


FULL HYBRID

PRESTATIES 

INTERIEUR 

EXTERIEUR 

TECHNOLOGIE 

VEILIGHEID 

STIJL 

UW CIVIC

04

10

16

22

28

32

38

4 4

Inhoud

22



Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Crystal Blue Metallic.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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Leef het leven 
ten volle 

0201
RIJBEREIK VAN 840 KM 
MET 108 G/KM-UITSTOOT*

ZELFOPLADEND 
– OPLADEN MET 
LAADKABEL NIET NODIG  

* Zie pagina 78-79 voor meer details. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 

De gloednieuwe Civic e:HEV belichaamt de meest 
geavanceerde zelfopladende hybridetechnologie 
met ingebouwde responsiviteit en efficiëntie. Elke 
rit staat garant voor opwinding en plezier, en omdat 
e:HEV u een full hybrid-ervaring biedt, kan de 
Civic (in tegenstelling tot een mild hybrid) rijden op 
exclusief soepel en stil elektrisch vermogen. 

De Civic, die intussen aan zijn 11de generatie toe 
is, plukt de vruchten van een kwarteeuw hybride 
knowhow van Honda met de daaruit resulterende 
e:HEV-technologie. Deze techniek biedt het perfecte 
evenwicht tussen prestaties en zuinigheid. 

Bovendien is de sportieve dynamiek van de Civic 
gehuld in een verbluffend carrosserie met coupe-
lijnen dat ieders aandacht trekt. 
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De Honda e:HEV-technologie betekent dat 
de voordelen van elektrisch rijden, zoals 
instant power, permanent waarneembaar 
zijn. Als zelfopladende hybride die zijn 
eigen elektriciteit maakt, hoef je nooit 
meer te laden aan het net – maximale 
energie met minimaal gedoe.  
De gloednieuwe Civic is de hybride  
van de bestuurder. 

van het nu 
De kracht 

0201
REGENERATIEF 
REMMEN RECYCLEERT 
ENERGIE 

5-JAAR / 100.000 
KM GARANTIE OP DE 
AANDRIJFLIJN  

Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Prestaties 
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Prestaties 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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De gloednieuwe Civic is een echte allrounder. Zijn 
rijmodi bieden op verzoek extra prestaties of een 
laag verbruik. 

Door moeiteloos te schakelen tussen Normal, 
Sport, Econ en Individual kunt u uw rijgedrag 
afstemmen op uw voorkeuren en zo de beste 
prestaties van het e:HEV-systeem verzekeren. 

De Normal-modus levert een perfect uitgekiend 
evenwicht tussen prestaties en efficiëntie, terwijl 
Sport krachtigere acceleraties biedt en Econ het 
brandstofverbruik verlaagt. Kies Individual om het 
stuurgevoel en de gasrespons te verfijnen en te 
rijden zoals u wil. 

aanpak 

Een  
evenwichtige 

0201
GECOMBINEERD WLTP-
BRANDSTOFVERBRUIK 
4,7 L/100 KM*

MAXIMUMKOPPEL 
ELEKTROMOTOR 315 NM 

* Voor de Elegance versie. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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om mee te 
rijden 

Ontworpen

Sinds zijn allereerste debuut is de Civic een 
gamechanger. Over de generaties heen, 
en met meer dan 27 miljoen verkochte 
exemplaren, is zijn naam synoniem geworden 
voor betrouwbaarheid en innovatie 
gekoppeld aan een sportieve ziel. 

Nergens is dit meer waar dan in het lijnenspel. 
De prestatiegerichte stijl ligt voor de hand 
en het vernieuwde onderstel maakt u één 
met de weg. Zijn nauwkeurige weggedrag 
en rijcomfort werden afgesteld om perfect in 
evenwicht te zijn

0201
0-100 KM/U  
- 7,8 SECONDEN*

VERMOGEN  
ELEKTROMOTOR - 184 PK 

* Verkrijgbaar op bepaalde uitrustingsniveaus. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Interieur 
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Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.

17
D

e
 H

o
n

d
a

 C
iv

ic



Laat u onderdompelen in een royaal en stijlvol 
interieur: de langere wielbasis van de gloednieuwe 
Civic creëert meer ruimte en meer comfort om van 
te genieten. 

Een ergonomische rijhouding en de nieuwe Body 
Stabilising-voorstoelen van Honda verminderen 
stress tijdens lange ritten en zijn een bijkomende 
innovatie om u te helpen ontspannen en fris op uw 
bestemming aan te komen. 

Intelligent ontworpen materialen en voelbare 
kwaliteit maken het interieur tot een verfijnde plek 
om te zijn – op elk tempo. 

interieur 
Eersteklas 

0201
ZACHT AANVOELENDE 
MATERIALEN VOOR EEN 
MODERNE AFWERKING  

DRAADLOOS OPLADEN 
VOOR ULTIEM 
GEBRUIKSGEMAK*

* Verkrijgbaar op bepaalde uitrustingsniveaus. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Of het nu gaat om uw dagelijkse routine of een 
weekendactiviteit, het interieur van de Civic is 
ontworpen om moeiteloos om te vormen tot een 
ruimte die alles kan vervoeren wat u nodig hebt. 

Van boekentassen tot sportuitrusting of zelfs een 
huisdier: de Civic past naadloos in uw leven – wat 
uw dag ook in petto heeft. 

om u heen 
Ontwikkeld  

0201
MAX. LAADVERMOGEN 
1.220 LITER*

LEDEREN BEKLEDING 
VOOR ULTIEME LUXE*

* Enkel beschikbaar op uitrustingsniveau Advance. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Exterieur 
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Exterieur 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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De gloednieuwe Civic belichaamt modern denken 
en baanbrekende hybridetechnologie en deelt zijn 
DNA met het jarenlange sportieve erfgoed van 
Honda. 

Een dynamisch silhouet, een opengaand glazen 
dak*, achterlichten over de volledige breedte 
en een bredere spoorbreedte vormen een erg 
moderne auto die ook bij stilstand vooruit lijkt te 
bewegen. 

De Civic is nooit te bang om uit de band te 
springen in plaats van gewoon de trends te 
volgen, en zijn fastback-design staat dan ook voor 
vooruitgang, prestaties en topkwaliteit. 

nu meteen
generatie,
Volgende

0201
HONINGRAATVORMIG 
RADIATORROOSTER  

PANORAMISCH  
GLAZEN DAK*

* Enkel beschikbaar op uitrustingsniveau Advance. 
De afgebeelde modellen zijn de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum 
White Pearl en de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Echte stijl gaat nooit uit de mode, daarom 
brengt de Civic al sinds 1972 bestuurders in 
verleiding. Het gloednieuwe, gestroomlijnde 
design zet de toon voor deze nieuwe 
generatie met zijn zuivere, gecontourde lijnen 
en sportieve silhouet die niemand aan de 
aandacht ontsnappen. 

Deze auto ontworpen om indruk te maken, of 
het nu in de stad of op de open weg is. 

eruit springt 
Stijl die  

0201
LEDKOPLAMPEN 
MET AUTOMATISCHE 
REGELING VAN DE 
KOPLAMPINTENSITEIT* 

NIEUW DESIGN 
18” LICHTMETALEN 
VELGEN*

* Verkrijgbaar op bepaalde uitrustingsniveaus. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue 
Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar 
de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Technologie 
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Technologie 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Crystal Blue Metallic.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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Het volledig digitale dashboard houdt u op de 
hoogte met zijn haarscherpe hogeresolutiescherm. 
Het centraal gemonteerde 9” Honda CONNECT-
infotainmentsysteem* beschikt onder meer over 
digitale DAB-radio en satellietnavigatie, terwijl u 
dankzij rijhulpsystemen zoals de parkeercamera 
achteraan alles onder controle hebt. 

De naadloze smartphone-integratie voor Android 
Auto™ en het draadloze Apple CarPlay® kunt 
u de gesynchroniseerde technologie van de 
gloednieuwe Civic in alle comfort ervaren. 

Dat hoort allemaal bij de filosofie van Honda: 
technologie met een menselijke touch.

innovatie 
Nog meer 

0201
VOLLEDIG DIGITAAL 
10,2”-SCHERM*

HOOGWAARDIG 
AUDIOSYSTEEM MET 
12 BOSE-LUIDSPREKERS*

* Enkel beschikbaar op uitrustingsniveau Advance. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue 
Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Veiligheid 
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Model shown is Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.  
For more information on which grades this and other features are available on please  
refer to the specification pages 78-83.

Veiligheid 
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0201
GEAVANCEERDE SENSING-
VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE 

NIEUWE 
FILEASSISTENT  

Een uitgebreid gamma Honda SENSING-systemen 
en in totaal 11 airbags zijn perfect voor de veiligheid 
van de gloednieuwe Civic. 

De nieuwe breedbeeldcamera van 100° vooraan 
heeft verbeterde herkenningsmogelijkheden voor 
wegmarkeringen en voertuigen, terwijl de camera 
achteraan en de sonarsensoren rondom de Civic tot 
een van de veiligste plaatsen op de weg maken. 

rondom 
Veiliger 

Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue 
Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar 
de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Collision Mitigation Braking System  
Vermindert het risico op een aanrijding 
met een ander voertuig, een voetganger 
of een fietser door u te waarschuwen en 
de snelheid te verlagen. 

Collision en Rear Mitigation Throttle 
Control  
Herkent obstakels voor of achter de 
auto en waarschuwt de bestuurder met 
auditieve en visuele signalen wanneer 
de auto stilstaat of tegen minder dan 10 
km/u rijdt. 

Road Departure Mitigation System  
Een waarschuwingssysteem dat aangeeft 
dat uw auto de wegmarkeringen mogelijk 
overschrijdt. 

Intelligente snelheidsbegrenzer  
Stelt automatisch de snelheidslimiet 
in zoals gedetecteerd door de 
verkeersbordenherkenning. 

Adaptieve snelheidsregelaar met Low 
Speed Follow  
Houdt een constante snelheid en een 
ingestelde volgafstand achter een 
voorligger aan en kan de auto indien 
nodig autonoom vertragen en tot 
stilstand brengen. 

Fileassistent  
Vermindert de werklast van de 
bestuurder in druk verkeer bij lage 
snelheden door te de auto binnen de 
rijstrook te houden. 

Adaptief grootlicht*  
Beperkt ongewenste weerkaatsingen 
door de camera aan boord te gebruiken 
om voorliggers te detecteren en schakelt 
de individuele leds automatisch in en uit 
om de meest geschikte lichtverspreiding 
te verzekeren. 

De volledig nieuwe Civic is uitgerust met de SENSING-
veiligheidstechnologie van Honda en bewijst dat we de 
mens voorrang willen geven. Bij Honda is onze mensgerichte 
benadering de essentie van elke auto die we maken.  
De Honda SENSING-technologie omvat: 

* Enkel beschikbaar op uitrustingsniveau Advance. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue 
Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar 
de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.

Een totaal 
gevoel van 
veiligheid
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Blind Spot Information  
Om het wisselen van rijstrook 
veiliger te maken, wordt in de 
betreffende buitenspiegel een discreet 
waarschuwingslampje geactiveerd 
wanneer een voertuig op een 
aangrenzende rijstrook nadert. 

Cross Traffic Monitor  
Controleert de zones in de hoeken 
achteraan met behulp van radarsensoren 
bij het achteruitrijden en waarschuwt u 
wanneer er een voertuig nadert van een 
van beide kanten. 
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Parkeersensorsysteem  
De parkeersensoren voor- en achteraan 
registreren obstakels rond uw Civic om 
parkeren eenvoudiger en minder stresserend 
te maken. In combinatie daarmee toont de 
achteruitrijcamera op het 9”-touchscreen 
een duidelijk beeld van de ruimte achter u. 



Stijl 
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Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Crystal Blue Metallicl.
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar de 
uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83.
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Een avondje uit of een weekendje weg? De 
gloednieuwe Civic is op alles voorbereid: laadpunten 
voor uw apparaten, plaatsen om ze op te bergen 
wanneer ze niet worden gebruikt en een intelligent 
ontworpen dashboard zijn maar enkele details die 
uw dag opfleuren. 

vertrek 
Klaar voor 

0201
VERWARMD STUURWIEL*NIEUW INTUÏTIEF 

DASHBOARDDESIGN 

* Enkel beschikbaar op uitrustingsniveau Advance. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue 
Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar 
de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Praktisch en krachtig, ruim en sportief, 
comfortabel en eigentijds: de gloednieuwe 
Civic is een opmerkelijke auto. Hij is de 
jongste in een reeks responsieve, vloeiende 
en efficiënte hybrides en onderscheidt zich 
door zijn sportief rijgedrag en onberispelijke 
wegligging. 

Deze auto is klaar voor alles wat zowel 
gezinsvriendelijk als atletisch van aard is –  
wie zegt dat u niet alles kunt hebben? 

Het beste 
van alle 
werelden 

Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue 
Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen we naar 
de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Uw 
Civic
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Uw 
Civic
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• Honda SENSING 

•  Honda CONNECT met 
Navigation, 9”-touchscreen, 
AM/FM/DAB, Apple CarPlay en 
Android Auto™ 

• Smart Entry & Start 

• Verwarmbare voorstoelen 

•  7” multifunctioneel 
informatiescherm 

• 17” lichtmetalen velgen

• Donker getinte ruiten 

• Stoffen stoelen 

• Blind Spot Information 

• Achteruitrijcamera 

•  Lendensteun voor bestuurder - 
elektrisch 

•  Parkeersensoren voor- en 
achteraan 

• Vier rijmodi 

• Ledlichten 

• Bagageafdekking 

• Automatische ruitenwisser 

•  Verlichte make-upspiegeltjes in 
de zonneklep 

• Grootlichtondersteuning 

• E-Call

• Acht luidsprekers

•  Elektrische ruiten (voor- & achter) 

•  Automatische airconditioning 
met twee zones 

• Verwarmbare buitenspiegels 

• Wireless Bluetooth™-telefoon 

De Elegance is volledig uitgerust met een reeks 
geavanceerde functies om uw rijervaring te verbeteren:

Elegance

Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance in 
Premium Crystal Red Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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• Stoelen in leder en stof 

• 18” lichtmetalen velgen 

• Draadloos opladen 

• Mistlichten vooraan 

•  Automatische airconditioning met twee zones  
en rooster achteraan 

• Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel 

• Zwarte buitenspiegelkappen 

• Sportpedalen 

Sport
Naast de functies van het uitrustingsniveau Elegance 
omvat het uitrustingsniveau Sport ook:

Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium 
Crystal Blue Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Naast de functies van het uitrustingsniveau Sport 
omvat het uitrustingsniveau Advance ook:

• Panoramisch glazen schuifdak 

• Lederen stoelen 

• 10,2” multifunctioneel informatiescherm 

• Premium audiosysteem met 12 Bose-luidsprekers 

• Elektrisch verstelbare voorstoelen 

• Adaptief grootlicht 

• Verwarmd stuurwiel 

• Lendensteun voor passagier - elektrisch 

Advance

Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum 
White Pearl. Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen 
verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

in kleur 
Leef het leven

Druk uw persoonlijkheid uit en kies uit ons 
kleurenpalet dat perfect aansluit bij de dynamische 
stijl van de Civic, zoals Platinum White Pearl en 
Premium Crystal Blue Metallic. 

52



Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance. 
Voor meer informatie over de uitrusting van deze uitvoeringen verwijzen  
we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 

CRYSTAL BL ACK PE ARL SONIC GRE Y PE ARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PL ATINUM WHITE PE ARL
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Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium 
Crystal Blue Metallic. Voor meer informatie over de uitrusting van deze 
uitvoeringen verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op pagina’s 78 tot 83. 
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Interieur- 
bekleding 

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Zwart leder  
en stof

Zwart  
leder

Zwart  
stof

ZWART STOF ZWART LEDER EN STOF ZWART LEDER

Of het nu gaat om onze knappe stoffen of premium 
leder, onze bekleding zorgt ervoor dat uw Civic er 
niet alleen fantastisch uitziet, maar ook fantastisch 
aanvoelt. 
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Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 
Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk verkocht. 
De afgebeelde modellen zijn de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl  
en de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.

Pack
Geef uw Civic een gestroomlijnde upgrade met 
het Sports Pack, dat bestaat uit een combinatie 
van accessoires in Berlina Black en Dark 
Chrome. Dit pack bevat: Zwarte logo’s vooraan 
en achteraan, een ducktail-spoiler, sierlijsten 
onderaan de side skirts en buitenspiegelkappen. 

Sports 

5656



BUITENSPIEGELKAPPEN 
Ga voor een uniek karakter met deze stijlvolle 
buitenspiegelkappen in Berlina Black. 

SIERLIJSTEN ONDERAAN DE SIDE SKIRTS 
Deze sierlijsten onderaan de side skirts in 
Berlina Black geven uw auto een gespierde 
uitstraling. 

BLACK CHROME LOGO’S VOOR EN ACHTER 
Het draait allemaal om de kleine details. Het Black 
Emblem Pack vult de sportieve look van uw Civic 
perfect aan. Dit pack omvat: een zwarte Honda-
logokit (voor en achter), een zwarte autonaam en een 
zwart e:HEV-logo. 

DUCKTAIL-SPOILER 
Deze ducktail-spoiler met Berlina Black-
afwerking geeft de achterklep een sportieve 
toets en een opvallend en sportief dynamisch 
zicht langs achteren. 
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*Het Carbon Style Pack Light is ook verkrijgbaar zonder Carbon Style spiegelkappen.  
Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk 
verkocht. Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal 
Blue Metallic. 

Pack Full
Carbon Style

Voor wie echt houdt van een unieke, sportieve look, moet 
het Carbon Style Pack Full bovenaan zijn lijstje staan. 
Dit pack omvat: een sierlijst onderaan de voorkant, 
een sierlijst onderaan de achterkant, sierranden rond 
de mistlichten, een ducktail-spoiler en Carbon Style 
buitenspiegelkappen om het pack compleet te maken. 
Carbon Style Pack Light* eveneens verkrijgbaar. 
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DECORATIE VOOR- EN ACHTERAAN
De sierelementen onderaan de voor- en 
achterkant voegen een sportief en dynamisch 
profiel toe aan uw auto. 

DUCKTAIL-SPOILER 
De Carbon Style ducktail-spoiler geeft 
de achterklep een sportieve look. 

SIERRANDEN ROND DE 
MISTLICHTEN 
Het draait allemaal om de kleine 
details. Deze sierranden rond de 
mistlichten sluiten perfect aan bij  
de vloeiende styling van de voorkant 
van uw Civic. 

BUITENSPIEGELKAPPEN 
De Carbon Style afwerking op de 
buitenspiegelkappen draagt verder  
bij tot de dynamische look. 
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Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.  
Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk verkocht. Het afgebeelde model is 
de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.

Nordic Silver
Pack

Accentueer de hoogwaardige look en feel van uw 
Civic met het Nordic Silver Pack. Dit pack omvat: een 
sierlijst onderaan de voorkant, een sierlijst onderaan 
de achterkant, sierlijsten onderaan de side skirts, 
sierranden rond de mistlichten, buitenspiegelkappen, 
allemaal met een zilverkleurige afwerking. 
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SIERRANDEN ROND DE 
MISTLICHTEN 
De zilverkleurige afwerking van de 
mistlichten creëert een scherp en 
opvallend detail dat het vooraanzicht 
van uw Civic helemaal af maakt. 

DECORATIE VOOR- EN ACHTERAAN 
De sierelementen onderaan de voor- en 
achterkant voegen een slanke metaalsignatuur 
toe aan het profiel van de auto. 

BUITENSPIEGELKAPPEN 
Zet het Nordic Silver-thema voort met  
deze bijpassende buitenspiegelkappen. 

SIERLIJSTEN ONDERAAN DE SIDE 
SKIRTS 
Met de toevoeging van de sierlijsten 
onderaan de side skirts wordt een extra  
strak detail gecreëerd. 
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Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk verkocht. Het afgebeelde model is 
de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.

Houd alle blikken op u gericht met 
het Ilmenite Titanium Pack. Dit pack 
bevat: Sierlijsten onderaan de voor- en 
achterkant, sierlijsten onderaan de side 
skirts, sierranden rond de mistlichten en 
buitenspiegelkappen. 

Titanium Pack
Ilmenite
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DECORATIE VOOR- EN ACHTERAAN
Scherp de kenmerken van uw Civic verder aan met  
de sierlijsten onderaan de voor- en achterkant. 

SIERRANDEN ROND DE 
MISTLICHTEN 
De sierranden rond de mislichten  
in Ilmenite Titanium voegen nog een 
stijlvol accent toe. 

BUITENSPIEGELKAPPEN 
De buitenspiegelkappen in Ilmenite 
Titanium maken de look compleet. 

SIERLIJSTEN ONDERAAN DE 
SIDE SKIRTS 
De glanzende sierlijsten onderaan 
in Ilmenite Titanium creëren een 
sportief raffinement. 
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Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
in Premium Crystal Blue Metallic. 
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18” LICHTMETALEN VELG CI1813 
De 18” lichtmetalen velgen CI1813 zijn afgewerkt 
in Gunpowder Black met een glanzende heldere 
coating en sierwieldoppen in het midden.

18” LICHTMETALEN VELG CI1812 
De 18” CI1812 heeft een diamantgeslepen 
A-oppervlak met matte heldere coating en Rombo 
Silver-vensters. 

18” LICHTMETALEN VELG CI1811 
De 18” CI1811 heeft een diamantgeslepen 
A-oppervlak met glanzende heldere coating en 
Gunpowder Black-vensters. 

Lichtmetalen 
velgen 

03

02

01

Onze collectie lichtmetalen velgen 
voor de Civic met keuze uit drie 
opties geeft u de kans om uw rit 
nog wat extra uitstraling te geven.
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We noemen het niet voor niets het Protection Pack. 
Dit pack, met deurbeschermers in carrosseriekleur, 
spatlappen (voor- en achteraan), sierlijsten op de 
laaddrempel, vierseizoensmatten voor- en achteraan en 
een opvouwbare kofferbakmat beschermt uw Civic tegen 
deuken en krassen. De accessoires zijn allemaal gemaakt 
van sterke hoogwaardige materialen. 

Pack
Protection

DORPELLIJSTEN 
De dorpellijsten geven uw auto een persoonlijke touch en 
beschermen de deurdrempels tegen sporen en krassen. Ze 
zijn vervaardigd van geborsteld roestvrij staal en hebben een 
opvallend, gepolijst Civic-logo. Deze kit omvat: lijsten voor- 
en achteraan. 
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SPATLAPPEN VOOR- EN ACHTERAAN 
Bescherm uw auto tegen vuil en stenen met deze subtiele  
spatlappen voor- en achteraan. Ze zijn een geweldige bescherming  
op lange termijn. 

BUMPERBESCHERMING ACHTERAAN
Voortdurend in- en uitladen kan vervelende deuken en krassen 
veroorzaken. Bescherm de lak van uw achterbumper met deze 
nette bumperbescherming. 

SIERLIJSTEN OP DE LAADDREMPEL
De sierlijsten op de laaddrempel zijn een praktisch en 
stijlvol accessoire voor de kofferbak. Ze beschermen tegen 
krassen en stoten. Met zijn aantrekkelijke afwerking  
in geborsteld roestvrij staal passen ze perfect op de  
bekleding van de kofferbak. 

Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium 
Crystal Blue Metallic.
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1. Deurbeschermers  
Er is niets erger dan een kras of deuk in het carrosserie 
van uw auto. De deurbeschermers zijn gemaakt van 
zacht, schokbestendig materiaal en bieden zijdelingse 
bescherming voor uw auto met toevoeging van een 
designkenmerk. 

2. Voorruitafdekking 
Om uw Civic te beschermen in slechte 
weersomstandigheden, beschermt de voorruitafdekking 
de buitenspiegels en zijruiten vooraan tegen zwaar weer 
en is hij voorzien van het Civic-logo. 

& veiligheid
Bescherming 

Blijf beschermd: met deurbeschermers die sporen 
en krassen tegengaan en een voorruitafdekking die 
een helder zicht verzekert bij elk weertype, bieden 
deze items bescherming tegen de elementen en 
dagelijkse slijtage. 

1

Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk verkocht. Het afgebeelde model  
is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic. 
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Als u vaak bagage of speciale uitrusting vervoert, 
houdt het Cargo Pack de bagage ordelijk en 
veilig. Het pack omvat een kofferbakmat met 
indeling. 

Pack
Cargo

1. Kofferbak  
Deze waterdichte antislipkofferbakmat is 
perfect afgestemd op de bagageruimte van 
uw auto en beschermt de koffer tegen vuil 
en krassen. Hij heeft verhoogde randen en 
vertoont het Civic-logo.

2. Kofferbakverdelers   
De verdelers voorkomen dat uw lading 
verschuift en houden ze altijd op haar plaats. 

Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk verkocht. Het afgebeelde model  
is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl 
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1. Afneembare trekhaak met 13-polige kabelboom  
Met deze afneembare trekhaak trekt u zorgeloos uw 
aanhangwagen. Ook afgenomen is hij minder zichtbaar. 
Maximaal trekvermogen: 750 kg Maximale verticale belasting: 
75 kg 

2. Thule-fietsdrager – Easyfold XT  
Deze Thule-fietsdrager, die gecertificeerd is door Honda, 
vervoert twee fietsen, is eenvoudig te installeren en 
is gemakkelijk opvouwbaar voor opslag. Hij heeft een 
antidiefstalsysteem en een kantelfunctie die moeiteloos 
toegang biedt tot de kofferbak. Hij wordt geleverd met een 
13-polige aansluiting en vereist een 13-polige kabelboom. 

3. Dakdrager  
Vergroot het laadvermogen van uw auto met een veilige 
dakdrager. Hij is voorzien van vier sloten. Maximaal 
laadvermogen: 65 kg of maximaal één fiets. 

4. Thule-dakbox 400 l Motion XT M Type  
Deze stevige, waterdichte Thule-box is gecertificeerd 
door Honda en geeft u 400 liter extra opbergruimte. Hij is 
uitgerust met het Power-Click-systeem voor een eenvoudige 
montage, een antidiefstalslot en een tweezijdige opening. De 
afmetingen zijn 175 cm lang, 86,5 cm breed en 46 cm hoog.

5. Opvouwbare kofferbakmat  
De opvouwbare kofferbakmat beschermt uw koffer en 
de volledige laadvloer wanneer de achterstoelen worden 
neergeklapt. Deze kofferbakmat is ook omkeerbaar; de 
ene kant is gemaakt van tapijt en de andere kant heeft 
een waterafstotend antislippatroon. Daarnaast is deze mat 
voorzien van een flexibele flap om krassen op uw bumper te 
voorkomen bij het (uit)laden van uw auto. 

Transport
Design en functionaliteit: de Civic heeft niet alleen 
een opvallende look, maar is ook perfect uitgerust 
voor waar u ook gaat en wat u ook doet.  

Lichtmetalen velgen worden afzonderlijk verkocht. De afgebeelde modellen zijn  
de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Platinum White Pearl en  
de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.
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Illumination 
Pack

White Premium 

WITTE VERLICHTING VAN DE 
DEURBEKLEDING
De deurgrepen en deurvakken worden belicht met 
een koel wit licht. 

Het Premium Illumination Pack combineert zowel interieur- als 
exterieurverlichting. Dit pack omvat: een compleet gamma 
verlichtingselementen voor de voetruimte vooraan en onder de 
stoelen, de dorpellijsten, de bekerhouder en de console. De verlichting 
van de deurbekleding creëert een koele witte sfeerverlichting in uw 
auto met als finishing touch de verlichte Civic-patroonprojector. 

Ook verkrijgbaar in het rood. Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium 
Crystal Blue Metallic. 
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White Premium 

WITTE LICHTEN IN VOETRUIMTE VOORAAN EN 
ONDER DE STOELEN 
Door de deuren te ontgrendelen, worden de zone onder de 
stoel en de volledige voetruimte vooraan verlicht met een 
helder, koel wit licht. Tijdens het rijden met de koplampen 
aan, wordt de lichtsterkte met 50% gedimd om afleiding te 
voorkomen. Als de koplampen uitgeschakeld zijn, worden 
deze lichten ook uitgeschakeld. 

VERLICHTE CIVIC-PATROONPROJECTOR 
Door de voordeuren te openen, wordt het Civic-patroon op de 
grond geprojecteerd met een felwitte gloed die het zicht in het 
donker verbetert bij het in- en uitstappen. 

WITTE VERLICHTING VAN DE DEURDREMPELS 
De verlichte deurdrempels zijn vervaardigd van 
geborsteld roestvrij staal en hebben een verlicht Civic-
logo. Ze beschermen de deurdrempels tegen sporen 
en krassen. Deze kit omvat verlichte sierelementen 
vooraan en niet-verlichte sierelementen achteraan. 

WITTE VERLICHTING VAN BEKERHOUDER  
EN CONSOLE 
Door het contact en de koplampen aan te zetten, 
worden de onderkant van de bekerhouders en het 
opbergvak in de middenconsole verlicht, wat het 
interieur van uw auto een koele witte verlichting geeft. 
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Het afgebeelde model is de Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
in Premium Crystal Blue Metallic.

1. Hoogwaardige vloermatten  
Deze hoogwaardige en op maat gemaakte getufte matten 
met tweekleurig nubuck-boordsel in zwart/zilver hebben 
een metalen Civic-logo voor duurzaamheid. Eén set omvat: 
matten voor- en achteraan. 

2. Kinderzitje  
De Trifix van Honda is perfect afgestemd op de behoeften 
van kinderen van 76 cm tot 105 cm groot. Hij is dus de ideale 
opvolgstoel voor elk kinderzitje zoals de Honda Baby Safe. 
Dankzij de geïntegreerde ISOFIX-aansluitingen en de riem 
bovenaan is het gemakkelijk in de auto te bevestigen, terwijl 
de geoptimaliseerde zitruimte voldoende plaats biedt voor 
een opgroeiend kind van 15 maanden tot ongeveer 4 jaar en 
met een gewicht van maximaal 22 kg. Dankzij het unieke 
gamma van geavanceerde veiligheidsfuncties kunt  
u er zeker van zijn dat uw kind goed beschermd is in de auto. 

3. Zonneschermen  
Blijf koel en in de schaduw met deze zonneschermen.  
Ze bieden bescherming tegen de zon voor de 
achterpassagiers en zijn eenvoudig te monteren en weer 
te verwijderen. Deze kit omvat: twee schermen en gratis 
opbergtas. 

& comfort 
Interieur 
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Key:
◆ Standaard / - Niet beschikbaar 
 
(1) De brandstofverbruikscijfers uit de resultaten van door de EU voorgeschreven laboratoriumtests worden ter vergelijking verstrekt en geven mogelijk geen beeld van de echte rijervaring.
De Honda Civic werd onderworpen aan de nieuwe CO2- en brandstoftestcyclus WLTP overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie.
De WLTP-cijfers geven de reële prestaties van het voertuig beter weer wanneer op de weg wordt gereden.

ELEGANCE SPORT ADVANCE 

Cilinderinhoud (cm³) 1993 1993 1993

Motor i-MMD i-MMD i-MMD

Type Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive Intelligent Multi Mode Drive

Emissienorm EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Brandstof Loodvrij 95 Loodvrij 95 Loodvrij 95

Fiscaal vermogen (pk) 11 11 11

Prestaties

Maximaal elektrisch vermogen (kW) 135 135 135

Maximaal elektrisch vermogen (pk) 184 184 184

Elektrisch maximumkoppel (Nm) 315 315 315

Maximaal thermisch vermogen (kW bij t/min) 105 bij 6000 105 bij 6000 105 bij 6000

Maximaal thermisch vermogen (pk bij t/min) 143 bij 6000 143 bij 6000 143 bij 6000

Maximaal thermisch koppel (Nm bij t/min) 186 bij 4500 186 bij 4500 186 bij 4500

Maximumsnelheid (km/u) 180 180 180

0 tot 100 km/u (sec.) 7,8 7,9 8,1

Geluidsniveau (dB) 65 65 65

WLTP-verbruik en -emissies (1)

Verbruik - lage snelheid (l/100 km) 4,2 4,4 4,5

Verbruik - gemiddelde snelheid (l/100 km) 3,9 4,1 4,2

Verbruik - hoge snelheid (l/100km) 4,2 4,5 4,5

Verbruik - zeer hoge snelheid (l/100km) 5,9 6,2 6,2

Verbruik - gecombineerd (l/100 km) 4,7 5,0 5,0

CO2-emissies - min./max. (g/km) 89 / 133 93 / 140 95 / 141

CO2-emissies - gemengde cyclus (g/km) 108 113 114

Afmetingen

Lengte (mm) 4551 4551 4551

Breedte (mm) 1802 1802 1802

Breedte met ingeklapte buitenspiegels (mm) 1900 1900 1900

Breedte met buitenspiegels (mm) 2082 2082 2082

Hoogte (mm) 1408 1408 1408

Wielbasis (mm) 2734 2734 2734

Spoorbreedte voor (mm) 1547 1537 1537

Spoorbreedte achter (mm) 1586 1576 1576

Bodemvrijheid - met bestuurder (mm) 128 128 128

Bodemvrijheid - bij maximale belasting (mm) 111,70 108,60 112,10

Draaicirkel - tussen muren (m) 11,0 11,6 11,6

Aantal stuuromwentelingen van aanslag tot aanslag 2,3 2,2 2,2

Inhoud

Brandstoftank (liter) 40 40 40

Maximumaantal passagiers (personen) 5 5 5

Kofferbakvolume - achterstoelen op hun plaats (liter VDA) 410 410 404

Kofferbakvolume - achterstoelen op hun plaats met ondervak (liter VDA) 415 415 409

Kofferbakvolume - neergeklapte achterstoelen tot dak (liter VDA) 1220 1220 1187

Kofferbakvolume - achterstoelen neergeklapt, tot aan de ruit (liter VDA) 820 820 814

Gewicht

Gewicht - leeg en rijklaar (kg) 1443 1459 1500

Gewicht - maximaal toegelaten gewicht (kg) 1865 1930 1930

Nuttig laadvermogen (kg) 422 471 430

Gewicht - toegestaan maximum per voor-/achteras (kg) 1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895

Gewicht - maximum aanhangwagen ongeremd (kg) 600 600 600

Motor
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♦ Standaard – Niet beschikbaar

ELEGANCE SPORT ADVANCE 

Gewicht - maximum aanhangwagen geremd (kg) 750 750 750

Maximale verticale belasting van de aanhangwagen (kg) 75 75 75

Maximale dakbelasting (kg) 65 65 65

Veiligheid

Antiblokkeerremsysteem ABS ♦ ♦ ♦

Airbags - bestuurder & passagier vooraan ♦ ♦ ♦

Airbags - SRS bestuurder ♦ ♦ ♦

Airbags - SRS passagier vooraan uitschakelbaar ♦ ♦ ♦

Airbags - knieën - bestuurder & voorpassagier ♦ ♦ ♦

Airbags - centraal vooraan ♦ ♦ ♦

Airbags - zijdelingse airbags voor- en achteraan ♦ ♦ ♦

Airbags - gordijnairbags voor- en achteraan ♦ ♦ ♦

Veiligheidsgordels voor- en achteraan met oprolmechanisme voor  
noodvergrendeling (ELR)

♦ ♦ ♦

ISOFIX/I-SIZE-verankeringen ♦ ♦ ♦

Antiwhiplashhoofdsteunen vooraan ♦ ♦ ♦

Elektronische remkrachtverdeling (EBD) ♦ ♦ ♦

Noodremhulp ♦ ♦ ♦

Automatisch noodstopsignaal ♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem voor frontale aanrijdingen ♦ ♦ ♦

Aanrijdingpreventiesysteem door remmen ♦ ♦ ♦

Aanrijdingpreventiesysteem door regeling van het gaspedaal  
(naar voren en naar achteren)

♦ ♦ ♦

Automatisch remmen bij lage snelheid ♦ ♦ ♦

Automatische opvolging bij lage snelheid ♦ ♦ ♦

Instelbare snelheidsbegrenzer ♦ ♦ ♦

Intelligente snelheidsbegrenzer ♦ ♦ ♦

Verkeersbordenherkenning ♦ ♦ ♦

Controlesysteem bandenspanning ♦ ♦ ♦

Noodoproepsysteem (eCall) ♦ ♦ ♦

Lane Departure Warning ♦ ♦ ♦

Lane Keeping Assist System ♦ ♦ ♦

Road Departure Mitigation ♦ ♦ ♦

Elektronische trajectcorrector ♦ ♦ ♦

Dodehoekbewaking met waarschuwing voor naderende voertuigen ♦ ♦ ♦

Fileassistent ♦ ♦ ♦

Automatisch opklapbare motorkap ♦ ♦ ♦

Veiligheid

Elektronisch immobilisatiesysteem ♦ ♦ ♦

Centrale vergrendeling (2 sleutels) ♦ ♦ ♦

Alarmsysteem ♦ ♦ ♦

Instelbare ontgrendeling deuren ♦ ♦ ♦

Sleutelloos ontgrendelings- en startsysteem ♦ ♦ ♦

Oprolbare bagageafdekking ♦ ♦ ♦

Interieur

Inzetstukken deuren vooraan Matt Black Gloss Black Gloss Black

Inzetstukken deuren achteraan Matt Black Matt Black Gloss Black

Zwarte geprofileerde inzetstukken met antispoor Middenconsole Middenconsole
Middenconsole & 

bedieningspanelen van de deuren

Verchroomde deurhandgrepen binnen ♦ ♦ ♦

Sportpedalen - ♦ ♦

Stuurwiel - leder ♦ ♦ ♦

Zwarte stoffen bekleding ♦ - -

Gewicht (vervolg)
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♦ Standaard – Niet beschikbaar

Interieur (vervolg)

ELEGANCE SPORT ADVANCE 

Bekleding in synthetisch leder en stof (zwart) - ♦ -

Bekleding in echt zwart leder - - ♦

Bekleding in zwarte stof

Centrale armsteun vooraan  
Armsteunen voordeuren  

Armsteunen achterdeuren  
Deurbekleding

Deurbekleding

Bekleding in zwart kunstleder
Centrale armsteun vooraan  

Armsteunen voordeuren  
Armsteunen achterdeuren

Centrale armsteun vooraan  
Armsteunen voordeuren  

Armsteunen achterdeuren 
Deurbekleding

Functies, technologie en prestaties

Optimaliseringssysteem AHA (Agile Handling Assist) ♦ ♦ ♦

Uitschakelbare ECON-functie ♦ ♦ ♦

4 rijmodi (ECO/NORMAL/SPORT/INDIVIDUAL) ♦ ♦ ♦

Automatische elektrische parkeerrem ♦ ♦ ♦

Remkrachtbehoud ♦ ♦ ♦

Elektrische, variabele stuurbekrachtiging ♦ ♦ ♦

Hulp bij starten op een helling ♦ ♦ ♦

Weergave met meerdere informatie 7" 7" 10,2"

Bediening van de remmen/regeneratieve vertragen (paletten) ♦ ♦ ♦

Comfort en ergonomie

Stopcontact voor accessoires (vooraan & koffer) ♦ ♦ ♦

Automatische airconditioning met twee zones ♦ ♦ ♦

Ventilatie achteraan - ♦ ♦

Binnenspiegel - automatisch dag / nacht - ♦ ♦

Buitenspiegels - asferisch aan bestuurderszijde ♦ ♦ ♦

Buitenspiegels - elektrisch verstelbaar ♦ ♦ ♦

Buitenspiegels - verwarmbaar ♦ ♦ ♦

Buitenspiegels - elektrisch inklapbaar ♦ ♦ ♦

Buitenspiegels - met afstandsbediening ♦ ♦ ♦

Automatische ruitenwissers ♦ ♦ ♦

Adaptieve snelheidsregelaar ♦ ♦ ♦

Elektrische ruiten (voor- en achteraan) ♦ ♦ ♦

Ruiten met afstandsbediening ♦ ♦ ♦

Make-upspiegels in zonnekleppen ♦ ♦ ♦

In de hoogte en diepte verstelbaar stuur ♦ ♦ ♦

Verwarmd stuurwiel - - ♦

Verwarmde stoelen - vooraan ♦ ♦ ♦

Bestuurdersstoelen - in de hoogte verstelbaar Handmatig Handmatig Elektrisch

Stoelen vooraan - elektrisch verstelbare lendensteun Bestuurder Bestuurder Bestuurder & passagier

Bestuurdersstoelen - elektrisch verstelbaar (8-voudig) - - ♦

Passagiersstoelen vooraan - elektrisch verstelbaar (4-voudig) - - ♦

Opbergvak in rugleuning - bestuurdersstoelen - - ♦

Opbergvak in rugleuning - passagiersstoelen ♦ ♦ ♦

Armsteun bestuurder en passagier ♦ ♦ ♦

Centrale armsteun achteraan ♦ ♦ ♦

60/40 deelbare achterbank ♦ ♦ ♦

Bevestigingen bagagenet ♦ ♦ ♦

Parkeersensoren (4 sensoren vooraan en 4 sensoren achteraan) ♦ ♦ ♦

Achteruitrijcamera ♦ ♦ ♦

Brilopbergvak - - ♦

Witte sfeerverlichting (dakhemel) ♦ ♦ ♦
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♦ Standaard – Niet beschikbaar

Interieursfeer

ELEGANCE SPORT ADVANCE 

Verlichting in make-upspiegel ♦ ♦ ♦

Verlichting handschoenkastje ♦ ♦ ♦

Leeslampje vooraan ♦ ♦ ♦

Leeslampje achteraan ♦ ♦ ♦

Witte meterverlichting ♦ ♦ ♦

Verlichting van make-upspiegels (zonnekleppen) ♦ ♦ ♦

Kofferverlichting ♦ ♦ ♦

Audio en communicatie

Honda CONNECT met navigatie (9" aanraakscherm, radio AM / FM / DAB,  
Apple CarPlay en Android Auto)

♦ ♦ ♦

Apple CarPlay draadloos ♦ ♦ ♦

Handenvrij telefoonsysteem Bluetooth TM ♦ ♦ ♦

Digitale radio DAB ♦ ♦ ♦

Compatibiliteit met My Honda+ - - -

Premium audiosysteem van BOSE - - ♦

Luidsprekers - aantal 8 8 12

Luidsprekers - tweeter vooraan ♦ ♦ ♦

Luidsprekers - centraal vooraan - - ♦

Speakers - subwoofer - - ♦

Audiobediening aan het stuur ♦ ♦ ♦

USB-aansluitingen - 2 vooraan ♦ ♦ ♦

USB-aansluitingen - 2 achteraan ♦ ♦ ♦

Draadloze oplader - ♦ ♦

Koetswerk

Type antenne - "haaienvin" in koetswerkkleur ♦ ♦ ♦

Deurhandgrepen in koetswerkkleur ♦ ♦ ♦

Zwarte buitenspiegels - ♦ -

Raambekleding (weinig glans) Verchroomd Gloss Black Verchroomd

Donker getinte achterruiten ♦ ♦ ♦

Panoramisch dak - - ♦

Koplampen en lichten

Automatische koplampen ♦ ♦ ♦

Koplampen met automatische hoogteregeling ♦ ♦ ♦

LED dagrijlichten ♦ ♦ ♦

Mistlampen vooraan - Led Led

Vertragingssysteem voor ontsteken/doven van de lichten ♦ ♦ ♦

LED koplampen ♦ ♦ ♦

Actief grootlichtsysteem ♦ ♦ ♦

Adaptief grootlichtsysteem - - ♦

LED richtingaanwijzers voor- & achteraan ♦ ♦ ♦

Velgen en banden

Reparatiekit voor lekke banden ♦ ♦ ♦

17" lichtmetalen velgen - tweekleurig diamanteffect ♦ ♦ ♦

18" lichtmetalen velgen - Gloss Black ♦ ♦ ♦

18" lichtmetalen velgen - tweekleurig diamanteffect ♦ ♦ ♦

Bandenmaat 215 / 50 R17 95W 235 / 40 ZR18 95Y 235 / 40 ZR18 95Y

Hybride-lithiumbatterij

Batterij - capaciteit (kWh) 1,05 1,05 1,05

Batterij - aantal cellen 72 72 72

Batterij - gewicht (kg) 36,4 36,4 36,4
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Afgebeelde wagens zijn Honda Civic i-MMD Hybrid Advance in Platinum White 
Pearl en een Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic. – 
Verbruik & uitstootcijfers: (WLTP) Verbruik 5,0 (l/100 km), 113-114 CO2 (g/km).
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Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02

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 voorkomende 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.

Honda gebruikt enkel duurzaam papier van fabrikanten in de EU.  
Werp me niet weg, geef me door aan een vriend of recycleer me.

Ontdek meer over de Honda Civic e:HEV op honda.be en honda.nl
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