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SPORT & DIZÁJN
Emelje ki a Civic sportos tulajdonságait!
Válasszon kiegészítőink széles kínálatából!

Az Eredeti Honda tartozékok ugyanazon
szigorú előírásoknak megfelelően
készültek, mint ahogyan maguk
a járművek. Ennek köszönhetően
tartósak, biztonságosak és garantáltan
méretpontosak. Önnek mindössze
a leginkább tetszőt kell kiválasztani.
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SPORT CSOMAG

ÁTTEKINTÉS 15–18

Ruházza fel Civicjét sportosabb és dinamikusabb
megjelenéssel. A csomag tartalma: első és
hátsó lökhárító alsó dekorációk, alsó ajtódíszítő
elemek és csomagtérfedél-spoiler.
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CSOMAGTARTÓFEDÉL-SPOILER
Az elegáns, karosszéria színével megegyező
színű spoiler még sportosabbá teszi Civicjét.

ALSÓ AJTÓDÍSZÍTŐ ELEMEK - FEKETE

ALSÓ AJTÓDÍSZÍTŐ ELEMEK - KRÓMOZOTT

ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK

A fekete alsó ajtódíszítő elemek
kihangsúlyozzák a Civic dinamikus
vonalvezetését.

A krómozott alsó ajtódíszítő elemek plusz
kifinomultságot adnak az autó megjelenéséhez.

A Civic feltűnő profilját kihangsúlyozó első és hátsó
díszítések magukra vonzzák a tekinteteket.
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KÉNYELEM &
UTASTÉR

HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

Az első lábtérmegvilágítás puha, hűvös és
nyugtató fénnyel vonja be az autó belső terét.

A szálcsiszolt rozsdamentes acél küszöb
burkolatok segítik a küszöb megóvását
a sérülésektől és karcolásoktól.
A csomag tartalma: megvilágított első és
megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS

Megvilágítja a középkonzol oldalát, így autója belső tere
finom kék hangulatfényben fürdik majd.

Hangulatfény emeli ki a belső
ajtófogantyúkat és ajtózsebeket.

Ezek a felszereltségi elemek a Hangulatvilágítás csomagban is megrendelhetőek.
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HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN – SPORT

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK – SPORT

KABÁTAKASZTÓ

KARTÁMASZ TÁROLÓKKAL

Az első lábtérmegvilágítás sportosan izzó, piros
fénnyel vonja be az autó belső terét.

A szálcsiszolt, rozsdamentes acél burkolatok segítik
a küszöb megóvását a sérülésektől és karcolásoktól.
A csomag tartalma: megvilágított első és
megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

Nincs több gyűrött kabát vagy zakó, így elegánsan és
stílusosan szállhat ki Civicjéből.

Ügyes megoldás, melynek köszönhetően
dolgait rendezetten tarthatja, és egyúttal el is rejtheti
őket a kíváncsi pillantások elől.

KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS – SPORT

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS – SPORT

ELEGANCE SZŐNYEGEK

MULTIFUNKCIÓS TÁROLÓ

Megvilágítja a középkonzol oldalát, így autója
belső tere finom hangulatfényben fürdik majd.

Hangulatfény emeli ki a belső
ajtófogantyúkat és ajtózsebeket.

Ezek az elegáns és méretre szabott lábtérszőnyegek
a tartósság érdekében fekete nubuk szegélyezéssel,
ill. stílusos varrott Civic emblémával rendelkeznek.
A csomag tartalma: első és hátsó lábtérszőnyegek.

Tartson rendet autójában ezzel az okos,
utasülés háttámlájára rögzíthető,
helytakarékos megoldással!

Ezek a tartozékok a Hangulatvilágítás csomag (piros) részeként is megrendelhetőek.
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KOMMUNIKÁCIÓ
Tartozékaink használatával garantált
a kellemes időtöltés.

HONDA KID FIX GYEREKÜLÉS

DUOPLUS GYEREKÜLÉS, 1. CSOPORT
Az eredeti Honda gyerekülések elsőrendű védelmet
biztosítanak gyermeke számára csecsemőkortól egészen
12 éves korig. Kétféle rögzítés lehetséges: ISOFIXpontokkal vagy 3 pontos biztonsági övvel.

BABY SAFE PLUS II
GYEREKÜLÉS, 0. CSOPORT

AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

TABLETTARTÓ SZETT

VEZETÉKNÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

Szálcsiszolt rozsdamentes acél kivitel, mely óvja
autója küszöbét a sérülésektől.

Fejtámlára szerelhető alappal együtt,
7-11,6"-os tabletekhez. Billentő
mechanizmussal, hogy a megtekintéshez
biztosítani lehessen a legjobb pozíciót.

A Honda vezetéknélküli telefontöltője biztosítja,
hogy a készülékkel kompatibilis okostelefonja
sose merüljön le. Egyszerűen helyezze
okostelefonját az integrált töltőlapra, így azt
könnyen, a vezetékek kuszasága nélkül töltheti.
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UTAZÁS
Hozza ki a legtöbbet a Civicből,
hozza ki a legtöbbet életéből!

LEVEHETŐ VONÓHOROG
13 érintkezős kábelköteggel együtt kapható
és könnyen elbír egy lakókocsival vagy
utánfutóval. Használaton kívül levehető,
vontatási kapacitása 1400 kg, a vonófej
függőleges terhelhetősége 75 kg.
THULE KERÉKPÁRTARTÓ – COACH
A vonóhorogra szerelhető tartó két kerékpár szállítására alkalmas, egyszerű felszerelni, lopásgátló zárrendszerrel
rendelkezik és a billenőmechanizmusnak köszönhetően könnyű hozzáférést biztosít a csomagtartóhoz.

THULE KERÉKPÁRTARTÓ – EASYFOLD
A vonóhorogra szerelhető tartó két kerékpár szállítására alkalmas, egyszerű felszerelni, lopásgátló
zárrendszerrel rendelkezik és a billenőmechanizmusnak köszönhetően könnyű hozzáférést biztosít
a csomagtartóhoz. Ez a kerékpártartó összehajtható, így könnyedén szállítható és tárolható.
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VÉDELEM
Gondoskodjon autója
kiváló állapotának
megőrzéséről!

CSOMAGTÉRTÁLCA

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK

Ez a vízálló, csúszásgátló csomagtér tálca, megemelt
peremekkel és dombornyomásos Civic logóval, tökéletesen
illeszkedik a Civic csomagtartójába, így kiválóan óvja azt
a kosztól és karcolásoktól.

Segít megóvni Civicjét
a kőfelverődésektől és a felcsapódó
szennyeződésektől.

SZÉLVÉDŐTAKARÓ

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PEREMES GUMISZŐNYEGEK

Pajzs az elemekkel szemben: ez a szélvédőtakaró védi a külső
visszapillantó tükröket, szélvédőt és az első oldalablakokat a zord
időjárással szemben, ha autója kültéren parkol. Civic logóval.

Az oldalsó védőelemek kiemelik
a Civic dinamikus vonalvezetését és védik
a karosszériát a karcolásoktól.

Strapabíró és ellenálló fekete gumiszőnyegek dombornyomott Civic
logóval és masszív peremmel, hogy még biztosabban óvja autója
belső terét. Az első és a hátsó szőnyegek külön rendelhetők.

A fenti kiegészítők a Védelem csomagban is megvásárolhatók.
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VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK
Az eredeti Honda tartozékokkal személyre szabhatja Civicjét.
SPORT & DIZÁJN

KOMFORT & UTASTÉR

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Sport csomag
– Crystal Black Pearl
– Taffeta White
– Lunar Silver Metallic
– Brilliant Sporty Blue Metallic
– Rallye Red
– Midnight Burgundy Pearl
– Polished Metal Metallic

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

KOMFORT & UTASTÉR

KOMFORT & UTASTÉR

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Hangulatvilágítás csomag

08E0P-TEA-ILL

Középkonzolvilágítás (piros)

08E16-TEA-610A

Elegance szőnyegek

08P15-TEA-610A

Első lökhárító alsó dekoráció
– Berlina Black

08F01-TED-610B

Hangulatvilágítás csomag (piros)

08E0P-TEA-ILLRS

Ajtókárpit-megvilágítás

08E20-TEA-600

Kidfix XP gyerekülés, 2/3. csoport

08P90-T7S-600

Hátsó lökhárító alsó dekoráció
– Berlina Black

08F03-TED-610B

Hangulatfény az első lábtérben

08E10-TEA-600

Ajtókárpit-megvilágítás (piros)

08E20-TEA-600A

Duo Plus ISOFIX gyerekülés,
1. csoport

08P90-TA2-603

Alsó ajtódíszítő elemek
– Shiny black

08F57-TED-610A

Hangulatfény az első lábtérben
(piros)

08E10-TEA-600A

Ajtó küszöbburkolatok

08F05-TEA-600

Baby-Safe Plus
gyerekülés, 0+ csoport

08P90-TA2-605D

Alsó ajtódíszítő elemek
– Shiny chrome

08F57-TED-600

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok

08E12-TEA-600

Multifunkciós tároló

08MLW-UTI-FRBAG

Kabátakasztó szett

08U08-E6J-610D

Középkonzolvilágítás

08E16-TEA-610

Kartámasz tárolókkal

08MLW-UTI-RRBAG

Csomagtartófedél-spoiler
– Crystal Black Pearl
– Taffeta White
– Lunar Silver Metallic
– Brilliant Sporty Blue Metallic
– Rallye Red
– Midnight Burgundy Pearl
– Polished Metal Metallic

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

A katalógus tartalma változhat. A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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VÉDELEM

KOMMUNIKÁCIÓ

VÉDELEM

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Tablettartó szett

08U08-E6J-610C

Védelem csomag

08E0P-TEA-PR0

Szélvédőtakaró

08P38-TED-600

Vezetéknélküli telefontöltő

08U58-TEA-610A

Első és hátsó sárfogók

08P00-TED-600

Csomagtér tálca

08U45-TED-600

Oldalvédő díszlécek
– Crystal Black Pearl
– Taffeta White
– Lunar Silver Metallic
– Brilliant Sporty Blue Metallic
– Rallye Red
– Midnight Burgundy Pearl
– Polished Metal Metallic

Kerékőr szett

08W42-SJD-602

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

Kerékcsavarok

08W42-SP0-R00

UTAZÁS
Thule kerékpártartó – Coach

08L14-E09-C00

Thule kerékpártartó - EasyFold

08L14-E09-E00

Első peremes gumiszőnyegek

08P18-TEA-610A

Levehető vonóhorog 13 érintkezős
kábelköteggel

08L92-TEA-K13

Hátsó peremes gumiszőnyegek

08P19-TEA-610A

A katalógus tartalma változhat. A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb
módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést az adott
kereskedő végzi az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Ez a tájékoztató anyag a kizárólag az Egyesült Királyságban érvényes, 1968. évi Kereskedelmi megnevezésekről szóló törvény (Trade Descriptions Act) hatálya alá
esik. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen
átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.
A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége,
kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.

