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Honda Civic har et helt unikt koncept med høj ydeevne og en innovativ stil. Og 

vores kunder, der er ligeså unikke som bilen, har et stort udbud af eksklusivt til-

behør at vælge imellem. Grib muligheden for at forvandle Honda Civic til din egen 

drømmebil. Vælg et kraftigt lydanlæg og et sporty interiør og hvorfor ikke blanke 

alufælge og en Grand Prix-pakke. Vores program med originalt tilbehør gør dine 

drømme til virkelighed.

Skræddersy din drømmebil
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Klæd dig og din Honda Civic på til en aften i byen. 

Hondas originaltilbehør, der fremhæver det sporty 

look, kommer helt sikkert til at fange omgivelsernes 

opmærksomhed.

Elegant

Skørt, bag

Spoiler på bagklappen

Sideskørter

17” alufælge
51 › Gearknop, 6-trins manuel  

  gearkasse
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50 › Sportspedaler 52 › Gearknop, i-SHIFT

46 › Barnestol gruppe 0+   
  Isofi x

49 › Barnestol gruppe 2-347 › Barnestol gruppe 1+ 48 › Barnestol gruppe 1+   
  Isofi x
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54 › Tagbøjler 
(med to ekstra beslag foran til ekstra last)
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55 › Ski- og snowboardholder

53 › Læderbeklædt rat

57 › Tagboks 350 l56 › Skiboks 320 l
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61 › Anhængertræk med 
  fast kugle

58 › Cykelholder (Classic) 60 › Cykellift

62 › Anhængertræk med 
  aftagelig kugle

59 › Cykelholder (Easy-fi t)

71 › Hundegitter 72 › Køletaske 73 › Netadapter til køletaske

69 › Ryglænslomme til 
  bagsædet

67 › Bagagerumsbakke
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63 › Cykelholder til 
bagagerummet

65 › Fastspændingsnet 66 › Bagagerumsmåtte64 › Fastspændingsbælte
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Honda Civic er et mesterværk i ingeniørkunst og 

design, en lysende stjerne. Med vores tilbehørs-

program tilpasser du din Civic efter din livsstil.

Mesterværk



› Grand Prix-pakke
Lakerede skørter foran, bagpå og på siderne.
Lakeret spoiler på bagklappen

Spoiler på bagklappen

17” alufælge

Sideskørter
Skørt, for

Tågelygter
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Beskyttelseslister til bageste 
kofanger

Pynteliste til bageste kofanger

Beskyttelseslister til forreste kofanger

Dørbeskyttelseslister

Fuldend Civics fl otte former, og giv din bil et endnu skarpere udseende med de elegante 
pyntelister til kofangerne.

› Citypakke “Eksklusiv”
Lakerede beskyttelseslister på kofangerne for og bag
Lakerede dørbeskyttelseslister
Lakerede parkeringssensorer
Bundmåtter, Elegance



Manøvrer uden besvær på selv de mindste parkeringspladser. 4 sensorer, integreret i den bageste 
kofanger, registrerer alle forhindringer på 1,5 meters afstand og advarer med et tydeligt lydsignal.

Pynteliste til forreste kofanger

Beskyttelseslister til 
forreste kofanger

Beskyttelseslister til bageste 
kofanger

Dørbeskyttelseslister

Tågelygter
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Findes der en bedre måde at give din bil et mere sporty 

udseende på end store, blanke alufælge og brede 

dæk? Vi har et omfattende fælgeprogram at friste dig 

med, uanset om du foretrækker et elegant, et sporty 

eller et diskret eksteriør.

Sporty



Opgrader din Civic med alufælge, så får du en skarpere profi l. I vores program 
fi nder du 16”, 17” og imponerende 18” alufælge.

18” alufælge

Smut rundt om gadehjørnerne med sportsaffjedring. 
Du får et endnu bedre vejgreb, og din Civic bliver 
mere tiltrækkende og mere sporty.
(fås fra sommeren 2006)

Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale Honda-forhandler.

Sportsaffjedring

17” alufælge

16” alufælge
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Specifi kationer for opgradering af højttalere:

“Dual cone”-højttalere Koaksiale højttalere

Maks. input 60 W

Nominel input 20 W

Lydtrykniveau 85 dB

Frekvensinterval 30 – 30 kHz (- 15 dB) 30 – 40 kHz (- 15 dB)

Impedans 4 Ω

Magnet Lineærdynamisk magnet

Woofer Orange Pearl Mica

Sub “Super high” -

Tweeter - “Dome”

Højttalergitter Letvægtsgitter af typen “dome”

Vægt 255 g 280 g

Musik
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Topkvalitet og perfekt pasform er, hvad du kan forvente 

dig af tilbehøret til lyd og elektronik. Tilbehøret er spe-

cialudviklet til Civic. Forfi n din Civic med den perfekt 

integrerede, førsteklasses lyd- og elektronikpakke, og 

oplev den ultimative køreoplevelse. 

Det viste tilbehør:

› Bass System pakke
› Opgraderede højttalere (“dual cone”)
› Opgraderede højttalere (koaksiale)
› Højttalerringe

Svælg i en dybere bas og klarere lyd med Bass System-pakken. Pakken, 

der giver dig ekstra lydeffekt, indeholder to specielle lavfrekvenshøjttalere, 

der monteres bag i kabinen. Du får en garanteret højkvalitets lyd i lav- og 

mellemregistret. For at opnå en baseffekt i balance kan du montere to “dual 

cone”- eller koaksialhøjttalere i fordørene og to ekstra diskanthøjttalere i 

afdækningspladen til sidespejlene – og det hele er naturligvis fuldt inte-

greret. Og resultatet? En klar og tydelig lyd i hele frekvensintervallet. 



i-VES (In-Vehicle Entertainment System) giver 
dig privatbio i bilen. Du kan se dvd, lytte til 
din yndlingsmusik på cd eller MP3-afspiller 
eller koble din spillekonsol til. Med i-VES 
kommer din Civic unægteligt til at være i 
begivenhedernes centrum.
(incl. 2 trådløse hovedtelefoner)

Bak kamera

Så snart du sætter bilen i bakgear, vises billedet fra det bageste kamera 
på navigationsskærmen. Du får et trygt og sikkert overblik over det, der 
sker bag ved din Civic.
(kun til Executive)

Bluetooth®-telefonsystemet er en enkel, 
sikker og meget bekvem håndfri løsning, 
som lader dig klare dine telefonsamtal-
er, samtidig med at du beholder fokus 
på vejen. 



14

1

5

2 4

3

Lad din personlige stil udfolde sig, hver gang du sætter 

dig bag rattet. Med det store udbud af interiørtilbehør 

kan du tilpasse din Civic efter dine egne ønsker.
Cool
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› Blue Ambient-lys 
Blue Ambient-lyset er med til at skabe en 
cool atmosfære i Civic-kabinen, når det 
oplyser gulvet foran.

1



› Gearknop 
En sporty gearknop som kan bestilles til  
6-trins manuel eller i-SHIFT gearkasse

› Læderbeklædt rat 
Sporty og smart rat i læder og aluminium. 

 (standard på Sport og Executive)

› Sportspedaler 
Blanke aluminiumspedaler

3

2 4

› Dørtrin 
Dørtrin med Civic-logo i rustfrit stål-finish, en designdetalje, som 
samtidig er praktisk.

5
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1 › Pynteliste til forreste kofanger 2 › Pynteliste til bageste kofanger

4 › Sideskørter

6 › Beskyttelseslister til forreste kofanger

9 › Stænklapper, for

5 › Spoiler på bagklappen

7 › Beskyttelseslister til bageste kofanger

8 › Dørbeskyttelseslister 10 › Stænklapper, bag

3 › Skørter, for og bag
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11 › Tågelygter

14 › 16”alufælge
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15 › 16” alufælge

12 › Parkeringssensorer, bag
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16 › 16” alufælge
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22 › 17” alufælge

26 › Hjulmøtrikker (20 stk.)

23 › 18” alufælge 24 › 18” alufælge

25 › Låsemøtrikker

18 › 17” alufælge

21 › 17” alufælge

27 › Sportsaffjedring

19 › 17” alufælge
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32 › Bak kamera

39 › Bluetooth®-telefonsystem

40 › Blue Ambient-lys

42 › Bundmåtter, Standard

41 › Dørtrin

43 › Bundmåtter Elegance 

33 ›  i-VES 
(In-Vehicle Entertainment System)

38 › Diskanthøjttalere, for
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35  › Bassystem 

36 › Opgraderede højttalere 
(“dual cone”)

37 › Opgraderede højttalere 
(koaksiale)

31 › Cd-afspiller med plads til  
  8 cd’er

45 › Barnestol gruppe 0+

28 › Cassette Player
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85 ›  Luksuspakke
Bak kamera
Dørbeskyttelseslister
Blue Ambient-lys
Bundmåtter Elegance
(kun til Executive)

Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale Honda-forhandler.
www.honda-access.com
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74 › Concert-pakke
Diskanthøjttalere, for
Opgraderede højttalere 
(“dual cone”)
Bassystem

75 › Concert-pakke
Opgraderede højttalere 
(koaksiale)
Bassystem

76 › Citypakke “Basis”
Lakerede beskyttelseslister på 
kofangerne for og bag
Lakerede dørbeskyttelseslister
Bundmåtter, Standard

77 › Freetime-pakke
Gummimåtter for og bag
Bagagerumsbakke

78 › Travel-pakke
Fastspændingsbælte
Fastspændingsnet
Bagagerumsmåtte

82 › Executive-pakke
Pyntelister til kofangerne 
for og bag
Tågelygter, (kun til Comfort)

83 ›  Opgraderingspakke
Bluetooth®-telefonsystem
Dørbeskyttelseslister 
Blue Ambient-lys
Bundmåtter Elegance

Comfort-pakker

Premium-pakke

Sportspakke
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87 › Grand Prix-pakke
Lakerede skørter foran, bagpå 
og på siderne.
Lakeret spoiler på bagklappen

80 › Citypakke “Eksklusiv”
Lakerede beskyttelseslister på 
kofangerne for og bag
Lakerede dørbeskyttelseslister
Lakerede parkeringssensorer
Bundmåtter Elegance
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HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre udstyr 

og specifikationer uden forudgående meddelelse. Detaljer, farver, 

beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orientering. De 

komponenter, som er angivet i brochuren, kan afvige fra det 

udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere hos din 

Honda-forhandler. En udførlig beskrivelse finder du i vores 

hovedbrochure. For seneste opdateringer se www.honda.dk 

Honda Motor Europe - Denmark
Kokholm 13, 6000 Kolding

Tlf. 76 30 55 30
www.honda.dk


