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De volledig hertekende en nieuw 
ontworpen Civic 5-deurs is dé 

belichaming van onze zin voor innovatie 
en ons streven naar technologische 
uitmuntendheid. Het resultaat is een 
auto met een unieke persoonlijkheid 
en sportieve spirit. Een auto die even 

verfijnd, comfortabel en geavanceerd is 
als opwindend om mee te rijden. Maar 

in de eerste plaats werd de nieuwe Civic 
5-deurs ontworpen voor wat wij het 

allerbelangrijkste vinden: u!
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CARROSSERIE-
DESIGN

Het eigentijdse design van de Civic is 
uitgesproken origineel, sportief en strak 

en combineert krachtige, sculpturale lijnen 
met vloeiende, atletische rondingen. Een 

auto die duidelijk wil verleiden, maar 
vooral bedoeld is om leuk te rijden!

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO Executive 
met carrosseriekleur Brilliant Sporty Blue Metallic. 
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Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red. 06
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EEN NIEUWE 
GENERATIE 
MOTOREN 

Twee volledig nieuwe turbomotoren bieden de nieuwe 
Civic de kracht en zuinigheid die zijn opmerkelijke stijl 

uitstraalt. Aan u de keuze tussen de krachtige en verfijnde 
1.5 i-VTEC TURBO van 182 pk en de bijzonder zuinige 

1.0 i-VTEC TURBO van 129 pk. Beide zijn ook uitgerust met 
onze unieke 'Earth Dreams'-technologie, om uitzonderlijke 
prestaties te verzoenen met respect voor het milieu. Deze 
twee krachtige motoren zijn naar keuze verkrijgbaar met 

een zeer zacht handgeschakelde zesversnellingsbak of een 
nieuwe, opmerkelijke progressieve continu variabele CVT-

automaat.

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Brilliant Sporty Blue Metallic. 08
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VOEL U ÉÉN 
MET UW CIVIC 

Met zijn ergonomische rijhouding en zijn nieuwe stuurinrichting met 
dubbele tandheugel, biedt de Civic een uitmuntend gevoel van controle 
én de garantie van opwindend veel rijplezier. Ook de ophanging draagt 

bij tot zijn rijdynamiek, met een onafhankelijk multilinksysteem achteraan 
en McPherson-veerpoten vooraan. We hebben de auto op alle vlakken 

herbekeken en een nieuw chassis gecreëerd. Dit nieuwe chassis, gemaakt 
van materialen met zeer hoge weerstand, bespaart kilo’s, maakt de 

carrosserie stijver en levert een nog levendiger rijgedrag op.  
Al deze technische evoluties samen hebben geleid tot de nieuwe Civic  

- volgens ons de meest geslaagde en sportiefste generatie ooit.

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red. 10
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EEN ONKLOPBARE
INTERIEURRUIMTE

We wilden een praktische auto creëren, één van de ruimste in zijn 
klasse en flexibel genoeg om te beantwoorden aan alle dagelijkse 

situaties. Zo pakt de Civic uit met talloze functies en slimme 
voorzieningen, zoals de brede kofferbakopening die het in- en uitladen 
vergemakkelijkt, de 60/40 neerklapbare achterbank of het omkeerbare 

en intrekbare afdekscherm voor de bagageruimte, dat zich met één 
hand laat bedienen.

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red.
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DE IDEALE 
OPLOSSING
Ongelofelijk wat u allemaal gedaan krijgt 
in één dag, als u bereid bent om er voluit 

voor te gaan! Wat uw activiteiten ook 
mogen zijn, al uw apparatuur of materiaal 

past perfect in uw nieuwe Civic.

14



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red.15
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EEN 
HIGHTECH 

COCON
Het interieur, dat overladen is met 
zacht aanvoelende materialen en 

luxe details, omringt u als 
een hoogwaardige cocon. Elke rit 

wordt nog aangenamer dankzij 
de vele nuttige en praktische 

voorzieningen, zoals het nieuwe 
geïntegreerde infotainmentsysteem 

Honda CONNECT* met zijn 
7 “ grote aanraakscherm, de 
automatische klimaatregeling 

met twee zones, de verwarmbare 
stoelen voor- en achteraan** en de 
nieuwe elektronische parkeerrem. 

*Honda CONNECT is standaard op alle uitvoeringen, met uitzondering van S en Comfort.
**Verwarmde achterbank: standaard op de uitvoeringen Premium en Prestige.  
Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red. 17



REISPLEZIER
Zodra u zich goed hebt geïnstalleerd in uw 
omhullende zetel, zult u begrijpen waarom 

de Civic prat kan gaan op één van de ruimste 
interieurs in zijn klasse: een breed dashboard 

met vloeiende lijnen, een eenvoudige inrichting 
die gericht is op de bestuurder en een perfect 

zicht van 360°. We hebben alles in het werk 
gesteld om een rustige en gezellige ruimte te 
creëren, waarin u kunt ontspannen en tegelijk 

kunt genieten van het rijden. 

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Brilliant Sporty Blue Metallic. 18



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red.19



NIEUWE  
CIVIC SPORT

Een vastberaden blik, gespierde welvingen en een dubbele centrale 
uitlaat: de stijl van de nieuwe Civic Sport weerspiegelt zonder twijfel zijn 
prestaties op de weg. Zijn aerodynamische carrosserie-elementen, zijn 
prachtige achterlichten en zijn achterklepspoiler dragen bij tot zijn zeer 

gepolijste esthetiek. 

De SPORTVERSIE is de eerste van drie verleidelijke uitvoeringen die 
leverbaar zijn met de 1.5 i-VTEC TURBO-motor, gevolgd door de nog 
beter uitgeruste Sport+ en de extreem verfijnde Prestige, met onder 

meer lederen bekleding.

20



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red.21



Achter het karakteristieke zwarte radiatorrooster en de krachtige  
LED-koplampen steekt de 1.5 i-VTEC TURBO van 182 pk zijn ambities  

niet onder stoelen of banken! 

Het interieur is al even sportief: rode dashboardverlichting, aluminium 
pedalen, lederen stuurwiel en decoratieve accenten in carbonlook. Allemaal 

elementen om uw verplaatsingen net dat extra vleugje pit te geven.

22



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red.23



HONDA
CONNECT

De Civic is uitgerust met de nieuwe generatie van het geïntegreerde 
infotainmentsysteem Honda CONNECT* met een 7” groot aanraakscherm, 

digitale radio DAB en Apple Carplay®. Dankzij de vooraf geïnstalleerde 
app AHA™ krijgt u toegang tot de online radio, uw favoriete muziek en 
podcasts evenals nieuwe services. En met Honda CONNECT blijft u in 

contact met alles en iedereen waar u van houdt (zoals favoriete muziek 
en vrienden) via het centrale aanraakscherm. 

* Honda CONNECT is standaard op alle uitvoeringen, met uitzondering van S en Comfort. 
Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ 24
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BLIJF 
VERBONDEN

Dankzij het nieuwe infotainmentsysteem Honda CONNECT* van de Civic blijft u in contact met alles en 
iedereen waar u van houdt (zoals favoriete muziek en vrienden) via het centrale aanraakscherm. 

APPLE CARPLAY®
Met deze geïntegreerde technologie is 
het gemakkelijk om uw iPhone met het 
aanraakscherm te synchroniseren om te 

bellen, naar uw favoriete muziek te luisteren of 
berichten te versturen en ontvangen.

SATELLIETNAVIGATIE
De geïntegreerde Garmin-satellietnavigatie 

wijst u de weg, terwijl de verkeersinformatie-
ontvanger u altijd in real time de optimale route 

garandeert.

ACHTERUITRIJCAMERA MET 
MEERVOUDIGE WEERGAVE 

Zodra u in achteruit schakelt, geeft de 
achteruitrijcamera automatisch zijn beeld weer 
op het 7" scherm en kunt u kiezen uit diverse 
panoramische zichten en een bovenaanzicht.

DIGITALE RADIO DAB 
Geniet van de digitale geluidskwaliteit en 

een ruimere keuze aan stations, die duidelijk 
weergegeven worden.

*Honda CONNECT is standaard op alle uitvoeringen, met uitzondering van S en Comfort. De verbinding die nodig is voor de app Aha™ (met name de internetradio) 
en de internetnavigatie, wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door middel van een mobiele wifi-router. Het gebruik van applicaties op Honda 

CONNECT kan leiden tot dataverbruik en roamingkosten. Wij raden u aan uw contract voor mobiele telefonie te controleren. Surfen op het internet kan alleen 
wanneer de auto stilstaat. 

Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®.
Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+
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HONDA SENSING
Om u en uw passagiers beter te beschermen is 
Honda SENSING één van de meest geavanceerde 
en complete veiligheidspacks op de markt. 

Noodstopsysteem (CMBS) 
Als er een aanrijding met een voertuig of een 
voetganger dreigt, waarschuwt het CMBS voor het 
gevaar en verlaagt het de snelheid om de ernst van de 
impact te beperken.

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW) 
Als u afdwaalt van uw rijstrook en een lijn 
overschrijdt zonder dat de richtingaanwijzer 
geactiveerd is, waarschuwt het systeem u met 
een akoestisch en visueel signaal. 

Rijwegassistentie (RDM) 
Een camera achter de voorruit detecteert wanneer 
u afdwaalt van de rijweg, en voert een lichte 
stuurcorrectie uit om het voertuig terug naar zijn 
rijstrook te drijven. In sommige gevallen kan het 
systeem ook remdruk uitoefenen.

Rijstrookassistentie (LKAS) 
Door u te helpen om in het midden van uw rijstrook 
te blijven, maakt LKAS het autorijden minder 
stresserend, omdat u minder stuurcorrecties hoeft uit 
te oefenen.

Verkeersbordherkenning (TSR)  
TSR identificeert de verkeersborden en geeft de informatie 
weer op het scherm van de boordcomputer, dat tegelijk 
twee panelen kan weergeven.

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red. 
* Automatisch volgen alleen beschikbaar op versies met de continu variabele automatische overbrenging CVT.

Intelligente snelheidsbegrenzer 
Wanneer het is ingeschakeld, 
combineert dit vernuftige systeem de 
instelbare snelheidsbegrenzer met de 
verkeersbordherkenning om de topsnelheid 
automatisch af te stemmen op de maximaal 
toegelaten snelheid.

Intelligent adaptieve snelheidsregeling (ACC) 
Dit systeem detecteert wanneer een voertuig op 
een aangrenzende rijstrook zal invoegen, om de 
snelheid van uw Civic op voorhand aan te passen. 
Bovendien handhaaft het een vooraf ingestelde 
volgafstand ten opzichte van de voorligger, zodat u 
uw snelheid niet constant hoeft aan te passen.

Adaptieve snelheidsregelaar (ACC) met 
automatisch volgen bij lage snelheid* 
Deze functie handhaaft een kruissnelheid en een vooraf 
ingestelde volgafstand. Als de voorligger stopt, brengt 
het systeem uw voertuig op zijn beurt tot stilstand 
zonder dat u het rempedaal hoeft te bedienen. En 
wanneer de voorligger weer vertrekt, duwt u gewoon 
het gaspedaal in om opnieuw normaal te gaan rijden.

28
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UW VEILIGHEID, 
ONZE PRIORITEIT

Uw veiligheid is voor ons van essentieel belang. Dit is de reden waarom  
de nieuwe Civic overladen is met vernuftige technologieën.

Dode hoek waarsschuwingssysteem (BSI) 
Veranderen van rijstrook en inhalen wordt 
veiliger, want het BSI-systeem waarschuwt 
u door middel van een verklikkerlicht op de 
buitenspiegel voor de aanwezigheid van een 
voertuig in de desbetreffende blinde hoek.

Dwarsverkeersalarm (CTM) 
Bij het achteruitrijden detecteert het 
systeem voertuigen die van opzij naderen 
en waarschuwt het u voor het dreigende 
gevaar.

Elektronische stabiliteitscontrole (VSA)  
Het VSA-systeem met tractiecontrole 
controleert de grip en berekent nauwkeurig 
de aandrijf- of remkracht die nodig is om de 
controle over het voertuig bij het versnellen, in 
bochten en bij het remmen, te optimaliseren.

Bandendrukcontrolesysteem (DWS)  
Door de bandenspanning permanent te 
controleren kan het DWS-systeem bijvoorbeeld 
een traag leeglopende band detecteren.

ACE-structuur 
De ACE-carrosseriestructuur (Advanced 
Compatibility Engineering) verdeelt de 
energie van een frontale botsing gelijkmatiger 
over het hele voertuig om de inzittenden te 
beschermen.

Antiwhiplash-hoofdsteunen vooraan  
Bij een botsing bevorderen deze hoofdsteunen 
en de 3-puntsveiligheidsgordels met 
gordelspanners de veiligheid van de 
inzittenden door het risico op een nekletsel te 
verminderen.
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S 1.0 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

♦ 16" stalen velgen
♦ Low Speed Following (enkel op CVT)
♦  Centrale deurvergrendeling  

met 2 afstandsbedieningen 
♦ Stoffen interieur
♦ Blauwe verlichting voetruimte vooraan
♦ ECON modus
♦  Botsing- en letselbeperkend remsysteem  

(Collision Mitigation Braking System)
♦  Rijstrookassistent (LDW)
♦  Actieve rijstrookassistent (Lane Keep Assist System)
♦  Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
♦  Intelligente-adaptieve Cruise Control  

met snelheidsbegrenzer
♦  Rijwegassistentie  

(Road Departure Mitigation)
♦  Herkenning van verkeersborden (TSR)
♦  Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
♦  Elektrische handrem met Automatic Brake Hold
♦  Auto start-stop
♦  Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen  

van de koplampen)

♦  Kantel- en telescopisch stuurwiel
♦  Zwart rooster
♦  Koplampen halogeen
♦  LED-dagrijlichten
♦  Frontaal botsingwaarschuwingssysteem (FCW)
♦  6 Airbags, Actieve hoofdsteunen vooraan
♦  Anti-lock Braking System (ABS)
♦  Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
♦  Remassistentie (BA)
♦  Stabiliteitssysteem (VSA)
♦  Hill Start Assist (HSA)
♦  Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS)
♦  Anti-diefstalsysteem
♦  Alarmsysteem
♦  Driver Information Interface met kleurenscherm
♦  Raamlijst in chroom
♦  Automatische regeling lichtsterkte koplampen 

(Highbeam Support System)
♦  Hooggeplaatst LED-stoplicht
♦  "Follow me home"-koplampen  

(Coming Home/Leaving Home Function)

32



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO S met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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COMFORT
Bijkomende uitrusting ten opzichte van de basisuitvoering (S):

♦ 16" lichtmetalen velgen
♦ Automatische airco
♦  Elektrisch verwarmbare en bediende buitenspiegels
♦  Verwarmbare stoelen (vooraan)
♦  5" Audio scherm
♦  Aansluiting USB/AUX (compatibel met iPod®)*
♦  8 Speakers
♦  Audiobediening aan het stuur
♦  Bluetooth® handsfree-systeem**
♦  15" remschijven achteraan
♦  Afdekscherm voor de bagageruimte
♦  Ruitenwisser achteraan
♦  Verlichte make-up spiegels met zonneklep
♦  Opbergvak in rugleuning passagierszetel
♦  Schakelpeddels aan het stuur (enkel op CVT)
♦  Koplampsproeiers

FABRIEKSOPTIE:
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie (touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM*** app integration, 

internet navigatie en Apple CarPlay®****)

1.0 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

*Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.
**Neem contact op met uw dealer voor de lijst met compatibele telefoons, de synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
***De verbinding die nodig is voor de app Aha™ (met name de internetradio) en de internetnavigatie, wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door 
middel van een mobiele wifi-router.
****Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®. 



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO Comfort met carrosseriekleur Crystal Black Pearl.
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ELEGANCE
Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Comfort uitvoering:

♦ 17" lichtmetalen velgen
♦ Lederen stuurwiel
♦ Lederen knop versnellingspook (enkel op manueel)
♦ Lichtmetalen pedalen
♦ Automatische dubbele zone airco
♦ Parkeersensoren (voor- en achteraan)
♦  Honda CONNECT (touchscreen 7", AM/FM/DAB, Apple CarPlay®*, internet radio, AhaTM** app integration  

en internet navigatie)
♦  2x USB*** / HDMI aansluiting
♦  Achteruitrijcamera
♦  Privacy Glass 
♦  Mistlichten vooraan
♦  Automatische regensensor
♦  Buitenspiegels in carrosseriekleur incl. LED-knipperlicht
♦  Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
♦  Pneumatische verstelbare lendensteun bestuurderszetel

FABRIEKSOPTIE (standaard op CVT):
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie (touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM app integration 

en internet navigatie)

1.0 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

*Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®.
**De verbinding die nodig is voor de app Aha™ (met name de internetradio) en de internetnavigatie, wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door 
middel van een mobiele wifi-router.
***Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO Elegance met carrosseriekleur White Orchid Pearl.
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EXECUTIVE

PREMIUM

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Executive uitvoering:

♦ Smart Entry & Start
♦ Dode hoek waarschuwingssysteem incl. Cross Traffic Monitor
♦ Adaptief schokdempsysteem (voor- en achteraan)
♦ 11 luidsprekers (High Power Audio, 465 Watt)
♦ Panoramisch dak (elektrische bediening)
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie (touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM* app integration, 

internet navigatie en Apple CarPlay®**)
♦ Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
♦ Pneumatische verstelbare lendensteun passagierszetel
♦ LED-koplampen
♦ LED-mistlichten vooraan

♦  Zetelbekleding in lederuitvoering
♦  Verwarmbare stoelen (achteraan)
♦  Draadloze telefoonlader

1.0 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

*De verbinding die nodig is voor de app Aha™ (met name de internetradio) en de internetnavigatie, wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of door 
middel van een mobiele wifi-router.
**Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®.



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.0 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Brilliant Sporty Blue Metallic.
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SPORT

SPORT+

♦ 17" lichtmetalen velgen
♦ Lederen stuurwiel
♦ Lederen knop versnellingspook (enkel op manueel)
♦ Lichtmetalen pedalen
♦ Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
♦ Low Speed Following (enkel op CVT)
♦  Botsing- en letselbeperkend remsysteem  

(Collision Mitigation Braking System)
♦  Rijstrookassistent (LDW)
♦  Actieve rijstrookassistent (Lane Keep Assist System)
♦  Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
♦  Intelligente-adaptieve Cruise Control  

met snelheidsbegrenzer
♦  Rijwegassistentie  

(Road Departure Mitigation)
♦  Herkenning van verkeersborden (TSR)
♦  Schakelpeddels aan het stuur (enkel op CVT)
♦  Parkeersensoren (voor- en achteraan)
♦  Verwarmbare stoelen (vooraan)
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie 

(touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio,  
AhaTM* app integration, internet navigatie  
en Apple CarPlay®**)

♦  Audiobediening aan het stuur
♦  Bluetooth® handsfree-systeem***
♦  Achteruitrijcamera
♦  8 luidsprekers
♦  2x USB**** / HDMI aansluiting

♦  Zwart rooster
♦  Exterior Sport Garnish (vooraan / achteraan / zijkant) 
♦  Privacy Glass 
♦  LED-koplampen
♦  LED-dagrijlichten
♦  LED-mistlichten
♦  Stoffen interieur
♦  Rode verlichting voetruimte vooraan
♦  Centrale dubbele uitlaat met afwerking 
♦  Automatische airco dubbele zone
♦  Koplampsproeiers

♦  Dode hoek waarschuwingssysteem  
incl. Cross Traffic Monitor

♦  Smart Entry & Start
♦  Draadloze telefoonlader
♦  11 luidsprekers (High Power Audio, 465 Watt)
♦  Panoramisch dak (elektrische bediening)
♦  Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
♦  Adaptief schokdempsysteem (voor- en achteraan) 

Bijkomende uitrusting ten opzichte  
van de Sport uitvoering:

1.5 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

*De verbinding die nodig is voor de app Aha™ (met name de internetradio) en de internetnavigatie, wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of 
door middel van een mobiele wifi-router. Het gebruik van applicaties op Honda CONNECT kan leiden tot dataverbruik en roamingkosten. Wij raden u aan om uw 
contract voor mobiele telefonie te controleren. Surfen op het internet kan alleen wanneer de auto stilstaat.
**Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®. 
***Neem contact op met uw dealer voor de lijst met compatibele telefoons, de synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
****Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport met carrosseriekleur Rally Red.
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PRESTIGE
♦ 17" lichtmetalen velgen
♦  Lederen stuurwiel
♦  Lederen knop versnellingspook (enkel op manueel)
♦  Lichtmetalen pedalen
♦  Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
♦  Low Speed Following (enkel op CVT)
♦  Botsing- en letselbeperkend remsysteem (Collision 

Mitigation Braking System)
♦  Rijstrookassistent (LDW)
♦  Actieve rijstrookassistent (Lane Keep Assist System)
♦  Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
♦  Intelligente-adaptieve Cruise Control met nieuwe 

snelheidsbegrenzer
♦  Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation)
♦  Herkenning van verkeersborden (TSR)
♦  Schakelpeddels aan het stuur (enkel op CVT)
♦  Parkeersensoren (voor- en achteraan)
♦  Verwarmbare stoelen (vooraan)
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie 

(touchscreen 7", AM/FM/DAB, internet radio,  
AhaTM* app integration, internet navigatie  
en Apple CarPlay®**)

♦  Audiobediening aan het stuur
♦  Bluetooth® handsfree-systeem***
♦  Achteruitrijcamera
♦  2x USB**** / HDMI aansluiting
♦  Rooster in chrome
♦  Privacy Glass 

♦  LED-koplampen
♦  LED-dagrijlichten
♦  LED-mistlichten
♦  Automatische dubbele zone airco
♦  Koplampsproeiers
♦  Dode hoek waarschuwingssysteem  

incl. Cross Traffic Monitor
♦  Smart Entry & Start
♦  Draadloze telefoonlader
♦  11 luidsprekers (High Power Audio, 465 Watt)
♦  Panoramisch dak (elektrische bediening)
♦  Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
♦  Adaptief schokdempsysteem (voor- en achteraan) 

1.5 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

♦  Zetelbekleding in lederuitvoering
♦  Verwarmbare stoelen (achteraan)
♦  Blauwe verlichting voetruimte vooraan
♦  Deurhandgrepen in chroom
♦  Rooster in chrome
♦  Raamlijst in chroom
(geen centrale dubbele uitlaat met afwerking  
& Sport garnish)

Verschil in uitrusting ten opzichte  
van de Sport+ uitvoering:

*De verbinding die nodig is voor de app Aha™ (met name de internetradio) en de internetnavigatie, wordt gerealiseerd door een gedeelde wifi-verbinding of 
door middel van een mobiele wifi-router. Het gebruik van applicaties op Honda CONNECT kan leiden tot dataverbruik en roamingkosten. Wij raden u aan om uw 
contract voor mobiele telefonie te controleren. Surfen op het internet kan alleen wanneer de auto stilstaat.
**Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®. 
***Neem contact op met uw dealer voor de lijst met compatibele telefoons, de synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
****Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.



Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Prestige met carrosseriekleur Lunar Silver Metallic.
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ZIE HET 
LEVEN IN 
KLEUR!
Om te beantwoorden aan ieders smaak 
hebben we een palet van kleuren 
gecreëerd, die stuk voor stuk de 
prachtige en krachtige lijnen van de 
Civic in de verf zetten.

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED METAL METALLIC

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+.

ZWARTE  
STOF

ZWART 
LEDER

IVOOR  
LEDER*

S ♦
COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦
PREMIUM ♦ ♦*
SPORT ♦
SPORT+ ♦
PRESTIGE ♦ ♦*

Welke carrosseriekleur u ook kiest voor uw Civic, ze zal 
perfect samengaan met onze lederen en stoffen bekledingen.

 
BEKLEDINGEN

*Ivoorleder is enkel beschikbaar in combinatie met Crystal Black Pearl of Polished Silver Metal.

02 ZWART LEDER 03 IVOOR LEDER01 ZWARTE STOF
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SONIC GREY PEARL WHITE ORCHID PEARL LUNAR SILVER METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRALLY REDPOLISHED METAL METALLIC



BLACK LINE EN 
ORANGE LINE

Een uitgebreid assortiment van accessoires, ontworpen om het sportieve karakter 
van uw Civic nog te vergroten.

BLACK LINE*

Zet de sportiviteit en strakke look van uw voertuig extra in de verf met het 
Black Line Pack, met onder meer een bumperspoiler vooraan, sideskirts 

opzij, een diffuser achteraan, en spiegelkappen in BERLINA BLACK. 
Deze elementen zijn ook apart verkrijgbaar. 

Het beeld bevat ook de lichtmetalen velgen 17” 'Cura', verkrijgbaar als accessoire.

* De referenties en de inhoud van de pack kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer.
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ORANGE LINE*

Geef de sportiviteit en strakke look van uw voertuig extra kleur met het 
Orange Line Pack, met onder meer een bumperspoiler vooraan, sideskirts opzij, 

een diffuser achteraan, en spiegelkappen en binnenbekleding in TUSCAN ORANGE. 
Deze elementen zijn ook apart verkrijgbaar. 

* De referenties en de inhoud van de pack kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer.

Het beeld bevat ook de lichtmetalen velgen 18” 'Hexia', verkrijgbaar als accessoire.
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ACHTERKLEPSPOILER

Deze geprofileerde achterklepspoiler geeft nog 
meer glans aan de sportieve look van uw Civic.

SPORTPEDALEN 

Geef uw interieur net dat extra vleugje sportiviteit  
met deze aluminium pedalen met superieure grip.

SPORT & DESIGN 
ACCESSOIRES
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Geef de uitstraling van uw voertuig iets extra's met 
de 18-”velgen Kratos met een diamond cut-oppervlak, 
glanzende afdeklaag, GunPowder Black-binnenzijde 
en naafdop met machined look. Machinaal bewerkte 

motieven geven de indruk van grotere wielen en 
verrijken het design van de velgen.

LICHTMETALEN VELG 18” KRATOS

LICHTMETALEN VELG 18” APOLLON

Geef de uitstraling van uw voertuig iets 
extra's met de 18-”velgen Apollon met een 

diamond cut-oppervlak, glanzende afdeklaag, 
GunPowder Black-binnenzijde en naafdop met 

machined look.

LICHTMETALEN VELG 18” HEXIA

Geef de uitstraling van uw voertuig iets extra's met de 
machinaal bewerkte en tweekleurige 18-”velgen Hexia 
met een diamond cut-oppervlak, glanzende afdeklaag, 

GunPowder Black-binnenzijde en naafdop met machined 
look. Machinaal bewerkte motieven geven de indruk van 

grotere wielen en verrijken het design van de velgen.

LICHTMETALEN VELG 17” CURA

Geef de uitstraling van uw voertuig iets 
extra's met de lichtmetalen velgen 17” Cura 

met diamond cut-oppervlak, glanzende 
afdeklaag, Gunpowder Black binnenzijde en 

parelmoerzwarte naafdop.
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BESCHERMING & VEILIGHEID 

Een uitgebreid aanbod van accessoires 
om u en uw Civic te beschermen.

LAADDREMPELLIJSTEN

Elegante bescherming van de laaddrempel 
in de kofferbak, geleverd in een geborstelde 

roestvrijstalen afwerking. 

SPATLAPPEN VOOR- EN ACHTERAAN

Bescherm uw voertuig tegen vuil en steenslag met 
deze spatlappen voor- en achteraan. 
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FLANKBESCHERMING 

Bescherm de carrosserie van uw auto tegen schrammen en vervelende krassen dankzij de flankbescherming. 

LAADDREMPELBESCHERMING KOFFERBAK

Bescherm de carrosserie van uw auto tegen 
schrammen en vervelende krassen bij het in- en 

uitladen van uw kofferbak.

DEURDREMPELLIJSTEN

De deurdrempellijsten geven een sportieve en 
verleidelijke uitstraling aan uw voertuig en bieden 

tegelijk bescherming. 

De accessoires op deze pagina zijn apart verkrijgbaar of samen in het Pack Protection.
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VOORRUITCOVER

Bescherm de voorruit en buitenspiegels van uw auto met deze originele voorruithoes met  
Civic-logo tegen vorst en slecht weer wanneer hij buiten geparkeerd staat.

MISTLICHTEN VOORAAN

Rijd met uw Honda veilig in de mist, zowel 's nachts als overdag.  
De mistkoplampen bieden u een extra dimensie aan comfort.  

Verkrijgbaar met LED en halogeen. 
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COMFORT 
& INTERIEUR
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VERLICHTING MIDDENCONSOLE 

Wanneer de koplampen branden, creëert 
de subtiele blauwe verlichting van de 

middenconsole een unieke sfeer in het interieur 
van uw voertuig.

VERLICHTING DEURBEKLEDING

Wanneer u het contact inschakelt, worden de 
deurhendels en opbergvakken automatisch 

verlicht met een zachte blauwe schijn.

VERLICHTE DEURDREMPELLIJSTEN 

Deze roestvrijstalen deurdrempellijsten met 
blauwe verlichting geven een sportieve en 
verleidelijke uitstraling aan uw voertuig en 

bieden tegelijk bescherming. De voorste lijsten 
worden verlicht bij het openen van de deuren.

BLAUWE SFEERVERLICHTING VOORAAN 

De blauwe sfeerverlichting vooraan creëert een 
unieke sfeer in het interieur van uw voertuig. 
Ze wordt automatisch ingeschakeld bij het 

openen van de deuren wanneer het contact is 
ingeschakeld.

De accessoires op deze pagina zijn apart verkrijgbaar of samen in het Illumination Pack.
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VERLICHTE DEURDREMPELLIJSTEN - SPORTVERSIE 

Deze roestvrijstalen deurdrempellijsten met rode verlichting 
geven een sportieve en verleidelijke uitstraling aan uw voertuig 

en bieden tegelijk bescherming. De voorste lijsten worden 
verlicht bij het openen van de deuren.

VERLICHTING MIDDENCONSOLE - SPORTVERSIE 

Wanneer de koplampen branden, creëert de subtiele 
rode verlichting van de middenconsole een unieke sfeer 

in het interieur van uw voertuig.

VERLICHTING DEURBEKLEDING - SPORTVERSIE 

Wanneer u het contact inschakelt, worden de 
deurhendels en opbergvakken automatisch verlicht 

met een zachte rode schijn. 

RODE SFEERVERLICHTING VOORAAN - SPORTVERSIE 

De rode sfeerverlichting vooraan creëert een unieke sfeer in het 
interieur van uw voertuig. Ze wordt automatisch ingeschakeld 

bij het openen van de deuren wanneer het contact is 
ingeschakeld.

De accessoires op deze pagina zijn apart verkrijgbaar of samen in het Illumination Pack - SPORTVERSIE. Alleen voor de uitvoeringen Sport en Sport+.
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KLEERHANGER

Dankzij de kleerhanger, die gemakkelijk is vast te maken onder de 
hoofdsteun, kunt u uw jas meenemen zonder te kreuken.

TAPIJTEN ELEGANCE

Gemaakt in zwart en voorzien van het logo van uw auto  
om de cockpit nog eleganter te maken. Set vloermatten  

voor- en achteraan met dikke zwarte nubuck afwerking en 
geweven Civic-logo's.

HONDA-KINDERZITJES 

De Honda-kinderzitjes zijn zeer veilig en comfortabel. 
Ze zijn geschikt voor kinderen tot 12 jaar. 

Twee bevestigingsmogelijkheden zijn beschikbaar: 
Isofix-systeem of bevestiging met een 

3-puntsveiligheidsgordel. 

56



COMMUNICATIE

Deze accessoires zorgen voor uw connectiviteit 
en het entertainment van uw passagiers.

TABLETSTEUN

Deze kantelbare tabletsteun is compatibel 
met elke tablet met afmetingen tussen 7 en 

11,6 inch.

HONDA 3D SOUND

We willen allemaal dat het audiosysteem van onze 
auto de muziek van onze favoriete artiesten getrouw 

weergeeft. Door de toevoeging van de compacte 
unit voor digitale signaalverwerking (DSP) aan het 

bestaande audiosysteem van uw Honda geniet u een 
geluidskwaliteit als in een concertzaal.

DRAADLOZE HONDA-LADER

Geen wirwar van kabels en lege 
smartphonebatterijen meer in uw auto dankzij de 
draadloze Honda-lader. U hoeft uw smartphone 

alleen maar in de laadpositie te plaatsen.
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DRAGEN, 
TREKKEN 
& LADEN 

Van trekhaken en skidragers tot 
bagagematten: alles wat u nodig 

hebt om volop te genieten van uw 
vrije tijd en uw Civic.
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KOFFERBAKBESCHERMER MET OPBERGELEMENTEN 

De waterbestendige kofferbak met antislipafwerking is perfect aangepast 
aan uw voertuig en voorzien van opstaande randen die uw kofferbak 

beschermen tegen vuil. Het accessoire is voorzien van het Civic-logo en 
omvat de wanden van de opbergelementen.

HONDENREK

Het hondenrek is ontworpen om tijdens het rijden de 
veiligheid van uw dieren en uw bagage in de kofferbak van 
uw auto te verzekeren. Scheidt de passagiersruimte van de 

kofferruimte door middel van een rek tussen de achterbankrug 
en de dakhemel.

BAGAGENET

Houd uw bagage in de kofferruimte 
stevig op zijn plaats met dit horizontale 

bagagenet. 

BAGAGEMAT

De bagagemat is ontworpen om de zone van 
uw auto die de meeste bescherming nodig 

heeft, volledig te bedekken. Mat van zwart vilt 
met een zwarte geweven afwerking.

AFNEEMBARE TREKHAAK 

Met de afneembare trekhaak kunt u uw caravan 
of aanhangwagen trekken met een maximaal 

sleepvermogen van 1400 kg, afhankelijk van de 
motor van het voertuig en het type transmissie. 
De maximale verticale belasting bedraagt 75 kg. 

Een vaste trekhaak is eveneens beschikbaar.
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CARGO PACK

Het Cargo Pack is een verzameling van stijlvol ontworpen accessoires om de kofferruimte van uw auto in te delen en 
te beschermen. Het pack omvat de kofferbakbeschermer met opbergelementen, de rubberen vloermatten en de 

laaddrempelbeschermers. De verschillende elementen van dit pack zijn ook apart verkrijgbaar.
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BRENG 
UW DROMEN
TOT LEVEN 
Dromen hebben een echte kracht. Ze 

zetten ertoe aan om verder te gaan, om 
nieuwe ideeën en nieuwe technologieën 
te verkennen, en om nieuwe oplossingen 

voor problemen te vinden. Ze kunnen 
een bron van inspiratie zijn voor het 

ontwerp en de ontwikkeling van een echte 
superauto, zoals de spectaculaire nieuwe 
NSX. Onze droom van een betere wereld 
leidde tot een humanoïde robot, ASIMO 

genaamd, lanceerde de HondaJet en bood 
inspiratie voor de creatie van een aantal 
van de meest populaire motorfietsen ter 
wereld. Al onze ervaring en alle kennis 

die we elke dag opnieuw verzamelen op 
elk gebied, gebruiken we telkens weer 

voor elk van onze ontwerpen, zoals in de 
nieuwe Civic. 

Afgebeeld model: Civic 5-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Sport+ met carrosseriekleur Rally Red.63



Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder 
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen 

dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de 
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer 
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding 
worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in bijkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten 

dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01
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