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Компанія Honda в 1972 році
запропонувала світу революційний автомобіль Honda Civic
першого покоління. Компактний
передньопривідний 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.
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 автомобіля та
робить його схожим радше на
елегантне чотиридверне купе,
аніж на класичний седан.
Автомобіль побудований на
новій глобальній платформі,
завдяки якій він став легшим,
більш жорстким, центр тяжіння
став нижчим. Сидіння забезпечують по спортивному низьку
посадку, а точне кермо — відчуття абсолютного драйву.
Поєднуючи знання та значний

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

досвід спортивних змагань, інженерами Honda було розроблено нову підвіску, балансуючу
на межі гостроти керованості
та максимального комфорту
задля задоволення водія та
пасажирів.

Модель Civic 4D для України обладнано збалансованим 1,6-літровим бензиновим двигуном
з технологією i-VTEC, який
в парі з трансмісією CVT
забезпечує високу паливну
економічність та динамічний

характер автомобіля за різних умов руху. Саме в поєднанні високої продуктивності,
надзвичайної надійності та філігранної керованості проявляється характер справжньої
породи Honda.

Стилістика оформлення салону перегукується із сучасним
зовнішнім виглядом моделі, її
характером та рівнем технологічності в кожній деталі.
Електронна панель приладів з
LCD екраном, клімат-контроль,
система круїз-контролю, камера заднього огляду та великий
перелік додаткового обладнання створюють відмінну атмосферу та задоволення від керування автомобілем. Широкий
набір вже встановленого обладнання перевершує очікування найвимогливіших клієнтів та
підіймає планку в своєму класі.
В автомобілі відчувається увага
інженерів до кожної дрібниці,
ергономічність розміщення органів керування та якість виконання - на найвищому рівні.
Дякуючи подовженій колісній
базі салон автомобіля став значно просторішим і зручнішим.
Великі вікна та люк у даху посилюють відчуття від великого
простору, який оцінять 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.

Фірмова аудіо система Honda Connect дозволяє перетворити автомобіль на справжній мультимедійний центр, який дозволяє мандрувати мережею Інтернет або інтегрувати смартфон через Apple CarPlay
та Android Auto. Завдяки цьому є змога користуватись мобільними
додатками прямо з головного екрану, зокрема навігаційними, з відображенням завантаженості доріг, медіаплеєрами та іншими.

Специфікація
Civic 4D

Civic 4D

ДВИГУН

МІСТКІСТЬ
1.6 i-VTEC бензиновий
4-циліндровий,
16-клапанний

Тип двигуна
Робочий об’єм (см3)
Стандарт вихлопу
Паливо

Місткість багажного відділення - задні сидіння підняті
(л, VDA метод)

519

1597

Місткість паливного бака (л)

46

Euro 6

ВАГА

А-95

Вага в спорядженому стані (кг)
Максимально дозволена вага (кг)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1248 - 1285
1700

92 / 6500

Корисне навантаження (кг)

415-452

Максимальна потужність (к.с./хв )

125 / 6500
152 / 4300

Максимально дозволене навантаження на вісь передню / задню (кг)

870/845

Максимальний крутний момент (Нм/хв-1)

Максимальна потужність (кВт /хв-1)
-1

Прискорення 0 - 100 км/год (сек)

11,5

Максимальна швидкість (км/год)

196

ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИХЛОП**

Максимально дозволена вага причепа
з гальмами (кг)

800

Максимально дозволена вага причепа без гальм (кг)

500

Міський цикл (л/100 км)

8,7

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ

Шосе (л/100 км)

4,9

Довжина х Ширина (з дзеркалами) х Висота, мм

6,3

Колісна база, мм

Комбінований цикл (л/100 км)

Ширина колії: передньої/задньої, мм

ТРАНСМІСІЯ
Тип коробки передач
Тип привода

CVT
передній

4658 x 1799 (2075) x 1433
2700
1547 / 1563

ІНШЕ
Програма «Підтримка в дорозі»

3 роки

Комплектація Elegance

ABS — Ей Бі Ес, EBD — І Бі Ді, Brake Assist — Брейк Ассіст, Vehicle Stability Assist — Вехікел Стабіліті Ассіст, ISOFIX — Ізофікс, DWS — Ді Дабл’ю Ес, HSA — Ейч Ес Ей, CONNECT— Коннект, USB
— Ю Ес Бі, HFT Bluetooth — Ейч Еф Ті Блютус, VDA — Ві Ді Ей, Elegance – Еліганс, i-VTEC – Ай-ВіТек, Euro – Євро, CVT – Сі Ві Ті, ECON – ікон, AM/FM – Ей Ем / Еф Ем, LED – Ел І Ді, LCD – Ел Сі Ді,
Apple CarPlay – Еппл Карплей, Android Auto – Андроід Авто.

** Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань, регульованих ЄС. Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування,
якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов експлуатації автомобіля. Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Постачальник
залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни.

КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ
Автоматичний клімат-контроль		
Фронтальна подушка безпеки водія		
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Автоматичне вмикання склоочисників (датчик дощу)		
c можливістю відключення		
Круїз-контроль		
Бокові подушки безпеки (передні)		
Електропривід та підігрів зовнішніх дзеркал		
Шторки безпеки в отворі бічних вікон
Електропривід складання зовнішніх дзеркал		
(для переднього і заднього ряду сидінь) 		
Автоматичні склопідйомники всіх вікон дверей		
Підголівники передніх сидінь із захистом від хлистової травми		
Дистанційне закриття всіх вікон на ключі		
Антиблокувальна система гальм (ABS)		
Підігрів передніх сидінь		
Електронна система розподілу гальмівної сили (EBD)		
Датчики паркування (спереду і ззаду)		
Система допомоги при екстреному гальмуванні (Brake Assist)		
Складання задніх сидінь 60/40		
Система курсової стійкості (Vehicle Stability Assist)		
Центральний підлокітник ззаду		
Кріплення ISO Fix		
Камера заднього огляду		
Автоматичне включення аварійної сигналізації		
Косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках		
Система контролю тиску в шинах (DWS)		
Регулювання керма по висоті та глибині		
Іммобілайзер		
Розетка 12V спереду		
Сигналізація		
ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Пульт дистанційного керування ц/з та багажником		
Освітлення салону при відкритті дверей		
ІНТЕР’ЄР - ОЗДОБЛЕННЯ
Плафони освітлення спереду		
Матеріал салону - тканина		
Освітлення багажника		
Сріблясте оздоблення внутрішніх ручок дверей		
Освітлення бардачку		
Шкіряне оздоблення керма		
Підсвічування косметичних дзеркал в сонцезахисних козирках		
Оздоблення ручки КПП шкірою		
АУДІО І ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ
ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Аудіосистема Honda CONNECT AM/FM з екраном 7 дюймів		
Режим ECON		
Дистанційне керування аудіо-системою на кермі		
Електричне стоянкове гальмо		
6 Динаміків		
Адаптивний електропідсилювач керма		
HFT Bluetooth		
Система допомоги при старті на схилі (HSA)		
Роз’єм Aux-in		
ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Роз’єм HDMI, 2 роз’єми USB спереду		
Люк з електроприводом		
ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Зовнішні ручки в колір кузова		
Автоматичне вмикання зовнішнього освітлення (датчик світла)		
Зовнішні дзеркала в колір кузова		
Світлодіодні вогні денного світла		
ДИСКИ І ШИНИ
Протитуманні передні фари		
Легкосплавні диски 16’ 		
Таймер відключення фар головного світла		
Шини 215/55R16 93H		
Галогенові лампи фар головного світла		
Тимчасове запасне колесо (докатка)		
Додатковий стоп-сигнал (LED)		

Технології

Мультифункціональне кермо

Мультиінформаційний дисплей
панелі приладів

Камера заднього огляду

Система ECON

Паркувальне гальмо з електроприводом

Підігрів передніх сидінь

Кольори кузова

TAFFETA WHITE

POLISHED METAL METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо
відрізнятися від того, як вони виглядають насправді
Crystal Black Pearl — Крістал Блек Перл; Lunar Silver Metallic — Лунар Сілвер Металік;
Polished Metal Metallic — Полішед Метал Металік; Taffeta White — Таффета вайт.

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

