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CIVIC 1.5 BENZINE CVT kW/pk CO2 g / km Verbruik
(L/100km)

Zuinigheids-
categorie 

2017

Netto 
Catalogus-

prijs
BPM 2017

Consumenten-
prijs 

excl. btw

Consumenten-
prijs 

incl. 21% btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw en 
rijklaarkosten*

Bijtelling 
2017

1.5 i-VTEC Comfort 134/182 131 5,8 C € 22.156,- € 6.426,- € 28.582,- € 33.235,- € 34.065,- 22%
1.5 i-VTEC Elegance (Incl. NAVI) 134/182 132 5,8 C € 24.681,- € 6.571,- € 31.252,- € 36.435,- € 37.265,- 22%
1.5 i-VTEC Executive 134/182 132 5,8 C € 26.375,- € 6.571,- € 32.946,- € 38.485,- € 39.315,- 22%

CIVIC 1.5 BENZINE 6MT kW/pk CO2 g / km Verbruik
(L/100km)

Zuinigheids-
categorie 

2017

Netto 
Catalogus-

prijs
BPM 2017

Consumenten-
prijs 

excl. btw

Consumenten-
prijs 

incl. 21% btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw en 
rijklaarkosten*

Bijtelling 
2017

1.5 i-VTEC Comfort 134/182 130 5,7 C € 21.082,- € 6.281,- € 27.363,- € 31.790,- € 32.620,- 22%
1.5 i-VTEC Elegance 134/182 131 5,8 C € 23.119,- € 6.426,- € 29.545,- € 34.400,- € 35.230,- 22%
1.5 i-VTEC Executive 134/182 131 5,8 C € 25.301,- € 6.426,- € 31.727,- € 37.040,- € 37.870,- 22%

Fabrieksopties Consumenten-
prijs excl. btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw

Metallic lak € 495,87 € 600,-
Honda Connect Navigatie (optie op Comfort & Elegance) standaard bij Elegance (CVT) en Executive € 487,60 € 590,-

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

* De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitenwisservloeistof, handling 
(transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).
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* De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitenwisservloeistof, handling 
(transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).



CIVIC 1.5

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

MOTOR

Motornaam 1.5 i-VTEC

Type  VTEC TURBO 

Cilinderinhoud (cm³) 1.498

Boring x slag (mm) 73x89,5 

Compressieverhouding 10,6

Emissienorm  Euro 6

Brandstoftype Loodvrij 95

PRESTATIES

Max. vermogen (kW / t/min) 134 kW @ 5.500 / 134 kW @ 6.000

Max. vermogen (pk / t/min) 182 pk @ 5.500 / 182 pk @ 6.000

Max. koppel (Nm / t/min) - (man./CVT) 240 Nm @ 1.900 tot 5.000 / 220 Nm @ 1.700 tot 5. 500

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) - (man./CVT) 8,4 / 8,1 8,5 / 8,1 8,6 / 8,2

Topsnelheid (km/u) - (man./CVT) 210 / 200

Geluidsniveau in auto (dB) 63,5

BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIEWAARDEN1

Stadsverkeer (l/100km) - (man./CVT) 7,4 / 7,7 7,4 / 7,8

Landelijk (l/100km) - (man./CVT) 4,7 / 4,7 4,8 / 4,7

Gecombineerd (l/100km) - (man./CVT) 5,7 / 5,8 5,8 / 5,8

CO2 emissie (g/km) - (man./CVT) 130 / 131 131 / 132

CO emissie (g/km) - (man./CVT) 282,5 / 245,1 264,9 / 263,4

Totaal Hydro Carbon HC (mg/km) - (man./CVT) 28,2 / 35,7 28,4 / 48,7

Niet-methaan koolwaterstoffen NMHC (mg/km) - (man./CVT) 17,9 / 24,0 17,7 / 37,9

Nox uitstoot (mg/km) - (man./CVT) 6,7/ 15,5 6,9 / 18,5

Partikeluitstoot (mg/km) - (man./CVT) 0,60 / 0,45 0,53 / 0,44

AFMETINGEN

Lengte (mm) 4.648

Breedte (mm) 1.799

Breedte inclusief buitenspiegels (mm) 2.076

Hoogte (mm) 1.416

Wielbasis (mm) 2.698

Spoor voor (mm) 1.543

Spoor achter (mm) 1.557

Bodemvrijheid (mm) 124

Aantal zitplaatsen (personen) 5

Draaicirkel (m) - Carrosserie 11,3

Aantal stuurwielomwentelingen 2,22

LAADVERMOGEN

Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l) 519

Inhoud brandstoftank (l) 46

GEWICHT2

Leeggewicht (kg) - (man./CVT) 1.279-1.321 / 1.307-1.348

Max. toelaatbaar gewicht (kg) - (man./CVT) 1.740 / 1.770

Laadvermogen (kg) - (man./CVT) 419-461 / 422-463

Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) - (man./CVT) 925/830 / 955/830
Max. trekgewicht (geremd) (kg) - (man./CVT) 1.400 / 1.000
Max. trekgewicht (ongeremd) (kg) - (man./CVT) 500 / 500

Max. daklast (kg) -

AANDRIJVING

Type transmissie - (man./CVT) Handgeschakelde 6-versnellingsbak / CVT automatische transmissie

1e versnelling - (man./CVT) 3,642 / 0,405-2,645

2e versnelling - (man./CVT) 2,08 / -

3e versnelling - (man./CVT) 1,362 / -

4e versnelling - (man./CVT) 1,023 / -

5e versnelling - (man./CVT) 0,829 / -

6e versnelling - (man./CVT) 0,686 / -

Achteruitversnelling - (man./CVT) 3,673 / 1,264-1,858

Eindreductie - (man./CVT) 4,105 / 4,810
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CIVIC 1.5

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

VEILIGHEID

i-SRS Airbag bestuurder (tweetrapsontplooiing) • • •

SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar • • •

Zijdelingse airbags (vooraan) • • •

Gordijnairbags (voor- en achteraan) • • •

Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan • • •

16" geventileerde remschijven vooraan • • •

15" remschijven achteraan • • •

Anti-lock Braking System (ABS) • • •

Elektronische remkrachtverdeling EBD (Electronic Brake Force Distribution) • • •

Remassistentie (BA) • • •

Stabiliteitssysteem (VSA) • • •

Hill Start Assist (HSA) • • •

Veiligheidsgordels vooraan met oprolmechanisme  
met dubbele fase noodvergrendeling (ELR) • • •

Veiligheidsgordels achteraan met oprolmechanisme met noodvergrendeling (ELR) • • •

ISOFIX-bevestigingssysteem • • •

Emergency Stop Signal (ESS) • • •

Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS) • • •

Botsing- en letselbeperkend remsysteem (Collision Mitigation Braking System) • • •

Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW) • • •

Rijstrookassistentie (LKAS) • • •

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW) • • •

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation) • • •

Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA) • • •

Adaptieve Intelligente cruisecontrol met snelheidsbegrenzer • • •

Verkeersbordenherkenning (TSR) • • •

Low Speed Following (man./CVT) - / • - / • - / •

Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor - - •

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem • • •

Alarmsysteem • • •

Selectieve deurontgrendeling • • •

Centrale deurvergrendeling met 2 afstandsbedieningen • • -

Smart Entry & Start - - •

INTERIEUR

Stoffen interieur • • -

Zetelbekleding in leder-uitvoering* - - •

Lederen stuurwiel* - • •

Lederen knop versnellingspook* - • •

Lichtmetalen pedalen - • •

FUNCTIONALITEIT EN TECHNOLOGIE

ECON modus • • •

Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL) • • •

Elektrische stuurhulp met Variabele Ratio • • •

Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) • • •

Elektrische handrem met Automatic Brake Hold • • •

Auto start-stop - (man./CVT) • / - • / - • / -

Schakelpeddels aan het stuur - (man./CVT) - / • - / • - / •

• Standaarduitrusting      Fabrieksoptie     - Niet beschikbaar     * Runderleder     man.: Handgeschakelde 6-versnellingsbak     CVT: CVT (Continue Variabele Transmissie) / automatische transmissie
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CIVIC 1.5

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

COMFORT & GEBRUIKSGEMAK

Automatische airco • - -

Automatische dubbele zone airco - • •

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers) - • •

Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen) • • •

Zelfdimmende achteruitkijkspiegel - - •

Parkeersensoren (voor- en achteraan) - • •

Elektrische ruiten (voor- en achteraan) • • •

Kantel- en telescopisch stuurwiel • • •

Elektrisch verwarmbare en bediende buitenspiegels • • •

Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening - • •

Verlichte make-up spiegels met zonneklep • • •

12 volt stopcontact vooraan • • •

Bestuurdersstoel manueel in de hoogte verstelbaar • • •

Pneumatische verstelbare lendensteun bestuurdersstoel - • •

Pneumatische verstelbare lendensteun passagiersstoel - - •

Centrale console met armsteun en opbergvak • • •

Armsteun achteraan met bekerhouder • • •

Opbergvak in rugleuning bestuurdersstoel - - •

Opbergvak in rugleuning passagiersstoel • • •

Stoelverwarming (vooraan) • • •

Stoelverwarming (achteraan) - - •

Achterbank neerklapbaar (60/40) in één beweging • • •

Driver Information Interface met kleurenscherm • • •

INTERIEURVERLICHTING

Blauwe verlichting dashboard • • •

Leeslampjes (vooraan) • • •

Sfeerverlichting - • •

Kofferbakverlichting • • •

Verlicht handschoenenkastje - • •

Verlichting bij het uitstappen (voor en achter) • • •

AUDIO & COMMUNICATIE

5¨ Audio scherm • - -

Honda CONNECT (touchscreen 7", AM/FM/DAB, Apple CarPlay®, internet radio,  
AhaTM app integration, internet navigatie)3 - (man. / CVT) - / - • / - - / -

Honda CONNECT met Garmin navigatie (touchscreen 7", AM/FM/DAB, Apple CarPlay®, 
internet radio, AhaTM app integration, internet navigatie)3 - (man. / CVT)  /  / • • / •

Digital Audio Broadcast (DAB) • • •

Draadloze telefoonlader - - •
USB-ingang (iPod compatibel)4 • - -

2x USB ingang, 1x HDMI ingang4 - • •

8 luidsprekers (180W) • • -

10 luidsprekers (Premium Audio, 452 Watt) - - •
Audiobediening aan het stuur • • •

Bluetooth® handsfree-systeem5 • • •

Achteruitrijcamera - • •

• Standaarduitrusting      Fabrieksoptie     - Niet beschikbaar     man.: Handgeschakelde 6-versnellingsbak     CVT: CVT (Continue Variabele Transmissie) / automatische transmissie
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CIVIC 1.5

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE

EXTERIEUR

Haaienvin antenne • • •

Deurhandgrepen in chroom • • •

Buitenspiegels in carrosseriekleur incl. knipperlicht • • •

Panoramisch dak - - •

Grille in chroom • • •

Raamlijst in chroom • • •

KOPLAMPEN

Koplampen halogeen • • -

LED koplampen - - •

Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support System) • • •

Koplampsproeiers • • •

Mistlichten vooraan - • -

LED Mistlichten vooraan - - •

LED dagrijlichten • • •

Hooggeplaatst LED stoplicht • • •

"Follow me home" koplampen (Coming Home/Leaving Home Function) • • •

VELGEN & BANDEN

16" lichtmetalen velgen • - -

17" lichtmetalen velgen - • •

Banden 215/55 R16 • - -

Banden 215/50 R17 - • •

Bandenreparatiekit • • •

Reservewiel

• Standaarduitrusting      Fabrieksoptie     - Niet beschikbaar     man.: Handgeschakelde 6-versnellingsbak     CVT: CVT (Continue Variabele Transmissie) / automatische transmissie

1 De gegevens over het brandstofverbruik, de CO
2
-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de procedures omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en verkeersomstandigheden, de algemene staat en het uitrustingsniveau van het 

voertuig kunnen de cijfers van het brandstofverbruik en de CO
2
-uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden.

2 Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting. Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich meebrengen. Het maximale trekvermogen is berekend op basis van 
het vermogen van het voertuig om te vertrekken op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee passagiers van elk 75 kilo aan boord. Bij hoogtes boven de 1.500 meter kan het zijn dat het motorvermogen vermindert, net zoals het trekvermogen. 
Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in rekening worden gebracht bij het berekenen van het maximale trekvermogen.
3 De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de online-navigatie wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifi-router. Het gebruik van applicaties via Honda CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. 
Enkel de iPhone 5 of meer recente modellen die onder iOS 8.4 (of een meer recente versie) werken zijn compatibel met Apple CarPlay®. We adviseren om uw mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
4 Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5 Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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HONDA
CONNECT

* Honda CONNECT is standaard op alle uitvoeringen, met uitzondering van Comfort. 
Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive.

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. 
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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 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 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive.

9



SPORT & DESIGN

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Sport Pack 

Crystal Black (08E0P-TED-SP10)
Taffeta White (08E0P-TED-SP20)
Lunar Silver (08E0P-TED-SP50)
Brilliant Sporty Blue (08E0P-TED-SP60)
Rally Red (08E0P-TED-SP80)
Midnight Burgundy (08E0P-TED-SP90)
Polished Metal (08E0P-TED-SPJ0)

€ 1.253,59 € 1.517

Bumperspoiler vooraan - Berlina Black
(08F01-TED-610B)

€ 313,41 € 379

Bumperspoiler achteraan - Berlina Black
(08F03-TED-610B)

€ 298,41 € 361

Sideskirts - Berlina Black
(08F57-TED-610A)

€ 255,95 € 310

Achterspoiler

Crystal Black (08F10-TED-610A)
Taffeta White (08F10-TED-620A)
Lunar Silver (08F10-TED-650A)
Brilliant Sporty Blue (08F10-TED-660A)
Rally Red (08F10-TED-680A)
Midnight Burgundy (08F10-TED-690A)
Polished Metal (08F10-TED-6J0A)

€ 385,82 € 467

Sideskirts - Chroom
(08F57-TED-600)

€ 255,95 € 310

COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Illumination Pack (Blauw)
(08E0P-TEA-ILL)

€ 1.173,71 € 1.420

Illumination Pack (Rood)
(08E0P-TEA-ILLRS)

€ 1.173,71 € 1.420

Blauwe sfeerverlichting voorin
(08E10-TEA-600)

€ 234,98 € 284

Rode sfeerverlichting voorin
(08E10-TEA-600A)

€ 234,98 € 284

Verlichte deurdrempellijsten (Blauw)
(08E12-TEA-600)

€ 396,41 € 480

Verlichte deurdrempellijsten (Rood)
(08E12-TEA-600A)

€ 396,41 € 480

UW ACCESSOIRES

Personaliseer uw Civic met originele Honda accessoires. 
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COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Consoleverlichting - Blauw
(08E16-TEA-610)

€ 306,77 € 371

Consoleverlichting - Rood
(08E16-TEA-610A)

€ 306,77 € 371

Verlichting portierbekleding - Blauw
(08E20-TEA-600)

€ 352,63 € 427

Verlichting portierbekleding - Rood
(08E20-TEA-600A)

€ 352,63 € 427

Deurdrempellijst
(08F05-TEA-600)

€ 178,00 € 215

Armsteun opbergkoffer
(08MLW-UTI-RRBAG)

€ 121,41 € 147

COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Elegance vloermatten
(08P15-TEA-610A)

€ 73,64 € 89

Kinderzitje KIDFIX XP Booster
(08P90-T7S-600)

€ 326,29 € 395

Babyzitje Duo Plus ISOFIX Groep 1
(08P90-TA2-603)

€ 462,27 € 559

Babyzitje Baby-Safe Plus Groep 0+
(08P90-TA2-605D)

€ 267,59 € 324

Complete kit kleerhanger en standaard
(08U08-E6J-610D)

€ 116,55 € 141

Multi-utility opbergzak
(08MLW-UTI-FRBAG)

€ 64,11 € 78

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Accessoire prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer. 11



 

BESCHERMING & VEILIGHEID

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Protection Pack
(08E0P-TEA-PR0)

€ 223,77 € 271

Spatlappen voor en achter
(08P00-TED-600)

€ 104,75 € 127

Flankbeschermers

Crystal Black (08P05-TEA-610A)
Taffeta White (08P05-TEA-620A)
Lunar Silver (08P05-TEA-650A)
Brilliant Sporty Blue (08P05-TEA-660A)
Rally Red (08P05-TEA-680A)
Midnight Burgundy (08P05-TEA-690A)
Polished Metal (08P05-TEA-6J0A)

€ 355,50 € 430

Set rubberen vloermatten voorin
(08P18-TEA-610A)

€ 54,54 € 66

Set rubberen vloermatten achterin
(08P19-TEA-610A)

€ 36,73 € 44

Afdekhoes voorruit
(08P38-TED-600)

€ 58,29 € 71

Kofferbakbeschermer
(08U45-TED-600)

€ 59,95 € 73

COMMUNICATIE

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Complete kit tabletsteun en standaard
(08U08-E6J-610C)

€ 116,55 € 141

Draadloze telefoonlader - Honda
(08U58-TEA-610A)

€ 418,91 € 507

DRAAG-, SLEEP- EN KOFFERACCESSOIRES

BESCHRIJVING Consumentenprijs incl. montage

excl. btw incl. 21% btw

Thule-fietsendrager Coach (Velocompact)
(08L14-E09-C00)

€ 496,46 € 601

Thule-fietsendrager Easyfold
(08L14-E09-E00)

€ 658,36 € 797

Afneembare trekhaak  
met 13 pin kabelboom
(08L92-TEA-K13)

€ 845,04 € 1.022

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Accessoire prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer. 12
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* Automatisch volgen alleen beschikbaar op versies met de continu variabele automatische overbrenging CVT.

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.

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.
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Honda staat voor sportiviteit, veiligheid, rijplezier, betrouwbaarheid en zeer lage 
kosten per kilometer. Kwaliteit en zekerheid zijn bij Honda vanzelfsprekend. De basis 
voor succes wordt bepaald door ervaring en de relatie tussen de berijders en de 
Honda dealer. Honda levert meer dan een ‘hightech’ auto alleen. Wat kunt u nog 
meer van Honda verwachten:

Elke nieuwe Honda kent een heel leven lang een zorgeloze levensduur. Naast 
lage onderhoudskosten en grote service-intervallen kennen we een verstrekkende 
 kwalitatieve garantie.
Technische garantie: 3 jaar met een maximum van 100.000 km.
Lakgarantie: 3 jaar
Uitlaatgarantie: 5 jaar 
Chassisgarantie: 10 jaar
Carrosseriegarantie: 12 jaar
Een uitstekend Europees dealernetwerk biedt u zekerheid.

UNIEKE AUTOVERZEKERING 
Honda levert sportieve, uiterst veilige en betrouwbare auto’s, waaraan u beslist 
 jarenlang rijplezier beleeft. De zorg voor uw veiligheid en kostenbesparing houdt 
echter niet op nadat u uw Honda sleutel heeft ontvangen van uw dealer. Bij de 
ontwikkeling van deze exclusieve Honda verzekering hebben wij naar de beste 
voorwaarden gezocht, in combinatie met het meest complete pakket, tegen een zeer 
aantrekkelijke premie. Uitgangspunt is dat u, bij onverhoopte calamiteiten,  mobiel blijft 
en beschermd bent tegen alle ongemakken.

TOT ACHT JAAR GARANTIE OP UW NIEUWE HONDA 
Elke nieuwe Honda wordt afgeleverd met een fabrieksgarantie van drie jaar. U kunt 
ervoor kiezen deze garantie nog eens uit te breiden met maximaal vijf jaar. Dat 
betekent dat u maar liefst acht jaar technische garantie kunt krijgen op uw nieuwe 
Honda! 

Overdraagbaar 
En wat ook zo mooi is: de garantie is overdraagbaar. Dat betekent dat als u uw  
Honda besluit te verkopen, de koper de resterende garantie erbij krijgt. Daardoor  
is uw auto vaak meer waard. U dient de auto bij doorverkoop wel eerst te laten 
controleren door een Honda dealer. 

LEVENSLANG GRATIS PECHHULP 
Het overkomt iedereen wel eens. Een auto die niet meer start, of nog vervelender, 
een auto die het ineens begeeft als u onderweg bent. Speciaal voor Honda 
eigenaren hebben we Honda Assistance, een gratis mobiliteitsservice in heel Europa.  
Bij onverwachte problemen hoeft u alleen maar even het gratis nummer te bellen.  
Vraag uw dealer naar de levenslange gratis Honda Assistance.

Honda Financiering op maat, flexibel en snel.
Raadpleeg uw Honda-dealer.

VERZEKERING

VERLENGDE GARANTIE

ASSISTANCE
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Honda Motor Europe betrekt papier op een verantwoordelijke manier van fabrikanten binnen de EU.
Gooi me niet weg. Geef me door aan een vriend of recycle me.

Sommige wagens worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. Anderzijds kunnen sommige uitrustingen die hier afgebeeld zijn niet helemaal overeenstemmen met die 
van uw land. Uw Honda-verdeler geeft u graag hieromtrent alle inlichtingen. Ondanks alle zorg die we besteed hebben aan deze brochure zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of 

eigenschappen en uitrustingen die zonder voorafgaande mededelingen gewijzigd werden. Bij lederen bekleding zijn sommige delen van de bekleding uitgevoerd in vinyl.

Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - btw-nummer: NL 810.945.733.B01


