
Honda Civic 5D
Originaltilbehør



› Grand Prix-pakke
Lakkerte skjørt foran, bak og på sidene
Lakkert spoiler på bakluken

Spoiler på bakluken

17-tommers aluminiumsfelger

Sideskjørt
Skjørt foran

Tåkelyspakke foran
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Honda Civic har et helt unikt konsept med høyeste yteevne og en innovativ stil. 

Og våre kunder, like unike som bilen, har et stort utvalg av eksklusivt tilbehør å 

velge mellom. Benytt sjansen til å forvandle Honda Civic til din egen drømmebil. 

Velg et kraftig lydanlegg og et sporty interiør, eller hvorfor ikke blanke 

aluminiumsfelger og en Grand Prix-pakke. Vårt program med originaltilbehør gjør 

dine drømmer til virkelighet.

Skreddersy drømmebilen din
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Dress opp deg og din Honda Civic til en tur på byen. 

Hondas originaltilbehør som forsterker det sporty pre-

get vil unektelig fange omgivelsenes oppmerksomhet.

Elegant

Skjørt bak

Spoiler på bakluken

Sideskjørt

17-tommers aluminiumsfelger
51 › Girkule 

  6-trinns manuell
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50 › Sportspedaler 52 › Girkule automat

46 › Barnesete gruppe 
  0+ Isofi x

49 › Barnesete gruppe 
  2 - 3

47 › Barnesete gruppe 
  1+

48 › Barnesete gruppe 
  1+ Isofi x
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54 › Lastebøyler 
(det er to ekstra fester foran for ekstra last) Ta
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55 › Feste for ski eller snøbrett

53 › Skinntrukket ratt

57 › Takboks 350 l56 › Skiboks 320 l
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61 › Fast montert hengerfeste58 › Sykkelfeste (klassisk) 60 › Sykkelheis

62 › Avtagbart hengerfeste

59 › Sykkelfeste (lettmontert)

71 › Hundegitter 72 › Kjøleboks 73 › Nettadapter for kjøleboks

69 › Ryggstøttelomme 
  for baksetet

67 › Bagasjeromsmatte 
  m/kant

70 › Hattehylle
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63 › Sykkelfeste i bagasjen 65 › Lastenett 66 › Bagasjerommatte64 › Lasterem
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Honda Civic er et mesterverk av ingeniørkunst og 

design, en stjerne som lyser klart. Med vårt tilbehør-

sprogram for yteevne, design og funksjon tilpasser 

du din Civic etter din livsstil. 

Maksimert

68 › Bagasjeromslokk
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Beskyttelseslister for bakre 
støtfanger

Dekorlist for bakre støtfanger

Beskyttelseslister for fremre støtfanger

Dørlister

Kompletter Civics lekre former og gi din bil et enda mer skjerpet utseende med elegant 
integrert støtfangerdekor.

Manøvrer uten problemer på de minste parkeringsplasser. 4 sensorer, 
integrert i den bakre støtfangeren, registrerer alle hindringer på 
1,5 meters avstand og varsler med et tydelig lydsignal.

Dekorlist for fremre støtfanger

Beskyttelseslister for fremre 
støtfanger

Beskyttelseslister for bakre 
støtfanger

Dørlister

Tåkelyspakke foran

› City-pakke ”Exklusiv”
Lakkerte beskyttelseslister på støtfangerne foran og bak
Lakkerte dørlister
Lakkerte parkeringssensorer
Gulvmatter Elegance
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Er det noen bedre måte å gi bilen din et mer sporty 

utseende på enn med store, blanke aluminiumsfelger 

og brede dekk? Vi har et omfattende felgprogram å 

friste deg med, uansett om du foretrekker et elegant, 

sporty eller diskret eksteriør.

Blankt

Oppgrader din Civic med aluminiumsfelger. I vårt program fi nner du 16-tommers, 
17- tommers og imponerende 18-tommers aluminiumsfelger.

18-tommers aluminiumsfelger

Smett rundt gatehjørnene med senkesett. Du får enda 
bedre veigrep, og din Civic blir mer attraktiv og sporty.
(fås fra sommeren 2006)

Mer informasjon kan fås fra din lokale Honda-forhandler.

Senkesett

17-tommers aluminiumsfelger

16-tommers aluminiumsfelger
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Spesifi kasjoner for høyttaleroppgradering:

“Dual cone”-høyttalere Koaksiale høyttalere

Maks.effekt 60 W

Merkeeffekt 20 W

Lydtrykknivå 85 dB

Frekvensområde 30 – 30 kHz (- 15 dB) 30 – 40 kHz (- 15 dB)

Impedans 4 Ω

Magnet Lineærdynamisk magnet

Basselement Rustbeskyttelseslakk (fuktbeskyttelse)

Sub “Super high” -

Diskantelement - “Dome”

Høyttalerrist Light weight cross dome

Vekt 255 g 280 g

Ladet
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Du kan forvente topp kvalitet og perfekt passform av 

tilbehøret til audio og elektronikk. Tilbehøret er spesial-

lagd til Civic. Gjør din Civic mer raffi nert med perfekt 

integrerte, førsteklasses lyd- og elektronikkpakker, og 

opplev det ypperste innen bilkjøring.

Tilbehør på bildet:

› Basspakken Bass System
› Oppgraderte høyttalere (”dual cone”)
› Oppgraderte høyttalere (koaksial)
› Høyttalerringer

Med Bass System-pakken kan du fråtse i dypere bass og klarere lyd. Pakken 
som gir deg ekstra yteevne på lyden inneholder to spesielle lavfrekvenshøyttalere 
som monteres bak i kupéen. Du får garantert lyd av høy kvalitet i lav- og 
mellomregistrene. For å balansere basseffekten, kan du montere to ”dual cone”- 
eller koaksiale høyttalere i fordørene og to ekstra diskanthøyttalere i speilfestet – 
og alt er naturligvis fullstendig integrert. Og resultatet? Klar og tydelig lyd gjennom 
hele frekvensområdet. 
Pakken Premium Concert inneholder en forsterker, 6 høyttalere og 4 høyttalerringer. Systemets 

totale utgangseffekt er 310 W.

I-VES (In-Vehicle Entertainment System) gir 
deg privatkino i bilen. Du kan se på DVD, 
lytte til favorittmusikken din fra CD eller MP3 
eller kople til en spillkonsoll. Med I-VES 
vil din Civic unektelig havne i sentrum for 
oppmerksomheten.
(2 trådløse hodetelefoner inkludert)

Parkeringskamera

Så snart du setter bilen i revers, vises bildet fra det bakre kameraet på 
navigeringsskjermen. Du får et trygt og sikkert overblikk av det som 
skjer bak din Civic.

Bluetooth®-telefonsystemet er en enkel, 
sikker og svært komfortabel handsfree-
løsning som lar deg håndtere dine telefon-
samtaler samtidig som du beholder fokus 
på veien. 
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La din personlige stil blomstre hver gang du setter 

deg bak rattet. Med det store utvalget av kupétilbehør 

tilpasser du din Civic etter dine egne ønsker.  
Cool
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› Girkule
Sporty girkule av aluminium med perforert 
skinntrekk og preget mønster. Kan bestilles til 
6-trinns manuell eller automatisk girkasse.

› Blue Ambient-lys
Blue Ambient-lyset bidrar til en sval atmos-
fære i Civic-kupéen når de lyser opp gulvet 
foran.

› Skinntrukket ratt
Sporty og elegant ratt av skinn og aluminium.

› Sportspedaler
Blanke, reaksjonsraske sportspedaler 
som gjør fotarbeidet enklere.

1

3

2 4

› Stigtrinn beskytter
Stigtrinn beskytter med preget Civic-logo og rustfritt semislipt 
stål, en designdetalj som samtidig er praktisk.

5
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1 › Dekorlist for fremre støtfanger 2 › Dekorlist for bakre støtfanger

4 › Sideskjørt

6 › Beskyttelseslister for fremre støtfanger

9 › Skvettlapper foran

5 › Spoiler på bakluken

7 › Beskyttelseslister for bakre støtfanger

8 › Dørlister 10 › Skvettlapper bak

11 › Tåkelyspakke foran

14 › 16-tommers 
  aluminiumsfelger
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15 › 16-tommers 
  aluminiumsfelger

12 › Parkeringssensorer bak

A
lu

m
in

iu
m

sf
el

g
er

16 › 16-tommers 
  aluminiumsfelger
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  aluminiumsfelger
20 › 17-tommers 

  aluminiumsfelger

22 › 17-tommers 
  aluminiumsfelger

26 › Hjulmuttere (20 stk.)

23 › 18-tommers 
  aluminiumsfelger

24 › 18-tommers 
  aluminiumsfelger

25 › Låsbare hjulmuttere

18 › 17-tommers 
  aluminiumsfelger

21 › 17-tommers 
  aluminiumsfelger

27 › Senkesett

19 › 17-tommers 
  aluminiumsfelger

3 › Skjørt foran og bak
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32 › Parkeringskamera 34 › DVD-satellittnavigering

39 › Bluetooth® 
  telefonsystem

40 › Blue Ambient-lys

42 › Gulvmatter standard

41 › Stigtrinn beskytter

43 › Gulvmatter Elegance 
(svarte)

33 ›  I-VES 
(In-Vehicle Entertainment System)

38 › Diskanthøyttalere foran
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44 › Gulvmatter Elegance 
(elfenben)

35  › Bassystem

36 › Oppgraderte høyttalere 
(”dual cone”)

37 › Oppgraderte høyttalere 
(koaksial)

31 › CD-skifter med plass 
  til 8 plater

45 › Barnesete gruppe 0+

28 › Kassettspiller

85 › Luxury-pakke
Parkeringskamera
Stigtrinn beskytter
Blue Ambient-lys
Gulvmatter Elegance

Mer informasjon kan fås fra din lokale Honda-forhandler.
www.honda-access.com
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74 › Concert-pakke
Diskanthøyttalere foran
Oppgraderte høyttalere 
(”dual cone”)
Bassystem
Høyttalerringer

75 › Concert-pakke
Oppgraderte høyttalere 
(koaksial)
Bassystem
Høyttalerringer

76 › City-pakke ”Bass”
Lakkerte beskyttelseslister på 
støtfangerne foran og bak
Lakkerte dørlister
Gulvmatter standard

77 › Freetime-pakke
Gummimatter foran/bak
Bagasjeromsmatte m/kant

78 › Travel-pakke   
Fastspenningsbelte
Fastspenningsnett
Bagasjerommatte

82 › Executive-pakke

  Dekorlister for støtfangerne 
foran og bak

  Tåkelyspakke foran

83 › Upgrade-pakke
Bluetooth® telefonsystem
Stigtrinn beskytter
Blue Ambient-lys
Gulvmatter Elegance

84 › Upgrade-pakke

  Bluetooth® telefonsystem

  Stigtrinn beskytter

  Blue Ambient-lys

  Gulvmatter Elegance

Comfort-pakke

Premium-pakke

Sports-pakke

86 › Luxury-pakke

  Parkeringskamera

  Stigtrinn beskytter

  Blue Ambient-lys

  Gulvmatter Elegance

p
ak

ke

Svart interiør: Elfenbeninteriør:

87 › Grand Prix-pakke

  Lakkerte skjørt foran, bak og 
på sidene

  Lakkert spoiler på bakluken

80 › City-pakke ”Exklusiv”
Lakkerte beskyttelseslister på 
støtfangerne foran og bak
Lakkerte dørlister
Lakkerte parkeringssensore
Gulvmatter Elegance

81 › City-pakke ”Exklusiv”

  Lakkerte beskyttelseslister på 
støtfangerne foran og bak

  Lakkerte dørlister

  Lakkerte parkeringssensorer

  Gulvmatter Elegance
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Honda Motor Europe Ltd. (Norge) forbeholder seg retten til 

å forandre utstyr og spesifi kasjoner uten varsel. Detaljer, farger, 

beskrivelser og bilder er kun ment som oversiktlig informasjon. 

Detaljene som er gjengitt i brosjyren kan skille seg fra utstyret 

i de bilene som selges i Norge. Kontakt din Honda-forhandler 

for nærmere informasjon. For de siste oppdateringer, se 

www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge)
Pb 1534, 3007 Drammen

Tlf. 32 25 48 00
www.honda.no


