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İLHAMI KENDİSİNDEN ALAN YENİ CIVIC’İ YAKINDAN KEŞFEDİN.
Yeni Civic’in dış tasarımını yakından incelemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1

Akıllı ekranınızın
kamerası ile QR Kodu
görüntüleyin.

2

Açılan sayfada
gerekli izinleri
onaylayın.

3

Civic'i
görüntülemek
istediğiniz yere
konumlayın.
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Fotoğrafta gösterilen model Civic Executive+, Sis Mavi.

KENDİNİ AŞAN
TASARIMIYLA
YENİ CIVIC
Hayallerinden güç alan yeni Civic, etkileyici dış
tasarımı, eşsiz renkleri, her ayrıntısı ilham veren,
konforlu iç mekânıyla en iyisi olmak için önce kendine
döndü ve yine kendisini aştı. Çünkü geçmişinden aldığı
mirasla kendini aşan fikirler yine onunla gelecek.

Fotoğrafta gösterilen model Civic Executive+, Sis Mavi.
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İLHAM VEREN DIŞ
TASARIM
Yola çıktığınızda çevrenizdekilerden
etkilenenlerden misiniz, yoksa onları
etkileyenlerden mi? Yeni Civic, dış tasarımında
çevresine değil, yine kendine dönüp bakıyor.
Nesiller boyu süren Civic ruhunu, sade çizgilerini
koruyor; yeni kasasıyla olgun ve etkileyici bir
duruş sunuyor. Dış tasarımında ilhamı kimden
aldığını ilk bakışta gösteriyor.

Fotoğrafta gösterilen model Civic Executive+, Sis Mavi.
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O, KENDİ
YOLUNU
ÇİZDİ.
Size ilham verenlere bir bakın.
Onlar nereden ilham alıyor sizce?
Her nesilde fark yaratan tasarımı ve
sportif ruhu koruyan Yeni Civic,
sade çizgilerini ve güçlü duruşunu
daha az köşeli hatlar, modern çizgilerle
buluşturuyor. Yeni dış tasarım yeni Civic’e
şık, dinamik ve olgun bir ruh katıyor.

Fotoğrafta gösterilen model Civic Executive+, Sis Mavi.
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HERKESE İLHAM OLACAK YENİ İÇ TASARIMLA TANIŞIN.
Yeni Civic’in iç tasarımını 360 derece görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1

Akıllı ekranınızın
kamerası ile QR Kodu
görüntüleyin.

2

Açılan sayfada
gerekli izinleri
onaylayın.

3

İÇ MEKÂN

Telefonu kendi
etrafınızda çevirerek
iç tasarımı keşfedin.
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BEKLENTİLERİN
ÖTESİNDE
Yeni Civic, iç mekân tasarımında da beklentileri fazlasıyla karşılıyor.
Geniş ve ferah yaşam alanıyla her yolculukta konforunuzu
maksimuma çıkarıyor. Yeni ön konsol tasarımın kattığı modern ve
premium dokunuş, Civic’i yeni bir noktaya çıkarıyor. Bal peteği
dizaynına sahip ön panel, dijital gösterge, klima tuşları ve iç mekânın
dizaynında kullanılan her detayla koltuğa oturduğunuz anda
söyleyeceğiniz tek kelime olacak; “Eşsiz”
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ŞEHRİ
ARKANIZDA
BIRAKIN
Şehirde sıradan bir gündesiniz, belki de işten çıktınız.
Şimdi nereye gideceksiniz? Yeni Civic’in sürücü koltuğuna
oturduğunuz anda kendinizi yemyeşil bir doğada
bulabilir, şehrin gürültüsünü, kalabalığını çok uzaklarda
bırakabilirsiniz.
İstediğiniz an uzaklaşmanız için her ayrıntıyı ve teknolojik
donanımı sunan yeni Civic, kablosuz Apple CarPlay ve
Android Auto özelliklerine sahip 9” multimedya ekranıyla
telefonunuzu güvenli bir şekilde bağlamanızı ve sevdiğiniz
müziklerin yol boyunca size eşlik etmesini sağlıyor. 10,2”
boyutundaki dijital gösterge ve tüm bu teknolojik özellikler
yeni Civic’e daha çekici ve modern bir duruş katıyor.
Ön koltuk ısıtma ve otomatik kararan dikiz aynası
her yolculukta konforunuzu düşünüyor. Yani, yeni Civic
en iyisi olmak için yine kendini aşıyor.
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GÜCÜNÜN
KAYNAĞI
KENDİSİ
En iyisi olmak için başkalarına bakıp onlardan ilham
almaktansa yine kendimize baktık ve kendi teknolojimizi bir
adım öteye taşıdık. İki farklı motor seçeneğine sahip yeni
Civic, yine gücünü göstermekten çekinmiyor. Bir önceki
neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo
benzinli motoru performanslı ve atik bir sürüş sağlıyor.
Honda mühendisleri tarafından geliştirilen 129 PS güce ve
180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki
nesillerinden aldığı ilhamla yenileniyor, çok daha güçlü,
teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Fotoğrafta gösterilen model Civic Executive+, Sis Mavi.
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EN İYİSİ YİNE
ONUNLA
GELECEK
Biz onu hayal ederken köklü geçmişinden ilham aldık.
Turbo teknolojimizi LPG’ye uyarladık ve Civic’i bir üst
noktaya taşıdık. Daha güçlü ve yenilikçi yeni motorla
kendimizi aştık. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen
LPG yakıt miktarına ve ortalama tüketim değerine
ulaşacağınız gösterge ve benzin dolum kapağıyla aynı
yerde olan LPG dolum yeriyle yeni Civic’in eşsiz tasarımını
ve gücünü ortaya çıkarmakla kalmadık, bir kez daha ilhamı
nerden aldığımızı göstermiş olduk.

Fotoğrafta gösterilen model Civic Elegance ECO, Kristal. Siyah.
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HONDA SENSING
En gelişmiş güvenlik teknolojisi paketlerinden

ŞERİT KORUMA DESTEK SİSTEMİ

biri olan Honda SENSING ile tanışın.

Otomobilin şerit ortasında kalmasına yardımcı
olan sistem, sürüş boyunca direksiyon düzeltme
gereksinimini azaltırken daha az stresli ve daha
dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor.

ÇARPIŞMA HAFİFLETİCİ FREN SİSTEMİ
Bir otomobille veya yayayla çarpışma olasılığı
söz konusu olduğunda bu özellik sizi tehlikeye

DÜŞÜK HIZDA TAKİP ÖZELLİĞİNE SAHİP
UYARLANABİLİR HIZ SABİTLEYİCİ

karşı uyarıyor ve olası çarpışmanın şiddetini en
aza indirmek için hızınızı azaltıyor.

ŞERİTTE TUTMA ASİSTANI

Bu fonksiyon önünüzdeki otomobile göre
ayarlanmış seyir hızını ve takip mesafesini
koruyor. Öndeki otomobilin durması halinde
sistem siz ayağınızı fren pedalına götürmeden
otomobilinizi yavaşlatıyor ve durduruyor
Öndeki aracın tekrar harekete geçmesi halinde
sistemi tekrar etkinleştirmek için sadece gaz
pedalına dokunmanız yeterli oluyor.

Ön cama monte edilen kamera, otomobilin yol

AKTİF UZUN FAR KONTROL SİSTEMİ

dışına çıkmak üzere olduğunu tespit ediyor

Bu sistem, çevrenizdeki sürüş koşullarını
değerlendirerek, kısa ve uzun farlar arasındaki
geçişi otomatik olarak yapıyor. Karşıdan gelen
sürücülerin rahatsız olmasını da engelleyerek
sizin için en iyi aydınlatmayı sağlıyor.

ŞERİT TAKİP UYARI SİSTEMİ
Otomobilin içinde bulunduğu şeridin
dışına çıkması halinde (sinyal lambası
etkinleştirilmediği durumlarda) sistem sizi
görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve aracı tekrar
şeride sokmak için dikkatinizi çekiyor.

ve elektrikli direksiyon sistemine müdahale
ederek aracı tekrar yola sokmak için manevra
yapıyor. Sistem bazı durumlarda fren de yaparak
otomobili yavaşlatabiliyor.

EK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

LANEWATCH

E-CALL

Sağ yan ayna altına monte edilmiş kamera ile
yolu görebilmenize imkan tanır.

Aracınızın ciddi bir darbe ikazı alması veya
acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunuz
durumlarda devreye giren sistem, en yakın

Sağa sinyal verdiğiniz veya direksiyonun
solunda bulunan Lanewatch tuşuna bastığınız
durumlarda kamera aktif hale gelir ve
böylelikle yolun sağ tarafını multimedya ekranı
üzerinden görebilirsiniz.
Fotoğrafta gösterilen model Civic Executive+, Sis Mavi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak,
bulunduğunuz noktanın koordinatlarını ve
ilgili bilgileri çağrı merkezine iletebilmektedir.
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YENİ CIVIC
HER RENGİYLE
EŞSİZ
Yeni Civic, her görenin tekrar bakacağı ikonik sis mavi
renginin yanı sıra, platin beyaz, gümüş gri, meteor gri,
kristal siyah ve kiraz kırmızısı renkleriyle

SİS MAVİ

METEOR GRİ

PLATİN BEYAZ

KRİSTAL SİYAH

GÜMÜŞ GRİ

tarzınıza uyum sağlıyor.
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KİRAZ KIRMIZI

YENİ CIVIC,
SİZİN ZEVKİNİZ.
Yeni Civic, iç döşeme konusunda da detaylara önem veriyor.
Siyah deri, siyah kumaş, gri/bej kumaş seçenekleriyle konforu tasarımla
buluşturuyor. Yeni Civic’i nasıl tasarlayacağınızı size bırakıyor.

GRİ/BEJ KUMAŞ

SİYAH KUMAŞ

PREMIUM

♦

♦

ELEGANCE

♦

♦

SİYAH DERİ

GRİ/BEJ DERİ

♦

♦

EXECUTIVE+
*Gri/bej iç döşeme seçeneği sadece Kristal Siyah dış renk ile sunulmaktadır.
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• SİYAH DERİ

• SİYAH KUMAŞ
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• GRİ/BEJ KUMAŞ

AKSESUARLAR
Eşsiz tasarıma sahip yeni honda Civic’inize sportif dokunuşlarla
daha da agresif bir görünüm kazandırın.

BAGAJ SPOILERİ

ÖN TAMPON ALTI SPOILERİ

ARKA TAMPON ALTI SPOILERİ

Sportif görünümün en önemli
parçalarından Bagaj Spoileri
Civic’inizin kalitesine uygun olarak
tasarlanmıştır.

Ön Tampon Altı Spoileri,
aracınızı aynı anda hem korur
hem de sportif gösterir.

Arka Tampon Altı Spoileri, tasarımıyla
Civic’inize sportif bir görünüm katarken
aynı zamanda park sırasında darbe ve
çiziklerden tamponunuzu korur.

Set içeriği: 2 parça

Set içeriği: 2 parça

SPOR PAKET
Ona her baktığınızda bir kere daha bağlanmak, bu hepimizin yaşadığı bir duygu.
Spor Paket ile bu duyguyu daha da yoğun yaşamak sizin elinizde.
Spor Paket içerikleriyle birlikte, aracınızın tek bakışta farklı olduğunu hissettirebilirsiniz.

EGZOZ UCU NİKELAJI

YAN MARŞPİYEL EKLERİ

ARKA DİFÜZÖR

Egzoz Ucu Nikelajlarıyla birlikte
aracınızın arka yüzündeki

Aracınıza yapacağınız en büyük
iyiliklerden biri, aynı anda onu hem
korumak hem de kişiselleştirmek.
Yan Marşpiyel Ekleri tam da bunun için var.

Egzoz çıkışlarıyla %100 uyum
sağlayan Arka Difüzör, Spor
Paketin vazgeçilmezlerinden.

sportif görüntüyü tamamlayın.
Bu parça kodu bir adet Egzoz Ucu Nikelajı içerir.

Set içeriği: 2 parça

Görsellerde görülen Cam Rüzgarlığı, Çamurluk İsim Çıtası ve Paçalık aksesuarları Spor Pakete dahil değildir.
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TEKNİK BİLGİLER

DONANIM ÖZELLİKLERİ
1.5L TUR BO ( BENZİ N)
ELEGANCE

EXEC UT IV E+

Motor

P R EM IUM

EL EGA N C E

PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) Direkt Enjeksiyonlu

Çap ve strok (mm)

73 mm x 89,5 mm

Hacim (cc)

73mm x 89,5mm

1498

1498

Sıkıştırma oranı

10.3 +/-0.2

10.3 +/-0.2

Maksimum güç*

182 PS (134 kW) 6000 d/d

129 PS (95 kW) at 5500-6000 d/d

Maksimum tork*

240 Nm at 1700-4500 d/d

180 Nm at 1700-4500 d/d

Frenler

Ön: Hava soğutmalı disk - Arka: Disk
Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu
Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu

Süspansiyon
Şanzıman

CVT

Çekiş

4X2 Önden Çekiş

Maksimum sürat (km/s)

200

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

Lastikler

EX E C U TI VE +

1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 Silindir

Yakıt Sistemi

Ağırlık (kg)

PREMIUM

1 . 5L T UR B O EC O ( L P G )

8,1

10,5

1389

1405

1375

1390

1404

215/55R16 93H 16x7J offset 45 C

215/50R17 91V 17x7J offset 45 E

215/55R16 93H 16x7J offset 45 C

215/55R16 93H 16x7J offset 45 C

215/50R17 91V 17x7J offset 45 E

Yakıt deposu (lt)

47 L

Bagaj hacmi (lt)

512

Ebatlar

ELEGANCE EXECUTIVE+

PREMIUM

Güvenlik
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları

♦

♦

♦

Yan Hava Yastıkları

♦

♦

♦

Perde Hava Yastıkları

♦

♦

♦

Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
Ön ve Arkada Aktif Gergili Emniyet Kemerleri
(ELR)
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)

♦

♦

♦

Yokuş Kalkış Desteği

♦

♦

♦

Acil Durum Fren Desteği

♦

♦

ELEGANCE EXECUTIVE+

Konfor
Bagaj Aydınlatması

♦

♦

♦

Anahtarsız Çalıştırma Sistemi

♦

♦

♦

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

-

-

Hız Sabitleyici (Cruise Control)

♦

♦

♦

Arka

Ön-Arka

Ön-Arka

Geri Görüş Kamerası

-

♦

♦

Otomatik Klima

♦

♦

-

Çift Bölgeli Otomatik Klima

-

-

♦

♦

Arka Havalandırma

-

♦

♦

-

♦

♦

Park Sensörleri

Lastik Basınç İkaz Sistemi

♦

♦

♦

Isıtmalı Ön Koltuklar

Çarpışma Uyarı Sistemi

-

-

♦

Işığa Duyarlı Otomatik Kararan Dikiz Aynası

-

♦

♦

Derinlik ve Yükseklik Ayarlı Direksiyon

♦

♦

♦

Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu

♦

♦

♦

Elektrikli Ön ve Arka Camlar

♦

♦

♦

Tek Dokunuş Özellikli Elektrikli Ön Camlar

♦

♦

♦

Tek Dokunuş Özellikli Elektrikli Arka Camlar

-

♦

♦

Şerit Takip Uyarı Sistemi

-

-

♦

Şerit Koruma Destek Sistemi

-

-

♦

Şeritte Tutma Asistanı

-

-

♦

Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi

-

-

♦

Lanewatch
Otomatik Dur/Kalk Özelliğine Sahip Uyarlanabilir
Hız Sabitleyici
Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi

-

-

♦

Sürücü ve Yolcu Güneş Siperliklerinde Aydınlatmalı Aynalar

♦

♦

♦

-

-

♦

Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi

♦

♦

♦

-

-

♦

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit

♦

♦

♦

Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi

♦

♦

♦

Açılabilir Cam Tavan

-

♦

♦

Uzunluk (mm)

4677

ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları

♦

♦

♦

Teknoloji

Genişlik (mm)

1802

Immobilizer

♦

♦

♦

7'' Dokunmatik Multimedya Ekranı

♦

♦

-

9'' Dokunmatik Multimedya Ekranı

-

-

♦

Apple CarPlay & Android Auto

♦

♦

♦

Kablosuz Apple CarPlay

-

-

♦

Kablosuz Android Auto

-

-

♦

Kablosuz Şarj**

-

-

♦

Yükseklik (mm)

1407

Güvenlik Sistemi Alarmı

♦

♦

♦

Aks mesafesi (mm)

2733

Yorgunluk Tespit Sistemi

♦

♦

♦

Ön tekerlek izi (mm)

1547

E-call

♦

♦

♦

Arka tekerlek izi (mm)

1587

İç Donanım

Yakıt Tüketimi**
Düşük Hız (L/100 km)

ECON Fonksiyonu

♦

♦

♦

Bluetooth Bağlantısı

♦

♦

♦

1 adet

1 adet

2 adet

♦

♦

♦

Yağmur Sensörlü Silecekler

-

♦

♦

Işığa Duyarlı Otomatik Yanan Farlar

♦

♦

♦

Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı Yan Aynalar

♦

♦

♦

Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar

♦

♦

♦

Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar

♦

♦

♦

Yan Aynalarda Sinyaller

♦

♦

♦

Anahtarla Açılıp Kapanabilen Camlar

-

♦

♦

Gündüz Yanan LED Farlar

♦

♦

♦

♦

-

-

9,8

9,6

Sürüş Modları (Econ/Normal)

♦

-

-

USB girişi

Orta Hız (L/100 km)

6,4

6,2

Sürüş Modları (Econ/Normal/Sport)

-

♦

♦

Ön Konsolda 12V Güç Çıkışı

Yüksek Hız (L/100 km)

5,6

5,5

Yol Bilgisayarı

♦

♦

♦

Dış Donanım

Çok Yüksek Hız (L/100 km)

6,6

6,5

7" Dijital Gösterge Ekranı

♦

♦

-

Birleşik (L/100 km)

6,7

6,5

CO2 emisyonları (g/km)

151

148

*LPG'li mod kullanımında değişiklik gösterebilir.
**EU 2017/1151 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen WLTP test değerleridir. (Emisyon seviyesi: Euro 6/AP) Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir. LPG'li mod kullanımında değişiklik gösterebilir.
Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik ve renklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan fotoğraflarda görülen renkler ve özelliklerle,
Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Otomobilin gerçek renkleri baskı nedeniyle broşürde göründüğünden farklı olabilir. Bu broşürde yer alan bilgiler ile ilgili olarak
Honda bayilerine başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.honda.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Honda Yetkili Satıcıları’na başvurabilirsiniz.			

10.2" Dijital Gösterge Ekranı*

-

♦

Elektrikli Park Freni

♦

♦

♦

Frende Tutma Özelliği

♦

♦

♦

Radyo-MP3 çalar

♦

♦

♦

4 adet

8 adet

8 adet

-

♦

♦

Hoparlör
Gözlük Saklama Bölmesi
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-

Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi

♦

♦

♦

Halojen Ön Farlar

Direksiyon Üzerinde Vites Değiştirme Kulakçıkları

-

♦

♦

LED Ön Farlar

-

♦

♦

LED Arka Stop Lambası

♦

♦

♦

LED Ön Sis Farları

♦

♦

♦

Gövde Rengi Dış Kapı Kolları

♦

♦

-

Krom Dış Kapı Kolları

-

-

♦

Karartılmış Arka Camlar

-

-

♦

Köpek Balığı Sırtı Anten

♦

♦

♦

16"

16"

17"

♦

♦

♦

Deri Direksiyon

-

Kumaş Koltuklar

♦

♦

-

Deri Koltuklar

-

-

♦

60:40 Katlanabilen Arka Koltuklar

♦

♦

♦

Ön Koltuk Kol Dayama

♦

♦

♦

Arka Koltuk Kol Dayama

♦

♦

♦

Alüminyum Alaşımlı Jantlar

Ön Yolcu Koltuğu Arkasında Cep

♦

♦

♦

Lastik Tamir Kiti

*Yalnızca benzinli versiyonda sunulmaktadır **Yalnızca Qi entegre cihazları destekler

♦

♦

GELECEK İÇİN
HAYALLERİN GÜCÜ
Biz hep hayallerin gücüne inandık.
Yeni fikirler ve yeni teknolojiler
keşfederken, hep daha fazlasını
hayal etmeye devam ettik. Hayallerimiz,
gelişmiş teknolojilere sahip otomobillerin
yanı sıra, insanlara daha güzel,
daha yaşanabilir bir dünya sunmak için
insansı robot ASIMO’ya hayat verdi,
HondaJet’in uçuşuna başlamasını
ve dünyanın en gözde motosiklet
modellerinin geliştirilmesini sağladı.
Bugüne kadar öğrendiklerimizle,
hayallerimizden ilham alıyoruz ve
yepyeni keşiflerle gelecek için
çalışmaya devam ediyoruz.

facebook.com/HondaTR · twitter.com/HondaTR · instagram.com/hondatr
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Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik, renk seçenekleri ve renk tanımlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Broşürde yer alan fotoğraflarda görülen renkler ve özelliklerle Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Otomobilin gerçek renkleri baskı
nedeniyle broşüre göre değişiklik gösterebilir. Honda'nın onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Bu broşürde yer alan bilgiler, yayınlandığı
tarihten itibaren geçerlidir. Daha fazla bilgi için Honda Yetkili Bayileri'ne başvurabilirsiniz. Honda ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için honda.com.tr sayfamızı ziyaret
edebilir veya Honda Aktif Yardım Merkezi ile 0850 733 55 05’i arayarak 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsiniz.

