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CENÍK / PŘEHLED VÝBAV PŘEHLED VÝBAV

♦♦  standardní výbava    –  není v nabídceCeny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky. Výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění.

Motor Převodovka Výbava Výkon (kW/k)
Kombinovaná 

spotřeba 
(l/100 km)

Emise CO2 
(g/km) Cena (Kč)

1.5 VTEC TURBO 6stupňová manuální Elegance 134/182 5,9 133 689 900
1.5 VTEC TURBO Automatická CVT Elegance 134/182 6,4 145 724 900
1.5 VTEC TURBO 6stupňová manuální Executive 134/182 5,9 134 759 900
1.5 VTEC TURBO Automatická CVT Executive 134/182 6,4 146 794 900

Elegance Executive
Bezpečnostní prvky
SRS airbag u řidiče ♦♦ ♦♦
SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ♦♦ ♦♦
Boční airbagy vpředu ♦♦ ♦♦
Hlavové airbagy po celé délce kabiny ♦♦ ♦♦
Protiblokovací systém brzd (ABS) ♦♦ ♦♦
Stabilizační systém ♦♦ ♦♦
Asistent pro rozjezd v kopci ♦♦ ♦♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦♦ ♦♦
Světelná signalizace při nouzovém brzdění ♦♦ ♦♦
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla) ♦♦ ♦♦
Pokročilý systém podpory řízení
Honda SENSING
– Varování před čelní srážkou
– Systém pro zmírnění následků nehody
– Systém pro udržování v jízdním pruhu
– Inteligentní omezovač rychlosti
– Inteligentní adaptivní tempomat
– Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace
– Systém rozpoznávání dopravních značek
– Asistent pro jízdu v kolonách (pouze s automatickou převodovkou)

♦♦ ♦♦

Detekce objektů v mrtvém úhlu – ♦♦
Asistent při couvání z parkovacího místa – ♦♦
Ochrana vozu
Imobilizér ♦♦ ♦♦
Alarm ♦♦ ♦♦
Dálkově ovládané centrální zamykání ♦♦ –
Bezklíčkový vstup a zapalování (Smart Entry & Start) – ♦♦
Volitelné otevírání dveří ♦♦ ♦♦
Funkce a technologie
Multiinformační přístrojový panel (barevný displej TFT-LCD) ♦♦ ♦♦
Spínač ekonomického režimu ECON ♦♦ ♦♦
Aktivní elektrický posilovač řízení ♦♦ ♦♦
Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu ♦♦ ♦♦
Elektrická parkovací brzda ♦♦ ♦♦
Systém start-stop (jen MT) ♦♦ ♦♦
Páčky řazení pod volantem (pouze s automatickou převodovkou) ♦♦ ♦♦
Provedení interiéru - sedadla
Textilní interiér ♦♦ –
Kožený interiér – ♦♦
Vyhřívaná přední sedadla ♦♦ ♦♦
Vyhřívaná zadní sedadla – ♦♦
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ♦♦ ♦♦
Elektricky nastavitelná tuhost bederní opěrky sedadla řidiče ♦♦ ♦♦
Elektricky nastavitelná tuhost bederní opěrky sedadla spolujezdce – ♦♦
Zadní sklopná sedadla dělená v poměru 60/40 ♦♦ ♦♦
Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou a odkládacím prostorem ♦♦ ♦♦
Zadní loketní opěrka s držákem nápojů ♦♦ ♦♦

Elegance Executive
Provedení interiéru - komfort a pohodlí
Duální automatická klimatizace ♦♦ ♦♦
Kožený volant ♦♦ ♦♦
Kožená hlavice řadicí páky (pouze MT) ♦♦ ♦♦
Sportovní hliníkové pedály ♦♦ ♦♦
Elektrické ovládání oken - automatizované (vpředu i vzadu) ♦♦ ♦♦
Ovládání oken pomocí klíčku ♦♦ ♦♦
Výškově a podélně nastavitelný volant ♦♦ ♦♦
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce s osvětlením ♦♦ ♦♦
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – ♦♦
Provedení interiéru - osvětlení
Osvětlení zavazadlového prostoru ♦♦ ♦♦
Osvětlení interiéru (přední a zadní) ♦♦ ♦♦
Čtecí lampička (přední) ♦♦ ♦♦
Osvětlení schránky u spolujezdce ♦♦ ♦♦
Modré ambientní osvětlení interiéru ♦♦ ♦♦
Audio a komunikace
Multimediální LCD displej Honda CONNECT 2 + navigace ♦♦ ♦♦
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu (podporuje standard Qi) – ♦♦
8 reproduktorů (180 W) ♦♦ –
10 reproduktorů (452 W) – ♦♦
Ovládání autorádia na volantu ♦♦ ♦♦
Bluetooth Hands Free ♦♦ ♦♦
Výbava exteriéru
Příplatek za metalický lak 13 900 Kč 13 900 Kč
Mikroanténa ve tvaru žraločí ploutve ♦♦ ♦♦
Elektricky ovládané střešní okno – ♦♦
Stěrače s dešťovým senzorem ♦♦ ♦♦
Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ♦♦ ♦♦
Zadní parkovací kamera ♦♦ ♦♦
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu s LED ukazatelem směru ♦♦ ♦♦
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ♦♦ ♦♦
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ♦♦ ♦♦
Sklápění vnějších zpětných zrcátek pomocí klíčku ♦♦ ♦♦
Vnější osvětlení
LED světlomety ♦♦ ♦♦
Automatické přepínání dálkových světel ♦♦ ♦♦
Automatické spínání světel při setmění ♦♦ ♦♦
Přední mlhová světla - LED ♦♦ ♦♦
Denní svícení - LED ♦♦ ♦♦
Třetí brzdové světlo ♦♦ ♦♦
Funkce "Coming/Leaving Home" (časové spínání světel) ♦♦ ♦♦
Kola
17" kola z lehkých slitin ♦♦ ♦♦
Sada na opravu pneumatiky ♦♦ ♦♦
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8 LET JÍZDY BEZ STAROSTÍ S HONDA PREMIUM QUALITY 
Honda věří kvalitě svých automobilů. Standardní záruka proto není vše. Z tohoto důvodu nabízíme ke každému nově zakoupenému automobilu 
věrnostní program Honda Premium Quality, který je dodatečný servisní program nad rámec standardní záruky. Podrobnosti o programu Honda 
Premium Quality obdržíte u prodejce nebo na www.honda.cz

* V závislosti na zvolené výbavě.     

Ceny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky. Výrobce si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.
Ceny jsou uvedené včetně DPH. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.                                       

1.5 VTEC TURBO 1.5 VTEC TURBO

Převodovka 6MT CVT
Motor
Zdvihový objem (cm3) 1 498 1 498
Rozvod DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC
Palivo Benzin (95) Benzin (95)
Poháněná kola 2 (přední) 2 (přední)
Počet válců 4 4
Počet ventilů 16 16
Kompresní poměr 10,6 10,6
Výkon
Maximální výkon motoru - kW (k) / otáček za 1 min 134 (182) / 5 500 134 (182) / 6 000
Maximální točivý moment motoru - Nm / otáček za 1 min 240 / 1 900 - 5 000 220 / 1 700 - 5 500
Maximální rychlost (km/h) 210 200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)* 8,0 - 8,1 8,2 - 8,3
Spotřeba dle WLTP
Emisní norma EURO6 EURO6
Kombinovaná spotřeba - CO2 (g/km)* 133 - 134 145 - 146
Spotřeba - kombinovaná (l/100 km)* 5,9 6,4  
Rozměry
Délka vozu (mm) 4 658 4 658
Šířka vozu (mm) 1 799 1 799
Šířka vozu vč. zrcátek (mm) 2 075 2 075
Výška vozu (mm) 1 416 1 416
Rozvor náprav (mm) 2 698 2 698
Rozchod kol vpředu (mm)* 1 547 1 547
Rozchod kol vzadu (mm)* 1 563 1 563
Světlá výška (při provozní hmotnosti) (mm) 124 124
Objemy
Počet míst k sezení 5 5
Velikost zavazadlového prostoru (l)* 519 519
Objem palivové nádrže (l) 46 46
Hmotnosti
Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg)* 1 352 - 1 393 1 380 - 1 420
Maximální hmotnost (kg) 1 740 1 770
Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) 1 400 1 000
Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) 500 500
Maximální zatížení střechy (kg) nelze nelze
Pneumatiky a disky kol
Standardní rozměr disku a pneu 17 x 7J ET45, 215/50 R17 91H 17 x 7J ET45, 215/50 R17 91H
Dojezdové kolo
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 –  není v nabídce         volitelně


