


Uus Civic e:HEV on täishübriidtehnoloogia kõige 
arenenum vorm: sellega saab sõita ka ainult sujuvas 
ja vaikses elektrirežiimis, mis muudab Sinu sõidu 
korraga nii põnevaks kui ka tõhusaks.

11. põlvkonna Civic on 25 aasta jooksul täiustatud 
hübriidtehnoloogia tulemus, mis kulmineerub 
elektrilise sõitmise tundlikkuse ja suurepärase 
sõiduulatuse ideaalse kombinatsiooniga.

Nimi Civic on heakskiidu tunnustusmärk: šassii, mis 
ühendab endas mugavuse ja juhitavuse, on kokku 
pandud kerega, mis on ülimalt stiilne – tulemuseks 
on puhas sõidunauding! 

täiel rinnal
Naudi elu

01 02
ISELAADIV, POLE 
VAJA PISTIKUSSE 
ÜHENDADA 

KUNI 840 KM
TÄISPAAGIGA, 
HEITKOGUS ALATES 108 
G/KM (WLTP)

Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis 
Premium Crystal Blue Metallic.
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Honda e:HEV tehnoloogia tähendab, et saad nautida 
kõiki elektrimootoriga sõitmise eeliseid kogu aeg: 
suurepärane võimsus kohaltvõtul ja lineaarne 
kiirendus viivad Sind sinna, kuhu soovid. 

Ja tänu iselaadivale jõuallikale, mis toodab ise 
elektrit, ei pea Sa sõidukit kunagi vooluvõrku 
ühendama. See tähendab, et saad maksimaalse 
energia minimaalse vaevaga.

Tere tulemast Civic e:HEV-sse, juhi hübriidi! 

01 02
5-AASTANE VÕI 
ESIMESE 100 000 
KM JÕUSEADME 
GARANTII 

REGENERATIIVNE 
PIDURDAMINE 
TAASTÖÖTLEB 
ENERGIAT EDASISEKS 
KASUTAMISEKS 

Suurepärane 
võimsus - 
kohe

Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis 
Premium Crystal Blue Metallic.
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Tõeline stiil ei lähe kunagi moest – Civic on autojuhte 
rõõmustanud juba alates 1972. aastast.

Civicu uue põlvkonna alustaladeks on värske disain 
ja voolujooneline kujundus, milles paistavad silma 
puhtad ja kontuuritud jooned, mis loovad pilkupüüdva 
elegantse ja sportliku silueti. 

See auto on loodud muljet avaldama, nii linnas kui ka 
maanteel.

etalon 
Stiil kui

01 02
PÕHIVARUSTUSES UUE 
DISAINIGA VALUVELJED

LED-ESITULED 
KOOS KAUGTULEDE 
TUGISÜSTEEMIGA 

 
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis 
Platinum White Pearl.

6



7
U

u
s

 H
o

n
d

a
 C

iv
ic



8



Sukeldu avarasse ja stiilsesse interjööri: uue 
Civicu pikem teljevahe jätab rohkem jalaruumi ja 
suurendab mugavust. 

Nutikalt disainitud kangad ja tuntav kvaliteet on 
konkurentidest sammu võrra ees ning muudavad 
salongi nauditavaks kohaks ja seda igal kiirusel.

Jäta ruumi enda väljendamiseks, olenemata sellest, 
kuhu lähed või mida teed. 

01 02
SOOJENDUSEGA 
ESIISTMED IGAL 
VARUSTUSTASEMEL 

PAKIRUUMI MAHT KUNI 
1220 L* 

salong
klassiline 
Esma-

*  VDA meetod. 
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport toonis 
Premium Crystal Blue Metallic.
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Teabe- ja meelelahutussüsteemi suure eraldusvõimega 
kristallselge ükeksatolline ekraan on paigutatud keskele 
ning asetab kontrolli Sinu käeulatusse. 

Sujuvalt Android Auto, Apple CarPlay ja 
satelliitnavigatsiooniga integreeritud süsteem teeb 
Civic e:HEV sünkroniseeritud tehnoloogia kasutamise 
nauditavaks. 

See kõik on osa Honda filosoofiast „inimliku 
puudutusega tehnoloogia“. 

innovatsiooni
Veidi rohkem

01 02
10,2-TOLLISE 
HD-PANEELIGA 
TÄISDIGITAALNE 
EKRAAN* 

ESMAKLASSILINE 
HELI BOSE 
KÕLARITEGA* 

**  Saadaval ainult varustustasemel Advance. 
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis Platinum White 
Pearl.
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Täiustatud ohutusfunktsioonide komplekt Honda 
SENSING ja 11 turvapatja näitavad selgelt, et ohutus 
on uue Civicu keskne osa. 

100-kraadise laia vaateväljaga esikaamera ning 
uued eesmised ja tagumised sonarandurid teevad 
Civicust ühe ohutuima koha teel. 

ohutum
Igati  

01 02
KOHANDUVAD 
KAUGTULED*

TÄIUSTATUD 
OHUTUSTEHNOLOOGIA 
SENSING

*  Saadaval ainult varustustasemel Advance. 
Mudel pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis 
Platinum White Pearl.
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Mudelid pildil on Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance toonis 
Platinum White Pearl ja Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
toonis Premium Crystal Blue Metallic.
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EDASIMÜÜJAD: 
Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176 
AutoHalle AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 
Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430 
LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) 
etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada 
käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul ettevõttepoolset pakkumust isikule. Kõik müügitehingud korraldab 
müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad võib ostja ka endale küsida. 
Kuigi pingutame, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kauba turustamist ning 
seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati 
tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eriti juhul, kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta

Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida 
ja kindlustada oma uus Honda. www.honda.ee


