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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Plně 
hybridní  

44



hybridní  

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 
78 až 83 s technickými údaji. 
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život naplno 
Žijte svůj  

0201
DOJEZD 840 KM  
S EMISEMI 108 G/KM* 

SAMODOBÍJECÍ – NEVYŽADUJE 
NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ 

* Více informací viz strana 78–79.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 

Zcela nový Civic e:HEV disponuje nejvyspělejší 
samodobíjecí plně hybridní technologií, která poskytuje 
agilitu a efektivitu. Každá jízda dodá řidiči potěšení  
z řízení, a protože technologie e:HEV nabízí plně hybridní 
zážitek, může Civic jet výlučně na tichý a plynulý 
elektrický pohon – na rozdíl od mild hybridních vozů. 

11. generace modelu Civic využívá čtvrt století zkušeností 
společnosti Honda s hybridním pohonem, které se 
promítly do systému e:HEV – technologie, která zajišťuje 
dokonale vyvážený poměr výkonu a úspory paliva,  
kdykoli usednete za volant. 

Sportovní dynamika modelu Civic je navíc zabalená  
do atraktivní karoserie, která neunikne pozornosti. A název 
Civic je zárukou kvality – není nejvyšší čas zjistit víc? 
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Technologie Honda e:HEV znamená možnost 
využívat výhody elektrifikovaného pohonu – 
například okamžitý výkon kdykoli je potřeba.  
Jako samodobíjecí hybridní vozidlo, které si 
vyrábí vlastní elektrickou energii, jej nikdy nemusíte 
připojovat do zásuvky. To znamená přísun maximální 
energie s minimálním úsilím. Zcela nový Civic  
je hybrid skutečně zaměřený na řidiče. 

okamžiku 
Síla 

0201
REKUPERAČNÍ 
BRZDĚNÍ RECYKLUJE 
ENERGII 

ZÁRUKA 5 LET / 100 000 KM 
NA HNACÍ ÚSTROJÍ 

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Výkon 

1010



Výkon 
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 
78 až 83 s technickými údaji. 
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Jízdní režimy nového modelu Civic mohou nabídnout 
vysoký výkon nebo maximální úsporu. 

Plynulé přepínání mezi režimy Normal, Sport, Econ  
a Individual vám umožňují přizpůsobit styl jízdy svým 
preferencím a získat to nejlepší, co systém e:HEV nabízí. 

Režim Normal představuje ideální rovnováhu mezi 
výkonem a hospodárností, zatímco režim Sport nabízí 
výrazné zrychlení a režim Econ minimální spotřebu 
paliva. A v režimu Individual si můžete doladit reakce 
řízení a plynu a řídit tak, jak to máte rádi. 

vlastnosti 
Vyvážené 

0201
KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA 
PALIVA PODLE CYKLU  
WLTP 4,7 L / 100 KM* 

MAXIMÁLNÍ 
TOČIVÝ MOMENT 
ELEKTROMOTORU 315 NM 

* K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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požitek z jízdy 
Navržen pro 

Model Civic zamíchal kartami už při svém prvním 
představení. Napříč mnoha generacemi, a s více 
než 27 miliony prodaných vozů, se jeho jméno stalo 
synonymem pro spolehlivost a inovace spojené  
se sportovním duchem. 

A nikde to není vidět víc než na karoserii. Sportovní styl 
je očividný a odladěný podvozek vás nepustí ze silnice. 
Ovladatelnost a výkon společně poskytují přesnou 
dynamiku i komfort. 

0201
0-100 KM/H  
ZA 7,8 SEKUNDY* 

VÝKON ELEKTRO–
MOTORU – 184 KONÍ 

* K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Interiér 
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 
78 až 83 s technickými údaji. 
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Pohodlně se usaďte v prostorném a stylovém interiéru nového 
modelu Civic. Díky delšímu rozvoru si vychutnáte více místa 
pro nohy a dokonalý komfort. 

Ergonomická jízdní poloha a nová přední sedadla Honda  
se zvýšenou oporou zvyšují komfort na dlouhých cestách  
a pomáhají vám řídit uvolněně a dorazit do cíle svěží. 

Díky inteligentnímu designu a kvalitním materiálům se 
budete v interiéru cítit dobře – ať už zvolíte jakýkoli jízdní styl. 

interiér 
Prvotřídní 

0201
MODERNÍ  
MATERIÁLY PŘÍJEMNÉ  
NA DOTEK 

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ 
PRO DOKONALÉ 
POHODLÍ* 

* K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Ať už budete nový Civic používat pro každodenní 
rutinu nebo víkendové aktivity, jeho interiér 
je navržený tak, abyste jej mohli bez námahy 
přizpůsobit svým potřebám. 

Od aktovky až po sportovní potřeby nebo i vašeho 
čtyřnohého přítele – Civic je připraven být součástí 
vašeho života, až už vám přinese cokoli. 

pro vás 
Navrženo 

0201
MAX. KAPACITA ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU 1 220 LITRŮ* 

LUXUSNÍ KOŽENÉ 
ČALOUNĚNÍ* 

* K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, najdete na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Exteriér 
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Vyobrazené modely jsou Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě 
Platinum White  a Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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Zcela nový Civic představuje moderní myšlení a špičkovou  
hybridní technologii, které nese DNA dlouhého sportovního 
rodokmenu značky Honda. 

Dynamická silueta, otevíratelná skleněná střecha*, zadní světla  
v celé šířce vozu a širší rozchod kol vytvářejí velmi moderní 
design, který vyvolává dojem pohybu, i když vůz parkuje. 

Sportovní styl fastback modelu Civic, který se nikdy nebál 
odstartovat trend namísto pouhého kopírování módy,  
představuje pokrok, výkon a prvotřídní kvalitu. 

právě teď 
generace,
Nová 

0201
VOŠTINOVÁ MŘÍŽKA 
MASKY CHLADIČE 

PANORAMATICKÁ 
SKLENĚNÁ STŘECHA* 

* Pouze pro stupeň výbavy Advance.
Vyobrazené modely jsou Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White  
a Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Skutečný styl nikdy nevyšel z módy, a proto 
model Civic dělá řidičům radost již od roku 
1972. Zcela nový aerodynamický design 
představuje novou generaci čistých  
a výrazných linií vytvářejících sportovní  
siluetu, která jednoduše budí zájem. 

Ať už jedete městem, nebo po silnici,  
tento vůz byl navržen, aby poutal pozornost.

přehlédnout 
nelze
Styl, který 

0201
ADAPTIVNÍ DÁLKOVÉ  
SVĚTLOMETY*

NOVÝ DESIGN 18” KOL  
Z LEHKÝCH SLITIN* 

 * K dispozici u vybraných stupňů výbavy.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí 
jsou tato a další funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Technologie 
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Technologie 
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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Plně digitální palubní deska zobrazuje všechny informace  
na křišťálově jasném displeji s vysokým rozlišením. 9" informační  
a zábavní systém Honda CONNECT* umístěný uprostřed nabízí, 
mimo jiné, digitální rádio DAB a satelitní navigaci, a pohodlné 
ovládání asistenčních systémů, jako je zadní parkovací kamera. 

Pro systémy Android Auto™ a Apple CarPlay® je zajištěna 
bezproblémová integrace telefonu, která vám umožní vychutnat si 
zážitek ze synchronizované technologie zcela nového modelu Civic. 

To vše je součástí filozofie společnosti Honda:  
technologie s lidským rozměrem. 

inovací 
Více 

0201
10,2” PLNĚ  
DIGITÁLNÍ DISPLEJ* 

PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM  
S 12 REPRODUKTORY BOSE* 

* Pouze pro stupeň výbavy Advance.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue. Další informace o tom,  
u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Bezpečí 
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Bezpečí 
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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0201
POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ 
TECHNOLOGIE SENSING 

NOVÝ ASISTENT PRO 
DOPRAVNÍ ZÁCPY 

Soubor pokročilých funkcí systému Honda SENSING 
a celkem 11 airbagů je zárukou, že vysoká úroveň bezpečnosti  
je nedílnou součástí nového modelu Civic. 

Nová přední kamera se širokým úhlem záběru 100 stupňů 
nabízí zdokonalené rozpoznávání dopravního značení a zadní 
kamera s kompletní sadou sonarových snímačů dělají  
z modelu Civic jedno z nejbezpečnějších míst na silnici. 

ohledech 
ve všech 
Bezpečnější 

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici,
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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bezpečí 
naprostého 
Pocit 

Systém pro zmírnění následků nehody 
Omezuje možnost střetu s jiným 
vozidlem, chodcem nebo cyklistou tím, 
že vás upozorní a sníží rychlost. 

Ovládání škrticí klapky se systémem 
pro zmírnění nárazu 
Rozpoznává překážky před nebo  
za vozidlem a vydává zvukové a vizuální 
upozornění, když vozidlo stojí nebo se 
pohybuje nízkou rychlostí. 

Systém pro zmírnění rizika 
vyjetí z komunikace 
Varovný systém, který upozorňuje  
na riziko přejetí přes značení jízdního 
pruhu nebo okraje silnice. 

Inteligentní omezovač rychlosti 
Automaticky nastavuje rychlostní limit 
podle informací zjištěných systémem 
rozpoznávání dopravních značek.

Adaptivní tempomat s asistentem 
pro jízdu v kolonách 
Udržuje konstantní rychlost a nastavený 
odstup za vozidlem vpředu, a v případě 
potřeby dokáže autonomně zpomalit  
a zastavit.

Asistent pro dopravní zácpy 
Snižuje zátěž řidiče při pomalé jízdě 
zhuštěným provozem tím, že udržuje 
vozidlo v jízdním pruhu.

Adaptivní světlomety* 
Omezují nežádoucí oslnění pomocí 
palubní kamery, která detekuje vozidla 
vpředu a automaticky zapíná a vypíná 
jednotlivé diody LED za účelem co 
nejvhodnějšího rozložení světla. 

Plná bezpečnostní výbava založená na technologii Honda 
SENSING v novém modelu Civic potvrzuje náš zájem o bezpečí 
cestujících. Náš přístup zaměřený na člověka je podstatou 
každého vozidla Honda. Systém Honda SENSING zahrnuje: 

* Pouze pro stupeň výbavy Advance. 
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.

3636



naprostého 
Pocit 

Detekce objektů v mrtvém úhlu 
Pro bezpečnější přejíždění mezi jízdními pruhy 
se v příslušném vnějším zpětném zrcátku 
rozsvítí diskrétní výstražné světlo, pokud 
se ve vedlejším pruhu nachází jiné vozidlo. 

Asistent při couvání z parkovacího místa 
Radarové snímače při couvání sledují okolí 
a v případě blížícího se vozidlo z boku vás 
upozorní. 
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Systém parkovacího asistenta 
Parkovací senzory vpředu a vzadu monitorují 
překážky v okolí vozidla, takže svůj Civic můžete 
zaparkovat snadno a bez stresu. Součástí 
systému je také zadní parkovací kamera, která 
poskytuje jasný obraz situace za vozidlem na 9” 
dotykové obrazovce.



Styl
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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Ať už jedete na rande nebo na víkend, zcela nový 
Civic je připraven na cokoli: nabíjecí porty pro vaše 
zařízení, odkládací místa a inteligentně navržená 
přístrojová deska jsou jen některé z prvků, které 
projasní každý váš den. 

vyjet
Připraven

0201
VYHŘÍVANÝ 
VOLANT*

NOVÝ INTUITIVNÍ DESIGN 
PALUBNÍ DESKY 

* K dispozici u vybraných stupňů výbavy. 
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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Praktický a výkonný, prostorný a sportovní, 
pohodlný a moderní: nový Civic je rozhodně 
pozoruhodný vůz. Nejnovější model z řady 
agilních, sofistikovaných a úsporných hybridů 
nabízí sportovní přístup a dokonalé chování  
na silnici. 

Je připravený na cokoli, vhodný pro rodinu 
a současně i pro sportovní jízdu – 
kdo říká, že nemůžete mít všechno? 

světů  
ze všech
To nejlepší

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Váš 
Civic
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Váš 
Civic

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium 
Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, 
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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• Systém Honda SENSING 

• Systém Honda CONNECT s
 navigací, 9” dotykovou
 obrazovkou, rádiem AM/FM/DAB,
 systémy Apple CarPlay®

 a Android Auto™

• Bezklíčový vstup a startování 

• Vyhřívaná přední sedadla 

• 7” multiinformační displej 

• 17” kola z lehkých slitin

• Zatmavená skla 

• Sedadla čalouněná textilní
 látkouk

• Detekce objektů v mrtvém úhlu

• Zadní parkovací kamera 

• Elektricky ovládaná bederní
 opěrka řidiče 

• Parkovací senzory vpředu
 a vzadu 

• Čtyř jízdní režimy 

• LED osvětlení

• Kryt zavazadlového prostoru 

• Stěrače s dešťovým senzorem 

• Kosmetická zrcátka s osvětlením
 ve sluneční cloně 

• Automatické přepínání
 dálkových světel 

• Systém eCall

• Osm reproduktorů

• Elektricky ovládaná okna
 (vpředu i vzadu) 

• Dvouzónová automatická
 klimatizace 

• Vyhřívaná vnější zrcátka 

• Hands-free telefon s technologií
 Bluetooth™ 

Model Elegance je plně vybavený řadou pokročilých funkcí, 
které vylepšují váš zážitek z jízdy:

Elegance

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance v metalické barvě 
Premium Crystal Red. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další 
funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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• Sedadla čalouněná kůží a textilní látkou

• 18” kola z lehkých slitin 

• Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
 (podporuje standard Qi) 

• Přední mlhová světla 

• Dvouzónová automatická klimatizace s ventilačními
 otvory vzadu 

• Vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí 

• Černé kryty zrcátek 

• Sportovní pedály 

Sport
Kromě prvků stupně výbavy Elegance obsahuje 
stupeň výbavy Sport následující prvky:

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě 
Premium Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další 
funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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Kromě prvků stupně výbavy Sport obsahuje stupeň 
výbavy Advance následující prvky:

• Otevíratelná panoramatická střecha 

• Kožená sedadla 

• 10,2” multiinformační displej 

• Prémiový audiosystém s 12 reproduktory Bose 

• Elektricky ovládaná přední sedadla 

• Adaptivní světlomety 

• Vyhřívaný volant 

• Elektricky ovládaná bederní opěrka sedadla spolujezdce 

Advance

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě 
Platinum White. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce 
k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji.
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METALICK Á PREMIUM CRYSTAL RED

pestrý život 
Užívejte si 

Vyjádřete svůj styl a vyberte si z nabídky barev, 
které dokonale doplní dynamický design modelu 
Civic, například perleťovou Platinum White nebo 
metalickou Premium Crystal Blue. 
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici,
jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BL ACK PERLEŤOVÁ SONIC GRE Y

METALICKÁ PREMIUM CRYSTAL BLUE PERLEŤOVÁ PL ATINUM WHITE
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě 
Premium Crystal Blue. Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další 
funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 78 až 83 s technickými údaji. 
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interiéru 
Čalounění

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Syntetická kůže a textilní 
černé čalounění

Černá  
kůže

Černá  
látka

ČERNÁ LÁTKA
SYNTETICKÁ KŮŽE A TEXTILNÍ 
ČERNÉ ČALOUNĚNÍ ČERNÁ KŮŽE

Ať už se rozhodnete pro novou moderní látku nebo 
prémiovou kůži, váš Civic bude nejen dobře vypadat, 
ale budete se v něm také skvěle cítit.
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Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně.  Kola z lehkých slitin se prodávají samostatně. 
Vyobrazené modely jsou Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White 
a Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue.

Sada sport
Dopřejte svému vozu upgrade elegantní sadou Sport, která 
zahrnuje kombinaci doplňků v odstínu Berlina Black a prvků  
s tmavým chromováním. Sada obsahuje: černý přední a zadní 
emblém, spoiler na víku zavazadlového prostoru, spodní boční 
dekorativní lišty a kryty zrcátek dveří. 
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KRYTY VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK
Dodejte svému vozu nádech jedinečnosti 
prostřednictvím stylových krytů vnějších 
zrcátek v odstínu Berlina Black.

SPODNÍ BOČNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY 
Spodní boční dekorativní lišty v odstínu 
Berlina Black zdůrazňují výkonný vzhled.

ČERNÝ PŘEDNÍ A ZADNÍ EMBLÉM
Vše je o detailech. Sada černých emblémů perfektně 
doplňuje sportovní vzhled modelu Civic. 
Sada obsahuje: přední a zadní černý emblém Honda, 
černý název vozidla a černý emblém e:HEV. 

SPOILER NA VÍKU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Spoiler na víku zavazadlového prostoru v odstínu Berlina 
Black zvýrazňuje sportovní styl vozidla a dodává mu 
nezaměnitelný dynamický vzhled. 
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* V nabídce je také sada Carbon Style Pack Light bez krytů vnějších zrcátek. Položky v sadě 
jsou k dispozici také samostatně. Kola z lehkých slitin se prodávají samostatně. Na obrázku je 
model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue. 

Carbon Style 
Kompletní sada 

U pravých milovníků sportovního vzhledu by kompletní sada 
Carbon Style měla být na prvním místě seznamu doplňků. 
Sada obsahuje: přední spodní dekorativní lišty, zadní spodní 
dekorativní lišty, dekorativní lišty mlhových světel, spoiler na víku 
zavazadlového prostoru a kryty vnějších zrcátek v karbonovém 
stylu. V nabídce je také sada Carbon Style Pack Light*. 
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PŘEDNÍ A ZADNÍ SPODNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY
Přední a zadní spodní dekorativní lišty dodávají 
vašemu vozu sportovní a dynamický profil.

SPOILER NA VÍKU 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
Spoiler na víku zavazadlového 
prostoru v úpravě Carbon Style 
podtrhuje sportovní vzhled. 

DEKORATIVNÍ LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL
Vše je o detailech. Tyto dekorativní lišty 
mlhových světel dokonale doplňují 
dynamický styl přední části modelu Civic.

KRYTY VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK 
Povrchová úprava Carbon Style na krytech 
vnějších zrcátek ještě více zdůrazňuje 
dynamický vzhled.
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Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně. Kola z lehkých slitin se prodávají 
samostatně. Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické 
barvě Premium Crystal Blue.

Sada 
Nordic Silver

Dopřejte si exkluzivní vzhled a dojem ze svého modelu 
Civic sadou Nordic Silver. Sada obsahuje: přední spodní 
dekorativní lišty, zadní spodní dekorativní lišty, spodní boční 
dekorativní lišty, dekorativní lišty mlhových světel a kryty 
vnějších zrcátek, vše ve stříbrné povrchové úpravě.
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DEKORATIVNÍ LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL 
Stříbrná povrchová úprava mlhových světel 
vytváří ostře vystupující detail, který perfektně 
zvýrazňuje vzhled přední části modelu Civic. 

PŘEDNÍ A ZADNÍ SPODNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY
Přední a zadní spodní dekorativní lišty tvoří elegantní metalický 
doplněk profilu vozu. 

KRYTY VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK 
Dotáhněte téma Nordic Silver pomocí krytů 
vnějších zrcátek ve stejném stylu.

SPODNÍ BOČNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY 
Spodní boční dekorativní lišty vytvářejí 
detail, který ozvláštňuje profil vozu.
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Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně. Kola z lehkých slitin se prodávají 
samostatně. Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické 
barvě Premium Crystal Blue.

Se sadou Ilmenite Titanium bude váš Civic 
středem pozornosti. Sada obsahuje: přední, 
zadní a boční spodní dekorativní lišty, lišty 
mlhových světel a kryty zrcátek dveří. 

Titanium
Sada Ilmenite
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PŘEDNÍ A ZADNÍ SPODNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY
Dotáhněte styl modelu Civic k dokonalosti pomocí 
předních a zadních spodních dekorativních lišt. 

DEKORATIVNÍ LIŠTY MLHOVÝCH SVĚTEL 
Lišty mlhových světel v provedení Ilmenite 
Titanium přidávají další stylový prvek. 

KRYTY VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK 
Kryty vnějších zrcátek v provedení 
Ilmenite Titanium doplňují vzhled. 

SPODNÍ BOČNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY 
Zářivě lesklé spodní boční dekorativní 
lišty Ilmenite Titanium zvýrazňují 
sportovní design. 
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické 
barvě Premium Crystal Blue.
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18” KOLA Z LEHKÝCH SLITIN CI1813
18” kola CI1813 mají povrchovou úpravu Gunpowder Black 
s lesklým čirým lakem a designové středové krytky.

18” KOLA Z LEHKÝCH SLITIN CI1812
18” kola CI1812 mají unikátní obrobený povrch s matným 
čirým lakem a vnitřní plochy v úpravě Rombo Silver.

18” KOLA Z LEHKÝCH SLITIN CI1811
18” kola CI1811 mají unikátní obrobený povrch s lesklým 
čirým lakem a vnitřní plochy v odstínu Gunpowder Black.

Litá kola 

03

02

01

Naše kolekce kol z lehkých slitin s možností 
výběru ze tří možností vám umožní 
přizpůsobit vůz vlastnímu stylu.
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BOČNÍ LIŠTY 
Nic neni tak nepřijemne jako poškrabana či promačknuta 

karoserie vozu. Bočni ochranne lišty jsou vyrobeny  
z měkkeho narazuvzdorneho materialu, zajišťuji bočni 

ochranu vozu a navic představuji stylovy designovy prvek.

Tuto sadu nazýváme praktickou z dobrých důvodů. Sada ochrání 
váš Civic před poškozením a obsahuje boční lišty v barvě 
 karoserie, zástěrky (přední a zadní), dekorativní lišty prahu 
zavazadlového prostoru, přední a zadní celoroční koberce  
a skládací rohož do zavazadlového prostoru. Všechny díly jsou 
vyrobeny z kvalitního odolného materiálu.

sada 
Praktik
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PŘEDNÍ A ZADNÍ GUMOVÉ KOBERCE
Tyto odolné ale snadno čistitelné pryžové rohože jsou vyrobeny, 
aby chránily prostor nohou a nesou logo Civic.

DEKORATIVNÍ LIŠTY PRAHU  
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dekorativní lišty prahu zavazadlového prostoru jsou 
praktickým a stylovým příslušenstvím. Chrání proti 
škrábancům a nárazům. Jsou vyrobeny z atraktivní 
kartáčované nerezové oceli a perfektně doplňují obložení. 

PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY 
Decentní přední a zadní zástěrky ochrání vaše vozidlo  
před nečistotami a kamínky. Jsou skvělým doplňkem  
pro dlouhodobou ochranu.

Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně. 
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické 
barvě Premium Crystal Blue.
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1. Boční ochranné lišty  
Nic není tak nepříjemné jako poškrábaná či promáčknutá 
karoserie vozu. Boční ochranné lišty jsou vyrobeny  
z měkkého nárazuvzdorného materiálu, zajišťují boční 
ochranu vozu a navíc představují stylový designový prvek. 

2. Plachta na čelní sklo  
Plachta na čelní sklo chrání vůz před působením 
povětrnostních vlivů, a chrání také zrcátka a přední boční 
okna před nepřízní počasí, když parkujete venku. 

bezpečnost 
Ochrana a

Boční ochranné lišty, které chrání před poškrábáním 
a důlky, a plachta na čelní sklo, která vám zajistí 
čistý výhled v jakémkoli počasí, nabízejí ochranu 
před povětrnostními vlivy i před každodenním 
opotřebením.

1

Kola z lehkých slitin se prodávají samostatně. Na obrázku je model 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue.
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Pokud často vozíte zavazadla nebo speciální 
vybavení, sada Cargo vám je pomůže přepravit 
organizovaně a bezpečně. Sada obsahuje vanu 
do zavazadlového prostoru a dělicí přepážky.

Cargo 
Sada 

1. Vana do zavazadlového prostoru  
Tvar voděodolné protiskluzové vany  
do zavazadlového prostoru je dokonale 
přizpůsoben zadnímu úložnému prostoru 
vozu a chrání jej před nečistotami a škrábanci. 
Vana má zvýšené okraje a je opatřena logem 
Civic.

2. Dělicí přepážky   
Pomocí dělicích přepážek zabráníte 
přesouvání předmětů v zavazadlovém 
prostoru.

Kola z lehkých slitin se prodávají samostatně. Na obrázku je model 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White.
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1. Odnímatelné tažné zařízení s kabelovým svazkem s 13kolíkovým 
konektorem  
S odnímatelným tažným zařízením můžete táhnout obytný nebo 
jakýkoli jiný přívěs. A také je po odpojení méně viditelné. Maximální 
přípustná hmotnost přívěsu: 750 kg. Maximální svislé zatížení: 75 kg.

2. Nosič jízdních kol Thule – Easyfold XT  
Nosič jízdních kol Thule pro dvě jízdní kola má certifikaci Honda, 
snadno se instaluje a před uskladněním jej lze jednoduše složit. Lze 
jej sklápět pro bezproblémový přístup do zavazadlového prostoru 
a má systém zamykání proti odcizení. Je dodáván s 13kolíkovým 
konektorem a vyžaduje svazek vodičů pro přívěs s 13kolíkovým 
konektorem.

3. Střešní nosič  
Zvyšte přepravní kapacitu vozidla pomocí bezpečnostního 
střešního nosiče. Obsahuje čtyři zámky. Maximální nosnost: 
60 kg nebo nejvýše 1 jízdní kolo.

4. Střešní box Thule o objemu 400 L Motion XT M  
S tímto odolným vodotěsným boxem Thule s certifikací Honda 
získáte dalších 400 litrů úložného prostoru. Obsahuje systém 
Power-Click pro snadnou montáž, zámek proti odcizení  
a oboustranné otevírání. Box má tyto rozměry: 175 x 86,5 x 46 cm 
(D x Š x V).

5. Skládací rohož do zavazadlového prostoru  
Skládací rohož zajišťuje ochranu zavazadlového prostoru  
a po sklopení sedadel také celé podlahy nákladového prostoru. 
Rohož do zavazadlového prostoru je navíc oboustranná – jednu 
stranu tvoří odolný koberec, druhá strana má vodoodpudivý 
protiskluzový povrch. Součástí rohože je ohebná část, která brání 
vzniku škrábanců na nárazníku při nakládání a vykládání vozu.

Cestování
Vzhled a praktičnost: model Civic má nejen 
nepřehlédnutelný vzhled, ale je také vybaven 
pro jakoukoli cestu, ať míříte kamkoli. 

Kola z lehkých slitin se prodávají samostatně. Vyobrazené modely jsou 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové barvě Platinum White  
a Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue.
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White Premium 
Illumination

Sada 

BÍLÉ OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ 
Při zapnutí zapalování se rozsvítí obložení dveří 
nainstalované na kliky a kapsy dveří a osvětluje 
interiér chladným bílým světlem.

Sada osvětlení Premium Illumination obsahuje položky osvětlení 
interiéru a exteriéru. Sada obsahuje: kompletní sadu osvětlení prostoru 
pro nohy a pod sedadly vpředu, prahových lišt, držáku nápojů a konzoly. 
Osvětlení obložení dveří studeným bílým světlem vytváří v interiéru 
uklidňující příjemnou atmosféru, doplněnou projekcí loga Civic.

Dostupné také v červené barvě. Položky v sadě jsou k dispozici také samostatně.
Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue.
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Sada 

BÍLÉ OSVĚTLENÍ PROSTORU PRO NOHY A POD SEDADLY VPŘEDU  
Osvětlení celého prostoru pro nohy vpředu a pod sedadly se aktivuje 
po odemknutí dveří a zajišťuje osvětlení jasným bílým světlem. 
Za jízdy se zapnutými světlomety se výkon osvětlení sníží o 50 %, 
aby nerušilo řidiče. Pokud řidič za jízdy vypne světlomety, toto 
osvětlení se také vypne.

PROJEKTOR LOGA CIVIC 
Po otevření předních dveří se na zem jasným bílým světlem 
promítne logo Civic, které zvyšuje viditelnost ve tmě při 
nastupování a vystupování z vozu. 

BÍLÉ OSVĚTLENÍ PRAHOVÝCH LIŠT  
Osvětlené prahové lišty jsou vyrobeny z kartáčované 
nerezové oceli a opatřeny bíle osvětleným logem Civic. 
Chrání prahy dveří před šmouhami a škrábanci. Sada 
obsahuje osvětlené přední a neosvětlené zadní lišty.

BÍLÉ OSVĚTLENÍ DRŽÁKU NÁPOJŮ A KONZOLY 
Při zapnutí zapalování a světlometů se rozsvítí spodní část 
držáku nápojů a odkládací schránka ve středové konzole 
a doplní osvětlení interiéru vozu chladným bílým světlem.
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické 
barvě Premium Crystal Blue.

1. Prémiové podlahové rohože  
Prémiové koberce s černostříbrným lemováním z nubukové 
kůže jsou opatřeny odolným kovovým znakem Civic. Jedna 
sada obsahuje: přední a zadní koberce.

2. Dětská sedačka  
Sedačka Honda Trifix je dokonale navržena pro potřeby dětí 
od 76 cm do 105 cm, takže je optimálním následovníkem 
sedačky pro novorozence, jako je Honda Baby Safe. Do auta ji 
namontujete jednoduše díky integrovanému uchycení ISOFIX  
a pásu. Sedací plocha je optimalizována tak, aby v ní mělo 
rostoucí dítě od 15 měsíců až do 4 let s váhou do 22 kg dost 
místa. Jedinečná řada pokročilých bezpečnostních funkcí 
znamená, že se nemusíte obávat o své dítě, které bude  
v autě vždy chráněno.

3. Sluneční clony  
Sluneční clony zajistí stín a chrání interiér před přehřátím. 
Snadno se upevňují a snímají a chrání cestující na zadních 
sedadlech před sluncem. Sada obsahuje: dvě clony a úložný vak.

a komfort 
Interiér
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Elegance
2.0 i-MMD 

Sport
2.0 i-MMD 

Advance
2.0 i-MMD 

Převodovka e-CVT e-CVT e-CVT

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1993 1993 1993

Palivo Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95)

Poháněná kola 2 (přední) 2 (přední) 2 (přední)

Počet válců 4 4 4

Počet ventilů 16 16 16

Výkon

Maximální výkon spalovacího motoru - kW (k) / otáček za 1 min 105 (143) / 6 000 105 (143) / 6 000 105 (143) / 6 000

Maximální točivý moment motoru spalovacího motoru - Nm / otáček za 1 min 186 / 4 500 186 / 4 500 186 / 4 500

Maximální výkon elektromotoru - kW (k) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Maximální točivý moment motoru elektromotoru - Nm 315 315 315

Maximální rychlost (km/h) 180 180 180

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,8 7,9 8,1

Vnější hluk vozidla za jízdy (dB) 65 65 65

Spotřeba dle WLTP

Emisní norma EURO 6D EURO 6D EURO 6D

Kombinované emise - CO2  (g/km) 108 113 114

Spotřeba - kombinovaná (l/100 km) 4,7 5,0 5,0

Rozměry

Délka vozu (mm) 4.551 4.551 4.551

Šířka vozu se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky (mm) 1.900 1.900 1.900

Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek (mm) 2.082 2.082 2.082

Výška vozu (mm) 1.408 1.408 1.408

Rozvor náprav (mm) 2.734 2.734 2.734

Rozchod kol vpředu (mm) 1.547 1.537 1.537

Rozchod kol vzadu (mm) 1.586 1.576 1.576

Světlá výška (při obsazení řidičem) (mm) 128 128 128

Světlá výška (při plném naložení) (mm) 111,7 108,6 112,1

Průměr otáčení (obrysový) (m) 11,0 11,6 11,6

Poloměr otáčení (stopový) (m) 5,8 6,2 6,2

Počet otáček volantu mezi krajními polohami 2,3 2,2 2,2

Objemy

Počet míst k sezení 5 5 5

Velikost zavazadlového prostoru (l) 410 410 404

Velikost zavazadlového prostoru včetně prostoru pod podlahou (l) 415 415 409

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po hranu oken (l) 820 820 814

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po střechu (l) 1220 1220 1187

Velikost palivové nádrže (l) 40 40 40

Hmotnosti

Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) 1.517 1.533 1.533

Maximální hmotnost (kg) 1.865 1.930 1.930

Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) 750 750 750

Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) 600 600 600

Maximální svislé zatížení tažného zařízení (kg) 75 75 75

Maximální zatížení střechy (kg) 65 65 65

Kola

Rozměr pneumatik 215/50 R17 235/40 ZR18 235/40 ZR18

Údaje o spotřebě paliva pocházejí z výsledků laboratorních testů regulovaných EU. Jsou uvedeny pro účely srovnání a nemusí odrážet skutečné jízdní zkušenosti.
Honda Civic byla podrobena novému testovacímu cyklu WLTP pro emise CO2 a spotřebu paliva v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151.
Hodnoty WLTP lépe odrážejí skutečný provoz vozidla při jízdě na silnici.
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Elegance
2.0 i-MMD 

Sport
2.0 i-MMD 

Advance
2.0 i-MMD Bezpečnostní prvky

i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) ◆ ◆ ◆

SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ◆ ◆ ◆

Boční airbagy vpředu ◆ ◆ ◆

Boční airbagy vzadu ◆ ◆ ◆

Hlavové airbagy po celé délce kabiny ◆ ◆ ◆

Kolenní airbag řídiče i spolujezdce ◆ ◆ ◆

Středový airbag pro cestující vpředu ◆ ◆ ◆

Hlavové opěrky na předních sedadlech s ochranou proti poranění krční páteře ◆ ◆ ◆

Protiblokovací systém brzd (ABS) ◆ ◆ ◆

Detekce objektů v mrtvém úhlu ◆ ◆ ◆

Asistent při couvání z parkovacího místa ◆ ◆ ◆

Rozdělovač brzdné síly ◆ ◆ ◆

Brzdový asistent ◆ ◆ ◆

Stabilizační systém ◆ ◆ ◆

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ◆ ◆ ◆

Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla) ◆ ◆ ◆

Světelná signalizace při nouzovém brzdění ◆ ◆ ◆

Aktivní kapota ◆ ◆ ◆

eCall ◆ ◆ ◆

Pokročilý systém podpory řízení

Varování před čelní srážkou

◆ ◆ ◆

Systém pro udržování v jízdním pruhu

Systém pro zmírnění následků nehody

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu

Systém rozpoznávání dopravních značek

Inteligentní omezovač rychlosti

Asistent pro jízdu v kolonách

Asistent pro jízdu v dopravní zácpě

Protikolizní systém při nízké rychlosti

Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace

Ochrana vozu

Dálkově ovládané centrální zamykání ◆ ◆ ◆

Bezklíčkový vstup a zapalování ◆ ◆ ◆

Alarm ◆ ◆ ◆

Kryt zavazadlového prostoru ◆ ◆ ◆

Funkce a technologie

Volič jízdních režimů ◆ ◆ ◆

Multiinformační displej 7" 7" 10,2"

Aktivní elektrický posilovač řízení ◆ ◆ ◆

Páčky rekuperace pod volantem ◆ ◆ ◆

Elektrická parkovací brzda s funkcí Brake Hold ◆ ◆ ◆

Ukazatel výkonu ◆ ◆ ◆

Asistent pro rozjezd v kopci ◆ ◆ ◆

◆ standardní výbava     –  není v nabídce

Specifi kace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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Elegance
2.0 i-MMD 

Sport
2.0 i-MMD 

Advance
2.0 i-MMD Provedení interiéru - sedadla

Textilní čalounění ◆ – –

Syntetická kůže a textilní černé čalounění – ◆ –

Pravá kůže černá – – ◆

Vyhřívaná přední sedadla ◆ ◆ ◆

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (v 8 směrech) a spolujezdce (ve 4 směrech) – – ◆

Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče ◆ ◆ ◆

Elektricky nastavitelná bederní opěrka spolujezdce – – ◆

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ◆ ◆ ◆

Přední a zadní loketní opěrka ◆ ◆ ◆

Provedení interiéru - Komfort a pohodlí

Duální automatická klimatizace ◆ ◆ ◆

Výdechy klimatizace pro zadní cestující – ◆ ◆

Zpětné zrcátko s automatickou clonou – ◆ ◆

Adaptivní tempomat ◆ ◆ ◆

Kožený volant ◆ ◆ ◆

Vyhřívaný volant – – ◆

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) ◆ ◆ ◆

Výškově a podélně nastavitelný volant ◆ ◆ ◆

Zatmavená zadní a boční okna ◆ ◆ ◆

Audio a komunikace

Multimediální LCD displej Honda CONNECT + navigace ◆ ◆ ◆

DAB rádio ◆ ◆ ◆

Počet USB konektorů vpředu 2 2 2

Počet USB konektorů vzadu 2 2 2

Počet reproduktorů 8 8 12

Premium audio BOSE – – ◆

Subwoofer – – ◆

Ovládání autorádia na volantu ◆ ◆ ◆

Android Auto ◆ ◆ ◆

Apple Carplay ◆ ◆ ◆

Bezdrátové nabíjení telefonu – ◆ ◆

Bluetooth Hands Free Telephone ◆ ◆ ◆

Výbava exteriéru

Metalický/perleťový lak ◆ ◆ ◆

Prémiový lak ◆ ◆ ◆

Stěrače s dešťovým senzorem ◆ ◆ ◆

Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ◆ ◆ ◆

Zadní parkovací kamera ◆ ◆ ◆

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ◆ ◆ ◆

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ◆ ◆ ◆

Sklápění vnějších zpětných zrcátek a ovládání oken pomocí klíče ◆ ◆ ◆

Panoramatická otevíratelná střecha – – ◆

Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve ◆ ◆ ◆

Černá vnější zpětná zrcátka a tmavé lišty oken – ◆ –
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Elegance
2.0 i-MMD 

Sport
2.0 i-MMD 

Advance
2.0 i-MMD Vnější osvětlení

LED denní svícení ◆ ◆ ◆

LED světlomety ◆ ◆ ◆

Adaptivní dálkové světlomety – – ◆

Přední mlhová světla – LED LED

Automatické spínání světel při setmění ◆ ◆ ◆

Automatické přepínání dálkových světel ◆ ◆ ◆

Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel) ◆ ◆ ◆

Kola

17'' kola z lehkých slitin ◆ – –

18'' kola z lehkých slitin – ◆ ◆

Sada na opravu pneumatiky ◆ ◆ ◆

◆  standardní výbava     –  není v nabídce     ◆  volitelná výbava

Ceny a specifi kace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění! 

Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport.
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Na obrázku je model Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport v metalické barvě Premium Crystal Blue. 
Další informace o tom, u kterých verzí jsou tato a další funkce k dispozici, jsou uvedeny na stranách 
78 až 83 s technickými údaji. 
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Honda Premium 
Quality
8letý věrnostní program
Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného 
servisního materiálu a originálních náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo 
kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří 
nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více než 150 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba 
vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu Honda za použití originálních náhradních dílů a 
doporučeného materiálu.

Výhody věrnostního programu
Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na 
opravu zdarma.

Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který 
vašemu vozidlu můžete dát, zároveň zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případě prodeje může program 
využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu dává další významný argument a výhodu.

8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

Co je kryté věrnostním programem:
Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, 
nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo 
použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
•  Motor a jeho vnitřní části (s výjimkou příslušenství motoru)
•  Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
•  Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
•  Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
•  Jednotku DPS – diferenciál AWD (kromě gumových manžet)
•  Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), i-MMD systém (PCU), 
 multiplex (MICU), převodovku, řízení, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
•  Baterie hybridního systému i-MMD

Co není kryto věrnostním programem:
•  Práce spojená s opravou
•  Spotřební materiál, náplně a maziva
•  Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
•  Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače,  
 palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
•  Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky,  
 které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
•  Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
•  Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky/modulátoru ABS)
•  Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
•  Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
•  Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
•  Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
•  Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního  
programu Honda Premium Quality.
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Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda Civic. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifi kace vozů v jednotlivých zemích doporučujeme konzultovat 
konkrétní specifi kaci s kterýmkoli autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá na konkrétním vybavení zobrazeném v této brožuře. 
Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Jezděte bezpečně Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat 
• Sledujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fi t a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou 
dobrého a zkušeného řidiče 
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

Impresum | Vydavatel: Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika | Tisk: Samson Druck GmbH | Místo tisku: 5581 St. Margarethen, Rakousko

0
8/

22

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5, www.honda.cz


