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HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer i udstyr eller

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.

Du kan se de seneste opdateringer på www.honda.dk



Alabaster Silver Metallic lraeP eznorB peeDdeR onaliMlraeP kcalB kwahthgiN

farver

stofbetræk

tekniske specifikationer

udstyr

Civic Type R
Sikkerhed
VSA (elektronisk stabiliseringssystem)
4 stk. trepunktsseler
Sidekollisionsbeskyttelse i dørene
Airbag i fører og passagerside
Sideairbags
Gardinairbags
ABS, blokeringsfri bremser
Låsbare bagsædeseler (til barnestol)
EBA, nødbremseassistance
EBD, elektronisk bremsekraftfordeling
Tågelygter, bag
Forlygtejustering, manuel
Startspærre
Barnestolsmontering, ISOFIX
Selejustering, højde (B-stolpe)
Forsæder med seleforstrammere og
belastningsbegrænsere
Selepåmindelse, for og bag
Bagagerumsafdækning

Komfort
12 volt stik, for og bag
Fjernbetjent centrallås
Multiinformationsssystem med aflæsning af udvendig
temperatur
Bagagerumslys
Armlæn for 
Kopholder, for og bag
Forrudevisker med variabelt interval
Belyst handskerum
Overhalingsblink
Elektriske sideruder, for 
Op/ned auto, fører og passager
Individuelt nedfældelige sæder (60:40)
Sidespejle, el-justerbare og elopvarmelige
Justerbar rat, tilt/teleskopfunktion
Makeupspejle og billetholder i førerside
Bagagekroge i bagagerum
VTEC-indikator
Kørelys

Design
Pedaler og fodstøtte af aluminium
Alugearknop
Aluminiumliste på trin med Type R-logo
Racersæder med alcantara-indtræk
Mørk tonet krom på udvendige dørhåndtag
Gearmanchet i læder med røde syninger
Læderrat med røde syninger
Sølvlook på indvendige dørhåndtag
Type R-serienummerskilt

Garantier

3 år eller 100.000 km fabriksgaranti, 12 års garanti
mod gennemtæring, 3 års lakgaranti, 10 års garanti
mod gennemtæring på specifikke undervogns-
komponenter, 5 års garanti mod gennemtæring på
udstødning. Road Side Assistance (kontakt din
forhandler for at få flere oplysninger).

Racersæder med alcantara-indtræk

Civic Type R Plus
Udover udstyret til Type R har Type R Plus
følgende standardudstyr

Sikkerhed
Tågelygter, for
HID/Xenon lygter med automatisk justering og
forlygtevaskere

Komfort
Belyst makeupspejle 
Lydanlæg (læser cd’er samt MP3/WMA) med
fjernbetjening i rattet, farttilpasset lydstyrke,
AUX-stik og 6 højttalere 
Fartpilot, ratbetjent
Dual Zone-klimaanlæg 
Regnsensor
Tyverialarm
Elektrisk sammenklappelige sidespejle

CETV-i 0,2R epyT civiC
Bremser Skivebremser for og bag (ventilerede for) med ABS, EBD og Brake Assist

Affjedring
For: MacPherson-fjederben med nedre aluminium-wishbones, spiralfjedre,

gasstøddæmpere og krængningsstabilisator
Bag: Torsionsophæng (kompenserer for spidsning og hjulstyrt), spiralfjedre,

gasstøddæmpere og krængningsstabilisator

Hjul 18"x7,5" alufælge, ET 55, 225/40R18

Mål
5441x5871x0724mm,edjøh x edderb x edgnæL

0262mm,dnatsfaleskA
0351/5051mm,gab/rof,eddivropS

3,021mm,edjøhirF
584l ADV sdalpsmuregagaB

Bagagerumsplads VDA l sammenklappede bagsæder 1352

Karosseri
Karosseri Selvbærende zink galvaniseret stålkarrosseri med sikkerhedskabine

Vægt
54gk,gnintsalebgat.skaM

0071gk,tgævlatoT
)0041( 2731)sulP R epyT( gk,tgæv ralkerøK

CETV-i 0,2R epyT civiC
Motor 4-cylindret i-VTEC-aluminiummotor med 16 ventiler, dobbelt overliggende 

knastaksel, variabelt ventilløft og -timing samt balanceaksler 
89913mc,nemulovgalS
68x68mm,edgnælgals x.maidrednilyC

0,11noisserpmoK
Maksimal effekt, hk(kW) ved o/min. 201(148)/7800
Maksimalt drejningsmoment ved o/min, Nm 193/5600

IF-MGPmetsysfotsdnærB
59 irfylBepytfotsdnærB

Ydeevne
532t/mk,dehgitsahpoT
6,6 t/mk 001-0,noitareleccA

Brændstofforbrug 1999/101/EC*
0,11 l/mk,lesrøk tednalB
3,41 l/mk,lesrøksjevednaL
9,7  l/mk,lesrøkyB
512mk/g,gnindeldu-2OC

05 l,nemulovknaT
5002essalkøjliM

Transmission
essakraeg leunam snirt-6noissimsnarT

Chassis
gnirytsovres ksinortkelEmetsyserytS

81,11m,suidaredneV
92,2galsdutar tdluF

* Brændstofforbruget er målt efter en fastlagt kørecyklus i henhold til EF-direktiv 1999/101/EC. Afhængig af kørsel samt vejr- og vejforhold kan forbruget afvige i forhold til de officielle tal.


