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UW NIEUWE 
CIVIC

De volledig hertekende en nieuw 
ontworpen Civic 4-deurs is dé 
belichaming van onze zin voor 
innovatie en ons streven naar 

technologische uitmuntendheid.  
Het resultaat is een auto met een 

unieke persoonlijkheid en sportieve 
spirit. Een auto die even verfijnd, 

comfortabel en geavanceerd is als 
opwindend om mee te rijden. Maar in 
de eerste plaats werd de nieuwe Civic 

4-deurs ontworpen voor wat wij het 
allerbelangrijkste vinden: u! 

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO 
Executive met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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Het eigentijdse, strakke en sportieve design van de 
nieuwe Civic is prachtig in verhouding. De unieke 
combinatie van krachtige, sculpturale lijnen en 
vloeiende rondingen loopt van de elegante motorkap 
tot aan de fraai aflopende kofferbak.

GEAVANCEERDE 
VORM GEVING

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive 
met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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Designaccenten zoals de krachtige 
nieuwe LED-koplampen, de 

sportieve lichtmetalen velgen en de 
onderscheidende grille in chrome 

geven de nieuwe Civic een unieke, 
atletische en moderne uitstraling.

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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De royale binnenruimte kenmerkt zich 
door kwaliteit en comfort, hetgeen 

onder andere tot uiting komt in de zacht 
aanvoelende materialen, de steun-
gevende, afgeronde stoelen en het 

uitgebreide dashboard.

Wij willen dat u van elke rit geniet. Daarom 
hebben we een omgeving ontworpen 

waarin u zich echt verbonden voelt met 
de auto. De ergonomische maar tegelijk 
sportieve zitpositie geeft u, samen met 
de nieuwe stuurinrichting met dubbele 
tandheugel, een uitstekend gevoel van 

feedback en controle.

VOEL U 
ÉÉN MET  
UW CIVIC

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive  
met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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Het praktische en strak ingerichte interieur 
is zo vormgegeven dat alle belangrijke 
informatie en bedieningselementen in het 
zicht en binnen handbereik zijn. De vele 
handige technologieën maken elke rit een 
stuk plezieriger. Denk bijvoorbeeld aan ons 
vernuftige nieuwe Honda CONNECT-systeem 
met multifunctioneel aanraakscherm van 7 inch, 
de automatische klimaatregeling met twee 
zones, de stoelverwarming voor- en achteraan 
en de slimme elektronische parkeerrem.

Het design van de nieuwe Civic biedt een 
perfect zicht rondom u, zodat u niets over het 
hoofd ziet terwijl u geniet van het rustgevende 
interieur.

HANDIGE 
TECHNOLOGIEËN 

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive  
met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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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.
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BEDIENINGSELEMENTEN
AAN HET STUUR

De bedieningselementen die u vaak 
gebruikt, zoals die voor de cruise 

control, Bluetooth® en audio, bevinden 
zich aan het stuur. Zo zijn ze altijd 

binnen handbereik.  

ECON-KNOP
Helpt u efficiënter te rijden, zodat u bespaart  
op brandstof en de uitstoot van schadelijke 

stoffen beperkt.

STOELVERWARMING 
Omdat wij vinden dat alle inzittenden 

hetzelfde comfort mogen ervaren, 
is ook de achterbank voorzien van 

stoelverwarming.

DRAADLOZE 
TELEFOONLADER

Geen wirwar van kabels meer met onze 
geavanceerde draadloze telefoonlader, 

één van de nieuwe technologieën die de 
Civic rijk is.

START-STOPKNOP
Met smart keyless entry kunt u de 

autodeuren op slot doen en ontgrendelen 
en bovendien de motor starten zonder op 
zoek te hoeven gaan naar de autosleutel. 

PARKEERREM
De elektronische parkeerrem vervangt 

de mechanische handrem en wordt 
gedeactiveerd door het gaspedaal 

zachtjes in te drukken.

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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BAGAGERUIMTE
De ruime kofferbak biedt u alle ruimte die 

u nodig heeft. Dankzij de toegevoegde 
flexibiliteit van de neerklapbare achterbank 
kunt u de bagageruimte nog groter maken.
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Om onze dynamische nieuwe Civic het vermogen en de efficiëntie te geven die bij 
zijn looks passen, creëerden we een geavanceerde nieuwe motor.

De compleet nieuwe 1.5 i-VTEC TURBO is voorzien van het unieke Variable Valve Timing 
and Lift Electronic Control en innovatieve ‘Earth Dreams’-technologie voor de beste 

prestaties en efficiëntie. Hij levert een indrukwekkende hoeveelheid verfijnd vermogen 
van maar liefst 182 pk en een koppel van 240 Nm met onze soepele handgeschakelde 
zesversnellingsbak. Optioneel is de nieuwe continu variabele CVT-automaat die zich 

kenmerkt door een sportieve respons en een vloeiende en snelle acceleratie.

Indien diesel uw voorkeur geniet, kunnen we u de nieuwe 1.6 i-DTEC van 120 pk met lage 
emissieuitstoot en zuinige motor aanbevelen. U kan kiezen uit een handgeschakelde 

zesversnellingsbak of de nieuwe gesofisticeerde 9-traps automaat*.

* De beschikbaarheid van bepaalde versies kan verschillen naargelang het land. Voor meer informatie gelieve uw dealer 
of de prijslijst op de website te raadplegen.

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

DE KRACHT 
OM TE PRESTEREN
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Bij de ontwikkeling van de Civic streefden we naar een auto 
waar rijcomfort en een sportief en dynamisch rijgedrag perfect 
in balans zijn. De wielophanging is opnieuw ontworpen en 
bestaat nu uit een onafhankelijk multilinksysteem achteraan en 
MacPherson-veerpoten vooraan.
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HONDA SENSING
De nieuwe Civic is standaard uitgerust met Honda Sensing, één van de 

meest geavanceerde en complete veiligheidspacks op de markt.

Uiteraard om u en uw passagiers nóg beter te beschermen.

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

* Automatisch volgen alleen beschikbaar op versies met de 
continu variabele automatische overbrenging CVT.

Waarschuwingssysteem verlaten 
rijbaan 
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. 

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.

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.

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.

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.

Verkeersbordherkenning  
Dit systeem 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.
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GEAVANCEERDE VEILIGHEID
Wij vinden uw veiligheid op de weg heel belangrijk. 

Daarom zit de nieuwe Civic boordevol intelligente technologieën.

Meerdere airbags, een antiblokkeerremsysteem, elektronische remkrachtverdeling (EBD) en 
elektronische stabiliteitscontrole (VSA) zijn standaard inbegrepen. Andere intelligente functies, zoals 

Brake Assist, die in een noodsituatie voor extra remvermogen zorgt, zetten zich meer dan ooit in voor 
uw veiligheid.

Bovendien combineert de Civic de allernieuwste technologieën met slimme systemen, zoals 
verkeersbordherkenning, Automatic Brake Hold en het dode hoek waarschuwingssysteem. 

Er worden grenzen gesteld, overschreden, verlegd en opnieuw gedefinieerd. 

Het woord compromis komt in ons woordenboek niet voor.  
U kunt dus altijd met het volste vertrouwen de weg op.

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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4: BANDENSPANNINGS- 
WAARSCHUWINGS- 
SYSTEEM DWS
DWS (Deflation Warning System) 
houdt de bandenspanning 
in de gaten en maakt het zo 
mogelijk om te anticiperen op 
bijvoorbeeld een langzaam 
leeglopende band. 

2: AGILE HANDLING ASSIST
Tijdens het rijden houden de 
sensoren de grip in de gaten 
om de hoeveelheid vermogen 
of remkracht te berekenen die 
nodig is voor maximale controle. 
Het voordeel voor de bestuurder 
is een meer voorspelbaar en 
soepeler rijgedrag.

3: ANTIWHIPLASH-
HOOFDSTEUNEN VOORAAN
Bij een botsing bevorderen 
deze hoofdsteunen en de 
3-puntsveiligheidsgordels met 
gordelspanners de veiligheid van 
de inzittenden en verminderen ze 
het risico op een nekletsel.

1: CARROSSERIESTRUCTUUR
De ACE-carrosseriestructuur 
(Advanced Compatibility 
Engineering) verdeelt de 
energie van een frontale botsing 
gelijkmatiger over het hele voertuig 
om de inzittenden te beschermen.   

3 3

4
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COMFORT

♦  16” lichtmetalen velgen
♦  Low Speed Following (enkel op CVT)
♦  Centrale deurvergrendeling met 2 afstandsbedieningen 
♦  ECON modus
♦  Botsing- en letselbeperkend remsysteem  

(Collision Mitigation Braking System)
♦  Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan
♦  Rijstrookassistentie (Lane Keep Assist System)
♦  Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
♦  Adaptieve Intelligente cruisecontrol met 

snelheidsbegrenzer
♦  Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation)
♦  Verkeersbordenherkenning
♦  Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
♦  Elektrische handrem met Automatic Brake Hold
♦  Auto start-stop (enkel op MT)
♦  Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de 

koplampen)
♦  Kantel- en telescopisch stuurwiel
♦  Waarschuwingssysteem frontale botsing
♦  6 Airbags, Actieve hoofdsteunen vooraan
♦  Anti-lock Braking System (ABS)
♦  Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
♦  Remassistentie (BA)
♦  Stabiliteitssysteem (VSA)

♦  Hill Start Assist (HSA)
♦  Waarschuwingssysteem voor bandendrukverlies (DWS)
♦  Antidiefstalsysteem
♦  Alarmsysteem
♦  Radiatorgrille, raamlijst en deurhandgrepen in chroom
♦  Automatische regeling lichtsterkte koplampen 

(Highbeam Support System)
♦  “Follow me home” koplampen  

(Coming Home/Leaving Home Function)
♦  Buitenspiegels in carrosseriekleur incl. knipperlicht
♦  Elektrisch verwarmbare en bediende buitenspiegels
♦  Stoelverwarming (vooraan)
♦  5” Audio scherm
♦  Aansluiting USB/AUX (compatibel met iPod®)*
♦  8 Speakers (180 Watt)
♦  Audiobediening aan het stuur
♦  Bluetooth® handsfree-systeem **

1.5 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

*Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.
**Neem contact op met uw dealer voor de lijst met compatibele telefoons, de synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.



Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Comfort met carrosseriekleur Taffeta White.       
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ELEGANCE

♦ 17” lichtmetalen velgen
♦ Lederen stuurwiel
♦ Lederen knop versnellingspook (enkel op manuele transmissie)
♦ Lichtmetalen pedalen
♦ Automatische dubbele zone airco
♦ Parkeersensoren (voor- en achteraan)
♦  Honda CONNECT (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, Apple CarPlay®*, internet radio, AhaTM** app integration  

en internet navigatie)
♦  2x USB ingang*** / HDMI ingang
♦  Achteruitrijcamera
♦  Mistlichten vooraan
♦  Automatische regensensor
♦  Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
♦  Pneumatische verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
♦  Sfeerverlichting
♦  Verlicht handschoenenkastje

FABRIEKSOPTIE (standaard op CVT):
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM** app integration, internet navigatie 

en Apple CarPlay®*)

1.5 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Comfort uitvoering:

*Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®. 
**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 via Honda CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We adviseren om uw 
mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
***Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting. 
†De beschikbaarheid van bepaalde versies kan verschillen naargelang het land. Voor meer informatie gelieve uw dealer of de prijslijst op de website te raadplegen.

1.6 i-DTEC† 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
9-traps automatische transmissie



Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Elegance met carrosseriekleur Brilliant Sporty Blue Metallic.       
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EXECUTIVE 1.5 i-VTEC TURBO 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
CVT automatische transmissie (7-traps)

♦ Smart Entry & Start
♦ Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor (Cross Traffic Monitor)
♦ 1 0 luidsprekers (Premium Audio, 452 Watt)
♦ Panoramisch dak (elektrische bediening)
♦  Honda CONNECT met Garmin navigatie (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM* app integration,  

internet navigatie en Apple CarPlay®**)
♦ Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
♦ Pneumatische verstelbare lendensteun passagiersstoel
♦ LED-koplampen
♦ LED-mistlichten vooraan
♦ Opbergvak in rugleuning bestuurdersstoel
♦ Stoelbekleding in leder-uitvoering
♦ Stoelverwarming (achteraan)
♦ Draadloze telefoonlader

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:

*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 via Honda CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We adviseren om uw 
mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
**Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®.
†De beschikbaarheid van bepaalde versies kan verschillen naargelang het land. Voor meer informatie gelieve uw dealer of de prijslijst op de website te raadplegen.

1.6 i-DTEC† 
Handgeschakelde 6-versnellingsbak
9-traps automatische transmissie



Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive met carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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RALLY REDPOLISHED METAL METALLIC

ZIE HET 
LEVEN IN 
KLEUR!
Om te beantwoorden aan ieders smaak 
hebben we een palet van kleuren 
gecreëerd, die stuk voor stuk de 
prachtige en krachtige lijnen van de 
Civic in de verf zetten.

Afgebeeld model: Civic 4-deurs 1.5 i-VTEC TURBO Executive.

ZWARTE  
STOF

ZWART 
LEDER

IVOOR  
LEDER*

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦ ♦

Welke carrosseriekleur u ook kiest voor uw Civic, ze zal 
perfect samengaan met onze lederen en stoffen bekledingen.

 
BEKLEDINGEN

*Ivoor lederen bekleding is als optie beschikbaar in combinatie met de volgende carrosseriekleuren: Polished Metal Metallic, Crystal Black Pearl en 
Midnight Burgundy Pearl.

Details over onze ledersoorten: het middelste deel van de rugleuning en de zitting van de voorstoelen zijn in rundsleder uitgevoerd, net zoals de 
laagste zijdelingse delen (zijdelingse steunen) van de achterbank, de voorkant van de rugleuningen en de zitting. Het middelste en onderste deel van 
de voorste hoofdsteunen, de achterkant van de voorstoelen en de flanken van de zittingen en de rugleuningen zijn met similileder bekleed, net zoals 
de flanken van de achterbank, de onderste rand van de zittingen en alle zijden van de middenarmsteun achteraan.

02 ZWART LEDER 03 IVOOR LEDER01 ZWARTE STOF
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RALLY RED LUNAR SILVER METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICTAFFETA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL

POLISHED METAL METALLIC



HET LEVEN 
BESTAAT UIT 

KEUZES

Uw Civic houdt van het leven. Of hij 
u nu naar kantoor moet brengen of 
naar uw vakantiebestemming, hij 

staat altijd klaar om u volop te laten 
genieten van alles wat u graag doet. 
Om alles uit het leven en uit uw Civic 

te kunnen halen, hebben we een 
geheel nieuwe, eigen accessoirelijn 
gecreëerd. De accessoires voldoen 
aan dezelfde kwaliteitsvereisten als 
alle Honda-producten. Ze zijn stevig, 

veilig en volledig compatibel. U 
moet er alleen nog die accessoires 

uitkiezen die bij u passen.

SPORT & DESIGN 33-34

COMFORT & INTERIEUR 35-39

COMMUNICATIE 40

DRAGEN EN TREKKEN 41-42

BESCHERMING 43-44
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SPORT & DESIGN
Versterk het sportieve karakter van uw Civic met ons uitgebreid 

aanbod van sport- en designaccessoires.

Benadruk de natuurlijke sportieve vormgeving van uw auto met 
het Sport Pack. Inclusief glanzend zwarte bumperspoilers vooraan, 

deursierlijsten onder, bumperspoilers achteraan en achterklepspoiler. 
De accessoires uit het Sport Pack zijn ook verkrijgbaar als 

afzonderlijke accessoires.

SPORT PACK

33



BUMPERSPOILERS VOOR- EN ACHTERAAN

Deze in het oog springende bumperspoilers maken 
het opmerkelijke design van de Civic helemaal af.

ACHTERKLEPSPOILER

De achterklepspoiler in carrosseriekleur 
versterkt de sportieve uitstraling van uw Civic.

DEURSIERLIJSTEN ONDER - ZWART

De glanzend zwarte sierlijsten aan de onderkant 
van de deuren benadrukken de dynamische 

vormgeving van de Civic.
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COMFORT  
& INTERIEUR
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VERLICHTING MIDDENCONSOLE - BLAUW 

Wanneer de koplampen branden, creëert 
de subtiele blauwe verlichting van de 

middenconsole een unieke sfeer in het 
interieur van uw voertuig.

VERLICHTING DEURBEKLEDING - BLAUW

Wanneer u het contact inschakelt,  
worden de deurhendels en opbergvakken 

automatisch verlicht met een zachte  
blauwe schijn.

VERLICHTE DEURDREMPELLIJSTEN - BLAUW 

Deze roestvrijstalen deurdrempellijsten met 
blauwe verlichting geven een sportieve en 
verleidelijke uitstraling aan uw voertuig en 

bieden tegelijk bescherming. De voorste lijsten 
worden verlicht bij het openen van de deuren.

BLAUWE SFEERVERLICHTING VOORAAN 

De blauwe sfeerverlichting vooraan creëert een 
unieke sfeer in het interieur van uw voertuig. 
Ze wordt automatisch ingeschakeld bij het 

openen van de deuren wanneer het contact is 
ingeschakeld.

De accessoires op deze pagina zijn apart verkrijgbaar of samen in het Illumination Pack.
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VERLICHTE DEURDREMPELLIJSTEN - ROOD 

Deze roestvrijstalen deurdrempellijsten met rode verlichting 
geven een sportieve en verleidelijke uitstraling aan uw voertuig 

en bieden tegelijk bescherming. De voorste lijsten worden 
verlicht bij het openen van de deuren.

VERLICHTING MIDDENCONSOLE - ROOD 

Wanneer de koplampen branden, creëert de subtiele 
rode verlichting van de middenconsole een unieke sfeer 

in het interieur van uw voertuig.

VERLICHTING DEURBEKLEDING - ROOD 

Wanneer u het contact inschakelt, worden de 
deurhendels en opbergvakken automatisch verlicht 

met een zachte rode schijn. 

RODE SFEERVERLICHTING VOORAAN 

De rode sfeerverlichting vooraan creëert een unieke sfeer in het 
interieur van uw voertuig. Ze wordt automatisch ingeschakeld 

bij het openen van de deuren wanneer het contact is 
ingeschakeld.

De accessoires op deze pagina zijn apart verkrijgbaar of samen in het Illumination Pack.
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KLEERHANGER

Dankzij de kleerhanger, die gemakkelijk is vast te maken onder de 
hoofdsteun, kunt u uw jas meenemen zonder te kreuken.

DEURDREMPELLIJSTEN 

De deurdrempellijsten geven een sportieve en verleidelijke 
uitstraling aan uw voertuig en bieden tegelijk bescherming.

KIDFIX XP SICT 
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SLIMME BAGAGE – OPBERGTAS ACHTERIN 

KIDFIX XP SICT 
HONDA-KINDERZITJE 

DUO PLUS ISOFIX GROUPE 1
 

BABY-SAFE PLUS GROUPE 0+

SLIMME BAGAGE – OPBERGTAS VOOR RUGLEUNING

Een opbergtas voor achterin met een erg groot 
hoofdcompartiment om diverse voorwerpen in op te bergen.

De Honda-kinderzitjes zijn zeer veilig en comfortabel. Ze zijn geschikt voor 
kinderen tot 12 jaar. Twee bevestigingsmogelijkheden zijn beschikbaar:

Isofix-systeem of bevestiging met een 3-puntsveiligheidsgordel.

Houd uw interieur ordelijk en verzorgd met deze slimme 
ruimtebesparende oplossing. 
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COMMUNICATIE
Deze accessoires zorgen voor uw connectiviteit 

en het entertainment van uw passagiers.

TABLETSTEUN

Deze tabletsteun wordt bevestigd onder de 
hoofdsteun en is compatibel met elke tablet met 
afmetingen tussen de 7 en 11,6 inch. Dankzij de 

kantelfunctie kan hij eenvoudig in de beste kijkpositie 
worden gezet.

DRAADLOZE LADER

Met de draadloze lader van Honda heeft uw 
compatibele smartphone nooit meer een lege 

batterij. Plaats uw telefoon op de geïntegreerde 
laadmat en uw telefoon wordt opgeladen, 

zonder gedoe met kabels.
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AFNEEMBARE TREKHAAK

Deze afneembare trekhaak kan met 
gemak een caravan of aanhangwagen 

trekken. Voorzien van een 13-polige 
stekker. Het trekvermogen is 1200 kg en 
de maximale verticale belasting is 75 kg.

DRAGEN EN 
TREKKEN

Geniet ten volle van uw hobby  
en uw Civic.
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FIETSENDRAGER COACH

Gemaakt door Thule, gecertificeerd door Honda. Dit accessoire kan twee fietsen dragen, is eenvoudig te 
bevestigen, heeft een kantelfunctie voor makkelijke toegankelijkheid tot de kofferbak en een anti-diefstalslot. 

De drager is voorzien van een 13-polige aansluiting en vereist een 13-polige stekker.

FIETSENDRAGER EASYFOLD 

Gemaakt door Thule, gecertificeerd door Honda. Deze Easyfold-fietsendrager is precies wat de naam zegt: 
makkelijk in te klappen voor vervoer en opslag. Hij kan twee fietsen dragen, is eenvoudig te bevestigen, heeft 
een kantelfunctie voor makkelijke toegankelijkheid tot de kofferbak en een anti-diefstalslot. Ook deze drager is 

voorzien van een 13-polige aansluiting en vereist een 13-polige stekker.
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BESCHERMING

Bescherm uw  
geliefde auto.

VOORRUITCOVER FLANKBESCHERMING

Bescherm de voorruit en buitenspiegels tegen vorst en slecht weer 
met deze originele voorruithoes met Civic-logo.

Bescherm de carrosserie van uw auto tegen schrammen 
en vervelende krassen met deze flankbescherming in 

carrosseriekleur.

43



PROTECTION PACK

PROTECTION PACK

We noemen dit niet zomaar het Protection Pack. De rubberen matten met opstaande randen, de spatlappen 
en de kofferbakbeschermer zijn gemaakt van duurzame kwaliteitsmaterialen. Ze zien er ook goed uit, met het 

fraai gevormde Civic-logo op de matten en de kofferbakbeschermer. 
De accessoires uit het Protection Pack zijn ook verkrijgbaar als afzonderlijke accessoires.
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T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S
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CIVIC 1.5 CIVIC 1.6 DIESEL†

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE ELEGANCE EXECUTIVE
MOTOR
Motornaam 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC
Type  VTEC TURBO i-DTEC TURBO
Cilinderinhoud (cm³) 1.498 1.597
Boring x slag (mm) 73x89,5 76.0x88.0
Compressieverhouding 10,6 16
Emissienorm  Euro 6 Euro 6
Brandstoftype Loodvrij 95 Diesel
PRESTATIES
Max. vermogen (kW / t/min) - (man./CVT-AT) 134 kW @ 5.500 / 134 kW @ 6.000 88 kW @ 4.000
Max. vermogen (pk / t/min) - (man./CVT-AT) 182 pk @ 5.500 / 182 pk @ 6.000 120 pk @ 4.000
Max. koppel (Nm / t/min) - (man./CVT-AT) 240 Nm @ 1.900 tot 5.000 / 220 Nm @ 1.700 tot 5.500 300 Nm @ 2.000
Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) - (man./CVT-AT) 8,4 8,5 / 8,1 8,6 / 8,2 10 / 10,7 10,1 / 10,8
Topsnelheid (km/u) - (man./CVT-AT) 210 / 200 201 / 200
Geluidsniveau in wagen (dB) 63,5 63,5
BRANDSTOFVERBRUIK EN EMISSIEWAARDEN1 
gemeten volgens WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
WLTP
CO2 emissie (g/km) - (man./CVT-AT)

Laag 189 189 /223 189 / 224 122 / 167 125 / 169
Medium 129 130 / 140 131 / 141 107 / 131 112 / 133
Hoog 113 114 / 121 115 / 122 105 / 118 107 / 119
Extra Hoog 130 133 / 141 133 / 142 126 / 136 128 / 138
Gecombineerd 132 134 / 146 135 / 146 115 / 134 118 / 135

Brandstofverbruik (l/100 km) - (man./CVT-AT)
Laag 8,3 8,4 / 9,8 8,4 / 9,9 4,6 / 6,4 4,8 / 6,4
Medium 5,7 5,7 / 6,2 5,8 / 6,2 4,1 / 5,0 4,3 / 5,1
Hoog 5,0 5,1 / 5,3 5,1 / 5,4 4,0 / 4,5 4,1 / 4,6
Extra Hoog 5,8 5,9 / 6,2 5,9 / 6,2 4,8 / 5,2 4,9 / 5,2
Gecombineerd 5,8 5,9 / 6,4 6,0 / 6,5 4,4 / 5,1 4,5 / 5,2

NEDC 2.0
CO

2 emissie (g/km) - (man./CVT-AT)
Stadsverkeer 160 160 / 170 160 / 170 94 / 123 94 / 123
Landelijk 104 104 / 107 104 / 107 89 / 100 89 / 100
Gecombineerd 125 125 / 130 125 / 130 91 / 108 91 / 108

Brandstofverbruik (l/100 km) - (man./CVT-AT)
Stadsverkeer 7,0 7,0 / 7,5 7,0 / 7,5 3,5 / 4,7 3,5 / 4,7
Landelijk 4,6 4,6 / 4,7 4,6 / 4,7 3,4 / 3,8 3,4 / 3,8
Gecombineerd 5,5 5,5 / 5,7 5,5 / 5,7 3,4 / 4,1 3,4 / 4,1

AFMETINGEN
Lengte (mm) 4.648 4.648
Breedte (mm) 1.799 1.799
Breedte inclusief buitenspiegels (mm) 2.076 2.075
Hoogte (mm) 1.416 1.416
Wielbasis (mm) 2.698 2.698
Spoor voor (mm) 1.543 1.547
Spoor achter (mm) 1.557 1.575
Bodemvrijheid (mm) 124 124
Aantal zitplaatsen (personen) 5 5
Draaicirkel (m) - Carrosserie 11,3 10,6
Aantal stuurwielomwentelingen 2,22 2,22
LAADVERMOGEN
Kofferbakvolume volgens VDA-norm (l) 519 519
Inhoud brandstoftank (l) 46 46
GEWICHT2

Leeggewicht (kg) - (man./CVT-AT) 1.279-1.321 1.279-1.321 / 1.307-1.348 1.314-1.366 / 1.337-1.389
Max. toelaatbaar gewicht (kg) - (man./CVT-AT) 1.740 1.740 / 1.770 1.800 / 1.820
Laadvermogen (kg) - (man./CVT-AT) 419-461 419-461 / 422-463 434-486 / 431-483
Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) - (man./CVT-AT) 925/830 925/830 / 955/830 980/840 / 1010/840
Max. trekgewicht (geremd) (kg) - (man./CVT-AT) 1.200 1.200 / 800 1.400 / 1.400
Max. trekgewicht (ongeremd) (kg) - (man./CVT-AT) 500 500 / 500 500 / 500
Max. kogeldruk (kg) - - -
Max. daklast (kg)

TECHNISCHE GEGEVENS
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CIVIC 1.5 CIVIC 1.6 DIESEL†

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE 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 • • • • •

Rijstrookassistentie (LKAS) • • • • •

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan • • • • •

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation) • • • • •

Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA) • • • • •

Adaptieve Intelligente cruisecontrol met snelheidsbegrenzer • • • • •

Verkeersbordenherkenning • • • • •

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

Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor - - • - •

BEVEILIGING

Antidiefstalsysteem • • • • •

Alarmsysteem • • • • •

Selectieve deurontgrendeling • • • • •

Centrale deurvergrendeling met 2 afstandsbedieningen • • - • -

Smart Entry & Start - - • - •

INTERIEUR

Stoffen interieur • • - • -

Stoelbekleding in leder-uitvoering* - - • - •

Lederen stuurwiel* - • • • •

Lederen knop versnellingspook* - • • • •

Lichtmetalen pedalen - • • • •

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

UITRUSTING

CIVIC 1.5 CIVIC 1.6 DIESEL†

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE ELEGANCE EXECUTIVE
AANDRIJVING
Type transmissie - (man./CVT-AT) Handgeschakelde 6-versnellingsbak Handgeschakelde 6-versnellingsbak / CVT automatische transmissie Handgeschakelde 6-versnellingsbak / 9 traps automaat
1e versnelling - (man./CVT-AT) 3,642 3,642 / 0,405-2,645 3,642 / 4,713
2e versnelling - (man./CVT-AT) 2,08 2,08 / - 1,884 / 2,842
3e versnelling - (man./CVT-AT) 1,362 1,362 / - 1,179 / 1,909
4e versnelling - (man./CVT-AT) 1,023 1,023 / - 0,869 / 1,382
5e versnelling - (man./CVT-AT) 0,829 0,829 / - 0,705 / 1
6e versnelling - (man./CVT-AT) 0,686 0,686 / - 0,592 / 0,808
7e versnelling - (man./CVT-AT) - - / - - / 0,699
8e versnelling - (man./CVT-AT) - - / - - / 0,58
9e versnelling - (man./CVT-AT) - - / - - / 0,48
Achteruitversnelling - (man./CVT-AT) 3,673 3,673 / 1,264-1,858 3,673 / 3,83
Eindreductie - (man./CVT-AT) 4,105 4,105 / 4,810 3,571 / 3,734

TECHNISCHE GEGEVENS
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CIVIC 1.5 CIVIC 1.6 DIESEL†

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE ELEGANCE EXECUTIVE

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-AT) • • / - • / - • / - • / -

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

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 handmatig 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-AT) - • / - - / - • / - - / -

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

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 - • • • •

UITRUSTING

• Standaarduitrusting      Fabrieksoptie     - Niet beschikbaar     * Runderleder     man.: Handgeschakelde 6-versnellingsbak     CVT-AT: CVT (Continue Variabele Transmissie) / automatische transmissie
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CIVIC 1.5 CIVIC 1.6 DIESEL†

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE 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-AT: 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. Gemeten op basis van de gestandaardiseerde New European Driving Cycle (NEDC) meetmethode.

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.

†De beschikbaarheid van bepaalde versies kan verschillen naargelang het land. Voor meer informatie gelieve uw dealer of de prijslijst op de website te raadplegen.

UITRUSTING
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SPORT & DESIGN

BESCHRIJVING REFERENTIE

Sport Pack 
Crystal Black
Taffeta White
Lunar Silver
Brilliant Sporty Blue
Rally Red
Midnight Burgundy
Polished Metal

08E0P-TED-SP10
08E0P-TED-SP20
08E0P-TED-SP50
08E0P-TED-SP60
08E0P-TED-SP80
08E0P-TED-SP90
08E0P-TED-SPJ0

Bumperspoiler vooraan - Berlina 
Black

08F01-TED-610B

Bumperspoiler achteraan - Berlina 
Black

08F03-TED-610B

Sideskirts - Berlina Black 08F57-TED-610A

Achterspoiler
Crystal Black 
Taffeta White 
Lunar Silver 
Brilliant Sporty Blue 
Rally Red 
Midnight Burgundy 
Polished Metal 

08F10-TED-610A
08F10-TED-620A
08F10-TED-650A
08F10-TED-660A
08F10-TED-680A
08F10-TED-690A
08F10-TED-6J0A

Sideskirts - Chroom 08F57-TED-600

COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING REFERENTIE

Illumination Pack (Blauw) 08E0P-TEA-ILL

Illumination Pack (Rood) 08E0P-TEA-ILLRS

Blauwe sfeerverlichting voorin 08E10-TEA-600

Rode sfeerverlichting voorin 08E10-TEA-600A

Verlichte deurdrempellijsten (Blauw) 08E12-TEA-600

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

UW ACCESSOIRES

Personaliseer uw Civic met originele Honda accessoires. 

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer 51



COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING REFERENTIE

Verlichting middenconsole (Blauw) 08E16-TEA-610

Verlichting middenconsole (Rood) 08E16-TEA-610A

Verlichting deurbekleding (Blauw) 08E20-TEA-600

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

Deurdrempellijsten 08F05-TEA-600

Armsteun opbergkoffer 08MLW-UTI-RRBAG

COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING REFERENTIE

Vloermatten Elegance 08P15-TEA-610A

Kinderzitje KIDFIX XP Booster 08P90-T7S-600

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

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

Complete kit kleerhanger en 
standaard

08U08-E6J-610D

Multi-utility opbergzak 08MLW-UTI-FRBAG
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BESCHERMING & VEILIGHEID

BESCHRIJVING REFERENTIE

Protection Pack 08E0P-TEA-PR0

Spatlappen voor en achter 08P00-TED-600

Flankbeschermers
Crystal Black 
Taffeta White 
Lunar Silver
Brilliant Sporty Blue 
Rally Red
Midnight Burgundy
Polished Metal

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-620A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-690A
08P05-TEA-6J0A

Set rubberen vloermatten voorin 08P18-TEA-610A

Set rubberen vloermatten achterin 08P19-TEA-610A

Afdekhoes voorruit 08P38-TED-600

Kofferbakbeschermer 08U45-TED-600

COMMUNICATIE

BESCHRIJVING REFERENTIE

Complete kit tabletsteun en 
standaard

08U08-E6J-610C

Draadloze telefoonlader - Honda 08U58-TEA-610A

TRANSPORT

BESCHRIJVING REFERENTIE

Thule-fietsendrager Coach 
(Velocompact)

08L14-E09-C00

Thule-fietsendrager Easyfold 08L14-E09-E00

Afneembare trekhaak  
met 13 pin kabelboom

08L92-TEA-K13

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer 53



STEL UW EIGEN HONDA SAMEN 
MET DE NIEUWE

www.honda.be - www.honda.nl

CAR
CONFIGURATOR
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BRENG 
UW DROMEN
TOT LEVEN

Dromen hebben een echte kracht. 
Ze zetten ertoe aan om verder te 

gaan, om nieuwe ideeën en nieuwe 
technologieën te verkennen, en om 
nieuwe oplossingen voor problemen 
te vinden. Ze kunnen een bron van 

inspiratie zijn voor het ontwerp 
en de ontwikkeling van een echte 
superauto, zoals de spectaculaire 

nieuwe NSX. Onze droom van 
een betere wereld leidde tot een 

humanoïde robot, ASIMO genaamd, 
lanceerde de HondaJet en bood 

inspiratie voor de creatie van een 
aantal van de meest populaire 

motorfietsen ter wereld. Al onze 
ervaring en alle kennis die we elke 

dag opnieuw verzamelen op elk 
gebied, gebruiken we telkens weer 
voor elk van onze ontwerpen, zoals 

in de nieuwe Civic. 
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Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

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.

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01
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