
4 - D Ø R S



DIN NYE 
CIVIC

Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO 
Executive i farven Polished Metal Metallic.

DESIGN 03-08

TEKNOLOGI 09-12

KOMFORT OG BEKVEMMELIGHEDER 13-14

YDEEVNE 15-16

SIKKERHED 17-20

MODELPROGRAM 21-26

FARVER 27-28

INDTRÆK 29-30

TILBEHØR 31-36

SPECIFIKATION 37-40

POWER OF DREAMS 41-42

4-dørs Civic er indbegrebet af vores 
innovative ånd og søgen efter 

teknisk excellence. En bil med en 
unik personlighed og sjæl, en bil, 

der er spændende at køre, raffineret, 
komfortabel og sofistikeret. Men 
i sidste ende er det en bil, der er 
bygget op omkring én afgørende 

komponent. Dig. 
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AVANCERET 
STIL

Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC 
TURBO Executive i farven Polished Metal Metallic.

Civic'en er slank og sporty, og dens 
moderne, nye design er smukt 
proportioneret til en unik blanding 
af dramatiske, skulpturelle linjer og 
bløde kurver, der smyger sig fra dens 
elegante motorhjelm til dens tiltrækkende, 
skrånende bagklap. 
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*Der findes flere informationer om, hvilke modeller disse funktioner fås til, i afsnittet om specifikationer på side 37-40.  
Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Polished Metal Metallic.

Designdetaljer som dens karakteristiske 
nye sorte kølergitter, dørhåndtag i 

karosserifarve, kraftige LED-forlygter og 
sporty alufælge* forstærker Civic'ens 

atletiske fremtoning.
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FØL DIG 
SOM EN DEL 

AF BILEN

Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO 
Executive i farven Polished Metal Metallic.

Den nye Civic's rummelige kabine 
omslutter dig med kvalitet og komfort 

med bløde og lækre overflader, 
støttende, formstøbte sæder og et bredt, 

elegant instrumentbræt. 

Vi ønsker, at du nyder hver eneste 
køretur, så vi har skabt et miljø, der giver 
en virkelig fornemmelse af samhørighed 
med bilen. Den ergonomiske og alligevel 
sporty køreposition kombineret med et 

styretøj med dobbelt tandhjulsdrev giver 
dig en fantastisk respons og kontrol over 

tingene.
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Kabinedesignet er tydeligt og enkelt med alle 
væsentlige informationer og udstyr inden for 
syns- og rækkevidde. Kabinen er fyldt med nyttig 
teknologi, der gør hver eneste tur mere fornøjelig. 
Som f.eks. vores 7" berøringsfølsomme Honda 
CONNECT-multifunktionsskærm, Dual Zone 
klimaanlæg, opvarmede for- og bagsæder samt 
en smart elektronisk parkeringsbremse*. 

Civic'en er designet til at give et fantastisk 
udsyn hele vejen rundt og gøre det nemt for 
dig at se ud, samtidig med at kabinen er et 
støjsvagt og afslappende sted at opholde sig.

NYTTIG 
TEKNOLOGI 

*Der findes flere informationer om, hvilke modeller disse funktioner fås til, i afsnittet om specifikationer 
på side 37-40.
Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Polished Metal Metallic.
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HONDA CONNECT

APPLE CarPlay® OG ANDROID AUTO™
Du kan uden problemer integrere din Android-

telefon eller din iPhone med berøringsskærmen, 
så du kan foretage opkald, lytte til musik og sende 

og modtage meddelelser.

SATELLITNAVIGATION
Integreret Garmin-satellitnavigation gør 

det nemt at finde vej, og takket være TMC-
opdateringer (Traffic Message Channel) vil du 

altid være på den bedste rute.

BAKKAMERA MED MULTIVISNING
Sæt bilen i bakgear, hvorefter bakkameraet med multivisning 

automatisk tænder på 7" skærmen med et udvalg af 
vidvinkelvisninger og en visning i fugleperspektiv.

DAB-RADIO
Få glæde af digital kvalitetslyd og et større 

udvalg af tydeligt viste stationer.

*Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda 
CONNECT kan medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan 

kun bruges, når bilen holder stille. Kun iPhone 5 eller nyere versioner med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay®. Apple CarPlay®-funktioner, 
-apps og -tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle områder og kan blive ændret. For at bruge Android Auto™ skal du downloade Android Auto™-appen fra 
Google Play™ på din smartphone. Kun Android 5.0 (Lollipop) eller nyere versioner er kompatibel med Android Auto™. Tilgængeligheden af Android Auto™ kan 

blive ændret og kan variere afhængigt af geografisk placering. Der findes flere informationer om, hvilke modeller disse og andre funktioner fås til, i afsnittet om 
specifikationer på side 37-40. 

Apple CarPlay® er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
Den viste model er en 4-dørs Civic Executive.

7" Honda CONNECT-lyd- og infotainmentsystemet* holder dig i kontakt med alle de ting, du elsker i 
livet, f.eks. din musik og dine venner, alt sammen på én central berøringsskærm. 
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BETJENINGSKNAPPER PÅ RATTET
De fleste af de betjeningsknapper, 
du oftest anvender, såsom dem til 

fartpiloten, Bluetooth™ og lydanlægget, 
er anbragt på rattet, så de altid er 

inden for rækkevidde.

ECON-KNAP
Hjælper dig med et køre mere effektivt, spare 

brændstof og reducere emissionerne.

OPVARMEDE SÆDER 
Vi synes, at alle dine passagerer skal føle 
sig godt tilpas, så vi har tilføjet elvarme i 

både bag- og forsæderne.

TRÅDLØS TELEFONOPLADNING
Ikke flere sammenfiltrede ledninger med 
vores trådløse opladningssystem, som 
bringer den nyeste teknologi ind i din 

Civic.

START/STOP-KNAP
Med nøglefri adgang og start kan du låse 
og oplåse bilen og starte den, uden at du 

behøver lede efter nøglen.

PARKERINGSBREMSE
Den elektroniske parkeringsbremse 
erstatter en mekanisk håndbremse 
og deaktiveres ved at træde let på 

speederen.

PLADS I BAGAGERUMMET
Vores rummelige bagagerum giver dig 

al den plads, du ønsker, til alt det, du har 
brug for, takket være de nedfældelige 

bagsæders øgede fleksibilitet, der giver ekstra 
bagageplads.

Der findes flere informationer om, hvilke modeller disse funktioner fås til, i afsnittet om specifikationer på side 37-40.
Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Polished Metal Metallic.
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Vores næste generation af motorer er lettere, mere effektive 
og indeholder Hondas unikke Earth Dreams Technology, som 
giver den perfekte balance mellem ydeevne og økonomi.

Civic'ens 1.5 liter i-VTEC-benzinmotor med turbo leverer en 
imponerende effekt på 182 hk og et moment på 220-240 Nm. Vælg 
mellem en betjeningsvenlig 6-trins manuel gearkasse eller en jævn 

7-trins automatisk CVT-gearkasse.

Da vi udviklede Civic'en, ønskede vi at bygge en bil, der gav den 
perfekte balance mellem kørekomfort og sporty, dynamisk håndtering. 

Derfor har vi nydesignet affjedringen, så den er kommet til at bestå af et 
uafhængigt Multi-Link-system til baghjulsophænget og et MacPherson-

fjederbenssystem til forhjulsophænget.

IMPONERENDE 
YDEEVNE

Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO 
Executive i farven Polished Metal Metallic.
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HONDA SENSING
Denne nye pakke af sikkerhedsfunktioner hjælper dig med at sikre din 

og dine passagerers sikkerhed under kørslen. 

*Følgefunktion ved lav hastighed fås kun til modeller, 
der er udstyret med automatisk CVT-gearkasse.

Vognbaneadvarselssystem
Hvis bilen kører uden for sin vognbane, 
uden at du aktiverer afviserblinket, 
blinker advarselslamperne, og der afgives 
et lydsignal for at få dig til at få bilen 
tilbage i rette vognbane. 

Vognbaneassistent
Hjælper til med at holde bilen i midten af 
vognbanen og giver en mindre stressende 
køreoplevelse ved at mindske behovet 
for korrigerende styrebevægelser og 
køreanstrengelser på motorvejen.

Intelligent fartpilot
Denne funktion registrerer, om et køretøj, 
der kører i en tilstødende vognbane, 
har til hensigt at skære ind foran din bil, 
og regulerer hastigheden på din Civic 
på forhånd. Den hjælper dig også med 
at opretholde afstanden mellem din bil 
og det forankørende køretøj, så du ikke 
behøver ændre hastighed manuelt.

Aktiv fartpilot med følgefunktion 
ved lav hastighed*
Denne funktion opretholder en indstillet 
kørehastighed og en sikker følgeafstand 
til det forankørende køretøj. Hvis det 
registrerede køretøj standser, sætter 
funktionen hastigheden ned og standser 
bilen, uden at du behøver træde på 
bremsen. Når køretøjet foran begynder 
at køre igen, skal du blot træde på 
speederen for at genoptage kørslen.

Kollisionsbegrænsende 

bremsesystem

Hvis der er risiko for en kollision med 

et køretøj eller en fodgænger, advarer 

denne funktion dig om faren og nedsætter 

bilens hastighed og er dermed med til at 

minimere effekten af et sammenstød.

Udvidet vognbaneassistent

Et kamera monteret i forruden registrerer, 

om bilen er på vej væk fra vejbanen og 

bruger den elektriske servostyring til at 

påføre diskrete korrektioner på rattet 

for at holde bilen på vejbanen. Under 

særlige betingelser kan den også påføre 

bremsekraft.

System til registrering af 

trafikskilte

Systemet til registrering af trafikskilte 

identificerer trafikskilte og viser dig 

oplysningerne på et visuelt display. Der 

kan vises to skilte samtidig.

Intelligent fartbegrænser

Kombinerer på en smart måde den 

eksisterende fartbegrænsers justerbare 

funktion med systemet til registrering af 

trafikskilte og indstiller automatisk til den 

hastighedsgrænse, som registreres af 

systemet til registrering af trafikskilte.
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AVANCERET SIKKERHED
Vi har forpligtet os til at fokusere på din sikkerhed, så derfor er en hel del 

intelligent teknik på arbejde i Civic'en.

Flere airbags, antiblokeringssystem, elektronisk bremsekraftfordeling og VSA-system 
medfølger alle som standard. Andre intelligente funktioner såsom bremseassistent, der 

forstærker bremsekraften i en nødsituation, øger din sikkerhed på vejene mere end 
nogensinde før. 

Oven i alt dette kombinerer Civic'en den allernyeste teknologi med intelligente 
funktioner såsom system til registrering af trafikskilte, automatisk bremseholdesystem og 

blindvinkelassistent*. 

Grænserne sættes, udvides, brydes og sættes igen. Hos Honda går vi aldrig på 
kompromis, så du kan køre med fuld tillid.

*Der findes flere informationer om, hvilke modeller denne specifikation fås til, på side 37-40.  
Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Polished Metal Metallic.

1: ACE-KAROSSERISTRUKTUR

ACE-karosseriet 
ACE-karosseristrukturen fordeler 
energien ved en frontal kollision mere 
ensartet gennem bilen og medvirker til at 
beskytte passagererne.

2: MANØVRERINGSASSISTENT

Under kørslen overvåger sensorerne 
vejgrebet for at beregne den effekt eller 
bremsekraft, der er nødvendig for at opnå 
maksimal kontrol, og give føreren en mere 
forudsigelig og jævn køretøjsadfærd.

3: NAKKESTØTTER PÅ 
FORSÆDERNE, DER MINDSKER 
RISIKOEN FOR PISKESMÆLD

I tilfælde af en kollision medvirker 
nakkestøtterne på forsæderne og ELR- 
3-punktssikkerhedsselerne til at opretholde 
passagerernes sikkerhed og mindsker 
risikoen for piskesmældsskader.

4: DÆKTRYKADVARSELSSYSTEM

Dæktrykadvarselssystemet fortæller 
dig, om dæktrykket er forkert. Det 
kan f.eks. advare dig om en langsom 
punktering.
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DIN 
CIVIC
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ELEGANCE

Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Elegance i farven Cosmic Blue Metallic. 
Se de fulde specifikationer for denne modelvariant på side 37-40.

ELEGANCE
♦ Bremseassistent
♦ VSA-system
♦ Hill Start Assist
♦ Kollisionsbegrænsende bremsesystem
♦ Vognbaneadvarselssystem
♦ Vognbaneassistent 
♦ Intelligent fartbegrænser 
♦ Intelligent fartpilot
♦ Udvidet vognbaneassistent 
♦ System til registrering af trafikskilte
♦ Følgefunktion ved lav hastighed∆

♦ Fjernbetjent centrallås med 2 foldenøgler
♦ 17" alufælge 
♦ Stofindtræk
♦ Læderrat
♦ Lædergearknop
♦ Alupedaler
♦ Instrumenter med blå baggrundsbelysning
♦ Dual Zone klimaanlæg
♦ Automatiske viskere med regnsensor
♦ Autolys
♦ Parkeringssensorer (for og bag)

♦ Eljusterbare og elopvarmelige sidespejle
♦ Elindklappelige sidespejle
♦ Opvarmede sæder (for)
♦ Honda CONNECT med Garmin-navigation (Apple CarPlay®
   og Android Auto™ **, 7” berøringsskærm, AM/FM/DAB,
   internetradio, Aha™-app-integration*, internetsøgning) 
♦ 2x USB-stik/HDMI-stik†
♦ 8 højttalere
♦ Ratmonterede fjernbetjeningsknapper til lydanlægget
♦ Håndfri Bluetooth™-telefon (HFT)**
♦ Bakkamera
♦ LED-forlygter, baglygter og tågelygter 
♦ Forlygtevaskere
♦ LED-kørelys
♦  Timer for automatisk tænding/slukning af forlygter  

(til når du skal hjemmefra/kommer hjem)
♦  Elektrisk justering af førersædets lændestøtte
♦  Lomme bag på passagersæde

1.5 i-VTEC 
6-trins manuel gearkasse
7-trins automatisk gearkasse (CVT)

*Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT kan 
medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan kun bruges, når bilen 
holder stille.

**Henvend dig til din forhandler for at få en liste over kompatible Bluetooth™-telefoner, fremgangsmåder for telefonparring og kompatibilitet med særlige funktioner. 
   På tidspunktet hvor brochuren blev fremstillet er Android Auto endnu ikke tilgængeligt i Danmark.
∆Fås kun i forbindelse med CVT-gearkasse.

†Brug altid den anbefalede USB-nøgle. Nogle USB-nøgler virker måske ikke sammen med dette lydanlæg.

Se de fulde specifikationer for denne model på side 41-44.
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Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Polished 
Metal Metallic. Se de fulde specifikationer for denne modelvariant på side 37-40.

EXECUTIVE
Ud over de funktioner, der fås på modelvarianten Elegance, 
fås følgende funktioner også på modelvarianten Executive:
♦ High Power Audio - 11 højttalere
♦ Soltag
♦ El-justerbart førersæde 
♦ Elektrisk justering af passagersædets lændestøtte
♦ Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent
♦ Nøglefri adgang og start
♦ Læderindtræk 
♦ Bakspejl med automatisk nedblændingsfunktion
♦ Varme i bagsæderne
♦ Trådløs opladning
♦ Lomme bag på førersæde

1.5 i-VTEC 
6-trins manuel gearkasse
7-trins automatisk gearkasse (CVT)

*Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT kan 
medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan kun bruges, når bilen 
holder stille.

**Henvend dig til din forhandler for at få en liste over kompatible Bluetooth™-telefoner, fremgangsmåder for telefonparring og kompatibilitet med særlige funktioner.  
   På tidspunktet hvor brochuren blev fremstillet er Android Auto endnu ikke tilgængeligt i Danmark.

†Brug altid den anbefalede USB-nøgle. Nogle USB-nøgler virker måske ikke sammen med dette lydanlæg.
∆Fås kun i forbindelse med CVT-gearkasse.

Se de fulde specifikationer for denne model på side 41-44.
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RALLYE RED LUNAR SILVER METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

COSMIC BLUE METALLIC

LEV LIVET I FARVER
Vi har skabt en lang række farver, der passer til din stil, og de er alle 
nøje udvalgt til at afspejle Civic'ens frække og smukke linjer.

TAFFETA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL

POLISHED METAL METALLIC

Den viste model er en 4-dørs Civic 1.5 liter VTEC TURBO Executive.
27



Uanset hvilken farve Civic du vælger, komplementerer 
vores stof- og læderindtræk den perfekt.

INDTRÆK

SORT LÆDER SORT STOF

ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦

SORT LÆDER 

SORT STOF
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LIVET ER FULD AF MULIGHEDER
Originalt Honda-tilbehør er designet og bygget ud fra samme krævende standarder som alle 

Honda-biler. Det betyder, at det er holdbart, sikkert og garanteret til at passe. Alt, hvad du behøver 
at gøre, er at vælge det, der føles rigtigt for dig.

CYKELHOLDER

Fremstillet af Thule, godkendt af Honda. Dette tilbehør kan medbringe to cykler, er enkelt at montere og har 
vippefunktion, der letter adgangen samt et tyverisikret låsesystem. Cykelholderen fås med et 13-polet stik og kræver et 
13-polet ledningsnet. Det fås også i følgende to udgaver: Coach og EasyFold, der kan klappes sammen til opbevaring.

BESKYTTELSESPAKKE

Gummimåtter med kanter, stænklapper og bagagerumsbakke fremstillet i robuste kvalitetsmaterialer – det 
er ikke for ingenting, at beskyttelsespakken har fået sit navn. Måtterne og bakken ser godt ud og er forsynet 

med et præget Civic-logo. Udstyret i beskyttelsespakken fås også som separat tilbehør.
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PYNTELISTE TIL BAGAGERUM

Pyntelisten i krom til bagagerummet tilfører et 
strejf af elegance til bagenden af din Civic.

PYNTELISTER TIL TÅGELYGTER

Elegante pynteelementer i krom, der er designet til 
at fremhæve og komplementere din Civic's smukke 

frontprofil.

PYNTELISTE TIL FORKOFANGER

Pyntelisten i krom til forneden på forkofangeren 
understreger din Civic's dynamiske stil. 

Giv din Civic et ekstra sofistikeret og individuelt strejf med vores elegante krompakke. Omfatter: pynteliste til 
forkofanger, pynteliste til forneden på bagkofanger, pynteliste til bagagerum og pyntelister til tågelygter.

SPORT OG DESIGN

PYNTELISTE TIL FORNEDEN PÅ BAGKOFANGER

Fremhæv bagenden af din Civic med denne 
pynteliste i krom til bagkofangeren.

KROMPAKKE

Et udvalg af tilbehør, der er udviklet specielt med 
henblik på at forbedre din Civic's strømlinede design.
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Det trådløse Honda-opladersæt sikrer, at din kompatible 
smartphone aldrig løber tør for strøm. Anbring blot 
telefonen på den indbyggede opladningsmåtte for 

problemfri opladning uden besværet med ledninger.

TRÅDLØS OPLADERBELYSNINGSPAKKE

Belysningspakken er en kombination af lamper, som giver en hyggelig atmosfære inde i bilen. Omfatter: blåt 
oplyst fodrum foran, belyste dørtrinslister, blå konsolbelysning og blåt lys i dørbeklædningen. Dette udstyr fås 

også som separat tilbehør. 

AFTAGELIGT ANHÆNGERTRÆK

Leveres med et 13-polet ledningsnet og kan nemt trække 
en campingvogn eller en anhænger. Kan tages af, når der 
ikke er brug for det, med en trækkapacitet på 1400 kg og et 

kugletryk på 75 kg. 

RØRHALE

Skab et sporty og individuelt look med denne 
rørhale i krom.

KØLERGITTER

Denne elegante pynteliste i krom til kølergitteret 
gør forenden af din Civic endnu mere sporty.
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♦ Standard    - Fås ikke

†Tallene for brændstofforbrug er hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater og gengives her, så du kan sammenligne med andre biler, og afspejler muligvis ikke de virkelige tal. Honda Civic er blevet underkastet den nye WLTP-testcyklus, når det 
kommer til CO2-udledning og brændstofforbrug, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. WLTP-tallene afspejler bedre bilens faktiske præstation på vejen. I overgangsfasen mellem NEDC (det tidligere testprogram) og WLTP vil NEDC-tallene for 
CO2-udledning og brændstofforbrug fortsat være tilgængelige i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1153.
*Maks. påhængsvægt er baseret på 12% hældningsgrad og er testet i henhold til EU-regulativer. 

Sikkerhed

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
ABS (antiblokeringssystem) ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk bremsekraftfordeling ♦ ♦ ♦ ♦

Bremseassistent ♦ ♦ ♦ ♦

VSA-system ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhedsseler på for- og bagsæder med opstramningsmekanisme, der aktiveres i 
nødstilfælde

♦ ♦ ♦ ♦

ISOFix-punkter (bagsædets yderpladser) ♦ ♦ ♦ ♦

Nødstopsignal ♦ ♦ ♦ ♦

Dæktryksovervågning (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦

Collision Mitigation Braking System ♦ ♦ ♦ ♦

Advarsel om frontkollision ♦ ♦ ♦ ♦

Vognbaneassistent (LKAS) ♦ ♦ ♦ ♦

Vognbaneassistent (LDW) ♦ ♦ ♦ ♦

Udvidet vognbaneassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent fartbegrænser ♦ ♦ ♦ ♦

Adaptiv fartpilot/intelligent adaptiv fartpilot ♦ ♦ ♦ ♦

Registrering af trafikskilte ♦ ♦ ♦ ♦

Følgefunktion med lav hastighed ♦ ♦

Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent ♦ ♦

Sikkerhed

Startspærrefunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhedsalarmsystem ♦ ♦ ♦ ♦

Valgfri døroplåsningsfunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernbetjent centrallås med to foldenøgler ♦ ♦

Nøglefri adgang og start ♦ ♦

Indtræk

Stofindtræk ♦ ♦

Læderindtræk ♦ ♦

Læderrat ♦ ♦ ♦ ♦

Lædergearknop ♦ ♦ ♦ ♦

Alupedaler ♦ ♦ ♦ ♦

Funktion og teknologi

ECON-funktion ♦ ♦ ♦ ♦

Gearskifteindikator ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyring ♦ ♦ ♦ ♦

Bevægelsesaktiv EPS ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk parkeringsbremse med automatisk bremseholdefunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgangsstop ♦ ♦

Skiftekontakter ♦ ♦

Komfort og bekvemmeligheder

Dual Zone klimaanlæg ♦ ♦ ♦ ♦

Autovisker med regnsensor ♦ ♦ ♦ ♦

Autolys ♦ ♦ ♦ ♦

Bakspejl med automatisk nedblændingsfunktion ♦ ♦

Parkeringssensorer (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Elruder (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Elruder for og bag, der betjenes med ét tryk ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernbetjente elruder ♦ ♦ ♦ ♦

Rat med vippe- og teleskopfunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Eljusterbare og elopvarmelige sidespejle ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk sammenklappelige sidespejle ♦ ♦ ♦ ♦

Motor

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
Type Benz in Benz in Benz in Benz in

Slagvolumen (cc) 1498 1498 1498 1498

Boring x slaglængde (mm) 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5 73.0 x 89.5

Kompressionsforhold 10,6 10,6 10,6 10,6

Ventilsystem 4 Ventiler 4 Ventiler 4 Ventiler 4 Ventiler

Emissionsstandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Brændstoftype Blyfri (95) Blyfri (95) Blyfri (95) Blyfri (95) 

Ydeevne

Maks. motoreffekt (kW ved o/min.) 134 /5500 134 /6000 134 /5500 134 /6000

Maks. motoreffekt (hk ved o/min.) 182 /5500 182 /6000 182 /5500 182 /6000

Maks. motormoment (Nm ved o/min.) 240 /1900- 5000 220 /1700- 5500 240 /1900- 5000 220 /1700- 5500

0-100 km/t (sekunder) 8,5 8,1 8,6 8,2

Tophastighed (km/t) 210 200 210 200

Støjniveau i kabine (db) 63,5 63,5 63,5 63,5

Brændstoføkonomi og emissioner - Worldwide Harmonised Light Vehicle 
Test Procedure (WLTP)†

Brændstofforbrug, lav (km/l) 11,9 10,2 11,9 10,1

Brændstofforbrug, høj (km/l) 19,6 18,9 19,6 18,5

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l) 16,9 15,6 16,7 15,4

CO2-udledning ved blandet kørsel (g/km) 134 146 135 146

Brændstoføkonomi og emissioner - New European Driving Cycle (NEDC)†

Bykørsel (l/100 km) 14,3 13,3 14,3 13,3

Landevejskørsel (l/100 km) 21,7 21,3 21,7 21,3

Blandet kørsel (l/100 km) 18,2 17,5 18,2 17,5

Kombineret, CO₂ (g/km) 125 130 125 130

Dimensioner

Samlet længde (mm) 4648 4648 4648 4648

Samlet bredde (mm) 1799 1799 1799 1799

Samlet bredde inklusive sidespejle (mm) 2075 2075 2075 2075

Samlet højde - ulæsset (mm) 1416 1416 1416 1416

Akselafstand (mm) 2698 2698 2698 2698

Sporvidde for (mm) 1547 1547 1547 1547

Sporvidde bag (mm) 1576 1576 1576 1576

Frihøjde - med fører (mm) 124 124 124 124

Maks. siddepladser (personer) 5 5 5 5

Venderadius - ved karosseri (m) 11,3 11,3 11,3 11,3

Venderadius - ved hjulcentrum (m) 10,6 10,6 10,6 10,6

Lås-til-lås-drejning (ratomdrejninger) 2,22 2,22 2,22 2,22

Kapacitet

Bagagerumskapacitet (liter, VDA-metoden) 519 519 519 519

Tankkapacitet (liter) 46 46 46 46

Vægt*

Køreklar vægt (kg) 1352 1380 1352 1380

Maks. tilladt vægt (kg) 1740 1770 1740 1770

Nyttelast (kg) 388 390 388 390

Maks. tilladt akselvægt - for og bag (kg) 925/830 955/830 925/830 955/830

Maks. påhængsvægt - med bremser (kg) 1200 800 1200 800

Maks. påhængsvægt - uden bremser (kg) 500 500 500 500

Sikkerhed

i-SRS-airbag i førersiden (2-trins oppustning) ♦ ♦ ♦ ♦

SRS-airbag i passagersiden ♦ ♦ ♦ ♦

Sideairbags (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Gardinairbags (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Nakkestøtter på forsæderne, der mindsker risikoen for piskesmæld ♦ ♦ ♦ ♦

Forbremse, 16" ventileret skive ♦ ♦ ♦ ♦

Bagbremse, 15" ikke-ventileret skive ♦ ♦ ♦ ♦
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♦ Standard    - Fås ikke
∆Et USB-flashdrev med 256 MB eller højere anbefales, og nogle enheder er muligvis ikke kompatible.

* Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT kan medføre dataforbrug og roamingafgifter. Vi anbefaler, at 
du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan kun bruges, når bilen holder stille. Kun iPhone 5 eller nyere versioner med iOS 8.4 eller nyere er kompatibel med Apple CarPlay®. For at bruge 
Android Auto™ skal du downloade Android Auto™-appen fra Google Play™ på din smartphone. Kun Android 5.0 (Lollipop) eller nyere versioner er kompatibel med Android Auto™. Bemærk, at tilgængeligheden af Apple CarPlay® og 
Android Auto™ kan blive ændret og kan variere afhængigt af geografisk placering. 

Apple CarPlay® er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Udvendige lygter

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
LED-forlygter ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernlysautomatik ♦ ♦ ♦ ♦

LED-kørelys ♦ ♦ ♦ ♦

LED-tågeforlygter ♦ ♦ ♦ ♦

Højt monteret stoplygte ♦ ♦ ♦ ♦

Timer for automatisk tænding/slukning af forlygter  
(til når du skal hjemmefra/kommer hjem)

♦ ♦ ♦ ♦

Forlygtevaskere ♦ ♦ ♦ ♦

Hjul

17" alufælge ♦ ♦ ♦ ♦

Dæk 235/45 R17 ♦ ♦ ♦ ♦

Dækreparationssæt ♦ ♦ ♦ ♦

Komfort og bekvemmeligheder

ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO 

CVT
1.5 VTEC TURBO

Manuel
1.5 VTEC TURBO

CVT
Fjernbetjente elektrisk sammenklappelige sidespejle ♦ ♦ ♦ ♦

Lys til makeup-spejle i solskærme ♦ ♦ ♦ ♦

Tilbehørsstik (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Manuel justering af førersædets højde ♦ ♦ ♦ ♦

Lomme bag på passagersæde ♦ ♦

Lomme bag på fører- og passagersæde ♦ ♦

El-justerbart førersæde (8-positioner) ♦ ♦

Elektrisk justering af førersædets lændestøtte ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk justering af passagersædets lændestøtte ♦ ♦

Midterkonsol med skydearmlæn og opbevaringsrum ♦ ♦ ♦ ♦

Varme i forsæderne ♦ ♦ ♦ ♦

Varme i bagsæderne ♦ ♦

60:40-bagsæde, der kan nedfældes ♦ ♦ ♦ ♦

Førerinformationssystem med farvedisplay ♦ ♦ ♦ ♦

Brændstoflåg med integreret dæksel ♦ ♦ ♦ ♦

Interiørlys

Kortlampe (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Lys i bagagerum ♦ ♦ ♦ ♦

Lys i handskerum ♦ ♦ ♦ ♦

Omgivende lys ♦ ♦ ♦ ♦

Kabinelys (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Instrumenter med blå baggrundsbelysning ♦ ♦ ♦ ♦

Lyd og kommunikation

Honda CONNECT med GARMIN-navigation (7" berøringsskærm, AM/FM/DAB, Apple 
CarPlay™/Android Auto™, internetradio, Aha™ app integration, internetsøgning)

♦ ♦ ♦ ♦

Digital Audio Broadcasting ♦ ♦ ♦ ♦

Trådløs opladning ♦ ♦

2x USB/HDMI-stik ♦ ♦ ♦ ♦
8 højttalere ♦ ♦

High Power Audio - 11 højttalere ♦ ♦

Ratmonteret fjernbetjening af lydanlæg ♦ ♦ ♦ ♦

Håndfri Bluetooth TM-telefon (HFT) ♦ ♦ ♦ ♦

Bakkamera ♦ ♦ ♦ ♦

Eksteriør

Hajfinneantenne ♦ ♦ ♦ ♦

Indfarvede sidespejle med integrerede LED indikatorer ♦ ♦ ♦ ♦

Krom viduesliste ♦ ♦ ♦ ♦
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DRØMME  
GÅR VIRKELIG 
I OPFYLDELSE

Drømme kan være effektive – de presser én til at opnå mere, til at udforske nye idéer, nye teknologier og nye måder at løse 
problemer på. Drømmen om en bedre verden, som folk kan nyde, har givet liv til en menneskelignende robot kaldet ASIMO, er 
gået på vingerne med HondaJet og har skabt nogle af de mest populære motorcykler på planeten. Den viden, vi får fra alle de 
ting, vi gør, og alle de ting, vi lærer, indgår i alt, hvad vi skaber, som f.eks. vores nye SUV-serie.

De viste modeller er en CR-V 1.5 liter VTEC TURBO Executive i farven Premium Crystal 
Red Metallic og en HR-V 1.5 liter i-VTEC Executive i farven Midnight Blue Beam Metallic.
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Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU. Smid ikke 
papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de 
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne 
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, 

der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i 
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt 

funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner. 

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
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