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Съдържание

Model shown is the Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic. 
For more information on which grades this and other features are available on please refer 
to the specification pages 78-83.
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Пълен 
хибрид 

Model shown is Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl.  
For more information on which grades this and other features are available on please 
refer to the specification pages 78-83.
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0201
840 КМ ПРОБЕГ И 89 Г/КМ  
ВРЕДНИ ЕМИСИИ* 

Живейте 
пълноценно

С незабавната си реакция и с енергийната 
си ефективност напълно новият Civic 
e:HEV е олицетворение на технологията 
за самозареждащи се хибриди в най-
съвременната ѝ форма. Шофирането му 
доставя радост и удоволствие, защото 
системата e:HEV осигурява пълноценно 
хибридно изживяване. За разлика от 
„меките“ хибриди Civic е способен да се движи 
плавно и тихо и само с електрическа енергия. 

Единадесетата генерация на модела черпи 
сила от четвъртвековния опит на Honda с 
хибридната технология, резултат от който 
е системата e:HEV, осигуряваща перфектен 
баланс между динамичните показатели 
и икономията на гориво, всеки път, щом 
седнете зад волана. 

Освен всичко останало спортната динамика 
на Civic е изразена чрез зашеметяващия 
дизайн на приковаващ вниманието фастбек. 

САМОЗАРЕЖДАЩ СЕ – НЯМА НУЖДА 
ОТ ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ЕЛ. МРЕЖА 

* Допълнителни подробности на стр. 78-79 
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете 
на стр. 78-83. 
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0201

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum 
White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще 
откриете на стр. 78-83.
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Технологията Honda e:HEV Ви дава 
възможност през цялото време да се 
наслаждавате на предимствата на 
електрическия мотор, като незабавното 
достигане на максимална мощност.

Като самозареждащ се хибрид, напълно 
новият Civic разполага със собствено 
електричество и никога няма да Ви се наложи 
да го включите към електрическата мрежа 
– това е максимална енергия с минимален 
шум. Моделът e хибрид, наистина създаден за 
удоволствие от шофирането!

5-ГОДИНИ / 100 000 КМ ГАРАНЦИЯ НА 
ЗАДВИЖВАЩАТА СИСТЕМА 

РЕГЕНЕРАТИВНОТО СПИРАНЕ 
РЕЦИКЛИРА ЕНЕРГИЯ 

Силата на 
сегашното 
време 



Показатели 

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял 
перлен цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива 
на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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0201
4,7 Л / 100 КМ РАЗХОД ПРИ 
КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ* (WLTP) 

МАКСИМАЛЕН 
ВЪРТЯЩ МОМЕНТ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ МОТОР – 315 НМ 

* Според нивото на оборудване.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Балансиран 
подход 

Наистина е добър във всичко - работните режими на напълно 
новия Civic предлагат допълнително динамика или икономия на 
гориво според необходимостта. 

Безгрижното превключване между Normal, Sport, Econ и 
Individual Ви позволява да пригодите шофирането според 
предпочитанията си и да получите най-доброто от 
системата e:HEV. 

Режим Normal демонстрира перфектен инженерен баланс 
между динамика и икономичност, докато Sport предлага още 
по-добро ускоряване, а Econ е фокусиран върху енергийната 
ефективност. Изберете Individual за по-фини настройки на 
волана и на реакцията на автомобила при натискане на педала 
за подаване на газ. 
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0201
0-100 КМ/Ч – 7,8 СЕКУНДИ* МОЩНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ 

МОТОР – 184 К.С. 

*Според нивото на оборудване.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Създаден за 
шофиране

Още с появата си преди половин век Civic 
променя играта. В продължение на много 
поколения и над 27 млн. продажби името му 
се превръща в синоним на надеждност и 
иновация, съчетани със спортен дух. 

Това е най-забележимо в дизайна му. 
Динамичният му стил е очевиден, а 
промененото шаси Ви превръща в едно цяло 
с пътя. Управлението и поведението му 
са настроени така, че да получите в равни 
количества прецизна динамика и комфорт. 
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Интериор 

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял 
перлен цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива 
на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Потопете се в богатия и стилен интериор: 
по-дългата колесна база на новия Civic 
позволява повече пространство и интериор, 
на които да се насладите. 

Ергономична позиция за шофиране и новите 
стабилизиращи тялото предни седалки 
на Honda, намаляват стреса при дългите 
пътувания и са допълнителна иновация за още 
по-спокойно шофиране без умора. 

Интелигентно създадените тапицерии и 
качеството превръщат купето в изискано 
място при всякакви скорости. 

купе
Първокласно 

0201
МЕКИ НА ДОПИР  
МАТЕРИИ 

БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ ЗА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УДОБСТВО* 

*Според нивото на оборудване.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Независимо от всекидневната Ви рутина или 
заниманията Ви през уикенда, интериорът 
на Civic е проектиран така, че лесно да се 
превръща в пространство, което ще превози 
всичко, което Ви е необходимо. 

От ученическата чанта до спортния екип, 
дори и до четириногия приятел, Civic се вписва 
с лекота в живота Ви – независимо с какво е 
изпълнен денят Ви. 

0201
МАКСИМАЛЕН ОБЕМ НА 
БАГАЖНИКА - 1220 ЛИТРА* 

КОЖЕНА ТАПИЦЕЛИЯ ЗА ЛУКС ДО 
КРАЕН ПРЕДЕЛ* 

* Според нивото на оборудване.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum 
White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще 
откриете на стр. 78-83.

Проектиран 
за Вас
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Екстериор
Показаните на снимката модели са Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl и Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Напълно новият Civic е съвременно мислене 
и авангардна хибридна технология. 
Автомобилът носи в себе си легендарното 
спортно ДНК на Honda. 

Динамичен силует и отварящ се стъклен 
покрив*, задни светлини по пълната 
широчина на каросерията и по-широка следа 
– всичко това го превръща в изключително 
модерна машина, която сякаш е в движение, 
дори, когато е застинала в покой. 

Без да се страхува да наложи тенденция, 
вместо просто да следва модата, Civic с 
неговия дизайн на фастбек е синоним на 
прогреса, динамиката и високото качество. 

0201
ПРЕДНА РАДИАТОРНА 
РЕШЕТКА С ДИЗАЙН 
 „ПЧЕЛНА ПИТА“ 

СТЪКЛЕН  
ПАНОРАМЕН  
ПОКРИВ* 

* Наличен само за ниво на оборудване Advance.
Показаните на снимката модели са Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum 
White Pearl и Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете 
на стр. 78-83.

Следващо 
поколение  
точно сега 
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Истинският стил никога не излиза от 
мода, ето защо Civic не спира да очарова 
шофьорите от 1972 г. насам. В основата 
на това следващо поколение на модела 
е напълно новият му аеродинамичен 
дизайн. Автомобилът приковава 
вниманието със своя изчистен и 
отчетливо контуриран спортен силует.

В града или на междуселищен път, това е 
автомобил, създаден да впечатлява. 

0201
ПРЕДНИ LED ФАРОВЕ И СИСТЕМА 
ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ДЪЛГИ 
И КЪСИ СВЕТЛИНИ 

18-ЦОЛОВИ АЛУМИНИЕВИ 
ДЖАНТИ С НОВ ДИЗАЙН * 

*Според нивото на оборудване.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue 
Metallic.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 
78-83.

Стил, който 
се откроява
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Технология
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на 
оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Напълно дигиталното арматурно табло се 
грижи да бъдете информирани от кристално 
ясния дисплей с висока разделителна 
способност. 9-инчовият централно 
разположен екран на инфоразвлекателната 
система Honda CONNECT* наред с другите си 
функции разполага и с дигитално DAB радио 
и сателитна навигация, докато асистентите на 
шофьора като задната камера за паркиране 
осигуряват контрол на една ръка разстояние. 

Лесното свързване със смартфон, осигурено от 
Android AutoTM и Apple CarPlay®, Ви позволява 
да се насладите на чудесната синхронизация на 
технологиите в новия Civic. 

Всичко това е част от философията на Honda – 
техника, обогатена с щипка човечност. 

0201
10.2-ИНЧОВ ПЪЛЕН 
ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ* 

ПЪРВОКЛАСНА АУДИОСИСТЕМА 
С 12 ГОВОРИТЕЛЯ BOSE* 

* Налични само за ниво на оборудване Advance.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Малко повече 
иновация 
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Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Безопасност 

33
H

o
n

d
a C

ivic
3232



0201
УСЪВЪРШЕНСТВАНИ СЕНЗОРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

НОВ АСИСТЕНТ ПРИ 
ЗАДРЪСТВАНИЯ 

Подобреният пакет от системи Honda SENSING 
и общо 11 възудшни възглавници са позитивното 
утвърждение, че безопасността е изначално 
застъпена и в най-малкия детайл на Civic. 

Новата 100-градусова широкообхватна 
предна камера с подобрени способности 
за отбелязването и разпознаването на 
особеностите на пътната обстановка, наред със 
задната камера и звуковите датчици, опасващи 
автомобила от всички страни, превръща Civic в 
едно от най-безопасните места на пътя. 

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Още по-безопасен 
във всеки аспект
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Спирачна система за 
предотвратяване на ПТП (CMBS)
Намалява вероятността от удар с 
друго превозно средство, пешеходец 
или велосипедист, като сигнализира 
за наличието им и намалява 
скоростта. 

Контрол на ускорението за 
предотвратяване на ПТП 
Разпознава препятствията пред или 
зад автомобила и предупреждава с 
визуални или звукови сигнали, когато 
автомобилът е в покой или се движи 
със скорост под 10 км/ч. 

Система за предотвратяане на 
напускането на пътното платно 
Тази предупредителна система 
отбелязва вероятността Вашият 
автомобил да премине през 
ограничителната маркировка. 

Интелигентен ограничител на 
скоростта  
Автоматично настройва 
ограничението на скоростта спрямо 
разпознатия от системите пътен 
знак. 

Адаптивен автопилот с функция 
за спазване на дистанция при ниска 
скорост  
Поддържа постоянна скорост 
и настройва дистанцията 
до движещото се пред нашия 
автомобил превозно средство, като 
при необходимост забавя или спира 
автоматично Вашия Civic. 

Асистент при задръствания  
Намалява натоварването на 
шофьора при движение с ниска 
скорост в задръстване, като 
коригира движението на волана 
така, че автомобилът да остане в 
лентата си. 

Адаптивен светлинен 
интензитет* 
Намалява нежеланото заслепяване 
с помощта на вградената камера, 
която ако отчете наличието на 
автомобили отпред автоматично 
включва или изключва отделни 
светодиоди от предните LED 
фарове, за да осигури оптималния 
за ситуацията интензитет на 
излъчваната светлина. 

Обзаведен с пълния пакет от системи по технологията 
Honda SENSING, напълно новият Civic демонстрира 
стремежа ни да дадем приоритет на човека. Фокусираният 
ни върху човека подход е в основата на всеки наш 
автомобилен проект, пуснат в производство. Технологията 
Honda SENSING включва: 

Информация за мъртвата зона на 
видимостта 
Осигурява безопасна смяна на 
пътните ленти. Когато системата 
установи наближаващ отзад от 
съседната лента автомобил, 
попаднал в мъртвата зона на 
видимостта, в съответното 
странично огледало се включва 
дискретен предупредителен 
светлинен сигнал. 

Следене на странични трафик 
С помощта на радарни сензори 
следи зоните в задните ъгли на 
автомобила при шофиране назад 
и сигнализира в случай, че от 
съответните посоки наближава 
друго МПС. 

* Налично само за ниво на оборудване Advance. 
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Напълно 
безопасен
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Система от сензори за паркиране 
Предните и задните сензори 
за паркиране следят за обекти 
около Вашия Civic, за да направят 
позиционирането му по-лесно и по-
малко стресиращо. Съвместно с тях 
работи и камерата за обратно виждане, 
която предава ясна картина на 
пространството зад автомобила Ви на 
9-инчовия сензорен дисплей. 



Стил

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Независимо дали Ви е вечер за срещи или 
Ви предстои уикенд извън града, новият 
Civic е подготвен за всичко: да зареди 
всяко от електронните Ви устройства, 
или да предложи място, където да ги 
съхранявате, когато не са Ви необходими. 
Наред с интелигентно проектираното му 
арматурно табло това са само малка част 
от щрихите, които добавят доза лукс във 
Вашето всекидневие. 

за потегляне
Готови 

0201
ОТОПЛЯЕМ ВОЛАН* НОВ ИНТУИТИВЕН ДИЗАЙН 

НА ТАБЛОТО 

* Наличен за определени нива на оборудване.
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Практичен и мощен, просторен и 
спортен, комфортен и съвременен, 
напълно новият Civic е забележителен 
автомобил. Той е поредното попълнение 
в гамата на Honda от динамични, плавни 
и енергийно ефективни хибриди и е 
благословен със спортен характер и 
безупречно пътно поведение. 

Това е автомобил, готов на всичко – 
способен е да бъде едновременно най-
добрият приятел на семейството и 
състезател. Та кой казва, че не можете да 
имате най-доброто от всичко? 

  
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

Най-доброто 
от всичко
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Вашият 
Civic 

  
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

45
T

h
e

 H
o

n
d

a C
ivic

4444



• Honda SENSING 

• Honda CONNECT с навигация, 
9-инчов сензорен дисплей, 
AM/FM/DAB, Apple CarPlay® и 
Android AutoTM 

• Безконтактно отключване и 
запалване 

• Отопляеми предни седалки 

• 7-инчов мултиинформационен 
дисплей 

• 17-цолови джанти от 
алуминиева сплав

• Тонирани стъкла 

• Текстилна тапицерия 

• Информация за мъртвата зона 
на видимостта 

• Камера за обратно виждане

• Лумбална опора на седалката 
на шофьора с ел. управление 

• Предни и задни сензори за 
паркиране 

• Четири режима на управление 

• LED светлини

• Щора за багажника 

• Автоматични чистачки 

• Огледала с осветление в 
сенника 

• Система за автоматично 
превключване между къси и 
дълги светлини 

• E-Call

• Осем тонколони

• Електрически стъкла (предни 
и задни) 

• Двузонов автоматичен 
климатик 

• Отопляеми странични огледала 

• BluetoothTM система „свободни 
ръце“

Ниво на оборудване Elegance е напълно обзаведено с 
редица допълнителни функции, за да подобри Вашето 
изживяване зад волана: 

Elegance

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance в цвят червен металик 
Premium Crystal Red Metallic. Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива 
на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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• Седалки, облицовани с текстил и кожа 

• 18-цолови джанти от алуминиева сплав 

• Безжично зареждане

• Предни фарове за мъгла 

• Двузонов автоматичен климатик с вентилационни 
отвори за задните седалки 

• Автоматично затъмняване на огледалото за 
обратно виждане 

• Декоративни черни капачки на страничните 
огледала 

• Спортни педали 

Sport 

Освен предлаганото в Elegance обзавеждане 
ниво на оборудване Sport включва: 

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal 
Blue Metallic. Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване 
ще откриете на стр. 78-83.
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Освен предлаганото в Sport обзавеждане ниво на 
оборудване Advance включва: 

• Отварящ се стъклен панорамен покрив 

• Кожен салон 

• 10.2” Мултиинформационен дисплей 

• Първокласна аудиосистема с 12 тонколони Bose 

• Електрически предни седалки 

• Фарове с адаптивен светлинен интензитет 

• Отопляем волан 

• Ел. регулируема лумбална опора на предната 
пътническа седалка 

Advance 

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.
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Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance. 
Допълнителна информация относно обзавеждането при различните 
нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

PR E M I U M C RYS TA L R E D M E TA L L I C

C RYS TA L B L AC K PE A R L S O N I C G R E Y PE A R L

PR E M I U M C RYS TA L B LU E M E TA L L I C PL AT I N U M W H I T E PE A R L

Изразете своята индивидуалност и 
направете своя цвят от нашата палитра. 
Всяка от багрите чудесно допълва динамичния 
стил на Civic. 
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Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация относно 
обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете на стр. 78-83.

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Черни кожа  
и текстил

Черна  
кожа

Черен 
текстил

BLACK FABRIC BLACK LEATHER AND FABRIC BLACK LEATHER

Независимо дали ще е с текстилна тапицерия с 
високотехнологична материя или с първокласна 
кожа, Вашият Civic не просто ще изглежда добре, 
но и Вие ще се чувствате добре на борда му. 
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Артикулите от пакета се предлагат и поотделно.  
Джантите от алуминиева сплав се продават отделно. 
Показаните на снимката модели са Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl 
и Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic.

КАПАЧКИ НА СТРАНИЧНИТЕ 
ОГЛЕДАЛА 
Добавете щипка уникалност със 
стилните капачки за огледала в черен 
цвят Berlina Black. 

ВЪНШНИ ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ
Външните декоративни прагове 
в черно Berlina Black придават 
мускулест вид на Вашия автомобил. 

ЧЕРНИ ЕМБЛЕМИ ОТПРЕД И ОТЗАД
Същината се крие в малките детайли. 
Комплектът от черни емблеми перфектно 
допълва спортния облик на Вашия Civic. 
Пакетът включва: комплект черни емблеми 
Honda (отпред и отзад), черен надпис Civic и 
черна емблема e:HEV. 

Добавете елегантен щрих към Вашия 
Civic със спортния ни пакет, който 
комбинира аксесоари в черно Berlina Black и 
такива в тъмен хром. Пакетът включва: 
Черни емблеми отпред и отзад, спойлер, 
външни декоративни прагове и капачки на 
страничните огледала. 

СПОЙЛЕР 
Този спойлер тип опашка на лебед с черно 
покритие Berlina Black добавя спортен щрих 
към вратата на багажника, придавайки на 
Вашия Civic забележителен динамичен облик 
в заден ракурс. 
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*Наличен е и пакет Carbon Style Pack Light, който не включва капачките на 
огледалата. Артикулите от пакетите се предлагат и поотделно. Джантите от 
алуминиева сплав се продават отделно. Показаният на снимката модел е Honda 
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic. 

ДЕКОРАТИВНИ МАСКИ ОТПРЕД И ОТЗАД
Декоративните маски отпред и отзад 
правят профила на Вашия автомобил още 
по-динамичен. 

СПОЙЛЕР
Спойлерът тип „опашка на лебед“ 
придава спортен профил на 
вратата на багажника. 

ДЕКОРАЦИИ ОКОЛО ФАРОВЕТЕ 
ЗА МЪГЛА 
Същината се крие в малките 
подробности. Тези декоративни 
рамки около фаровете за мъгла 
чудесно допълват плавната линия 
на Вашия Civic. 

КАПАЧКИ НА ОГЛЕДАЛАТА
Карбоновото покритие на капачките 
при страничните огледала подсилва 
динамичния облик на автомобила. 

Пакетът Carbon Style Pack Full е черешката на 
тортата за истинските ценители на спортния 
дизайн. Пакетът включва: декоративни маски 
отпред и отзад, декорации около фаровете за 
мъгла, карбонови спойлер и капачки за огледалата. 
Наличен е и пакет Carbon Style Pack Light*. 
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Артикулите от пакета се предлагат и поотделно. Джантите от 
алуминиева сплав се продават отделно. Показаният на снимката 
модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик 
Premium Crystal Blue Metallic.

ДЕКОРАЦИИ ОКОЛО ФАРОВЕТЕ 
ЗА МЪГЛА 
Сребристите декорации около 
фаровете за мъгла са дързък 
и отчетлив щрих, който 
допълнително озарява „лицето“ на 
Вашия Civic. 

ДЕКОРАТИВНИ МАСКИ ОТПРЕД И ОТЗАД
Декоративните маски добавят елегантен 
метален блясък към профила на автомобила. 

КАПАЧКИ НА ОГЛЕДАЛАТА 
Продължете сребристия мотив Nordic 
Silver с тези изключително подходящи 
капачки за страничните огледала в същия 
цвят. 

ВЪНШНИ ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ
Създават отчетлив допълнителен 
детайл към цялостната визия на 
Вашия Civic. 

Придайте луксозно излъчване на Вашия Civic 
с пакета Nordic Silver. Включва: декоративни 
маски отпред и отзад, външни декоративни 
прагове, декорации около фаровете за мъгла, 
капачки на страничните огледала, като всички 
изброени артикули са със сребристо покритие. 
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Артикулите в пакетите се предлагат и поотделно. Джантите 
от алуминиева сплав се купуват отделно. Показаният на снимката 
модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син металик 
Premium Crystal Blue Metallic. 

ДЕКОРАТИВНИ МАСКИ ОТПРЕД И ОТЗАД
Разкрасете още повече Вашия Civic с тези 
декорации. 

ДЕКОРАЦИИ ОКОЛО ФАРОВЕТЕ 
ЗА МЪГЛА 
Декорациите в цвят Ilmenite 
Titanium са допълнителен стилен 
щрих към Вашия Civic.

КАПАЧКИ НА СТРАНИЧНИТЕ 
ОГЛЕДАЛА 
Капачките на страничните 
огледала, изпълнени в цвят 
„илменит титан“ допълват облика. 

ВЪНШНИ ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ 
Тези блестящи декорации придават 
спортен финес на автомобила. 

Накарайте всички да Ви забележат с пакета 
Ilmenite Titanium. Включва: декоративни 
маски отпред и отзад, външни декоративни 
прагове, декорации около фаровете против 
мъгла и капачки на страничните огледала. 
Всички артикули са в стоманеносив цвят 
„илменит титан“. 
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ДЖАНТИ 18ʺ CI1813 ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
Джантите 18” CI1813 са напълно боядисани в черно 
Gunpowder Black с блестящо прозрачно покритие и 
изпъкнали централни капачки.

ДЖАНТИ 18′′ CI1812 ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ 
Джантата 18” CI1812 е с А-повърхности тип diamond 
cut и с матиращо безцветно покритие, а вътрешните 
им части са решени в сребристо Rombo Silver. 

ДЖАНТИ 18′′ CI1811 ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
Тези 18-цолови джанти CI1811 са с А-повърхности тип 
diamond cut, с блестящо безцветно покритие и 
черни вътрешни страни с Gunpowder ефект. 

Джанти

03

02

01

Колекцията ни от джанти от 
алуминиева сплав за Вашия Civic 
предлага избор от три опции, 
които ще Ви позволят да 
шофирате още по-уверено. 

Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в 
цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic. 
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ПРЕДНИ И ЗАДНИ КАЛОБРАНИ
Предпазете Вашия автомобил от замърсяване и камъчета 
с тези елегантни калобрани. Те са невероятен аксесоар за 
дългосрочна защита. 

ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ НА БАГАЖНИКА
Декоративните прагове на багажника са едновременно 
практичен и стилен аксесоар. Предпазват от драскотини 
и замърсявания. Изработени от атрактивна матирана 
неръждаема стомана, те пасват перфектно на 
тапицерията на багажника. 

ПРОТЕКТОР НА ЗАДНАТА БРОНЯ 
Непрестанното товарене и разтоварване на 
багажника може да причини досадни вдлъбнатини 
и драскотини. Защитете каросерията на Вашия 
автомобил с този изискан протектор. 

С право го наричаме пакет „Защита“ (Protection Pack). 
Включва: странични предпазни лайстни в цвета на 
каросерията, предни и задни калобрани, декоративен праг 
на багажника, предни и задни всесезонни стелки и сгъваема 
стелка за багажника – всичко това предпазва Вашия Civic от 
замърсяване и драскотини. Аксесоарите са изработени от 
висококачествени материали. 

ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ НА ВРАТИТЕ 
Декоративните прагове на вратите добавят 
персонализиран щрих към Вашия автомобил, като 
същевременно го предпазват от замърсяване и 
драскотини. Изработени са от матирана неръждаема 
стомана и са украсени с блестящо лого на Civic. 
Комплектът включва предни и задни прагове. 

Артикулите от пакета се предлагат и поотделно. 
Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в 
цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic.
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1. Странични лайстни   
Няма нищо по-досадно от драскотина или 
вдлъбнатина по каросерията на автомобила Ви. 
Страничните лайстни са изработени от мек, 
удароустойчив материал и осигуряват странична 
защита за автомобила Ви, освен това са и чудесен 
дизайнерски щрих. 

2. Покривало за челното стъкло 
Създаден, за да предпази Вашия Civic от различни 
частици, този аксесоар ще защити страничните 
огледала и челното стъкло от несгодите на 
лошото време. Декориран е с логото на Civic. 

Останете защитени със странични лайстни 
и с покривало за челно стъкло, които пазят 
от замърсяване и драскотини, като тези 
аксесоари сами по себе си предпазват 
от всякакви частици и от несгодите на 
износването при всекидневна употреба.

1

2
Джантите от алуминиева сплав се продават отделно. Показаният 
на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят син 
металик Premium Crystal Blue Metallic. 
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Ако често транспортирате багаж или 
специализирано оборудване, този пакет ще 
Ви помогне да пренесете вещите си добре 
подредени и обезопасени. Пакетът включва 
леген за багажника и разделители. 

1. Леген за багажника   
Този водоустойчив леген с 
противоплъзгащо покритие от долната 
си страна ще пасне идеално на багажника 
на автомобила Ви и ще го предпази от 
замърсяване и драскотини. Аксесоарът 
е с повдигнати краища и е декориран с 
логото на Civic.  

2. Разделители за легена за багажник   
За още по-удобно транспортиране 
на товари от всякакъв тип можете 
да поръчате и разделите за легена за 
багажник. Те ще държат всяка вещ на 
нейното място. 

1

2

Джантите от алуминиева сплав се продават отделно. Показаният 
на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в бял перлен 
цвят Platinum White Pearl. 
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1. Сгъваем теглич с 13-пинов куплунг 
С този теглич можете да теглите своята каравана или ремарке, 
без никакво притеснение. Той става незабележим, когато го 
сгънете. Максималният му капацитет е 750 кг, а максималното му 
вертикално натоварване е 75 кг. 

2. Стойка за велосипед Thule Easyfold XT 
Стойката за велосипед Thule е сертифицирана от Honda и е 
пригодна за транспортиране на до два велосипеда. Освен това е 
лесна за монтиране, както и за сгъване с цел съхранение, когато 
не Ви е необходима. Подлежи на накланяне за по-лесен достъп до 
багажника и е със заключване против кражба. Стойката върви с 
13-пинов куплунг. 

3. Стойка за багаж на покрива 
Увеличете товарния капацитет на автомобила си с тази надеждна 
стойка за багаж на покрива. Включва четири заключващи механизма. 
Максимална товароносимост: 65 кг или един велосипед. 

4. Автобокс за покрив Thule Motion XT M Type, 400 л 
Тази изключително здрава и водоустойчива кутия за багаж Thule 
е сертифицирана от Honda. Добавя допълнителни 400 литра към 
товарното пространство и е с лесната за монтиране система 
Power-Click, заключващ механизъм против кражба и двустранно 
отваряне. Размерите са 175 см дължина, 86,5 см широчина и 46 см 
височина. 

5. Сгъваема стелка за багажника  
Сгъваемата стелка пази багажника и целия товарен под в случай, 
че седалките са свалени. Тя е двулицева, като от едната страна е 
текстилна, а от другата – с водоотблъскващо и противохлъзгащо 
покритие. Освен всичко останало стелката е с подгъващ се край, за 
да предпази бронята на автомобила при товарене и разтоварване. 

Транспортиране
Стилно присъствие и практичност: освен че 
аксесоарите от тази категория изглеждат добре, 
с тях Вашият Civic ще е оборудван за всички 
предизвикателства, независимо къде и защо 
пътувате. 

Джантите от алуминиева сплав се продават отделно. 
Показаните на снимката модели са Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl и Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport в син металик Premium Crystal Blue Metallic.

1
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БЯЛО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПОСТАВКИТЕ ЗА ЧАШИ И КОНЗОЛАТА 
С включване на захранването на автомобила и фаровете, 
горният ръб на поставките за чаши и отсекът за 
съхранение на вещи в централната конзола светват в бяло, 
освежавайки интериора на Вашия автомобил. 

БЯЛО ОСВЕТЛЕНИЕ ОТПРЕД В КРАКАТА И ПОД СЕДАЛКИТЕ 
С отключването на вратите ярка бяла светлина озарява 
пространството под седалките и цялата предна зона под 
краката. При шофиране с включени фарове, силата на това 
осветление автоматично намалява с 50%, за да не разсейва 
шофьора. При изключване на фаровете то угасва. 

ПРОЕКТОР СЪС СВЕТЕЩО ЛОГО НА CIVIC 
За повече видимост в тъмното при влизане и 
излизане от автомобила при отварянето на 
предните врати, логото на Civic озарява с ярка 
бяла светлина на земята. 

ПРАГОВЕТЕ НА ВРАТИТЕ С БЯЛО ОСВЕТЛЕНИЕ 
Праговете на вратите са изработени от матирана 
неръждаема стомана и са с осветено в бяло лого 
на Civic. Те предпазват автомобила от следи и 
драскотини. Комплектът включва предни прагове с 
осветление и задни без. 

БЯЛО ОСВЕТЛЕНИЕ В ТАПИЦЕРИЯТА НА ВРАТИТЕ 
Със стартирането на автомобила тапицерията на 
вратите, дръжките и джобовете в тях се осветяват 
в бяло. 

Този пакет комбинира едновременно интериорни и екстериорни 
светлини. Включва: осветление в краката и под седалките, в 
праговете на вратите, в поставките за чаши и в конзолата. Бялото 
осветление по облицовката на вратите допълнително освежава 
атмосферата в автомобила Ви, а финалният щрих е светлинният 
подпис с логото на Civic, който грейва на земята точно в зоната под 
вратите при отваряне им. 

Осветлението е налично и в червено. Артикулите от пакета могат да бъдат 
поръчани поотделно. Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport в цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic.
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Показаният на снимката модел е Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в цвят 
син металик Premium Crystal Blue Metallic.

1. Луксозни стелки  
Тези луксозни черни стелки са поръбени със сребрист 
набук. Емблемата Civic, с която са декорирани, е 
метална за повече издръжливост. Комплектът 
включва предни и задни стелки. 

2. Детско столче 
Детската седалка Honda Trifix е перфектно съобразена 
с нуждите на деца с ръст от 76 до 105 см, което я 
превръща в идеалното решение след столчето 
за малки деца Honda Baby Safe. Благодарение на 
вградените ISOFIX конектори и горната лента тя 
е лесна за фиксиране, а опитимизираната площ на 
седалката гарантира, че ще е подходяща за деца 
на възраст от 15 месеца до 3 години и с тегло до 22 
кг. Уникалният набор от технологични решения 
за безопасност означава, че можете да бъдете 
сигурни, че детето Ви ще бъде отлично защитено в 
автомобила. 

3. Щори за пътниците от втория ред  
Насладете се на прохлада благодарение на тези 
щори за прозорците при втория ред седалки. 
Осигуряват защита от слънцето и са лесни за 
поставяне и сваляне. Комплектът включва две щори и 
допълнителна чанта за съхранение. 

1
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Elegance Sport Advance 

Двигател

Тип двигател i-MMD i-MMD i-MMD

Наименование на двигателя Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Работен обем (куб. см) 1993 1993 1993

Диаметър х ход (мм) 81 x 96.7 81 x 96.7 81 x 96.7

Степен на сгъстяване 13.9±0.2 13.9±0.2 13.9±0.2

Клапани 4 VALVES 4 VALVES 4 VALVES

Стандарт на емисиите EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Гориво безоловен (95) безоловен (95) безоловен (95)

Показатели

Макс. мощност на двигателя (кВт при об/мин) 105kW @ 6000 105kW @ 6000 105kW @ 6000

Макс. мощност (к.с. при об/мин) 143 @ 6000 143 @ 6000 143 @ 6000

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин) 186 @ 4500 186 @ 4500 186 @ 4500

Макс. мощност на ел. мотора, кВт/к.с. 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Макс. въртящ момент на ел. мотора (Нм) 315 315 315

0 → 100 км/ч (сек.) 7.8 7.9 8.1

Макс. скорост (км/ч) 180 180 180

Ниво на шума (dB) 65 65 65

Разход на гориво и вредни емисии (WLTP) †

С ниска скорост - CO2 г/км 94 99 101

Със средна скорост - CO2 г/км 89 93 95

С висока скорост - CO2 г/км 96 101 102

С много висока скорост - CO2 г/км 133 140 141

В комбиниран цикъл – CO2 г/км 108 113 114

С ниска скорост - разход л/100 км 4.2 4.4 4.5

Със средна скорост - разход л/100 км 3.9 4.1 4.2

С висока скорост – разход л/100 км 4.2 4.5 4.5

С много висока скорост – разход л/100 км 5.9 6.2 6.2

В комбиниран цикъл - разход л/100 км 4.7 5.0 5.0

Elegance Sport Advance 

Размери

Дължина (мм) 4551 4551 4551

Широчина (мм) 1802 1802 1802

Височина ненатоварен (мм) 1408 1408 1408

Колесна база (мм) 2734 2734 2734

Предна следа (мм) 1547 1537 1537

Задна следа (мм) 1586 1576 1576

Клиренс с шофьора (мм) 128 128 128

Клиренс при пълно натоварване (мм) 111.7 108.6 112.1

Диаметър на завой (мм) 11 11.6 11.6

Радиус на завой при центъра на колелата (мм) 5.8 6.2 6.2

Бр. завъртания на волана от край до край 2.3 2.2 2.2

Обеми

Обем на резервоара (л) 40 40 40

Брой места 5 5 5

Обем на багажника с вдигнати задни седалки (л, VDA) 410 410 404

Обем на багажника с вдигнати задни седалки, вкл. 
подбагажното пространство (л, VDA)

415 415 409

Обем на багажника със сгънати задни седалки, натоварен 
до покрива (л, VDA)

1220 1220 1187

Обем на багажника със сгънати задни седалки, натоварен 
до прозорците, (л, VDA)

820 820 814

Маси

Собствена маса (кг) 1517 1533 1533

Макс. допустима маса (кг) 1865 1930 1930

Полезен товар (кг) 348 397 397

Макс. допустимо натоварване на предния / задния мост (кг) 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895

Макс. доп. маса на ремарке със спирачки (кг) 750 750 750

Макс. доп. маса на ремарке без спирачки (кг) 600 600 600

Макс. натоварване на теглича (кг) 75 75 75

Макс. натоварване на покрива (кг) 65 65 65

Трансмисия

Тип трансмисия eCVT eCVT eCVT

Сигурност

Имобилайзер ◆ ◆ ◆

Дистанционно централно заключване с 2 ключа ◆ ◆ ◆

Алармена система ◆ ◆ ◆

Селективно отключване на вратите ◆ ◆ ◆

Безконтактно отключване и запалване ◆ ◆ ◆

Щора за багажника ◆ ◆ ◆

Легенда:
◆ Стандартно  / – не е налично 
 
† Данните за разход на гориво, взети от резултати от лабораторни тестове по регулации на Европейския съюз, се предоставят със сравнителна цел 
и е възможно да не съответстват на стойностите при реални условия. 
Honda Civic бе подложен на тестове за разход на гориво и вредни емисии в съответствие с новия световен хармонизиран стандарт WLTP по 
норматива на Европейската комисия от 2017/1151. Тези данни отразяват по-добре поведението на автомобила в реални пътни условия. 
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Elegance Sport Advance 

Безопасност

ABS (Антиблокираща спирачна система) ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – предни централни ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – за шофьора и пътника отпред ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – за коленете на шофьора ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – за коленете на пътника отпред ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – за пътника отпред с SRS с 
възможност за изключване 

◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – от задната страна ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – странични отпред ◆ ◆ ◆

Въздушни възглавници – странични, тип завеса (отпред 
и отзад) 

◆ ◆ ◆

Информация за мъртва зона с включено следене на 
страничния трафик

◆ ◆ ◆

Система за подпомагане на спирането (BA) ◆ ◆ ◆ 

Спирачна система за предотвратяване на ПТП ◆ ◆ ◆

Контрол на ускорението за предотвратяване на ПТП 
отпред и отзад 

◆ ◆ ◆

Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) ◆ ◆ ◆

eCall (Europe) ◆ ◆ ◆

Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) ◆ ◆ ◆

Система за вклюкчване на аварийни светлини при рязко 
спиране

◆ ◆ ◆

Предупреждение за челен удар ◆ ◆ ◆

Предни и задни предпазни колани с двустепенно 
управление на натягането (ELR)

◆ ◆ ◆

Ограничител на скоростта с настройка ◆ ◆ ◆

Интелигентен ограничител на скоростта ◆ ◆ ◆

ISO Fix система за детско столче / I-SIZE ◆ ◆ ◆

Сигнализация при напускане на пътната лента ◆ ◆ ◆

Асистент за спазване на пътната лентата ◆ ◆ ◆

Автоматично спиране при ниска скорост ◆ ◆ ◆

Система за спазване на дистанцията при ниска скорост ◆ ◆ ◆

Система за предотвратяане на напускането на пътното 
платно

◆ ◆ ◆

Система за предпазване на пешеходци ◆ ◆ ◆

Асистент при задръствания ◆ ◆ ◆

Система за разпознаване на пътни знаци ◆ ◆ ◆

Електронна система за подпомагане динамичната 
устойчивост на автомобила (VSA)

◆ ◆ ◆

Активни подглавници на предните седалки ◆ ◆ ◆

Интериорни светлини

Бяло амбиентно осветление в тавана ◆ ◆ ◆

Дискретно осветление ◆ ◆ ◆

Осветление за четене ◆ ◆ ◆

Осветление на приборите бяло бяло бяло

Осветление в огледалата в сенника ◆ ◆ ◆

Осветление в багажника ◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Комфорт и удобство

Извод за електричество 12 V отпред и в багажника ◆ ◆ ◆

Климатизация – автоматичен двузонов климатик ◆ ◆ ◆

Климатизация – вентилационни отвори за задните седалки – ◆ ◆

Самозатъмняващо се огледало за обратно виждане – ◆ ◆

Автоматични чистачки ◆ ◆ ◆

Куки за закрепване на товари в багажното отделение ◆ ◆ ◆

Адаптивен автопилот ◆ ◆ ◆

Ел. регулируеми странични огледала ◆ ◆ ◆

Отопляеми ел. огледала ◆ ◆ ◆

Ел. сгъваеми странични огледала ◆ ◆ ◆

Централен подлакътник за предните седалки ◆ ◆ ◆

Електрически стъкла предни и задни ◆ ◆ ◆

Ел. регулируема в 8 степени шофьорска седалка – – ◆

Ел. регулируема в 4 степени седалка за пътника отпред – – ◆

Ел. регулираема лумбална опора на шофьорската седалка ◆ ◆ ◆

Ел. регулируема лумбална опора за предната пътническа 
седалка

– – ◆

Механично регулируема във височина шофьорска седалка ◆ ◆ –

Ел. регулируем подглавник на шофьорската седалка – – ◆

Джоб на гърба на предната пътническа седалка ◆ ◆ –

Джобове на гърбовете на двете предни седалки – – ◆

Отопляеми предни седалки ◆ ◆ ◆

Отопляем волан – – ◆

Дистанционно управление на всички стъкла и огледала 
от ключа

◆ ◆ ◆

Сензори за паркиране (4 предни, 4 задни) ◆ ◆ ◆

Задна седалка, делима 60/40 ◆ ◆ ◆

Централен подлакътник на задната седалка ◆ ◆ ◆

Камера за обратно виждане ◆ ◆ ◆

Огледала в сенника ◆ ◆ ◆

Конзола за слънчеви очила ◆ ◆ ◆

Регулируем във височина и дълбочина волан ◆ ◆ ◆

Интериор

Матирани интериорни панели на вратите ◆ – –

Блестящи интериорни панели на вратите – ◆ ◆

Интериорни дръжки на вратите с ефект платина и хром ◆ ◆ ◆

Спортни педали – ◆ ◆

Кожен волан ◆ ◆ ◆

Тапицерия – черен текстил ◆ – –

Тапицерия – черни кожа и текстил – ◆ –

Тапицерия – черна кожа – – ◆
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Elegance Sport Advance 

Функционалност и технологии

Асистент за динамично управление (AHA) ◆ ◆ ◆

Режими на управление ECON / SPORT / NORMAL / 
INDIVIDUAL

◆ ◆ ◆

Електрическа паркинг спирачка с автоматично задържане ◆ ◆ ◆

Адаптивен електрически сервоусилвател на волана 
(MA-EPS)

◆ ◆ ◆

Електрическо сервоуправление на волана с променливо 
предавателно отношение

◆ ◆ ◆

Асистент за потегляне под наклон (HSA) ◆ ◆ ◆

Старт стоп система / електрически режими ◆ ◆ ◆

Индикатор за трансфера на мощност ◆ ◆ ◆

7” Мултиинформационен дисплей ◆ ◆ –

10.2” Мултиинформационен дисплей – – ◆

Регенеративно спиране / Контрол на забавянето (лостче) ◆ ◆ ◆

Джанти и гуми

Комплект за ремонт на гуми ◆ ◆ ◆

17-цолови джанти от алуминиева сплав в 2 цвята и с ефект 
Diamond Cut 

◆ – –

18-цолови джанти от алуминиева сплав, черен гланц – ◆ –

18-цолови джанти от алуминиева сплав в 2 цвята и с ефект 
Diamond Cut

– – ◆

215/50 R17 93W ◆ – –

235/40 ZR18 91W – ◆ ◆

Аудио и комуникации

Bluetooth система „Свободни ръце“ ◆ ◆ ◆

Дигитално DAB радио ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT със сателитна навигация (9-инчов 
сензорен дисплей, AM / FM / DAB, Apple CarPlay® и Android 
Auto™, трафик информация в реално време)*

◆ ◆ ◆

8 говорителя ◆ ◆ –

Premium аудиосистема с 12 говорителя Bose – – ◆

Тонколони – високочестотни отпред ◆ ◆ ◆

Тонколони - централни – – ◆

Събуфер – – ◆

Управление на аудиосистемата от волана ◆ ◆ ◆

USB порт - 2 броя отпред ◆ ◆ ◆

USB порт – 2 броя отзад ◆ ◆ ◆

Безжичен Apple CarPlay® ◆ ◆ ◆

Безжично зареждане – ◆ ◆

Възможно е функциите и услугите на приложението Apple CarPlay® да не са достъпни във всички географски региони и това подлежи на 
промяна. За да използвате Android Auto™, е необходимо да го изтеглите от Google Play™ на своя смартфон. Наличието на приложението 
подлежи на промяна и е възможно да варира според географското Ви положение. Същото важи и за Android Auto™. Apple CarPlay® е 
търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Elegance Sport Advance 

Екстериор

Антена тип „перка на акула“ в цвета на каросерията ◆ ◆ ◆

Дръжки на вратите в цвета на каросерията ◆ ◆ ◆

Странични огледала в цвета на каросерията ◆ – ◆

Черни странични огледала – ◆ –

Панорамен покрив, отварящ се с плъзгане – – ◆

Тонирани стъкла ◆ ◆ ◆

Черни рамки на стъклата – ◆ –

Хромирани рамки на стъклата ◆ – ◆

Екстериорни светлини

Фарове с адаптивен светлинен интензитет при шофиране 
(ADB)

– – ◆

Автоматично регулиране на фаровете ◆ ◆ ◆

Дневни LED светлини ◆ ◆ ◆

Предни LED фарове за мъгла ◆ ◆ ◆

Предни светлини с таймър (функция изпращане до дома) – ◆ ◆

Предни LED светлини ◆ ◆ ◆

Автоматично превключване между къси и дълги светлини ◆ ◆ ◆

Задни LED светлини ◆ ◆ ◆

Предни LED мигачи ◆ ◆ ◆

Front Indicator LED lights ◆ ◆ ◆
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Показаните на снимката модели са Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance в 
бял перлен цвят Platinum White Pearl и Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport в 
цвят син металик Premium Crystal Blue Metallic. Допълнителна информация 
относно обзавеждането при различните нива на оборудване ще откриете 
на стр. 78-83.
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Описаните спецификации се отнасят до който и да е конкретен продукт, наличен, или 
офериран за продажба. Бултрако АД и производителят си запазват правото да изменят 
публикуваната информация, включително и цветовете. Възможни са по-малки, или по-
големи промени. Дата на последна редакция - 31.08.2022. 

Бултрако АД. Официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда.

Honda ползва отговорно хартия от производители от ЕС. Моля, не ме изхвърляйте, дайте 
ме на приятел, или ме рециклирайте. 

www.honda.bg


