
Originalt tilbehør

Civic  
5-dørs
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Alle elsker en visionær - en som tør tænke anderledes, 

og som tør gøre tingene på en anden måde. Kast dig 

ud i det,og gør din drøm til virkelighed. Forestil dig, 

hvordan du virkelig ønsker, din Honda Civic skal se ud. 

Takket være Hondas store udvalg af ekstraudstyr, kan 

du let gøre din drøm til virkelighed. 

Vær en  
Visionær
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2. FRONT-, HÆK- OG SIDESKØRTER Disse slanke og attraktive skørter fremhæver 
den naturlige sporty stil, som din 5-dørs Civic har, og de får bilen til at se tjekket ud.

3. HÆKSPOILER Hækspoileren er designet til på perfekt vis at komplementere 
bilens originale stil ved at tilføre din 5-dørs Civic et elegant, aerodynamisk og sporty 
udtryk.

4. 18" ALUFÆLGE – “BLADE” En fryd for øjet og stilmæssigt originale... disse 
alufælge med kromskygger har det hele.

5. BESKYTTELSESLISTER FORAN, BAGPÅ OG PÅ SIDEN Beskyt din bils karosseri 
med disse flotte beskyttelseslister til montering foran, bagpå og på siden af bilen.

6. PARKERINGSSENSORER Er du nervøs for at få buler i bilen, når du parkerer 
den? Disse Parkeringssensorer advarer dig, når der er en forhindring.

1. FRONTGRILL Frontgrillen har et skarpt design og understreger det 
ekstraordinære udseende, som bilens forende allerede har.  

Giv din 5-dørs Honda Civic lækkert tilbehør, så den 

tiltrækker sig misundelige blikke. Imponer dem med 

en unik kombination af udvendigt tilbehør, som 

fuldender din bils design. Vær dig selv.

sKiL DiG UD 
FrA MænGDen 2
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Fire GAnGe BeDre

Sammenlignet med almindelige stålfælge er alufælge lettere, 

flottere og giver en bedre udsivning af varmen fra bremserne, og 

de forbedrer dine køreegenskaber. Det er fire gode grunde til at 

vælge et skinnende sæt alufælge til din Honda Civic.
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BLADE

DELTA

THUNDER

BLADE

STORM

EPSILON

PENTA TECHNIC

ALUFÆLGE Disse klassiske alufælge ser ikke bare godt ud; de forbedrer også din bils køreegenskaber.  
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1. LÆDERRAT Et læderrat ser ikke bare flot ud og føles godt - det højner også 
køreglæden.

2. INDVENDIGE PANELER Civic’ens indvendige paneler gør den stilsikker og lækker 
at se på. De forvandler et standard instrumentbræt til noget ekstraordinært.

3. BUNDMÅTTER “ELEGANCE” Disse bundmåtter, som er praktiske, holdbare og 
har Civic-logoet på, yder en effektiv beskyttelse af de originale måtter.  

4.  DØRTRIN MED OPLYST LOGO De flotte dørtrin til de forreste døre er lavet i 
rustfrit stål og pyntet med et blåt oplyst logo. De yder en stilren beskyttelse til 
din Honda Civic. 

inTeriØr Der 
GiVer MeninG

Sæt dit personlige præg på din Civics interiør. Vælg mellem 

en række interiørtilbehør, og få det præcis, som du vil. 
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BLUETOOTH®-SYSTEM  Håndter dine opkald på en sikker måde 
med Bluetooth®-systemet. Ved hjælp af den nyeste teknologi giver 
dette håndfri sæt fuldstændig stemmekontrol, når du vil besvare 
eller afbryde et opkald, og når du vil ringe op med et navn. 

ADAPTER TIL iPod Tilslut din Apple iPod, og få nem adgang til 
hele din samling med digital musik når som helst over din bils 
lydanlæg.

BrUGerVenLiG TeKnoLoGi 
TiL CooL BiLTUre

Civics audio- og elektroniksystem gør dine bilture så sikre og behagelige som muligt. Det 

kompakte navigationssystem får dig uden problemer fra A til B, mens underholdningssystemet 

til bagsædet underholder passagererne på selv virkelig lange ture.

HONDA UNDERHOLDNINGSSYSTEM 
TIL BAGSÆDET 

‣ Afspiller dvd›er, cd›er, lyd- og videofiler*

‣ USB-kompatibel

‣ Passer perfekt til din Honda

‣ Udviklet, testet og produceret i overensstemmelse med 
Hondas strenge konstruktionsstandarder

‣ Designet til optimal passagersikkerhed

‣ Afrundede kanter gør systemet børnevenligt

‣ Muliggør normal funktionalitet af aktive nakkestøtter

‣ Kan sluttes til en spillekonsol

‣ Mulighed for installation af én eller to skærme

‣ Børnevenlig fjernbetjening medfølger

‣ Trådløse hovedtelefoner medfølger

‣ Kan benyttes uden for bilen

* Kontroller kompatibilitet med lyd- og videofiler hos din lokale 

Honda-forhandler.

HONDA KOMPAKT NAVIGATIONSSYSTEM 

‣ Unikt, diskret monteringssæt fra Honda til elegant 
integrering og automatisk opladning

‣ Komplet europakort, inkl. benzinstationer, Honda-
forhandlere og lokale seværdigheder*

‣ Unik antiblændingsbaggrund, der reducerer distraherende 
spejlinger fra forruden

‣ Trådløs Bluetooth®-teknologi til håndfri opkald **

‣ Rejsesæt, der indeholder MP3-afspiller, JPEG-fremviser 
og lydbogsafspiller

* For detaljerede oplysninger vedr. kortdækning bedes du henvende 

dig til din lokale Honda-forhandler.

** Kontakt din Honda-forhandler for at få en liste over alle kompatible 

telefoner.Honda Dealer.

1 3

2
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Frontgrill Tågelygter, for

Stænklapper, for

Hækspoiler Frontskørt

Hækskørt Beskyttelseslister, for Beskyttelseslister, bag

Stænklapper, bag Sporty tanklåg i aluminium

Sideskørter

Sidebeskyttelseslister

12 A - Bakkamera 
12 B - Bakkamera 
           SSD navigation

Parkeringssensor, bag
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Hjulmøtrikker

17" alufælge – Penta

18" alufælge – Blade 18" alufælge – Delta18" alufælge – Sigma 

16" alufælge – Titan 16" alufælge – Atlas 17" alufælge – Sedici 17" alufælge – Storm

18" alufælge – Thunder

Låsemøtrikker
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18" alufælge – Storm17" alufælge – Technic 17" alufælge – Epsilon17" alufælge – Dynamic 17" alufælge – Blade

23 2420 21 22

29

15 16

Barnestol gruppe 1+Barnestol gruppe 0+ ISOFIX

Elegance bundmåtter Gummimåtter, for Gummimåtter, bagStandard bundmåtter Barnestol gruppe 0+

Barnestol gruppe 1+ ISOFIX Barnestol gruppe 2 og 3 KIDFIXBarnestol gruppe 2 og 3

3231 33 34 35

36 37 38 4039

Solskærm, bag og til siderne SportspedalerDørtrin med oplyst logo

41 4342

Gearknop 6mt – sort

44



 

TR
Æ

K-
 O

G 
LA

ST
HO

LD
ER

15 | OVERVIEW14

FastspændingsbælteFastspændingsnet Bagagerumsbakke Bagagerumsmåtte

Hundegitter

Bagagerumslommer BA
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Bakspejl med automatisk 
nedblænding

InteriørpanelerLæderratGearknop amt – sort
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47 484645

iPod is a registered trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adapter til iPod Bluetooth®-system

Første skærm til underholdnings-
systemet til bagsædet

Anden skærm til underhold-
ningssystemet til bagsædet

Børnehovedtelefon til underhold-
ningssystemet til bagsædet

Fjernbetjening til underhold-
ningssystemet til bagsædet

Opbevaringstaske til under-
holdningssystemet til bagsædet

Honda Compact 
Navigationssystem
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Blåt interiørlys (oplyser 
fodsektionerne)

Subwoofer

55

56

Diskanthøjttaler, for Opgraderingssæt til højttalere – 
dual cone

Opgraderingssæt til højttalere 
– co-axial

57 5958

Højttalerringe

60

SSD navigationssystem
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Tagbøjler

61

Cykelholder – easy fitSki- og snowboardholderForstærkning til tagbøjler

6462 63

Cykellift

65

Tagboks 350L Indvendig cykelholder

67 68

Skiboks 320L

66

Aftageligt anhængertræk 
– monteret

Aftageligt anhængertræk 
– afmonteret

Fast anhængertræk

7069

Cykelholder for trækkrog

65B



HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre udstyr og specifi kationer 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. Tekniske specifi kationer fremgår af folderen "Farver, tekniske specifi kationer". For seneste opdat-
eringer se www.honda.dk

“A car that is not fun to 
drive is not a car at all.”
Soichiro Honda

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
Civic 5d/04/10/TH11097Dk


