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DIN CI V IC

Honda Civic

indhold

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

4

5

Honda Civic

Fuld
hybrid
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der
har denne og andre funktioner.

6

7

Lev livet
fuldt ud

Civic er nu i sin 11. generation og drager fordel af et
kvart århundredes Honda-viden om hybrid med den
resulterende e:HEV-teknologi, der giver den perfekte
balance mellem ydeevne og økonomi, hver gang du
sætter dig bag rattet.

01

Desuden er Civics sporty dynamik pakket ind
i et fantastisk fastback-karrosseri, der holder
på opmærksomheden. Med navnet Civic som
godkendelsesmærke er det så ikke på tide at finde ud
af mere?

SELVOPLADENDE —
INGEN GRUND TIL
AT TILSLUTTE

02

OP TIL 852 KM
RÆKKEVIDDE
MED EMISSIONER
PÅ 108 G/KM *

*Se side 78-79 for at få flere detaljer.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der
har denne og andre funktioner.

Honda Civic

Den helt nye Civic e:HEV er indbegrebet af
selvopladende hybridteknologi, når den er mest
avanceret, med indbygget reaktionsevne og effektivitet.
Hver køretur er en oplevelse, der giver stor glæde, og
da e:HEV giver dig en fuld hybridoplevelse, kan Civic
køre udelukkende på jævn, lydløs elektrisk kraft – i
modsætning til en mild hybrid.

8

9

Lev i
nuet

01

5 ÅRS/100.000
KM GARANTI PÅ
DEN ELEKTRISKE
DRIVLINJE

02

REGENERATIV
BREMSNING
GENBRUGER ENERGI

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der
har denne og andre funktioner.

Honda Civic

Honda e:HEV-teknologi betyder, at
du kan nyde fordelene ved elkørsel,
bl.a. øjeblikkelig kraft, hele tiden. Som
selvopladende hybrid, der laver sin egen
elektricitet, behøver du aldrig at slutte til
elnettet – det er maksimal energi med
minimalt besvær. Den helt nye Civic er
virkelig førerens hybrid.
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Honda Civic

Ydeevne
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der
har denne og andre funktioner.
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En
afbalanceret
tilgang
Med ubesværet skift mellem Normal, Sport, Econ
og Individual kan du skræddersy din kørsel efter
dine ønsker og få den bedste ydeevne fra e:HEVsystemet.
Normal giver en perfekt tilpasset balance mellem
ydeevne og effektivitet, mens Sport tilbyder større
acceleration, og Econ arbejder på at forbedre
brændstofeffektiviteten. Vælg Individual for at
finjustere styre- og gasrespons, så du kører lige
efter dine ønsker.

01

MAKSIMALT MOMENT
FOR ELMOTOR PÅ
315 NM

02

KOMBINERET
BRÆNDSTOFØKONOMI
PÅ 20-21,3 KM/L
IFØLGE WLTP *

*Tilgængelig på udvalgte modeller.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der
har denne og andre funktioner

Honda Civic

Den helt nye Civic er en ægte allrounder, der
tilbyder ekstra ydeevne eller økonomi efter behov.
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Designet til
at blive kørt
Intet sted er dette mere sandt end i metallet.
Den højtydende stil er tydelig, og med det
nydesignede chassis går du i ét med vejen.
Køretøjets håndtering og funktion er indrettet
for at give dig lige dele præcis dynamik og
komfort.

01

ELMOTORENS
EFFEKT — 184 HK

02

0-100 KM/T
— 7,8 SEKUNDER *

*Tilgængelig på udvalgte modeller.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.

Honda Civic

Siden sin oprindelige debut har Civic været en
gamechanger. I generationer og med et salg
på mere end 27 millioner står navnet nu for
pålidelighed og innovation kombineret med
en sporty sjæl.
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Honda Civic

Interiør
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.
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19

En
førsteklasses
kabine
En ergonomisk kørestilling plus Hondas nye
kropstabiliserende forsæder reducerer belastningen
under en lang køretur, og det er en ekstra innovation
designet til at give dig en afslappet tur, så du
ankommer uden stress.
Intelligent designede stoffer og kvalitet, du kan
mærke, og det gør kabinen til et raffineret sted at
være – ved enhver hastighed.

01

TRÅDLØS OPLADNING
GIVER ULTIMATIV
BEKVEMMELIGHED *

02

SOFT-TOUCHMATERIALER GIVER
EN MODERNE FINISH

*Tilgængelig på udvalgte modeller.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.

Honda Civic

Fordyb dig i et rummeligt og stilfuldt interiør: Den
nye Civics længere akselafstand skaber mere plads
og større komfort, som du kan nyde.
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Udviklet
omkring dig
Fra taske til sportssæt eller endda en firbenet ven er
Civic klar til problemfrit at passe ind i dit liv – uanset
hvad din dag bringer.

01

ÆGTE LÆDER/
IMITERET
LÆDERINDTRÆK *

02

MAKS. KAPACITET
I BAGAGERUM:
1.220 LITER *

*Tilgængelig på udvalgte modeller.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.

Honda Civic

Uanset om det er til den daglige rutine eller en
weekendaktivitet, er Civics interiør designet, så
det ubesværet kan omdannes til et rum, der kan
transportere alt, du har brug for.
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Honda Civic

Eksteriør
De viste modeller er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl
og Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.
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Næste
generation,
lige nu
En dynamisk profil, et glastag, der kan åbnes*,
baglygter i fuld bredde og en bredere sporvidde
giver et meget moderne køretøj, der ser ud som
om, det bevæger sig fremad, selv når det står stille.
Civic er aldrig bange for at starte en trend i stedet
for blot at følge moden, og fastback-designet står
for fremskridt, ydeevne og førsteklasses kvalitet.

01

PANORAMATAG
I GLAS *

02

FRONTGITTER MED
BIKUBEMØNSTER

*Kun tilgængelig på Advance-modellen.
De viste modeller er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl og
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Honda Civic

Den helt nye Civic repræsenterer moderne
tænkning og banebrydende hybridteknologi og er
en del af Hondas lange sporty tradition.

26

27

Stil, der
skiller sig ud

Denne bil er designet til at imponere i både
by og på åben vej.

01

NYT DESIGN MED 18”
ALUFÆLGE *

02

LED-FORLYGTER
MED AUTOMATISK
FJERNLYSSYSTEM

*Tilgængelig på udvalgte modeller.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Honda Civic

Ægte stil går aldrig af mode, hvilket er
grunden til, at bilister har elsket Civic siden
1972. Det helt nye, strømlinede design gør
vejen klar for denne næste generation med
de rene konturlinjer og den sporty profil, der
ganske enkelt tiltrækker opmærksomheden.
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Honda Civic

Teknologi
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.
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En anelse mere
innovation

Der ydes problemfri smartphone-integration til
Android AutoTM og trådløs Apple CarPlay®, så du
kan nyde oplevelsen af den helt ny synkroniserede
Civic-teknologi.
Det er alt sammen en del af Hondas filosofi:
teknologi med et menneskeligt strejf.

01

FØRSTEKLASSES
LYD MED 12 BOSEHØJTTALERE *

02

10,2” FULD DIGITAL
MULTI INFORMATIONS
DISPLAY *

*Kun tilgængelig på Advance-modellen.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Honda Civic

Det fuldt digitale instrumentbræt holder dig
informeret med det krystalklare display i høj
opløsning. Det 9” centralt monterede Honda
CONNECT-infotainmentsystem* har blandt andet
digital DAB-radio og satellitnavigation, mens
førerassistentelementer såsom bakkameraet giver
kontrol lige ved hånden.
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Honda Civic

Sikkerhed
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.
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35

Mere sikkerhed
i alle aspekter
Det nye 100-graders vidvinkelkamera foran har
forbedrede muligheder for vejmarkering og
køretøjsgenkendelse, mens bakkameraet og de
alsidige sonarlydssensorer gør Civic til et af de
sikreste steder på vejen.

01

NY KØASSISTENTFUNKTION

02

AVANCEREDE
SENSORSIKKERHEDSTEKNOLOGIER

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Honda Civic

En forbedret pakke af Honda SENSING-funktioner
og samlet 11 airbags er det utvetydige bevis på, at
sikkerheden er indbygget i selve essensen af den
helt nye Civic.
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En totalfølelse
af sikkerhed
Antikollisionssystem
Reducerer risikoen for at kollidere
med andre køretøjer, fodgængere eller
cyklister ved at advare dig og reducere
hastigheden.
System til vejbanefastholdelse
Et advarselssystem, der angiver
muligheden for, at dit køretøj krydser
vognbane- eller vejafmærkninger.
Intelligent hastighedsbegrænser
Indstiller automatisk hastighedsgrænsen,
som den registreres af systemet til
registrering af trafikskilte.

Honda Civic

Udstyret med hele pakken af Honda SENSING-sikkerhedsteknologi
er den helt nye Civic en markering af vores ønske om at prioritere
personen. Hos Honda indgår vores menneskecentrerede tilgang
i alt, hvad vi gør, og den er essensen i hver bil, vi sætter på vejen.
Honda SENSING-teknologi omfatter:
Adaptiv fartpilot med
indstilling af lav hastighed
Opretholder en konstant hastighed og
en indstillet afstand til et køretøj foran og
kan automatisk bremse og stoppe bilen,
hvis det er nødvendigt.
Køassistent
Reducerer førerens arbejdsbyrde i tæt
trafik med lav hastighed ved at styre, så
køretøjet bevarer sin bane.
Tilpasset lys*
Dette reducerer uønsket blænding ved
at bruge det indbyggede kamera til at
registrere køretøjer foran og automatisk
tænde og slukke forlygternes individuelle
LED’er for at give den mest passende
lysspredning.

*Kun tilgængelig på Advance-modellen.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Blindvinkelassistent
For at gøre vognbaneskift mere sikkert
aktiveres en diskret advarselslampe i det
relevante sidespejl, når der registreres et
køretøj, der nærmer sig i en tilstødende
vognbane.

Bakzoneassistent
Overvåger området bagved vha.
radarsensorerne, når du bakker, og
advarer dig, hvis der registreres et køretøj
fra en af siderne.

Parkeringssensorsystem
Parkeringssensorerne for og bag overvåger
forhindringer omkring din Civic for at gøre
det nemmere og mindre stressende at
placere din bil. Hertil er bakkameraet koblet,
og det viser et klart overblik over rummet
bag dig på 9” touchskærmen.
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Honda Civic

Stil

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.
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Klar til
at køre

01

NYT INTUITIVT
INSTRUMENTBRÆTDESIGN

02

OPVARMET RAT *

*Tilgængelig på udvalgte modeller.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Honda Civic

Uanset om det er kæresteaften eller en weekend på
tur, er den helt nye Civic klar til alt: trådløs oplader
til mobilen*, USB-stik til opladning af dine enheder,
steder til at opbevare dem, når de ikke er i brug,
og et intelligent designet instrumentbræt er
blot nogle af de detaljer, der bringer lidt glans
til hverdagen.
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Det bedste
fra alle
verdener

Det er en bil, der er klar til alt, og som er
familievenlig, men også atletisk – hvem siger,
at du ikke kan få det hele?

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.

Honda Civic

Praktisk og kraftfuld, rummelig og sporty,
komfortabel og moderne – den helt nye Civic
er en bemærkelsesværdig bil. Det er den
seneste i en række lydhøre, behagelige og
effektive hybrider med et sporty udseende
og upåklagelig opførsel på vejene.
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The Honda Civic

Din
Civic
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller der har
denne og andre funktioner.
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Elegance
Elegance er fuldt udstyret med en række avancerede
funktioner, der forbedrer din køreoplevelse:
• Fire køretilstande

• Honda CONNECT med
Navigation, 9” touchskærm,
AM/FM/DAB, Apple CarPlay® og
Android AutoTM

• LED-lys

• Intelligent nøglefri adgang og
start
• El-opvarmelige forsæder
• 7” multi-informationsdisplay
• 17” alufælge
• Tonede ruder
• Stofindtræk
• Blindvinkelassistent
• Bakkamera
• El-justerbar lændestøtte i
førersiden

• Bagagerumsafdækning
• Autovisker
• Belyste makeupspejle på
solskærme
• Automatisk fjernlyssystem
• E-opkald
• Otte højttalere
• El-betjente sideruder for og bag
• 2-zonet klimaanlæg
• El-opvarmelige sidespejle
• Håndfri betjening af mobiltelefon
via BluetoothTM

• Parkeringssensorer, for og bag

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance i Premium Crystal Red
Metallic. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har denne og andre funktioner.

The Honda Civic

• Honda SENSING
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Sport
Ud over de funktioner, der er tilgængelige
på Elegance, omfatter Sport følgende:

• 18” alufælge
• Trådløs opladning af mobiltelefon
• Tågelygter, for
• 2-zonet klimaanlæg med ventilation til bagsædet
• Bakspejl med automatisk nedblænding
• Sorte spejl covers
• Sportspedaler

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue
Metallic. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke
modeller der har denne og andre funktioner.

The Honda Civic

• Sæder i dellæder (imiteret læder)

50

51

Advance
Ud over de funktioner, der er tilgængelige
på Sport, omfatter Advance følgende:
• Panoramatag i glas
• 10,2” multi-informationsdisplay
• Førsteklasses lyd med 12 Bose-højttalere
• El-justerbare forsæder
• Intelligent fjernlys
• Opvarmet rat

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.

Honda Civic

• Sort læder, læder/imiteret (for) imiteret læder (bag)
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Lev livet
i farver
Udtryk din personlighed, og vælg fra vores
udvalg af farver, der supplerer Civics dynamiske
stil perfekt, bl.a. Platinum White Pearl og
Premium Crystal Blue Metallic.

C R Y S TA L B L AC K P E A R L

P R E M I U M C R Y S TA L R E D M E TA L L IC

P L AT I N U M W H I T E P E A R L

S O N IC G R E Y

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om,
hvilke modeller der har denne og andre funktioner.

The Honda Civic

P R E M I U M C R Y S TA L B L U E M E TA L L IC
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Indvendigt
betræk
Uanset om det er vores smarte stof eller premiumlæderet, vil vores indtræk medføre, at din Civic ikke
bare ser fantastisk ud, den vil også føles fantastisk.

Sort dellæder
(imiteret læder)

Sort læder, læder/
imiteret (for) imiteret
læder (bag)

ELEGANCE
SPORT
ADVANCE

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal
Blue Metallic. Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om,
hvilke modeller der har denne og andre funktioner.

SORT STOF

SORT DELLÆDER (IMITERET)

SORT LÆDER, LÆDER/
IMITERET (FOR)
IMITERET LÆDER (BAG)

Honda Civic

Sort
stof
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Sportpakke
Giv din Civic en elegant opgradering med Sports
Pack, som indeholder en kombination af Berlina
Black og mørkt kromtilbehør. Denne pakke
indeholder: Sorte emblemer foran og bagpå,
en hækspoiler, udsmykning nederst på siden og
covers til sidespejle.

UDSMYKNINGER NEDERST PÅ SIDEN
Disse udsmykninger nederst på siden i
Berlina Black giver din bil et muskuløst look.
Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge sælges separat. De viste modeller er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum
White Pearl og Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

HÆKSPOILER
Denne hækspoiler med finish i Berlina Black giver
bagklappen en sporty kant, så udseendet bagfra får
et karakteristisk sporty og dynamisk udtryk.

COVERS TIL SIDESPEJLE
Gør det lidt mere unikt med disse stilfulde
covers til sidespejlene i Berlina Black.

Honda Civic

SORTE EMBLEMER FORAN OG BAGPÅ
Det drejer sig om de små detaljer. Pakke med sort
emblem supplerer perfekt det sporty look på din
Civic. Denne pakke indeholder: et sæt med sort
Honda-logo (for og bag), et sort bilnavn og et sort
e:HEV-emblem.
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Carbon Style
Pack Komplet
For dem, der virkelig elsker et unikt sporty look, bør
Carbon Style Pack Komplet stå øverst på ønskelisten.
Denne pakke indeholder: en udsmykning til
nederst foran, en udsmykning til nederst bagpå,
tågelysudsmykninger, en hækspoiler og covers til
sidespejle i kulfiberstil, som gør pakken komplet. Der
fås også Carbon Style Pack Light*.
Honda Civic

UDSMYKNINGER FORAN OG NEDERST BAGPÅ
Udsmykningerne foran og nederst bagpå giver din bil en
sporty og dynamisk profil.

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER
Det drejer sig om de små detaljer.
Tågelygteudsmykningerne supplerer
perfekt den harmoniske styling af
fronten på din Civic.

HÆKSPOILER
Hækspoiler med finish i
kulfiberstil giver bagklappen
et sporty look.
*Der fås også Carbon Style Pack Light, uden covers til sidespejle i kulfiberstil.
Produkter i pakken fås også separat. Alufælge sælges separat. Den viste model
er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

COVERS TIL SIDESPEJLE
Finish i kulfiberstil på sidespejlets cover
bidrager til det dynamiske look.
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Nordic Silver
Pack
Skru op for looket og fornemmelsen af luksus i
din Civic med Nordic Silver Pack. Denne pakke
indeholder: en udsmykning til nederst foran, en
udsmykning til nederst bagpå, udsmykninger i siden
forneden, tågelysudsmykninger, covers til sidespejle,
og det hele med finish i sølv.
Honda Civic

UDSMYKNINGER FORAN OG NEDERST BAGPÅ
Udsmykningerne foran og nederst bagpå giver bilens profil
en smart metallisk signatur.

UDSMYKNINGER NEDERST PÅ SIDEN
Der opstår en skarp ekstra detalje med
tilføjelsen af udsmykninger i siden
forneden.

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER
Tågelygtens sølvfinish skaber en skarp
iøjnefaldende detalje, der perfekt
forbedrer fronten på din Civic.
Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge sælges separat. Den viste model er Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

COVERS TIL SIDESPEJLE
Fortsæt Nordic Silver-temaet med disse
matchende covers til sidespejle.
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Ilmenite
Titanium-pack
Få hovederne til at dreje med Ilmenite
Titanium-pakken. Denne pakke
indeholder: Udsmykninger foran, bagved
og på siden, tågelygteudsmykninger og
covers til sidespejle.

UDSMYKNINGER FORAN OG NEDERST BAGPÅ
Få et ekstra skarpt udtryk på din Civic med
udsmykninger foran og nederst bagpå.

Honda Civic

UDSMYKNINGER NEDERST PÅ SIDEN
De skinnende udsmykninger i Ilmenite
Titanium forneden giver sporty
raffinement.

TÅGELYGTEUDSMYKNINGER
Tågelygteudsmykninger i Ilmenite
Titanium tilføjer et ekstra stilfuldt touch.

COVERS TIL SIDESPEJLE
Covers til sidespejle i Ilmenite Titanium
fuldender looket.
Produkter i pakken fås også separat.
Alufælge sælges separat. Den viste model er Honda Civic 2.0
i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
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Alufælge
Vores kollektion af Civic-fælge
med tre valgmuligheder giver
dig en chance for at give din
køretur noget mere panache.

ALUFÆLGE 18” CI1811
18” CI1811 har en diamantskåret A-overflade med
skinnende Clearcoat og Gunpowder Black-ruder.

02
ALUFÆLGE 18” CI1812
18” CI1812 har en diamantskåret A-overflade med
matte Clearcoat og Rombo Silver-ruder.

03
ALUFÆLGE 18” CI1813
Alufælge 18” CI1813 har en finish med komplet
Gunpowder Black, en skinnende Clearcoat.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.

Honda Civic
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Beskyttelsespakke
Vi kalder det beskyttelsespakke af god grund. Denne
pakke indeholder beskyttelseslister til siderne i
karrosserifarve, stænklapper (for og bag), udsmykninger
på bagagerumskanten, gummimåtter for og bag og en
foldbar bagagerumsmåtte, og med den beskyttes din
Civic mod buler og ridser. Alt tilbehør er fremstillet af
materialer i holdbar kvalitet.
Honda Civic

UDSMYKNINGER PÅ BAGAGERUMSK ANTEN
Udsmykninger på bagagerumskanten er et praktisk og
stilfuldt tilbehør til bagagerummet. De beskytter mod
ridser og stød. Med en flot finish i børstet rustfrit stål
passer de perfekt til bagagerummets beklædning.

STÆNKL APPER FOR OG BAG
Beskyt din bil mod snavs og sten med disse diskrete
stænklapper for og bag. De giver en fantastisk
holdbar beskyttelse.

DØRTRINSLISTER
Med dørtrinslisterne får din bil et personligt præg, mens
dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De er
udformet med børstet rustfrit stål og har et iøjnefaldende,
poleret Civic-logo. Dette sæt indeholder: lister til for og bag.

BAGAGERUMSBESK Y T TELSESLISTER
Praktisk og stilfuldt tilbehør til bagagerummet, der beskytter
mod ridser og mærker. Disse dele i flot børstet rustfrit stål passer
perfekt på bagagerummets kantliste.

Produkter i pakken fås også separat.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD
Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
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Beskyttelse
og sikkerhed
Dæk dig ind: Med beskyttelseslister til siderne, der
afværger mærker og ridser, og et forrudedækken,
der sikrer klart udsyn i al slags vejr, giver dette
udstyr beskyttelse mod elementerne og den
daglige slitage.

Beskyttelseslister til siderne
Der er ikke noget værre end en ridse eller bule i bilens
karrosseri. Beskyttelseslisterne til siderne er lavet af et
blødt, slagfast materiale og giver din bil sidebeskyttelse
samt en ekstra designdetalje.

2.

Forrudedækken
Forrudedækkenet med påtrykt Civic-logo, er designet til at
skærme din Civic mod elementerne, og beskytter spejlene
og de forreste sideruder mod hårdt vejr.

Alufælge sælges separat. Den viste model er Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

Honda Civic

1.
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Cargopakke
Hvis du ofte transporterer bagage eller
specialudstyr, kan Cargo-pakken hjælpe
med at holde den organiseret og sikker.
Pakken indeholder en bagagerumsbakke
og opdelinger dertil.

2.

Bagagerumsbakke
Denne vandtætte skridsikre
bagagerumsbakke er perfekt formet, så den
passer til bilens bageste opbevaringsplads og
beskytter rummet mod snavs og ridser. Den
har hævede kanter og er forsynet med Civiclogoet.
Opdelinger til bagagerumsbakke
Med opdelinger til bagagerumsbakke kan
du forhindre, at din last glider rundt, og den
holdes på plads hele tiden.

Alufælge sælges separat. Den viste model er Honda Civic
2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.

1
2

Honda Civic
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Transport
Tilstedeværelse og anvendelighed: Ud over et
enestående udseende har Civic udstyr til de steder,
hvor du skal hen, og hvad du laver.

1

2
Aftageligt anhængertræk med 13-polet kabel til
anhænger
Med dette aftagelige anhængertræk kan du trække din
anhænger uden bekymringer. Det er også mindre synligt,
når det frakobles. Maksimal trækkapacitet: 750 kg. Maksimal
lodret belastning: 75 kg.

2.

Thule-cykelholder – Easyfold XT
Denne cykelholder, som er Thule-certificeret af Honda,
kan bære to cykler, er nem at montere og kan let foldes
sammen til opbevaring. Den har en vippefunktion, så
der er ubesværet adgang til bagagerummet, og et
tyverisikringssystem. Den leveres med et 13-polet stik og
kræver et 13-benet kabel til anhænger.

3.

Tagbagagebærer
Forøg bilens lastkapacitet med en sikker tagbagagebærer.
Den omfatter fire låse. Maksimal lastkapacitet: 60 kg eller
højst én cykel.

4.

Thule-tagboks 400 l Motion XT M Type
Denne robuste, vandtætte boks, som er Thule-certificeret
af Honda, giver dig en ekstra opbevaringsplads på 400
liter. Den er udstyret med Power-Click-system, der giver let
montering, en tyverisikring og åbning i to sider. Målene er
175 cm længde, 86,5 cm bredde og 46 cm højde.

5.

Foldbar bagagerumsmåtte
Den foldbare bagagerumsmåtte giver beskyttelse af
bagagerummet og af hele lastfladen, hvis bagsæderne
foldes ned. Denne bagagerumsmåtte er også vendbar. Den
ene side er lavet af tuftet tæppe, og den anden side har et
vandafvisende skridsikkert mønster. Desuden leveres denne
måtte med en fleksibel flap for at forhindre ridser på din
kofanger, når bilen (af)læsses.

Alufælge sælges separat. De viste modeller er Honda Civic 2.0 i-MMD
Hybrid Advance i Platinum White Pearl og Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid
Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

Honda Civic
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White Premium
Illuminationpakke
Premium Illumination-pakken kombinerer både indvendige og
udvendige belysningsgenstande. Denne pakke indeholder: en
komplet samling af oplyste elementer til fodområde foran og under
sæde, dørtrinslister, kopholder og konsol. Med belysningen af
dørbeklædningen skabes en kølig hvid omgivende atmosfære i din bil,
og prikken over i’et er Illuminated Civic-mønsterprojektor.

HVIDT LYS I FODOMRÅDE FORAN OG UNDER SÆDE
Når dørene låses op, oplyses området under sædet og hele
fodområdet foran med et stærkt køligt hvidt lys. Under kørsel med
forlygterne tændt dæmpes lyseffekten med 50 % for at undgå
distraktion. Når forlygterne er slukket, slukkes disse lys også.

HVID KOPHOLDER OG KONSOLBELYSNING
Når tændingen aktiveres, og forlygterne tændes,
oplyses bunden af kopholderne og opbevaringsboksen i
midterkonsollen, så der skabes et køligt hvidt lys inde i bilen.

Honda Civic

ILLUMINATED CIVIC-MØNSTERPROJEKTOR
Når fordørene åbnes, projiceres Civic-mønsteret på jorden
med en klar hvid glød, der skaber mere synlighed i mørket,
når du stiger ind og ud af din bil.

OPLYST HVID DØRBEKL ÆDNING
Når tændingen aktiveres, oplyses
dørbeklædningen på dørhåndtagene og
dørlommerne, hvilket udsender et køligt
hvidt lys.
Fås også i rød. Produkter i pakken fås også separat.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

DØRTRINSLISTER MED HVIDT LYS
Dørtrinslisterne med lys er udformet i børstet rustfrit
stål og har et hvidt oplyst Civic-logo. De beskytter
dørtrin mod mærker og ridser. Sættet indeholder
oplyste forlister og ikke-oplyste baglister.
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Interiør
og komfort
Førsteklasses bundmåtter
Disse førsteklasses og brugertilpassede tuftede tæpper
med totonet nubuck-belægning i sort/sølv har et Civicmetalemblem. Ét sæt indeholder: for- og bagmåtter.

2.

Barnesæde
Hondas Trifix er perfekt skræddersyet til børn fra 76 cm til
105 cm højde, hvilket gør det til den ideelle efterfølger
til enhver babylift såsom Honda Baby Safe. Den er nem
at fastgøre i bilen takket være de integrerede ISOFIXkonnektorer og topstrop, mens det optimerede siddeområde
sikrer, at der er plads nok til et voksende barn fra 15 måneder
og op til ca. 4 år med en vægt på op til 22 kg. Det unikke
udvalg af avancerede sikkerhedsfunktioner betyder, at du
kan stole på, at dit barn vil være godt beskyttet i bilen.

3.

Solskærme
Hold dig kølig i skyggen med disse solskærme. De giver
beskyttelse mod solen til bagsædepassagerer og er nemme
at montere og tage ned igen. Dette sæt indeholder: to
skærme og en opbevaringspose.

1

2

3

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.

Honda Civic
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Elegance

Sport

Advance

Motor

Elegance

Sport

Advance

4551

4551

4551

Dimensioner

Motor type

i-MMD

i-MMD

i-MMD

Mortorbetegnelse

Intelligent Multi-Mode Drive

Intelligent Multi-Mode Drive

Intelligent Multi-Mode Drive

Slagvolumen (cc)

1993

1993

1993

Boring x slaglængde (mm)

81 x 96.7

81 x 96.7

Kompressionsforhold

13.9±0.2

13.9±0.2

Ventilsystem

4 ventiler

4 ventiler

Emissionsstandard

EURO-6D

Brændstoftype

Blyfri (95)

Længde
Bredde (mm)

1802

1802

1802

Højde - ulæsset (mm)

1408

1408

1408

81 x 96.7

Akselafstand

2734

2734

2734

13.9±0.2

Sporvidde foran (mm)

1547

1537

1537

4 ventiler

Sporvidde bag (mm)

1586

1576

1576

EURO-6D

EURO-6D

Frihøjde - med fører

128

128

128

Blyfri (95)

Blyfri (95)

Frihøjde - fuldt lastet (mm)

111.7

108.6

112.1

Venderadius - ved karosseri

Ydeevne

11

11.6

11.6

Venderadius - ved hjulcentrum (m)

5.8

6.2

6.2

Rat fra lås-til-lås (ratomdrejninger)

2.3

2.2

2.2

40

40

40

5

5

5

410

410

404

415

415

409

1220

1220

1187

820

820

814

Køreklar vægt (kg)

1517

1533

1533

Totalvægt (kg)

1865

1930

1930

Nyttelast (kg)

348

397

397

1070 / 895

1070 / 895

1070 / 895

Maks. Motoreffekt (kW at rpm)

105kW @ 6000

105kW @ 6000

105kW @ 6000

Maks. Motoreffekt (hk @ rpm)

143 @ 6000

143 @ 6000

143 @ 6000

Maks. motormoment (Nm ved rpm)

186 @ 4500

186 @ 4500

186 @ 4500

Elektrisk motor maks effekt (kW [hk])

135 (184)

135 (184)

135 (184)

Elektrisk motor maks. moment (Nm)

315

315

315

Siddepladser

0 → 100 km/h (sekunder)

7.8

7.9

8.1

Bagagerumskapacitet - Bagsæde op

Topfart (km/h)

180

180

180

Lydniveau: Drive-by (dB)

65

65

65

Kapacitet
Tankkapacitet (liter)

Bagagerumskapacitet - Bagsæde op (liter, VDA -metode)
inkl. Bagagerum/bagage gulvboks
Bagagekapacitet - Bagsæde ned, læsset til tag

Brændstoføkonomi

(liter, VDA -metode)

og emissioner (WLTP) †
Lav - CO2 g/km

94

99

101

Medium - CO2 g/km

89

93

95

Høj - CO2 g/km

96

101

102

Ekstra høj - CO2 g/km

133

140

141

Kombineret - CO2 g/km

108

113

114

Lav - brændstofforbrug km/liter

23,8

22,7

22,2

Medium - brændstofforbrug km/liter

25,6

24,4

23,8

Høj - brændstofforbrug km/liter

23,8

22,2

22,2

Ekstra høj - brændstofforbrug km/liter

16,9

16,1

16,1

Kombineret - brændstofforbrug km/liter

21,3

20,0

20,0

Kulilteudledning CO

140,1

140,1

140,1

Kulbrinteudledning HC

16,8

16,8

16,8

Non-metan kulbrinteudledning NMHC

14,1

14,1

14,1

Nitrogenoxidudledning Nox

7,6

7,6

7,6

Bagagekapacitet - Bagsæde ned, læsset til vindue
(liter, VDA -metode)

Vægt

Maks. tilladt akselbelastning
- for/bag ((kg)
Maks. påhængsvægt, med bremser (kg)

750

750

750

Maks. påhængsvægt, uden bremser (kg)

600

600

600

Maks. kugletryk på anhængertræk (kg)

75

75

75

Maks. Tagbelastning (kg)

65

65

65

eCVT

eCVT

eCVT

Immobiliser System

◆

◆

◆

Fjernbetjent centrallås med 2 nøgler

◆

◆

◆

Sikkerhedsalarm

◆

◆

◆

Valgfri døroplåsningsfunktion

◆

◆

◆

Nøglefri adgang og start

◆

◆

◆

Bagagerumsafdækning (inkl. bagklap)

◆

◆

◆

Geartype
Geartype

Sikkerhed

◆ Standard

– Ikke tilgængelig

† Brændstofforbrugstal, hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater, er givet til sammenligningsformål og afspejler muligvis ikke den virkelige køreoplevelse.
Honda HR-V er i henhold til den nye WLTP CO2- og brændstofforbrugstestcyklus i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.
WLTP-tal afspejler bedre køretøjets faktiske ydeevne, når det køres på vejen.

Honda Civic

(liter, VDA -metode)

80

81

Elegance

Sport

Advance

Sikkerhed

Elegance

Sport

Advance

◆

◆

Komfort
◆

◆

◆

Ekstraudstyrs stik foran og bagagerum

◆

Airbags - i midten foran

◆

◆

◆

Klimaanlæg - Dobbelte zoner, automatisk

◆

◆

◆

Airbags - Fører & passager for

◆

◆

◆

Aircondition - luftdyse i bag

–

◆

◆

Airbags - knæ (DS)

◆

◆

◆

Automatisk nedblændeligt bakspejl

–

◆

◆

Airbags - knæ (AS)

◆

◆

◆

Automatisk visker

◆

◆

◆

Airbags - Passager SRS airbag med afbryderkontakt for

◆

◆

◆

Krog til bagagerumsnet

◆

◆

◆

Airbags - bag, side

◆

◆

◆

Adaptiv fartpilot

◆

◆

◆

Airbags - side i for

◆

◆

◆

Sidespejle - elektrisk justerbare

◆

◆

◆

Airbags - Gardin (for & bag)

◆

◆

◆

Sidespejle - opvarmede

◆

◆

◆

Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent

◆

◆

◆

Sidespejle - elektrisk klapbare

◆

◆

◆

Bremseassistent (BA)

◆

◆

◆

Armlæn på fører- og passagersæde

◆

◆

◆

Collision Mitigation Braking System

◆

◆

◆

El-ruder for og bag

◆

◆

◆

Dæktryksovervågning (DWS)

◆

◆

◆

Elektrisk justering af førersæde (8-vejs)

–

–

◆

SRS-airbag i førersiden

◆

◆

◆

Forreste sæde - elektrisk justering (4-vejs) på passagersiden

–

–

◆

eCall (Europa)

◆

◆

◆

Forreste sæde - elektrisk lændestøtte på førersiden

◆

◆

◆

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)

◆

◆

◆

Forreste sæde - elektrisk lændestøtte på passagersiden

–

–

◆

Nødstopsignal

◆

◆

◆

Manuel justering af førersædets højde

◆

◆

–

Advarsel om frontkollision

◆

◆

◆

Forreste sæde - elektrisk højdejustering (førerside)

–

–

◆

Lommer på forsædets bagside - passager

◆

◆

–

Lommer på forsædets bagside - fører- og passagerside

–

–

◆

Vinduesvisker - Afisning

–

◆

◆

Opvarmede sæder - front

◆

◆

◆

Opvarmet rat

–

–

◆

Fjernbetjening med kontrol for spejl og vinduer

◆

◆

◆

Parkeringssensorer (For 4, bag 4)

◆

◆

◆

Delbart 60/40 bagsæde

◆

◆

◆

Midterarmlæn på bagsæde

◆

◆

◆

Bakkamera

◆

◆

◆

Makeup-spejle i solskærm

◆

◆

◆

Holder til solbriller

–

–

◆

Rat med vippe- og teleskopfunktion

◆

◆

◆

◆

–

–

Sikkerhedsseler på forsæder med opstramningsmekanisme,

◆

◆

◆

Justérbar hastighedsbegrænser

◆

◆

◆

Intelligent fartbegrænser

◆

◆

◆

ISO Fix punkter / I-SIZE

◆

◆

◆

Vognbaneassistent (LDW)

◆

◆

◆

Vognbaneassistent

◆

◆

◆

Følgefunktion med lav hastighed

◆

◆

◆

Udvidet vognbaneassistent

◆

◆

◆

Pop-up motorhjelm

◆

◆

◆

Traffic Jam Assist

◆

◆

◆

Registrering af trafikskilte

◆

◆

◆

Elektronisk stabiliseringssystem (VSA)

◆

◆

◆

Piskesmældsbeskyttelse (forsæder)

◆

◆

◆

Omgivende hvidt lys (tag)

◆

◆

◆

Interiør dørpaneler, højglans

–

◆

◆

Kabinelys

◆

◆

◆

Interiør dørpaneler, Platinum krom

◆

◆

◆

Kortlys (for)

◆

◆

◆

Sportpedaler

–

◆

◆

Hvid instrumentbelysning

◆

◆

◆

Læderrat

◆

◆

◆

Oplyste spejle i solskærme

◆

◆

◆

Sort stofindtræk

◆

–

–

Lys i bagagerum

◆

◆

◆

Sort dellæder (imiteret læder)

–

◆

–

Sort læder, læder/imiteret (for) imiteret læder (bag)

–

–

◆

der aktiveres i nødstilfælde (ELR)

Interiørlys

Interiør - Beklædning
Interiør dørpaneler, mat

Honda Civic

ABS (antiblokeringssystem)
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Elegance

Sport

Advance

Funktioner og teknologi

Elegance

Sport

Advance

Eksteriør

Manøvreringsassistent (AHA)

◆

◆

◆

Hajfinne antenne i bilens farve

◆

◆

◆

Kørselsmodus - ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIDUAL

◆

◆

◆

Karosserifarvet udvendigt dørhåndtag

◆

◆

◆

Grundfarvet grill

◆

◆

–

Sidespejle i bilens farve

◆

–

◆

Sorte sidespejle

–

◆

–

Panoramatag

–

–

◆

Tonede ruder

◆

◆

◆

Sorte rudelister

–

◆

–

Rudelister i krom

◆

–

◆

Adaptive forlygter (ADB)

–

–

◆

Autolys

◆

◆

◆

Auto forlygtejustering

◆

◆

◆

LED kørelys

◆

◆

◆

LED tågelygter for

–

◆

◆

Coming Home/Leaving Home funktion på forlygter

◆

◆

◆

LED forlygter

◆

◆

◆

Fjernlysautomatik

◆

◆

◆

LED baglygter

◆

◆

◆

LED blinklys foran

◆

◆

◆

Elektrisk parkeringsbremse med automatisk

◆

◆

◆

Bremseholdefunktion

◆

◆

◆

Elektrisk servostyring - Bevægelses adaptiv

◆

◆

◆

Elektrisk servostyring - Variabel gearudveksling

◆

◆

◆

Hill Start Assist (HSA)

◆

◆

◆

Tomgangsstop / HEV modus

◆

◆

◆

Power Meter

◆

◆

◆

7" multi informationsdisplay

◆

◆

–

10,2" fuldt digitalt multi informations display

–

–

◆

Regenerativ bremsestyrkekontrol (skiftekontakter på rat)

◆

◆

◆

bremseholdfunktion

Hjul og dæk
◆

◆

◆

17" to-tonet aluminiumfælge

◆

–

–

18" sorte aluminiumfælge

–

◆

–

18" to-tonet sorte aluminiumfælge

–

–

◆

215/50 R17 95W

◆

–

–

235/40 ZR18 95Y

–

◆

◆

Audio og kommunikation
Håndfri BluetoothTM-telefon (HFT)

◆

◆

◆

DAB

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

–

Honda Connect med navigation (9” touchskærm, AM/FM/DAB,
Apple Carplay og Android Auto, live trafikinfo)
8 højttalere
12 højttalere - Premium lydsystem (BOSE)

–

–

◆

Højttalere - Diskanthøjttaler foran

◆

◆

◆

Højttalere - Center

–

–

◆

Subwoofer

–

–

◆

Ratmonteret fjernbetjening af lydanlæg

◆

◆

◆

USB stik foran: 2

◆

◆

◆

Antal USB stik bag x2

◆

◆

◆

Trådløst Apple Carplay®

◆

◆

◆

Trådløs opladning

–

◆

◆

Apple CarPlay®-funktioner, applikationer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle områder og kan ændres.
For at bruge Android Auto™ skal du downloade Android Auto™-appen fra Google Play™ til din smartphone.
Tilgængeligheden af Android Auto™ kan ændres og kan variere afhængigt af geografisk placering.
Apple CarPlay® er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Honda Civic

Dækreparationssæt

Udvendige lygter
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Honda Civic
De viste modeller er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl
og Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Se specifikationerne på side 78-83 for at få flere oplysninger om, hvilke modeller
der har denne og andre funktioner.

Læs mere om Civic på honda.dk
Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg.
Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og
på de tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle
bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem
den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, der
gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder
kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i specifikationerne,
udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle
ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt funktion. Kunder
anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en
model afhænger af en af de annoncerede funktioner.
Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
CIVIC BROCHURE, SEPTEMBER 2022
Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

