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VÁŠ NOVÝ  
CIVIC

Od základu přepracovaný a zcela  
nově zkonstruovaný čtyřdveřový  

model Civic je dokonalým zhmotněním  
našeho inovativního přístupu a úsilí  

o technickou dokonalost. Výsledkem  
je vůz s jedinečným charakterem, který 

je radost řídit. Kultivovaný, pohodlný 
a sofistikovaný. Ale především je 
to vůz, který je postaven na tom 

nejdůležitějším. A to jste vy.

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO  
a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.
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Nový, moderní design modelu Civic  
je elegantní a sportovní. Charakterizují 
ho nádherné proporce a unikátní spojení 
úchvatných ostře řezaných linií  
a ladných křivek.

MODERNÍ 
STYL

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO  
a výbavou Executive v barvě Cosmic Blue Metallic.
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Designové detaily, jako jsou nové 
výkonné LED světlomety, sportovní 

kola z lehkých slitin a jedinečná 
chromovaná maska vozu dodávají 

novému modelu Civic nezaměnitelný 
atletický a moderní styl.

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.
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Prostorná kabina nového modelu Civic nabízí 
kvalitu a komfort v podobě měkkých materiálů, 
anatomicky tvarovaných sedadel poskytujících 

velkou boční oporu a široké palubní desky  
s ladnými liniemi.

Chceme, abyste si každou jízdu užívali  
a proto jsme stvořili prostředí, ve kterém se 
budete cítit s tímto vozem skutečně spojení. 
Ergonomická, ale současně sportovní poloha 
ve spojení s novým systémem řízení zajišťují 

vynikající zpětnou vazbu a ovladatelnost.

STAŇTE SE 
SOUČÁSTÍ 

VOZU

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO 
a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.
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Interiér je úhledně a přehledně uspořádán, se všemi 
důležitými informacemi a ovládacími prvky viditelnými 
na první pohled a ve snadném dosahu. Přináší praktické 
technologie, se kterými bude každá jízda zábavnější.  
Jde například o náš nový chytrý multimediální displej  
Honda CONNECT se 7” dotykovou obrazovkou, 
dvouzónovou klimatizaci, vyhřívaná přední a zadní sedadla 
a inteligentní novou elektrickou parkovací brzdu.

Při konstrukci nového modelu Civic jsme se snažili zajistit 
vynikající výhled do všech stran a současně vytvořit tichý 
interiér, ve kterém bude každá jízda příjemná.

PRAKTICKÉ 
TECHNOLOGIE

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou  
Executive v barvě Polished Metal Metallic.
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ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ
Model Civic je vybaven novým multimediálním LCD displejem Honda CONNECT se 7" obrazovkou, díky kterému

budete ve spojení se vším, co máte v životě rádi, například oblíbenou hudbou a přáteli. Vše zajistí jeden centrální
dotykový displej.

Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle Honda může 
představovat další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat pouze v zastaveném 

vozidle.
* Tyto služby a funkce nemusí být dostupné ve vaší zemi. Více informací naleznete u poskytovatele těchto služeb.

Další informace o stupních výbavy, u kterých verzí jsou dostupné tyto a další prvky, najdete na stranách 38–41 s technickými údaji. Vyobrazen je model Civic sedan s výbavou Executive. 
S technologií Apple CarPlay® jsou kompatibilní pouze telefony iPhone 5 nebo novější s operačním systémem iOS 8.4 nebo novějším. Pro použití technologie Android Auto™ je třeba si do 
chytrého telefonu stáhnout aplikaci Android Auto™ z obchodu Google Play™. S technologií Android Auto™ je kompatibilní pouze operační systém Android 5.0 (Lollipop) nebo novější verze. 

APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™ *
Svůj telefon se systémem Android nebo svůj

iPhone můžete snadno spojit s dotykovým displejem,
prostřednictvím kterého můžete telefonovat, poslouchat

hudbu a odesílat nebo přijímat zprávy.

SATELITNÍ NAVIGACE
S integrovanou satelitní navigací Garmin
snadno najdete cestu a díky funkci TMC

(kanál dopravního zpravodajství) budete mít
vždy naplánovanou tu nejlepší trasu.

ŠIROKOÚHLÁ ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA
Při zařazení zpátečky se automaticky zapne

zadní parkovací kamera a zobrazí pohled za vozem  
na 7" displeji s možností výběru širokoúhlého 

zobrazení a pohledu shora dolů.

DIGITÁLNÍ RÁDIO DAB
Vychutnejte si zvuk v digitální kvalitě a širší

nabídku stanic.
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OVLÁDACÍ PRVKY NA VOLANTU
Většinu často používaných ovládacích 

prvků – například tempomat nebo 
ovládání rozhraní Bluetooth™  

a audiosystému – najdete na volantu. 
Máte je proto vždy na dosah.

TLAČÍTKO ECON
Pomáhá jezdit úsporněji,  

šetří palivo a snižuje emise.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA 
Jsme přesvědčeni, že všichni, kdo s vámi 
cestují, by se měli cítit pohodlně. Kromě 
vyhřívání předních sedadel jsme proto 
doplnili vyhřívání i na zadní sedadla.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ 
MOBILNÍHO TELEFONU

Díky našemu modernímu systému 
bezdrátového nabíjení mobilního telefonu 
(podporuje standard Qi) vám ve voze Civic 

už nikdy nebude překážet změť kabelů.

TLAČÍTKO START / STOP
Systém bezklíčkového vstupu  

a zapalování se stará o zamykání  
a odemykání dveří a umožňuje také 
nastartovat motor, aniž byste museli 

hledat klíč.

PARKOVACÍ BRZDA
Elektrická parkovací brzda nahrazuje 

mechanickou ruční brzdu. Lze ji uvolnit 
mírným sešlápnutím plynového pedálu.

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
V objemném zavazadlovém prostoru o kapacitě  

519 litrů budete mít dostatek místa na vše, co 
potřebujete. Flexibilitu zvyšují sklopná zadní sedadla, 
díky kterým můžete přepravní kapacitu ještě navýšit.

Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 38–41 s technickými údaji.  
Vyobrazen je model Civic sedan s motorem VTEC TURBO a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.
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Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO  
a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.

Zkonstruovali jsme motor, který poskytuje modelu 
Civic hospodárnost a výkon odpovídající jeho 

vzhledu. 

Benzínový motor Civic 1.5 i-VTEC TURBO vyniká výkonem 
182 k a točivým momentem 240 nebo 220 Nm, v závislosti 
na převodovce. Vybrat si můžete mezi přesnou 6stupňovou 

manuální převodovkou nebo automatickou převodovkou 
CVT s možností volby 7 převodových stupňů.

Při vývoji nového modelu Civic sedan jsme se snažili 
postavit vůz, který dokáže nabídnout dokonalou rovnováhu 

mezi jízdním komfortem a sportovními, dynamickými 
jízdními vlastnostmi. Přepracovali jsme proto konstrukci 
zavěšení kol. Na zadní nápravě jsme použili nezávislé 
víceprvkové zavěšení typu Multi-Link a na přední pak 

zavěšení využívající vzpěry MacPherson.

SÍLA K PODÁVÁNÍ 
VÝKONŮ
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HONDA SENSING
Tento nový paket bezpečnostních prvků pomáhá při jízdě zajistit 

bezpečí vám i vašim spolucestujícím.

Varování před neúmyslným  
opuštěním jízdního pruhu 
Pokud vůz vyjede z jízdního pruhu, aniž 
byste zapnuli ukazatel směru, začne blikat 
upozornění a zazní zvukový signál, abyste 
věnovali pozornost návratu do svého  
jízdního pruhu.

Systém pro udržování v jízdním pruhu 
Pomáhá udržovat vozidlo uprostřed jízdního 
pruhu, čímž se snižuje vaše únava při jízdě, 
protože nemusíte provádět korekce směru 
řízení a při jízdě po dálnici je řízení méně 
náročné.

Inteligentní adaptivní tempomat 
Tento systém zjišťuje, zda vozidlo jedoucí  
v souběžném pruhu nemá v úmyslu před vás 
najet a předem upravuje rychlost modelu Civic. 
Pomáhá také udržovat rozestup mezi vámi  
a vozidlem před vámi, takže nemusíte sami 
měnit svou rychlost.

Adaptivní tempomat s asistentem  
pro jízdu v kolonách* 
Tato funkce udržuje nastavenou rychlost 
plynulé jízdy a odstup od vozidla před vámi. 
Pokud detekované vozidlo zastaví, zajistí tato 
funkce zpomalení a zastavení vozidla, aniž 
byste museli držet nohu na brzdě. Jakmile 
se vozidlo vpředu rozjede, stačí sešlápnout 
plynový pedál a činnost funkce se obnoví.

Systém pro zmírnění následků nehody 
Pokud systém varování před čelní srážkou 
usoudí, že hrozí kolize s vozidlem před vámi 
i po jeho upozornění, pomůže vám vůz Civic 
zastavit automatickým brzděním.

Systém pro zmírnění rizika  
vyjetí z komunikace 
Kamera instalovaná pod čelním sklem  
zjišťuje, zda vůz nevyjíždí z komunikace. 
Systém používá elektrický posilovač řízení  
k jemným úpravám řízení tak, aby vůz zůstal  
v jízdním pruhu. V některých situacích také 
může začít brzdit.

Systém rozpoznávání dopravních značek 
Systém rozpoznávání dopravních značek 
identifikuje dopravní značky až 100 m  
daleko a při jejich míjení předává tyto 
informace prostřednictvím zobrazení na 
displeji. Zobrazit lze dvě značky současně.

Inteligentní omezovač rychlosti 
Systém chytře kombinuje automatický rychlost-
ní limit nastavený řidičem se systémem rozpo-
znávání dopravních značek, aby automaticky 
nastavil rychlost vozu na rychlost uvedenou  
na poslední dopravní značce.

* Asistent pro jízdu v kolonách je k dispozici pouze 
u verzí vybavených automatickou převodovkou CVT. 18 19
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4: SYSTÉM VÝSTRAHY POKLESU 
TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Tento systém vás upozorní  
na nesprávný tlak pneumatiky.  
Může vás například včas varovat  
již při mírném úniku vzduchu.

2: SYSTÉM AGILE HANDLING 
ASSIST

Za jízdy snímače monitorují trakci a 
vypočítávají hodnoty výkonu a brzdné 
síly potřebné k dosažení maximální 
ovladatelnosti, takže se vůz z pohledu 
řidiče chová předvídatelněji a reaguje 
plynuleji.

3: HLAVOVÉ OPĚRKY  
NA PŘEDNÍCH SEDADLECH S 
OCHRANOU PROTI PORANĚNÍ 
KRČNÍ PÁTEŘE

V případě nárazu přední opěrky hlavy 
ve spojení s 3bodovými bezpečnostními 
pásy a nouzovými blokovacími navíječi 
pomáhají zajistit bezpečnost a ochranu 
cestujících a snižují riziko poranění krční 
páteře.

1: STRUKTURA KAROSERIE 
VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGII 
NÁRAZOVÉ KOMPATIBILITY

Struktura karoserie využívající 
technologii nárazové kompatibility 
umožňuje rozdělit energii při čelním 
nárazu rovnoměrněji na celé vozidlo  
a pomáhá tak chránit cestující.POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Naším cílem je zajistit vám bezpečí. Proto jsme u nového modelu Civic využili celou řadu 
chytrých technických prvků.

Již ve standarní výbavě naleznete celou řadu bezpečnostních prvků jako přední, boční a hlavové 
airbagy po celé délce kabiny i pro zadní cestující, protiblokovací systém brzd (ABS), rozdělovač brzdné 
síly, stabilizační systém a další. Například brzdový asistent zesiluje brzdnou sílu při nouzovém brzdění  

a zajišťuje vám tak na silnici vysokou bezpečnost.

Završením jsou u modelu Civic nejnovější technologie s inteligentními funkcemi, jako je systém 
rozpoznávání dopravních značek, automatické podržení brzd a indikace objektů v mrtvém úhlu.* 

Hranice se stanovují, posouvají, překonávají a znovu určují. Ve společnosti Honda nikdy neděláme 
kompromisy, takže můžete jezdit s naprostou jistotou.

* Další informace o stupních výbavy, u kterých verzí jsou dostupné tyto prvky, najdete na stranách 38–41 s technickými údaji.  
Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.
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VÁŠ CIVIC  
SEDAN

22 23



EXECUTIVE
♦ Brzdový asistent
♦ Pomocný stabilizační systém vozidla
♦ Asistent pro rozjezd ve svahu
♦ Systém pro zmírnění následků nehody
♦ Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦ 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 kolonáchΔ

♦ Detekce objektů v mrtvém úhlu včetně asistenta  
 při couvání z parkovacího místa
♦ Bezklíčkový vstup a zapalování
♦ 17" kola z lehkých slitin
♦ Kožený interiér
♦ Kožený volant
♦ Kožená hlavice řadicí páky (pouze MT)
♦ Pedály ze slitiny
♦ Modré podsvícení ukazatelů
♦ Duální automatická klimatizace
♦ Stěrače s dešťovým senzorem
♦ Automatické spínaní světel při setmění
♦ Parkovací senzory (vpředu a vzadu)

♦ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦ Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦ Vyhřívaná sedadla (přední a zadní)
♦ Multimediální LCD displej Honda CONNECT s navigací  
 Garmin (Apple CarPlay® a Android Auto™, 7" dotykový  
 displej, AM/FM/DAB, internetové rádio, integrovaná aplikace  
 Aha™*, procházení internetu)
♦ Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu  
 (podporuje standard Qi)
♦ 2x konektor USB / konektor HDMI†
♦ 11 reproduktorů
♦ Ovládání autorádia na volantu
♦ Bluetooth Hands Free**
♦ Zadní parkovací kamera
♦ Panoramatické střešní okno
♦ Chromované lišty kolem oken
♦ LED světlomety
♦ Ostřikovače předních světlometů
♦ LED světla pro denní svícení
♦ Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel)

1.5 VTEC TURBO 
6stupňová manuální převodovka
Automatická převodovka CVT

* Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle 
Honda může představovat další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat 
pouze v zastaveném vozidle.
 ** Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer.
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat. 
Δ K dispozici pouze ve spojení s automatickou převodovkou.
Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic. Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 38–41.

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Executive v barvě Polished Metal Metallic.
Další informace o prvcích výbavy pro jednotlivé verze najdete na stranách 38–41 s technickými údaji.25



ELEGANCE
♦ Brzdový asistent
♦ Pomocný stabilizační systém vozidla
♦ Asistent pro rozjezd ve svahu
♦ Systém pro zmírnění následků nehody
♦ Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦ 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 kolonáchΔ

♦ Dálkově ovládané centrální zamykání
♦ 17" kola z lehkých slitin
♦ Textilní interiér
♦ Kožený volant
♦ Kožená hlavice řadicí páky (pouze MT)
♦ Pedály ze slitiny
♦ Modré podsvícení ukazatelů
♦ Duální automatická klimatizace
♦ Stěrače s dešťovým senzorem
♦ Automatické spínaní světel při setmění
 

♦ Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
♦ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦ Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦ Vyhřívaná přední sedadla
♦ Multimediální LCD displej Honda CONNECT s navigací  
 Garmin (Apple CarPlay® a Android Auto™, 7" dotykový  
 displej, AM/FM/DAB, internetové rádio, integrovaná  
 aplikace Aha™*, procházení internetu)
♦ 2x konektor USB / konektor HDMI†
♦ 8 reproduktorů
♦ Ovládání autorádia na volantu
♦ Bluetooth Hands Free**
♦ Zadní parkovací kamera
♦ LED světlomety
♦ Ostřikovače předních světlometů
♦ LED světla pro denní svícení
♦ Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel)

1.5 VTEC TURBO 
6stupňová manuální převodovka
Automatická převodovka CVT

* Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle  
Honda může představovat další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat  
pouze v zastaveném vozidle.
** Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer. 
Δ K dispozici pouze ve spojení s automatickou převodovkou.
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.
Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Elegance v barvě Cosmic Blue Metallic. Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 38–41.

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Elegance v barvě Cosmic Blue Metallic.
Další informace o prvcích výbavy pro jednotlivé verze najdete na stranách 38–41 s technickými údaji.27



ŽIJTE BAREVNÝ 
ŽIVOT
Vytvořili jsme nabídku barev odpovídajících vašemu stylu. 
Každá byla pečlivě zvolena tak, aby dotvářela nádherné 
výrazné linie modelu Civic.

Vyobrazen je model Civic sedan s motorem 1.5 VTEC TURBO a výbavou Executive.

RALLYE RED METALICKÁ LUNAR SILVER PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

METALICKÁ COSMIC BLUETAFFETA WHITEPERLEŤOVÁ MIDNIGHT BURGUNDY

METALICKÁ POLISHED METAL
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Ať už si pro svůj Civic vyberete jakoukoli barvu, 
můžete si být jisti, že naše textilní a kožené 

čalounění s ní bude dokonale ladit.

ČALOUNĚNÍ 
INTERIÉRU

ČERNÁ KŮŽE KŮŽE IVORY ČERNÁ LÁTKA

EXECUTIVE ♦ ♦
ELEGANCE ♦

01 ČERNÁ KŮŽE 

02 KŮŽE IVORY 03 ČERNÁ LÁTKA

* Kožené čalounění Ivory je k dispozici pouze na přání s barvami Metalická Polished Metal,  
Metalická Cosmic Blue, Perleťová Crystal Black a Perleťová Midnight Burgundy.
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ŽIVOT PLNÝ MOŽNOSTÍ
Originální příslušenství Honda bylo navrženo a vyrobeno podle stejných 

standardů jako všechna vozidla Honda. Je proto odolné, bezpečné  
a vytvořené na míru. Stačí pouze vybrat to správné.

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Vyrobeno společností Thule, certifikováno společností Honda. Toto příslušenství umožňuje přepravu dvou jízdních kol, 

snadno se instaluje, má možnost naklápění pro snadný přístup a systém zamykání proti odcizení. Nosič se dodává  
s 13pinovým konektorem a vyžaduje 13pinový konektor svazku vodičů pro přívěs. K dispozici je ve dvou verzích:  

Coach a Easyfold, která umožňuje složení pro uskladnění.

OCHRANNÁ SADA
Tuto sadu nazýváme ochrannou z dobrého důvodu. Pryžové koberce se zvýšenými okraji, lapače nečistot a vana do 
zavazadlového prostoru jsou vyrobeny z odolných, kvalitních materiálů. Kromě toho dobře vypadají a jsou opatřeny 

plastickým logem Civic na kobercích a vaně do zavazadlového prostoru.
Jednotlivé prvky ochranné sady jsou k dispozici také jako samostatné příslušenství.
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DEKORACE VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Chromovaná dekorace kufru dodávající zadní 

části vozu rafinovaný vzhled.

DEKORACE MLHOVÝCH SVĚTEL

Elegantní chromovaná dekorace navržená tak,  
aby vyzdvihla výrazný čelní profil vozu.

DEKORACE PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU

Chromovaná dekorace předního spodního nárazníku 
zdůrazňuje dynamický styl vozu Civic.

Dodejte vašemu vozu sofistikovaný nádech a osobitost díky stylové Chrom sadě. 
Sada obsahuje: dekoraci předního a zadního nárazníku, dekoraci  

víka zavazadlového prostoru a mlhových světel decorations.

SPORT & DESIGN

DEKORACE ZADNÍHO SPODNÍHO NÁRAZNÍKU

Vylepšete zadní část vašeho vozu Civic touto 
chromovanou dekorací nárazníku.

CHROME SADA

Řada volitelného příslušenství zdůrazňující elegantní 
design vašeho vozu Civic.
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SADA OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

Sada osvětlení interiéru využívá kombinaci světel k vytvoření uklidňující atmosféry uvnitř vozidla. Obsahuje 
modré přední ambientní osvětlení prostoru pro nohy, osvětlené prahové lišty, modré osvětlení konzoly  

a modré osvětlení dveří. Tyto prvky jsou k dispozici také samostatně jako příslušenství.

KONCOVKA VÝFUKU

Dodejte vozu sportovnější vzhled díky 
chromované koncovce výfuku.

PŘEDNÍ MŘÍŽKA

Elegantní dekorace přední mřížky dodá přední části vašeho 
vozu ještě intenzivnější sportovní nádech.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

Souprava pro bezdrátové nabíjení mobilního 
telefonu (podporuje standard Qi) zajistí, aby vašemu 
kompatibilnímu telefonu nikdy nedošla energie. Stačí 

položit chytrý telefon na integrovanou nabíjecí podložku  
a ten se snadno nabije bez zbytečných kabelů.

Dodává se s 13kolíkovou zásuvkou a umožňuje snadno 
táhnout karavan nebo přívěs. Pokud tažné nepotřebujete, 

stačí jej snadno demontovat. Hmotnost taženého nákladu je 
maximálně 1 400 kg a svislé zatížení 75 kg.

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
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EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE 
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
Typ motoru Zážehový Zážehový Zážehový Zážehový
Zdvihový objem (cm3) 1 498 1 498 1 498 1 498
Počet ventilů na válec 4 4 4 4
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Palivo Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95)

Výkon
Maximální výkon motoru - kW/otáček za 1 min 134 @ 5 500 134 @ 6 000 134 @ 5 500 134 @ 6 000
Maximální výkon motoru - k/otáček za 1 min 182 @ 5 500 182 @ 6 000 182 @ 5 500 182 @ 6 000
Maximální točivý moment motoru -  
Nm/otáček za 1 min 240 @ 1 900 - 5 000 220 @ 1 700 - 5 500 240 @ 1 900 - 5 000 220 @ 1 700 - 5 500

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,1 8,3 8,0 8,2
Maximální rychlost (km/h) 210 200 210 200
Úroveň hluku v interiéru (dB) 63,5 63,5 63,5 63,5

Spotřeba a emise dle NEDC
Spotřeba - město (l/100 km) 7,0 7,5 7,0 7,5
Spotřeba - mimo město (l/100 km) 4,6 4,7 4,6 4,7
Spotřeba - kombinovaná (l/100 km) 5,5 5,7 5,5 5,7
Emise CO2 - kombinované (g/km) 125 130 125 130

Rozměry
Délka vozu (mm) 4 658 4 658 4 658 4 658
Šířka vozu (mm) 1 799 1 799 1 799 1 799
Šířka vozu vč. zrcátek (mm) 2 075 2 075 2 075 2 075
Výška vozu (mm) 1 416 1 416 1 416 1 416
Rozvor náprav (mm) 2 698 2 698 2 698 2 698
Rozchod kol vpředu (mm) 1 547 1 547 1 547 1 547
Rozchod kol vzadu (mm) 1 563 1 563 1 563 1 563
Světlá výška při provozní hmotnosti (mm) 124 124 124 124
Počet míst k sezení 5 5 5 5
Průměr otáčení - obrysový (m) 11,3 11,3 11,3 11,3
Počet otáček volantu mezi dorazy 2,22 2,22 2,22 2,22

Objemy
Základní objem zavazadlového prostoru (l) 519 519 519 519
Objem palivové nádrže 46 46 46 46

Hmotnosti
Provozní hmotnost vč. náplní + řidič 75 kg (kg) 1 352 - 1 393 1 380 - 1 420 1 352 - 1 393 1 380 - 1 420
Maximální hmotnost (kg) 1 740 1 770 1 740 1 770
Užitečné zatížení (kg) 419 - 461 422 - 463 419 - 461 422 - 463
Maximální přípustná hmotnost na nápravu - přední 
a zadní (kg) 925/830 955/830 925/830 955/830

Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) 1 400 1 000 1 400 1 000
Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) 500 500 500 500
Maximální zatížení střechy (kg) – – – –

Bezpečnostní prvky

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE 
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) ♦ ♦ ♦ ♦
SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ♦ ♦ ♦ ♦
Boční airbagy vpředu ♦ ♦ ♦ ♦
Hlavové airbagy po celé délce kabiny ♦ ♦ ♦ ♦
Hlavové opěrky na předních sedadlech s ochranou 
proti poranění krční páteře ♦ ♦ ♦ ♦

Přední kotouče s vnitřním chlazením 293 mm ♦ ♦ ♦ ♦
Zadní kotouče 282 mm ♦ ♦ ♦ ♦
Aktivní hlavové opěrky ♦ ♦ ♦ ♦
Protiblokovací systém brzd (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦
Rozdělovač brzdné síly ♦ ♦ ♦ ♦
Brzdový asistent ♦ ♦ ♦ ♦
Stabilizační systém ♦ ♦ ♦ ♦
Asistent pro rozjezd v kopci ♦ ♦ ♦ ♦
Dvoustupňové předpínače bezpečnostních pásů  
na předních sedadlech ♦ ♦ ♦ ♦

Předpínače bezpečnostních pásů  
na zadních sedadlech ♦ ♦ ♦ ♦

Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 
(vnější zadní sedadla) ♦ ♦ ♦ ♦

Světelná signalizace při nouzovém brzdění ♦ ♦ ♦ ♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦ ♦ ♦ ♦
Systém pro zmírnění následků nehody ♦ ♦ ♦ ♦
Varování před čelní srážkou ♦ ♦ ♦ ♦
Systém pro udržování v jízdním pruhu ♦ ♦ ♦ ♦
Systém výstrahy při vyjetí z jízdního pruhu ♦ ♦ ♦ ♦
Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace ♦ ♦ ♦ ♦
Inteligentní omezovač rychlosti ♦ ♦ ♦ ♦
Inteligentní adaptivní tempomat ♦ ♦ ♦ ♦
Systém rozpoznávání dopravních značek ♦ ♦ ♦ ♦
Asistent pro jízdu v kolonách – ♦ – ♦
Detekce objektů v mrtvém úhlu + asistent  
při couvání z parkovacího místa ♦ ♦ – –

Zabezpečení
Imobilizér ♦ ♦ ♦ ♦
Alarm ♦ ♦ ♦ ♦
Volitelné odemykání dveří ♦ ♦ ♦ ♦
Dálkově ovládané centrální zamykání – – ♦ ♦
Bezklíčkový vstup a zapalování (Smart Entry & Start) ♦ ♦ – –

Interiér
Látkové potahy – – ♦ ♦
Kožené potahy ♦ ♦ – –
Kožený volant ♦ ♦ ♦ ♦
Kožená hlavice řadicí páky ♦ – ♦ –
Sportovní hliníkové pedály ♦ ♦ ♦ ♦

Funkce a technologie
Spínač ekonomického režimu ECON ♦ ♦ ♦ ♦
Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem ♦ ♦ ♦ ♦
Aktivní posilovač řízení ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrická parkovací brzda ♦ ♦ ♦ ♦
Systém start-stop ♦ – ♦ –
Páčky řazení pod volantem – ♦ – ♦

♦ standardní výbava   – není v nabídce  
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Komfort a pohodlí

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE 
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
Duální automatická klimatizace ♦ ♦ ♦ ♦
Stěrače s dešťovým senzorem ♦ ♦ ♦ ♦
Automatické spínání světel při setmění ♦ ♦ ♦ ♦
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou ♦ ♦ – –
Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrické ovládání oken - automatizované ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrické ovládání oken vč. ovládání pomocí klíčku ♦ ♦ ♦ ♦
Výškově a podélně nastavitelný volant ♦ ♦ ♦ ♦
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka 
(vč. sklápění pomocí klíčku) ♦ ♦ ♦ ♦

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ♦ ♦ ♦ ♦
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ♦ ♦ ♦ ♦
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce  
s osvětlením ♦ ♦ ♦ ♦

12V zásuvka v předním panelu ♦ ♦ ♦ ♦
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ♦ ♦ ♦ ♦
Kapsa na zadní straně sedadla řidiče ♦ ♦ – –
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce ♦ ♦ ♦ ♦
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče ♦ ♦ – –
Elektricky nastavitelná tuhost bederní opěrky 
sedadla řidiče ♦ ♦ ♦ ♦

Elektricky nastavitelná tuhost bederní opěrky seda-
dla spolujezdce ♦ ♦ – –

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou  
a odkládacím prostorem ♦ ♦ ♦ ♦

Vyhřívaná přední sedadla ♦ ♦ ♦ ♦
Vyhřívaná zadní sedadla ♦ ♦ – –
Zadní sklopná sedadla dělená v poměru 60/40 ♦ ♦ ♦ ♦
Multiinformační přístrojový panel 
(barevný displej TFT-LCD) ♦ ♦ ♦ ♦

Zadní loketní opěrka s držákem nápojů ♦ ♦ ♦ ♦

Osvětlení interiéru
Čtecí lampička (přední) ♦ ♦ ♦ ♦
Osvětlení zavazadlového prostoru ♦ ♦ ♦ ♦
Osvětlení schránky u spolujezdce ♦ ♦ ♦ ♦
Osvětlení interiéru ♦ ♦ ♦ ♦
Modré ambientní osvětlení interiéru ♦ ♦ ♦ ♦
Modré podsvícení ukazatelů ♦ ♦ ♦ ♦

Audio a komunikace

Multimediální LCD displej Honda CONNECT 2 
+ navigace
- 7" dotyková obrazovka
- Bluetooth
- Apple CarPlay® (iPhone 5 s iOS 8.4 a novější)
- Android Auto (Android 5.0 a novější)
- předinstalovaná navigace Garmin™ 
  (aktualizace na 5 let zdarma)
- 2x USB vstup, HDMI vstup
- 27 jazyků (obsahuje český/slovenský jazyk)

♦ ♦ ♦ ♦

DAB radio ♦ ♦ ♦ ♦
2x USB Jack, 1x HDMI ♦ ♦ ♦ ♦
8 reproduktorů (180 W) – – ♦ ♦
10 reproduktorů (452 W) ♦ ♦ – –
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu  
(podporuje standard Qi) ♦ ♦ – –

Ovládání autorádia na volantu ♦ ♦ ♦ ♦
Zadní parkovací kamera ♦ ♦ ♦ ♦

Exteriér

EXECUTIVE EXECUTIVE ELEGANCE ELEGANCE 
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
1.5 VTEC TURBO  

6MT
1.5 VTEC TURBO  

CVT
Elektricky ovládané střešní okno ♦ ♦ – –
Mikroanténa ve tvaru žraločí ploutve ♦ ♦ ♦ ♦
Chromované lišty oken ♦ ♦ ♦ ♦

Vnější osvětlení
LED světlomety ♦ ♦ ♦ ♦
Automatické přepínání dálkových světel ♦ ♦ ♦ ♦
Denní svícení - LED ♦ ♦ ♦ ♦
Přední mlhová světla - LED ♦ ♦ ♦ ♦
Třetí brzdové světlo ♦ ♦ ♦ ♦
Funkce "Coming/Leaving Home"  
(časové spínání světel) ♦ ♦ ♦ ♦

Ostřikovače předních světlometů ♦ ♦ ♦ ♦

Kola
17" kola z lehkých slitin ♦ ♦ ♦ ♦
Pneumatiky 215/50 R17 ♦ ♦ ♦ ♦
Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦ ♦ ♦

♦ standardní výbava    – není v nabídce

Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací na displeji Honda CONNECT může představovat  
další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle.
Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer. Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová  
zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.
S technologií Apple CarPlay® jsou kompatibilní pouze telefony iPhone 5 nebo novější s operačním systémem iOS 8.4 nebo novějším. Pro použití technologie Android Auto™ je třeba si do chytrého telefonu stáhnout  
aplikaci Android Auto™ z obchodu Google Play™. S technologií Android Auto™ je kompatibilní pouze operační systém Android 5.0 (Lollipop) nebo novější verze. Tyto služby a funkce nemusí být dostupné ve vaší zemi.  
Více informací naleznete u poskytovatele těchto služeb.
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JDĚTE ZA 
SVÝMI SNY

Sny mohou mít velkou sílu. Mohou vás hnát za dosahováním vyšších cílů, hledáním nových nápadů, nových technologií  
a nových způsobů řešení problémů. Mohou být inspirací pro návrh a konstrukci nefalšovaného supersportovního vozu,  
jako je revoluční nový model NSX, nebo touhou stvořit dokonalejší CR-V.  
Sny o lepším světě, ve kterém budou lidé rádi žít, vdechly život humanoidnímu robotovi jménem ASIMO, vznesly do vzduchu 
letouny HondaJet a stvořily některé z nejpopulárnějších motocyklů na naší planetě. Veškeré znalosti, které získáváme ze 
všeho, co děláme, vkládáme do všech našich výrobků, například právě do modelu HR-V.

Zobrazeny jsou modely CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive v barvě metalická  
Premium Crystal Red a HR-V 1.5 i-VTEC Executive v barvě metalická Midnight Blue Beam.
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8LETÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních 
náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní 
více než 150 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu 
Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu.

VÝHODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.

Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který vašemu vozidlu můžete dát, zároveň 
zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případě prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu 
dává další významný argument a výhodu.

8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

CO JE KRYTÉ VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:
Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, 
používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
♦ Motor a jeho vnitřní části (s výjimkou příslušenství motoru)
♦ Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
♦ Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
♦ Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
♦ Jednotku DPS – diferenciál AWD (kromě gumových manžet)
♦ Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), i-MMD systém (PCU), multiplex (MICU), převodovku, řízení, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
♦ Baterie hybridního systému i-MMD

CO NENÍ KRYTO VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:
♦ Práce spojená s opravou
♦ Spotřební materiál, náplně a maziva
♦ Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
♦ Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače, palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
♦ Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky, které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
♦ Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
♦ Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky/modulátoru ABS)
♦ Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
♦ Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
♦ Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
♦ Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
♦ Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního programu Honda Premium Quality.

Vyobrazen je model NSX v barvě Valencia Red Pearl.44

HONDA PREMIUM QUALITY
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Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika  
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz

Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda Civic sedan. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích doporučujeme konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli  
autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá na konkrétním vybavení zobrazeném v této brožuře. Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny  

bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.  

Jezděte bezpečně Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat • Sledujte pohyb ostatních účastníků  
provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče 

Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

12
/2

01
9


