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Компанія
Honda
понад
45 років тому запропонувала світу революційний автомобіль Honda Civic першого покоління. Компактний
передньоприводний автомобіль став справжньою
легендою. Автомобіль випереджав час своїми інженерними новаціями, що створили автомобілю репутацію
надійного, потужного, екологічного та економічного
автомобіля. Модель Civic
справедливо займає важливе місце в продуктовій
лінійці бренду Honda. Від
початку свого існування,
своїми гаманцями за модель Civic проголосували
понад 20 мільйонів покупців
по всьому світу, тому Civic
є одним з найбажаніших автомобілів всіх часів.
Нове ювілейне 10 покоління
моделі Civic, дизайн якого
створювався з урахуванням
уподобань покупців усього
світу, сьогодні можна придбати на всіх континентах.
Модель зберегла впізнаваний силует, але в іншому
істотно змінилася. У порівнянні з попередником новий Civic додав у розмірах,
він став довшим, ширшим
та нижчим, що за габаритами ототожнює його
з седанами вищого класу.
Агресивний дизайн кузова
підкреслює спортивний дух
новинки.
Автомобіль
побудований
на новій глобальній платформі, завдяки якій він став
легшим, більш жорстким,
центр тяжіння став нижчим.
Сидіння забезпечують поспортивному низьку посадку, а гостре кермо — відчуття абсолютного драйву.

Комплектація Elegance
Honda – Хонда; Civic – Сівік; i-VTEC – ай-ВіТЕК; Eco Assist – Еко Ассіст; ECON – Екон; i-MID – ай-МІД; ENGINE START/STOP – «запуск/зупинка двигуна»

З метою досягнення максимального комфорту інженерами було розроблено нову
підвіску.
Стилістика оформлення салону перегукується із зовнішнім виглядом моделі та її
характером. Аудіо система з технологією Bluetooth
Audio, клімат-контроль, система круїз-контролю, камера заднього огляду та велика кількість додаткового
обладнання створюють відмінну атмосферу та задоволення від керування автомобілем.
Завдяки подовженій колісній базі салон автомобіля
став значно просторішим
і зручнішим. Збільшення
простору оцінять всі пасажири як переднього, так
і заднього ряду сидінь.
Варто відзначити, що новий
Civic 4D є одним з лідерів
в класі за обсягом багажного відділення, який сягнув 519 літрів. Задні сидіння мають роздільні спинки,
що складаються в пропорції 60:40. Низька навантажувальна висота і широкий
отвір багажного відділення
робить користування автомобілем максимально комфортним.
Модель Civic 4D, яка пропонується на ринку України,
обладнано збалансованим
1,6-літровим
бензиновим
двигуном з технологією
i-VTEC в парі з трансмісією
CVT, що забезпечує високу паливну економічність
та динамічний характер
автомобіля за різних умов
руху.

Специфікація
Civic 4D

Civic 4D

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ТРАНСМІСІЯ

Довжина, мм

4648

Тип приводу

Ширина, мм

1799

Тип КПП

Висота, мм

1416

ПІДВІСКА

Колісна база, мм

2698

Кермове управління

Колія передня, мм

1543

Шестерня-рейка,
з електропідсилювачем

Колія задня, мм

1557

Тип підвіски, Передня

Незалежна, МакФерсон

Обсяг багажника (відповідно VDA), л

519

Кількість місць

5

ВАГА
Споряджена маса, кг

1254

Максимально допустима маса, кг

1700

ДВИГУН

Тип двигуна

1,6 L SOHC i-VTEC
(бензиновий,
4-циліндровий, 16-клапанний
з системою керування
клапанами i-VTEC)

Тип підвіски, Задня

передній
CVT (варіатор)

Незалежна, багатоважільна

Тип гальм

дискові з ABS

Гальмівні диски передні

вентильовані

Гальмівні диски задні

не вентильовані

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість км/год

196

Прискорення 0-100 км/год, с

11,6

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО
Міський цикл (л/100км)

9,2

Заміський цикл (л/100км)

5,2

Максимальна потужність, к.с./об. хв.

123/6500

Комбінований цикл (л/100км)

6,7

Максимальний крутний момент, Нм/об. хв.

152/4300

Тип пального

A95
47

Обсяг двигуна, см3

1597

Місткість паливного бака, л

Ступінь стиснення

10,7:1

ШИНИ ТА ДИСКИ

Діаметр циліндра, мм

81,0

Размір шин

Хід поршня, мм

77,5

Діаметр дисків

215/55 R16
16×7 J

КОМФОРТ

6 подушок безпеки

Клімат-контроль

Іммобілайзер

Оздоблення сидінь тканиною

Ключ із пультом дистанційного керування замками

Сонячний люк з електроприводом

Протикрадіжкова сигналізація

Електропривід та підгрів зовнішніх дзеркал
Електропривід складання дзеркал

АУДІОСИСТЕМА

Автоматичні склопідіймачі всіх вікон

Аудіосистема AM/FM з дисплеєм на 5”

Підігрів передніх сидінь

Кількість динаміків

Паркувальне гальмо з електроприводом

Кнопки керування аудіосистемою на кермі

Система утримання гальма при зупинці

Bluetooth Audio

Склоочисники з сенсорами дощу

Підтримка MP3

Сенсори освітлення

USB-роз’єм

Телефонна система HFT Bluetooth
Камера заднього огляду

ОСВІТЛЕННЯ

Передні датчики паркування

Світлодіодні денні ходові вогні

Задні датчики паркування

Галогенові фари ближнього світла

Кермо ооздоблене шкірою

Галогенові фари дальнього світла

Важіль КПП оздоблений шкірою

Механічне регулювання кута нахилу передніх фар

Круїз-контроль

Галогенові протитуманні фари

Багатофункціональний дисплей
ЕКСТЕР’ЄР
БЕЗПЕКА

Колісні диски легкосплавні 16-дюймові

Система ABS/EBD

Запасне колесо (докатка)

Система курсової стійкості (VSA)
Система допомоги під час старту вгору (Hill Start Assist)

ІНШЕ

Адаптивний електропідсилювач керма (EPS)

Система ECON

Система допомоги при гальмуванні (BA)

Складані спинки задніх сидінь в пропорції 40:60

Аварийна сигналізація при екстренному гальмуванні (ESS)

Дверні ручки та корпуси дзеркал пофарбовані в колір автомобіля

Система контролю за тиском в шинах

ISOFIX

6

1

SOHC — Ес оу Ейч Сі, i-VTEC — ай-ВІТЕК, VDA — Ві Ді Ей, CVT — Сі Ві Ті, ABS — Ей Бі Ес, VSA — Ві Ес Ей, EBD — І Бі Ді, Hill Start Assist — Хілл Старт Ассіст,
EPS — І Пі Ес, BA — Бі Ей, ESS — і Ес Ес, Bluetooth Audio — блютус-аудіо, MP3 — Ем Пі Три, USB — Ю Ес Бі, Econ — Ікон, ISOFIX — Ізофікс, Elegance — Еліганс.

Комплектація Elegance

Технології

Підігрів передніх сидінь

Режим ECON

Сенсор дощу

Камера заднього огляду

Спортивне кермо

Паркувальне гальмо з електроприводом

Кольори кузова

Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо
відрізнятися від того, як вони виглядають насправді

BRILLIANT SPORTY BLUE

CRYSTAL BLACK

LUNAR SILVER

MIDNIGHT BURGUNDY

POLISHED METAL

TAFFETA WHITE

Ваш уповноважений дилер:

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

ТОВ «Прайд Мотор»
www.honda.ua
1. Брілліант спорті блу; 2. Крістал блек; 3. Лунар сілвер; 4. Міднайт бургунді; 5. Полішед метал; 6. Таффета вайт

