МОДЕЛЬ
Тип кузова
Двигун
Тип привода
Трансмісія

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Civic 4D
хетчбек
1.6 i-VTEC
2WD
CVT

ELEGANCE

ДВИГУН
Рекомендована роздрібна ціна (2019 р.в), дол.США*

23 600

Спеціальна ціна (2018 р.в.), дол.США*

21 900

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ
Фронтальна подушка безпеки водія
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Бокові подушки безпеки
Шторки безпеки в отворі бічних вікон (для переднього і заднього ряду сидінь)
Активні підголівники передніх сидінь
Антиблокувальна гальмівна система (Anti-Lock Braking System)
Система розподілу гальмівного зусилля між колесами (Electronic Brake Force
Distribution)
Система допомоги при екстреному гальмуванні (Brake Assist)
Система курсової стійкості (Vehicle Stability Assist)
Система утримання при старті на схилі (Hill Start Assist)
Передні ремені з переднатягувачами
Нагадування про непристебнуті ремені 1го та 2го ряду сидінь
Кріплення ISO Fix
Автоматичне включення аварійної сигналізації
Система контролю тиску в шинах
Іммобілайзер
Сигналізація
Пульт дистанційного керування ц / з та багажником

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ІНТЕР'ЄР - ОЗДОБЛЕННЯ
Матеріал салону - тканина
Оздоблення внутрішніх ручок «під метал»
Шкіряне оздоблення керма
Оздоблення ручки КПП шкірою
Срібні внутрішні ручки дверей
Спортивна накладка на педаль газу
Мультіінформаційний дисплей боротовго комп'ютера
Електропідсилювач керма (EPS)
Система ECON
Електронне паркувальне гальмо

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ
Однозонний клімат-контроль
Круїз контроль
Автоматичне вмикання склоочисників (датчик дощу)
Автоматичне вмикання фар (датчик світла)

•
•
•
•

Датчики паркування (спереду і ззаду)
Камера заднього огляду
Автоматичні склопідйомники всіх вікон
Регулювання керма по висоті та глибині
Електропривід і електрообігрів зовнішніх дзеркал
Електропривід складання зовнішніх дзеркал на парковці
Центральний підлокітник спереду
Центральний підлокітник ззаду з підстаканником
Косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках
Підсвічування косметичних дзеркал
Механічне регулювання сидіння водія по висоті
Підігрів передніх сидінь
Карман в спинці сидіння переднього пасажира
Складання задніх сидінь в пропорції 60/40

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВНУТРІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Фонове підсвічування салону
Підсвічування бардачку

•
•

АУДІО І ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ
Аудіосистема AM/FM/USB з екраном 5 дюймів
HFT Bluetooth
6 Динаміків
Дистанційне керування аудіо-системою на кермі

•
•
•

ЗОВНІШНІЙ ДИЗАЙН
Зовнішні дзеркала в колір кузова
Зовнішні ручки в колір кузова
Люк з електроприводом
Оздоблення решітки радіатора “chrome”

•
•
•
•

ЗОВНІШНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
Галогенові лампи фар головного світла
Протитуманні передні фари
Задня протитуманна фара
Світлодіодні вогні денного світла
Омивач фар головного світла
Додатковий стоп-сигнал (LED)

•
•
•
•
•
•

ДИСКИ І ШИНИ
Легкосплавні диски 16’
Шини 215/55R16 93H
Ремонтний набір

•
•
•

*Ціна вказана в доларах США станом на 03.06.2019. Діє до особливого повідомлення ТОВ Прайд Мотор. Розрахунок ціни і
оплата за товар при покупці автомобіля здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 1% на день здійснення платежу. За
додатковою інформацією звертайтеся до найближчого офіційного дилера.
www.honda.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН
Тип двигуна
Робочий об’єм (см³)
Газорозподільчий механізм
Ступінь стиснення
Система подачі палива
Стандарт вихлопу
Паливо

Бензиновий
1597
i-VTEC SOHC 16 клапанів
10,7
Розподільний вприск
Euro 6
А-95

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна потужність (кВт /минˉ¹)
Максимальна потужність (к.с./минˉ¹)
Максимальний крутний момент (Нм/минˉ¹)
Прискорення 0 → 100 км/год (сек)
Максимальна швидкість (км/год)

92 / 6500
123 / 6500
152 / 4300
11,6
196

ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИХЛОП**
Міський цикл (л/100 км)
Шосе (л/100 км)
Комбінований цикл (л/100 км)
Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г/км)
ПІДВІСКА
Тип підвіски

9,2
5,2
6,7
153
Спереду
Ззаду

Макферсон
Багатоважільна

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ
Повна довжина (мм)
Повна ширина (мм)
Повна ширина з дзеркалами (мм)
Повна висота- без навантаження (мм)
Колісна база (мм)
Колія передня (мм)
Колія задня (мм)
Кліренс (мм)
Радіус развороту (м)
Кермо – кількість обортів від упору до упору

4648
1799
2075
1416
2698
1543
1557
140
5,7
2,2

МІСТКІСТЬ
Місткість багажного відділення - задні сидіння підняті (л, VDA метод)
Місткість паливного бака (л)

519
47

ВАГА
Вага в спорядженому стані (кг)
Максимально дозволена вага (кг)
Корисне навантаження (кг)
Максимально дозволене навантаження на вісь - передню / задню (кг)
Максимально дозволена вага причепа з гальмами (кг)
Максимально дозволений вага причепа без гальм (кг)

1254
1700
446
950/845
800
500

ТРАНСМІСІЯ
Тип коробки передач
CVT
Тип зчеплення
гідротрансформатор
** Дані щодо споживання палива отримані виробником в результаті лабораторних випробувань, регульованих ЄС.
Наведені значення є орієнтовними та залежать від манери керування, якості пального, технічного стану, погодних, дорожніх та інших умов
експлуатації автомобіля. Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Постачальник залишає за собою
право вносити зміни у комплектацію та ціни.

