrábanci.

BOČNÍ LIŠTY
Zdůrazňuje dynamický tvar vozu Civic a chrání před drobnými škrábanci a vrypy.

Výše uvedené položky jsou dostupné jednotlivě, nebo v rámci paketu ochrany.
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KRYT PŘEDNÉHO OKNA
Ochranný potah proti povětrnostním vlivům. Chrání také zrcátka a přední boční
okna v nepříznivých podmínkách, když je vůz zaparkován venku.
S logem vozu Civic.

MLHOVÁ SVĚTLA
Výkonná mlhová světla vám pomáhají za snížené viditelnosti.
Dostupné v provedení se žárovkou nebo LED diodami.
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POHODLÍ A
INTERIÉR

12

OSVĚTLENÍ PROSTORU NOHOU VPŘEDU
Otevřením dveří a zapnutím zapalování
se osvětlí prostor pro nohy vpředu
ambientním modrým světlem, které vytvoří
uvnitř vašeho vozidla uklidňující atmosféru.

OSVĚTLENÍ KONZOLY

PROSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY

OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ

Osvětluje boční stranu konzoly a přináší tak

Tyto modře prosvětlené prahové lišty, zhotovené

do interiéru vašeho vozu Civic jemné osvětlení.

z leštěné nerezové oceli, se aktivují otevřením dveří

Ambientní modré světlo zdůrazňuje
kliky dveří a odkládací kapsy.

a pomáhají chránit vnitřní část dveří před poškrábáním
a jiným poškozením. Zahrnuje prosvětlené přední
a neprosvělené zadní obložení.
Výše uvedené položky jsou dostupné jednotlivě, nebo v rámci paketu osvětlení.
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OSVĚTLENÍ PROSTORU NOHOU VPŘEDU – SPORT

PROSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY – SPORT

Červené osvětlení prostoru nohou přidává
dramatický efekt každému zapnutí zapalování.

Tyto červeně prosvětlené prahové lišty, zhotovené
z leštěné nerezové oceli, se aktivují otevřením dveří
a pomáhají chránit vnitřní část dveří před
poškrábáním a jiným poškozením. Zahrnuje
prosvětlené přední a neprosvělené zadní obložení.

OSVĚTLENÍ KONZOLY – SPORT

OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ – SPORT

Sportovní červené osvětlení
na stranách konzoly.

Sportovní červené světlo zdůrazňuje
kliky dveří a odkládací kapsy.

Výše uvedené položky jsou dostupné jednotlivě, nebo v rámci paketu osvětlení – Sport. Dostupné pouze pro výbavu Sport.
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DRŽÁK KABÁTU
Už žádný oděv se vám ve voze nezmačká,
můžete proto do cíle vždy dojet
stylově, stejně jako váš vůz Civic.

ELEGANTNÍ KOBERCE

DĚTSKÉ SEDAČKY HONDA

Tyto elegantní černé koberce s nubukovou
vazbou mají vysokou odolnost a stylový
tkaný emblém Civic. Zahrnuje: Přední a zadní
koberečky.

Originální dětské sedačky Honda nabízejí vynikající
ochranu pro vaše děti od narození
až do věku 12 let. Umožňují dva způsoby instalace –
ISOFIX nebo tříbodový bezpečnostní pás.
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KOMUNIKACE
Doplňky, které vás udrží ve spojení
a zabaví vaše spolujezdce.

DRŽÁK TABLETU

SYSTÉM HONDA 3D SOUND

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA TELEFONU

Umožňuje použití tabletu velikosti

Vytvořte si ve svém voze Civic virtuální
koncertní síň pomocí instalace jednotky
CDP (Compact Digital Processor). Budete
se cítit, jako byste poslouchali své
oblíbené interprety naživo.

Bezdrátová nabíječka telefonu Honda
zajišťuje, aby váš kompatibilní chytrý
telefon nikdy neměl nedostatek energie.
Jednoduše uložte svůj chytrý telefon s funkcí

od 7" do 11,6". Má otočný kloub, který
umožňuje nastavení do nejlepší polohy
pro sledování obrazu.
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bezdrátového nabíjení na integrovanou
nabíjecí podložku a nechte jej v klidu nabíjet,
aniž by vám kolem překážely kabely.

CESTOVÁNÍ
Tažná zařízení, ochranné prvky pro
přepravu psů, střešní boxy a vložky
do zavazadlového prostoru. Vše,
co potřebujete, abyste mohli žít naplno
a maximálně využívat svůj vůz Civic.
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NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE – COACH
Toto příslušenství umožňuje převážet dvě jízdní kola, snadno se instaluje, má funkci naklápění
pro snadný vstup do zavazadlového prostoru a systém zamykání bránící odcizení. Dodává
se s 13pinovým konektorem a vyžaduje 13pinovou zásuvku tažného zařízení.

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE – EASYFOLD
Tento snadno skládatelný nosič jízdních kol přesně odpovídá svému názvu. Umožňuje
snadné složení a pomáhá tak usnadnit přenášení a skladování. Umožňuje převážet dvě
jízdní kola, snadno se instaluje, má funkci naklápění pro snadný vstup
do zavazadlového prostoru a systém zamykání bránící odcizení a zvyšující zabezpečení.
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STŘEŠNÍ NOSIČ

STŘEŠNÍ BOX THULE

Užijte si každé dobrodružství co nejlépe a uložte

Využijte vnitřní prostor svého vozu Civic

na střechu další náklad. Vhodné pro použití

na maximum uložením nákladů

s přídavným nosičem lyží a snowboardů, či střešním

do stylového a uzamykatelného střešního boxu.

boxem. Pro vozidla bez skleněné střechy.

Dostupné v objemech 320, 400 a 410 litrů.

NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
Tento uzamykatelný nosič pojme čtyři páry lyží nebo čtyři
snowboardy a umožňuje tak jejich bezpečnou přepravu.
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ODDĚLOVACÍ MŘÍŽ

VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S DĚLICÍMI PŘEPÁŽKAMI
Vodotěsná, protiskluzová a omyvatelná vložka do zavazadlového

Převážejte svého čtyřnohého přítele

prostoru je navržena se zvýšeným okrajem a brání tak znečištění

v bezpečí zavazadlového prostoru s pomocí

pevnými nečistotami a tekutinami. Dodává se rovněž s užitečnými

snadno nainstalovatelných ochranných prvků.

dělicími přepážkami, které umožňují udržet převážené předměty
bezpečně na svém místě.

SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Brání převáženým předmětům se volně

Odolná a pružná podložka do zavazadlového
prostoru jej chrání před nečistotami a vlhkostí.

S tažným zařízením Honda můžete snadno

pohybovat. Síť do zavazadlového prostoru

táhnout karavan nebo přívěs. Pokud jej

se dodává s háčky, které lze upevnit

nepotřebujete, stačí jej demontovat. Hmotnost

do standardních upevňovacích ok

taženého nákladu je maximálně 1400 kg

zavazadlového prostoru.

a svislé zatížení 75 kg (v závislosti na typu
motoru a převodovky). Dostupné také
v pevném provedení.
21

CARGO SADA
Chraňte svůj vůz Civic před bahnem, poškrábáním a opotřebováním
a udržujte převážené předměty zabezpečené a zajištěné.
Sada zahrnuje: Vložku do zavazadlového prostoru s dělícími přepážkami, gumové
koberce se zvýšenými okraji a vnitřní prahovou lištu zavazadlového prostoru.
Součásti paketu pro zavazadlový prostor jsou rovněž dostupné samostatně.
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VAŠE MOŽNOSTI
Přizpůsobte svůj vůz Civic pomocí originálního příslušenství.
SPORT A DESIGN

SPORT A DESIGN

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Orange Line
Zahrnuje: Přední a boční spoilery,
zadní difuzor, kryty zpětných
zrcátek a ozdobnou lištu palubní
desky.

08E0P-TGL-0RANL

Boční lišty – černá Berlina

08F04-TGL-6V0

Black Line
Zahrnuje: Přední a boční spoilery,
zadní difuzor a kryty zpětných
zrcátek.

08E0P-TGL-BLAC

Kryty zpětných zrcátek – toskánská
oranžová

08R06-TGL-610

Přední spoiler
– toskánská oranžová

08F01-TGL-6R0

Kryty zpětných zrcátek
– černá Berlina

08R06-TGL-620

Přední spoiler – černá Berlina

08F01-TGL-6V0

Sportovní pedály
– pro automatickou převodovku
– pro manuální převodovku

08U74-TEA-600
08U74-TEA-600A

Střešní spoiler
– černá Crystal
– perleťově bílá Orchid
– stříbrná Lunar
– modrá Brilliant Sporty
– červená Rallye
– leštěný kov
– šedá Sonic

08F02-TGL-610
08F02-TGL-630
08F02-TGL-650
08F02-TGL-660
08F02-TGL-680
08F02-TGL-6J0
08F02-TGL-6K0

Kolo z lehkých slitin 17˝ Cura
Kompletní kola 17˝ Cura

08W17-TGL-600
08W77-TGL-600K

Kolo z lehkých slitin 18˝ Apollon
Kompletní kola 18˝ Apollon

08W18-TGL-600
08W78-TGL-600K

Zadní difuzor
– toskánská oranžová

08F03-TGL-6R0

Zadní aerodynamický spoiler
– černá Berlina

08F03-TGL-6V0

Boční spoilery
– toskánská oranžová

08F04-TGL-6R0
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SPORT A DESIGN

OCHRANA A BEZPEČNOST

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Kolo z lehkých slitin 18˝ Hexia
Kompletní kola 18˝ Hexia

08W18-TGL-600C
08W78-TGL-600CK

Vnitřní prahová lišta zavazadlového
prostoru

08P01-TGL-600

Pojistné matice kol – stříbrná
Pojistné matice kol – černá

08W42-SJD-602
08W42-T7S-0000

Boční lišty
– černá Crystal
– perleťové černá Crystal
– stříbrná Lunar
– modrá Brilliant Sporty
– červená Rallye
– leštěný kov
– šedá Sonic

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-630A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A

Kryt předního okna

08P38-TED-600

Přední mlhová světla – LED

08V31-TGG-600

Sada předních mlhových světel –
žárovkový typ – pro vozidla se
zážehovým motorem

08V31-TGG-K600L

Reflexní vesta (sada po 10)

08YAA-9R6-601

Souprava první pomoci (sada po 10)

08Z25-9R6-601

OCHRANA A BEZPEČNOST
Parkovací kamera

Praktik sada
– černá Crystal
– perleťově bílá Orchid
– stříbrná Lunar
–m
 odrá Brilliant Sporty
– červená Rallye
– leštěný kov
– šedá Sonic
Vnitřní prahová lišta zavazadlového
prostoru

Výstražný trojúhelník

Přední a zadní zástěrky

08A77-TEA-6B0

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR03
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K
08F07-TGL-600

08M09-SMG-600

08P00-TGL-600

Objednací čísla a obsah se může měnit.
Nejpřesnější informace vám poskytne autorizovaný dealer společnosti Honda.
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POHODLÍ A INTERIÉR

POHODLÍ A INTERIÉR

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada osvětlení interiéru

08E0P-TGL-ILLL

Prahové lišty

08F05-TEA-600

Sada osvětlení interiéru - Sport

08E0P-TGL-ILLSL

Standardní koberce

08P14-TEA-620A

Osvětlení prostoru nohou vpředu

08E10-TEA-600

Elegantní koberce

08P15-TEA-610A

Osvětlení prostoru nohou vpředu
– Sport

08E10-TEA-600A

Přední gumové koberce se
zvednutými okraji

08P18-TEA-610A

Prosvětlené prahové lišty

08E12-TEA-600

Zadní gumové koberce se
zvednutými okraji

08P19-TEA-610A

Prosvětlené prahové lišty – Sport

08E12-TEA-600A

Dětská sedačka, Group 0+ BabySafe ISOFIX Base

08P90-E13-600

Osvětlení konzoly

08E16-TEA-610C

Dětská sedačka, Group 1 Duo Plus
ISOFIX

08P90-TA2-603

Osvětlení konzoly – Sport

08E16-TEA-610A

Dětská sedačka, Group 0+ BabySafe Plus

08P90-TA2-605D

Osvětlení obložení dveří

08E20-TEA-600

Dětská sedačka, Group 2/3
KIDFIX XP

08P90-TGL-600

Osvětlení obložení dveří – Sport

08E20-TEA-600A

Popelník do držáku nápojů

08U25-TEA-610A
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POHODLÍ A INTERIÉR

CESTOVÁNÍ

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

POPIS

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada držáku na kabát

08U08-E6J-610D

Nosič lyží a snowboardů

08L03-TA1-601G

Střešní nosič Thule 410 l

08L20-E09-M20

Střešní nosič Thule 320 l

08L20-E09-M60

Střešní nosič Thule 400 l

08L20-E09-T20

Pevné tažné zařízení
+ 13pinová zásuvka

08L90-TGL-K13P

Odnímatelné tažné zařízení
+ 13pinová zásuvka

08L92-TGL-K13P

Síť do zavazadlového prostoru

08L96-TEA-600A

Vložka do zavazadlového prostoru
– Sport

08P11-TEA-600

Oddělovací mříž

08U35-TGL-600

Vložka do zavazadlového prostoru
s dělicími přepážkami

08U45-TGL-600

KOMUNIKACE
POPIS

ČÍSLO SOUČÁSTI

Zvukový systém Honda 3D Sound
– pro standardní audio
– pro digitální audio

08A53-TGL-K600A
08A53-TGL-K600B

Bezdrátová nabíječka

08U58-TEA-610A

Sada držáku tabletu

08U08-E6J-610C

CESTOVÁNÍ
POPIS

ČÍSLO SOUČÁSTI

Cargo sada

08E0P-TGL-CARGL

Příčníky

Nosič jízdních kol Thule – Coach

Nosič jízdních kol Thule – EasyFold

08L02-TED-600A

08L14-E09-C00

08L14-E09-E00

Objednací čísla a obsah se může měnit.
Nejpřesnější informace vám poskytne autorizovaný dealer společnosti Honda.

26

Výrobci si vyhrazují právo měnit specifikace, včetně barev, a to i bez oznámení a tak často a takovým způsobem, jak považují za vhodné. Může se to týkat velkých i malých změn. Výrobci se však snaží zachovávat přesnost údajů uvedených v této
brožuře. Tato publikace v žádném případě nepředstavuje jakoukoli nabídku ze strany společnosti. Veškerý prodej zajišťuje
příslušný distributor nebo prodejce na základě standardních prodejních podmínek a záruky poskytované tímto distributorem nebo prodejcem, přičemž příslušné kopie lze od nich získat na požádání. Navzdory veškerému úsilí o zajištění přesnosti
údajů jsou brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a nemohou tedy vždy bezprostředně odrážet změny specifikací nebo v některých ojedinělých případech poskytovat konkrétní informace. Zákazníci by proto měli příslušné
specifikace vždy projednat s prodejcem, zejména závisí-li výběr modelu na některé z uváděných charakteristik.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz
Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU.
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

