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Helt ny design både vad gäller utseende 

och teknik. Nya Civic 5D sammanfattar 

vår innovativa strävan och jakt på teknisk 

fulländning. Resultatet är en bil skapad med 

en unik personlighet och sportig själ, en bil 

som är spännande att köra, förfinad, bekväm 

och sofistikerad. Framförallt är det en bil som 

är byggd kring en viktig komponent. 

Du.

EN BIL  

BYGGD FÖR 

FÖRARE

INTRODUKTION 01–02

YTTRE DESIGN 03–06

PRESTANDA 07–10

FLEXIBELT UTRYMME 11–18

SPORTVERSIONER 19–22

TEKNIK 23–26

SÄKERHET 27–29

MODELLER 30–40

KLÄDSEL 41–42

FÄRGER 43–44

TILLBEHÖR 45–54

SPECIFIKATIONER 55–58
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YTTRE

DESIGN

Civic är en onekligen distinkt, otvetydigt 

elegant och sportig bil som har en modern 

design en unik blandning av dramatiska 

skulpturala linjer och mjuka atletiska 

kurvor. Det är en bil som konstruerats för 

att sticka ut och, i grunden, en bil som 

konstruerats för att köras.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.0 VTEC 

TURBO Executive i Brilliant Sporty Blue Metallic.
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Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red. 05
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VÅR NYA 

GENERATION 

MOTORER

Vi har skapat två nya turboladdade motorer för att ge vår 

senaste Civic kraft och bränslesnålhet som matchar dess 

utseende. Du kan välja mellan en kraftfull och raffinerad 

182 hk 1.5 VTEC TURBO eller våra effektiva 129 hk 1.0 

VTEC TURBO, vilka båda är utrustade med vår Honda Earth 

Dreams Technology som ger dig den perfekta balansen 

mellan prestanda och bränsleeffektivitet. Dessa nya motorer 

kan utrustas med antingen en 6-växlad manuell växellåda 

eller en ny och automatisk CVT.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.0 VTEC TURBO Executive i Brilliant Sporty Blue Metallic. 07
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BLI ETT MED DEN

Civic erbjuder en ergonomisk körställning ett nytt styrsystem med 

dubbla drev som ger dig bättre feedback, kontroll och en engagerande 

körupplevelse. Fjädringen har också konfigurerats för dynamisk 

hantering och den använder ett oberoende multilänksystem på 

bakhjulen och en MacPherson-fjädring på framhjulen.

Vi har tittat på varje aspekt av bilen, vilket bland annat har lett till en 

lättare ram av höghållfast material för att spara in viktiga kilon, ge en 

styvare kaross och en smidigare Civic. All denna teknik har utvecklats 

för att arbeta tillsammans och skapa det vi anser är vår mest  

avancerade och sportiga Civic någonsin.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red. 09
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KLASSENS 

BÄSTA 

UTRYMME

Vi ville designa en bil för vardagen, en bil som hör till en av de mest 

rymliga i sin klass och som är tillräckligt flexibel för att klara allt 

möjligt. Civic har många genomtänkta funktioner som exempelvis en 

bagagelucka med bred öppning som underlättar i- och urlastning, 

mångsidiga och fällbara baksäten med 60:40-fällning och ett smart, 

infällbart och inrullningsbart insynsskydd som kan skötas med en hand.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red.
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PASSAR 

PERFEKT

Det är ett mysterium hur du hinner med 

allt på en dag när du vill leva livet till fullo. 

Vad du än gör så får du enkelt plats med 

allt i din nya Civic.
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Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red.14
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HÖGKVALITATIV 

OCH HÖG- 

TEKNOLOGISK

Omge dig själv av komfort och kvalitet 

med mjukt material och förstklassiga 

detaljer. Vi har inkluderat massor 

av bra teknik som till exempel vårt 

smarta och nya Honda CONNECT 

infotainmentsystem med 7-tums 

pekskärm*, klimatstyrning för två zoner, 

eluppvärmda fram- och baksäten** och 

en ny elektronisk parkeringsbroms, 

vilket gör varje resa lite trevligare.

*Honda CONNECT är standard på alla modeller förutom S- och Comfort-versionerna.

**Elvärmda baksäten är endast standard på Prestige och tillval på Executive-versioner. För mer information 

om för vilka modeller denna och andra funktioner kan fås, se specifikationssidorna 55-58.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red. 16



DIN PLATS

Från ditt stöttande och bekväma säte kommer 

du uppleva att Civic har en av de mest rymliga 

kupéerna i sin klass, med en bred och svepande 

instrumentbräda, enkel förarvänlig layout av 

alla reglage och fantastisk sikt runt om bilen. Vi 

har också ansträngt oss för att bygga en lugn 

och tyst miljö så att du bara kan slappna av och 

njuta av färden.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars Executive 1.0 VTEC TURBO i Brilliant Sporty Blue Metallic. 17



Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red.18



NYA CIVIC SPORT

Nya Civic Sports målmedvetna och muskulösa design samt dubbla 

avgasrör med central placering får den att se lika kraftfull ut på 

parkeringsplatsen som den gör ute på vägen. Dess aerodynamiskt 

finslipade kaross, tillsammans med dramatiska bakljus och takspoiler, 

bidrar till dess fantastiska utseende.

Sport hör till en av tre spännande versionerna som finns tillgängliga 

med 1.5 VTEC TURBO och görs sällskap av Sport Plus med högre 

specifikationer och Prestige som erbjuder ultimat lyx med läderklädsel.
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Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red.20



Bakom sin distinkta svarta grill och kraftfulla LED-strålkastare sitter vår nya 

182 hk 1.5 VTEC turbomotor som tillhandahåller imponerande kraft.

Den sportiga upplevelsen fortsätter inne i själva bilen med spännande 

designfunktioner som instrumentering med röd belysning, aluminiumpedaler, 

läderklädd ratt och detaljer med karboneffekt. Allt för att få ditt hjärta att slå 

lite snabbare när du är ute och åker.
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Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red.22



HONDA

CONNECT

Civic innehåller nya generationens Honda CONNECT 7-tums ljud- och 

informationssystem* med digital DAB-radio och Apple Carplay®.** 

 Med den förinstallerade och internetbaserade AHA™-musikspelaren  

kan du dessutom lyssna på din favoritmusik, podcasts  

och nyhetstjänster.

Honda CONNECT låter dig hålla kontakt med alla de saker som du 

tycker om i livet, som musik och vänner – allt tillgängligt via en 

central pekskärm.

* Honda CONNECT är standard på alla modeller förutom S- och Comfort-versionerna. 

** Tillgång till Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och service kan variera och kan förändras löpande. 

För mer information om för vilka modeller denna och andra funktioner kan fås, se specifikationssidorna 55-58.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars Sport Plus.
23
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HÅLLER DIG 

UPPKOPPLAD

I Civic ingår nya Honda CONNECT 7-tums ljud- och informationssystem, vilket ger dig tillgång till allt 

du tycker om i livet, som musik och vänner – allt tillgängligt via en central pekskärm.*

APPLE CARPLAY® 

Du kan sömlöst integrera din iPhone till 

pekskärmen, så att du kan ringa samtal, 

lyssna på musik och skicka samt ta emot 

meddelanden.

SATELLITENAVIGERING

Integrerad Garmin-satellitnavigering gör det 

lätt att hitta och tack vare TMC-uppdateringar 

(Traffic Message Channel) får du alltid den  

bästa resvägen.

BACKKAMERA MED FLERA VINKLAR

När du backar vaknar backkameran automatiskt till 

liv på 7-tumsskärmen med ett urval av vidvinkelvyer 

och en vy uppifrån och ned.

DIGITAL DAB-RADIO

Lyssna till digital ljudkvalitet och ett bredare 

utbud av stationer som visas tydligt.

*Honda CONNECT är standard på alla modeller förutom S- och Comfort-versionerna. Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker 
via Wi-Fi-tjudring eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roamingavgifter kan tillkomma för användning av appar på Honda CONNECT. Vi rekommenderar att 
du kontrollerar tecknat mobilabonnemang. Internetsökning kan endast användas när bilen står stilla. För mer information om för vilka modeller denna och andra 

funktioner kan fås, se specifikationssidorna 55-58.

Endast iPhone 5 eller nyare med iOS 8.4 eller senare är kompatibla med Apple CarPlay®. Tillgång till Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och service kan 
variera och kan förändras löpande. Modellen som visas är en Civic 5-dörrars Sport Plus.

26



HONDA SENSING

Honda SENSING är en av de mest avancerade 

sviterna av säkerhetsteknik som är avsedd att hålla 

dig och dina passagerare säkrare.

Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS)  

Om det finns risk för kollision med ett fordon eller 

en fotgängare kommer den här funktionen att 

varna dig om faran samt minska hastigheten för 

att förmildra eventuell krock.

Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW) 

Om bilen kör ur filen utan att du aktiverar 

körriktningsvisaren kommer larmet att blinka 

och ljuda för att uppmärksamma dig på att du 

måste korrigera filhållningen.

Avkörningsförebyggande system (RDM) 

En kamera monterad på vindrutan känner av 

om bilen styrs av vägen och använder elektrisk 

servostyrning för att tillämpa subtila korrigeringar 

som håller bilen i sin fil. Under vissa förhållanden 

kan den även applicera bromskraft.

System för körfältsassistans (LKAS) 

Hjälper till att hålla dig i mitten av filen, vilket 

ger en mindre stressande körupplevelse genom 

att minska behovet av styrkorrigering och 

ansträngning på motorvägen.

Trafikskyltsinformation (TSR) 

Trafikskyltsinformation identifierar trafikskyltar 

och skickar denna information till dig via en 

bildskärm. Två skyltar kan visas samtidigt.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.0 VTEC TURBO Executive i Rallye Red.

*Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF) endast tillgängligt på version med CVT-automatlåda.

Intelligent hastighetsbegränsare 

Kombinerar på ett intelligent sätt existerande funktion 

för justerbar hastighetsbegränsning med systemet 

för trafikskyltsinformation för att automatiskt ställa 

in hastighetsgränsen till det som systemet för 

trafikskyltsidentifiering känner av.

Intelligent adaptiv farthållare (ACC) 

Den här funktionen känner av om ett fordon kör i 

en intilliggande fil för att köra om dig och anpassar 

Civics hastighet i förväg. Det hjälper dig också hålla 

avståndet mellan dig och bilen framför, så att du inte 

behöver ändra din hastighet.

Adaptiv farthålllare vid låg hastighet (LSF)* 

Denna funktion bibehåller en jämn hastighet och 

följavstånd i förhållande till fordonet framför dig. 

Om det detekterade fordonet bromsar in kommer 

funktionen att bromsa och stoppa bilen utan att du 

behöver hålla foten på bromsen. När bilen framför 

börjar röra sig igen trycker du helt enkelt ned 

gaspedalen för att återuppta körningen.
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SÄTT SÄKERHETEN 

FÖRST

Vi strävar efter att hålla dig säker och därför introducerar vi 

en hel del smart teknik i den nya Civic.

Döda vinkeln information inkl.  

backzon-assistans* 

Filbyten och omkörningar blir säkrare 

eftersom du varnas när fordon upptäcks  

i döda vinkeln via en kontrollampa som  

tänds i backspegeln.

Trafikövervakning från sidan* 

När du backar kan sidoövervakningen 

identifiera annalkande fordon från endera 

sida, och varnar föraren vid plötslig fara.

Fordonsstabiliseringssystem 

Fordonsstabiliseringssystem med 

antispinnsystem övervakar väggrepp  

och beräknar den exakta mängden kraft  

eller bromskraft som krävs för att stärka  

kontrollen vid acceleration, bromsning  

eller kurvtagning.

Däcktrycksvarnare (DWS) 

Däcktrycksvarnaren talar om för dig när 

lufttrycket i däcken är felaktigt. Det kan 

till exempel ge dig en förvarning om en 

långsam punktering.

Advanced Compatibility Engineering 

Advanced Compatibility Engineering-

karosstruktur distribuerar stöten från 

frontalkrockar mer jämnt i hela fordonet, 

vilket bidrar till att skydda passagerarna.

Whiplashminskande nackskydd  

fram och bak 

I händelse av en kollision bidrar 

dessa nackskydd fram och bak samt 

3-punktssäkerhetsbältena till att hålla 

passagerarna säkra och de minskar  

risken för whiplashskador.

*För mer information om för vilka modeller denna och andra funktioner kan fås, se 
specifikationssidorna 55-58. 29



S

 16-tums stålfälgar

 Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF) (endast CVT)

 Centrallåsning med fjärrkontroll och två hopfällbara 

nycklar

 Tygklädsel

 Blå instrumentbelysning

 ECON-läge

 Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS)

 Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)

 System för körfältsassistans (LKAS)

 Intelligent hastighetsbegränsare

 Intelligent adaptiv farthållare (ACC)

 Avkörningsförebyggande system (RDM)

 Trafikskyltsinformation (TSR)

 Rörelseanpassad EPS

 Elektronisk parkeringsbroms med bromslås

 Tomgångsstopp

 Skymningsavkännande autostrålkastare

 Vinklingsbar teleskopratt

 Svart grill

 Halogenstrålkastare

 LED-varselljus

1.0 VTEC TURBO 
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatlåda (CVT)

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.0 VTEC TURBO S i Polished Metal Metallic.

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 55-58.3030



COMFORT
 16-tums lättmetallfälgar

 Klimatkontroll med automatisk A/C

 Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar

 Eluppvärmda säten (fram)

 5-tums Monitor Audio

 USB-/AUX-kontakt (kompatibelt med iPod)†

 8 högtalare

 Rattmonterade ljudreglage

 Bluetooth™ HFT-system (Hands Free Telephone)*

Bakre intervalltorkare

Strålkastarspolare

Insynsskydd

Tillval:

2xUSB/HDMI-ingång

1.0 VTEC TURBO 
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatlåda (CVT)

Utöver S:

†Använd alltid den rekommenderade USB-minnesenheten. En del enheter med USB-minnen fungerar inte med den här ljudenheten.

* Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.



Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.0 VTEC TURBO Comfort i Crystal Black Pearl.

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 55-58.32



ELEGANCE
 17-tums lättmetallfälgar

 Läderklädd ratt

 Läderklädd växelspaksknopp

 Pedaler i lättmetall

 Klimatkontroll med dubbel automatisk A/C

 Parkeringssensorer (fram och bak)

Honda CONNECT (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB, 

internetradio, integrering av Aha™-app*, internetsökning, 

Apple CarPlay®) (standard för MT)

 Honda CONNECT med Garmin-navigering

(7-tums pekskärm, AM/FM/DAB, internetradio, integrering 

av Aha™-app*, internetsökning, Apple CarPlay®)  

(standard för CVT, tillval för MT)

 2x USB-uttag/HDMI-uttag†

 Backkamera

 Tonade rutor

 Digital DAB-radio

 Tillbehörsuttag (bak)

 Elektriskt justerbart svankstöd i förarsäte

 Regnsensorstyrda torkare

 Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via fjärröppnaren)

 Skymmningsbelysning

1.0 VTEC TURBO 
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatlåda (CVT)

*Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wi-Fi-tjudring eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roamingavgifter kan följa från 

användning av appar på Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar tecknat mobilabonnemang. Internetsökning kan endast användas när bilen står stilla.

†Använd alltid den rekommenderade USB-minnesenheten. En del enheter med USB-minnen fungerar inte med den här ljudenheten.

Endast iPhone 5 eller nyare med iOS 8.4 eller senare är kompatibla med Apple CarPlay®. Tillgång till Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och service kan variera 

och kan förändras löpande. 

Utöver Comfort:



Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.0 VTEC TURBO Elegance i White Orchid Pearl.

38 För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 55-58.34



EXECUTIVE
 Smart Entry och Start (via fjärröppnare)

 Övervakning av döda vinkeln inkl. övervakning av 

korsande trafik

 Adaptivt stötdämparsystem

 High Power Audio – 11 högtalare

 Glastak (öppningsbart)

 LED-strålkastare

 Inre backspegel med automatiskt bländningsskydd  

 Ficka på förarsätets baksida  

 Elektriskt justerbart svankstöd i passagerarsäte  

 Främre dimljus (LED)

Tillval (Premium):

 Läderklädsel

 Eluppvärmda baksäten

 Trådlös laddning

1.0 VTEC TURBO 
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatlåda (CVT)

Utöver Elegance:



Model shown is a Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Executive in Brilliant Sporty Blue Metallic. 

For full specification on this grade, please refer to pages 55-58.36



SPORT

SPORT PLUS

 Yttre sportdekor (tröskel fram/bak/sidan)

 LED-strålkastare

 Röd instrumentbelysning

 Döda vinkeln information inkl backzon-assistans

 Smart Entry & Start (via fjärröppnare)

 Trådlös uppladdning

 Ljudsystem med hög effekt – 11 högtalare

 Glastak (öppningsbart)

 Adaptivt dämpningssystem

Utöver funktioner som finns tillgängliga hos Sport-
versionen så innefattar Sport Plus-versionen:

1.5 VTEC TURBO 
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatlåda (CVT)

Utöver Elegance:



Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport i Rallye Red.

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 55-58.38



PRESTIGE
 Eluppvärmda säten (fram och bak)

 Blå instrumentbelysning

 Läderklädsel

 Kromad grill och dörrhandtag

1.5 VTEC TURBO
6-växlad manuell växellåda
7-växlad automatlåda (CVT)

Utöver Sport Plus:



Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Prestige i Lunar Silver Metallic.

För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 55-58.40
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SVART TYG SVART LÄDER BEIGET LÄDER*

PRESTIGE *
SPORT PLUS

SPORT

EXECUTIVE ** *
ELEGANCE

COMFORT

S

Oavsett vilken färg du väljer till din Civic så 

kommer vår tyg- och läderklädsel att vara ett 

utmärkt komplement till den.

KLÄDSEL

02 SVART LÄDER 03 BEIGET LÄDER

*Beige läderklädsel är endast tillgängligt med Crystal Black Pearl och Polished Silver Metallic.

**Läderklädsel är ett tillval på Executive-versionen som del av Premium-paketet, vilket även innefattar elvärmda baksäten och trådlös uppladdning.



LEV ETT 

FÄRGGLATT 

LIV

Vi erbjuder en rad olika färger som 

matchar din stil. Var och en är unikt 

utvald för att återspegla Civics djärva 

och vackra linjer.

CRYSTAL BLACK PEARL

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars 1.5 VTEC TURBO Sport Plus. 43



SONIC GREY PEARL WHITE ORCHID PEARL LUNAR SILVER METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRALLYE REDPOLISHED METAL METALLIC



BLACK LINE OCH 

ORANGE LINE

Uttryck din personlighet och ge den sportiga karaktären hos 

din Civic ett lyft med dessa dramatiska linjer.

BLACK LINE

Black Line inkluderar: Främre kjol, sidokjolar, bakre 

diffusor och kåpor för dörrspeglar. Artiklarna finns 

även tillgängliga som separata tillbehör.

Bilarna ovan är extrautrustade med 17-tums Cura lättmetallfälgar. 

45



ORANGE LINE

Orange Line inkluderar: Främre kjol, sidokjolar, 

bakre diffusor, kåpor för dörrspeglar och accent på 

instrumentbräda.

Bilarna ovan är extrautrustade med 18-tums Hexia lättmetallfälgar.

46



SPOILER TILL BAKLUCKA

Addera extra karaktär till din Civic med en 

spoiler till bakluckan.

LÅSMUTTRAR TILL FÄLGAR

Dessa silverfärgade låsmuttrar av kupoltyp 

ser till att dina aluminiumfälgar sitter där 

de ska – kvar på din bil.

SPORTPEDALER

Sportpedaler i aluminium tillför en sportig känsla till 

din Civics interiör. Endast till Comfortmodellen.

SPORT- OCH DESIGNALTERNATIV

47



18-tums Kratos har en diamantslipad 

A-yta med glänsande beläggning, 

krutsvarta fönster, centrumkåpa med 

ett maskinbearbetat utseende och 

ett glänsande Honda-emblem i krom. 

Den har även en maskinbearbetad 

ring bakom ekrarna, vilket framhäver 

däckens storlek och djup.

16-tum eller 17-tum på originalfälg. Välj mellan 

friktionsdäck eller dubbade däck. 18-TUMS KRATOS-

LÄTTMETALLFÄLGAR

VINTERHJUL

16-TUMS FÄLG 17-TUMS FÄLG

18-TUMS APOLLON-

LÄTTMETALLFÄLGAR

18-tums Apollon har en diamantslipad 

A-yta med glänsande beläggning, 

krutsvarta fönster, centrumkåpa med 

ett maskinbearbetat utseende och ett 

glänsande Honda-emblem i krom.

18-TUMS HEXIA-

LÄTTMETALLFÄLGAR

18-tums flertonad Hexia har en orange 

A-yta med glänsande beläggning, 

krutsvarta fönster, centrumkåpa med 

ett maskinbearbetat utseende och 

ett glänsande Honda-emblem i krom. 

Den har även en maskinbearbetad 

ring bakom ekrarna, vilket framhäver 

däckens storlek och djup.

17-TUMS CURA-

LÄTTMETALLFÄLGAR

17-tums Cura har en diamantslipad 

A-yta med glänsande beläggning, 

krutsvarta fönster, hellackerad 

(Black Pearl) centrumkåpa och ett 

glänsande Honda-emblem i krom.

48



TEKNIK

Håller dig uppkopplad och dina passagerare roade.

FÄSTE FÖR SURFPLATTA

Rymmer alla surfplattor från 7 tum till 11,6 

tum. Den har en praktisk tiltfunktion så att 

den kan anpassas för bästa vinkel.

TRÅDLÖS TELEFONLADDARE

Hondas paket med trådlös laddare säkerställer att 

din smartphone aldrig får slut på batteri.

Placera helt enkelt din smartphone på den 

integrerade laddningsmattan för enkel laddning 

utan krångel med sladdar.

HONDA 3D-LJUDSYSTEM

Skapa en konsertsal inuti din Civic genom 

att installera den här CDP-enheten (Compact 

Digital Processor). Det är som att lyssna på 

liveuppträdande med dina favoritartister.
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PROTECTION PACK

Protection Pack är ett paket med tillbehör som är slitstarka, tåliga och snyggt utformade för att skydda din Civic från 

skav och repor. Paketet inkluderar: Sidoskyddslister, instegslister och ett lastskydd.

Artiklarna i skyddspaketet finns även tillgängliga som enskilda tillbehör.

VINDRUTESKYDD

Ett skydd mot elementen. Detta vindruteskydd 

skyddar även sidobackspeglarna och de 

främre sidofönstren vid hårt väder när bilen 

står parkerad utomhus.

SKYDD OCH 

SÄKERHET

Ett utbud av tillbehör som har 

utformats för att skydda din Civic.
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CARGO PACK

Skydda din Civic från lera, smuts och repor samtidigt som du håller dina saker organiserade och säkra.

Paketet inkluderar: Bagagetråg med avdelare, gummimattor med kant och skyddande instegslister.

Artiklarna i lastpaketet finns även tillgängliga som enskilda tillbehör.

LAST 

OCH 

DRAG

Dragkrokar, hundskydd, takboxar och 

bagagerumsmattor, allt du behöver för 

att få ut det mesta av livet och din Civic.
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LÖSTAGBAR DRAGKROK

Med den här löstagbara dragkroken kan du dra 

husvagnen eller släpvagnen med lätthet och ta bort 

den när den inte används. Finns även i fast variant.

Dragkrok kan inte monteras på 1,5 Sport/Sport Plus.

TAKBOX

Få ut det mesta av utrymmet inuti din Civic 

genom att lägga bagaget i den här eleganta och 

låsbara takboxen från Thule. Tillgänglig med: 

410-, 400- och 320-liters kapacitet.

HUNDSKYDD

Hundskyddet håller husdjuret säkert genom 

att separera det bakre passagerarutrymmet 

från bagageutrymmet. Det är ett måste för 

dem som har husdjur och passar perfekt 

mellan det bakre ryggstödet och innertaket.

CYKELHÅLLARE FRÅN THULE

Tillverkad av Thule, certifierad av Honda. Detta tillbehör håller 

två cyklar, är enkelt att installera, har en tiltfunktion för enkel 

tillgång till bagageutrymmet och ett stöldsäkert låssystem. Även 

tillgängligt som EasyFold-version, vilket kan fällas in för förvaring.
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ILLUMINATION PACK

Paketet använder en kombination av subtila blå lampor för att skapa en stämningsfull kupéatmosfär. 

Inkluderar: Blå främre golvbelysning, belysta instegslister, blå konsolbelysning och blåa klädselbelysningar. 

Artiklarna finns även tillgängliga som enskilda tillbehör.

Ett rött belysningspaket finns även tillgängligt för Sport-versionen.

KOMFORT 

OCH  

INTERIÖR

Förbättra körupplevelsen och gör livet 

lite mer bekvämt.
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ELEGANTA GOLVMATTOR

Dessa eleganta och bekväma heltäckningsmattor, 

med svarta kanter i nubuckläder, har ett vävt  

Civic-emblem. Främre och bakre mattor finns.

BARNSTOLAR

Originalbarnstolar från Honda erbjuder utmärkt skydd 

åt barn upp till 12 år och har två installationsalternativ 

– ISOFIX eller 3-punktssäkerhetsbälten.
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Motor

PRESTIGE SPORT PLUS SPORT EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT S

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

Motor Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin

Slagvolym 1498 1498 1498 988 988 988 988

Ventiltransmission 4 Valves 4 Valves 4 Valves 4 Valves 4 Valves 4 Valves 4 Valves 

Utsläppsstandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Bränslekrav Unleaded (95) Unleaded (95) Unleaded (95) Unleaded (95) Unleaded (95) Unleaded (95) Unleaded (95) 

Prestanda

Motorns maxeffekt (kW vid v/min) 134 @ 5,500 / 134 @ 6,000 134 @ 5,500 / 134 @ 6,000 134 @ 5,500 / 134 @ 6,000 95 @ 5,500 95 @ 5,500 95 @ 5,500 95 @ 5,500

Motorns maxeffekt (HK vid v/min) 182 @ 5,500 / 182 @ 6,000 182 @ 5,500 / 182 @ 6,000 182 @ 5,500 / 182 @ 6,000 129ps @ 5,500 129ps @ 5,500 129ps @ 5,500 129ps @ 5,500

Motorns max. vridmoment (Nm vid v/min)
240Nm @ 1,900- 5,000 / 

220Nm @ 1,700- 5,500

240Nm @ 1,900- 5,000 / 

220Nm @ 1,700- 5,500

240Nm @ 1,900- 5,000 / 

220Nm @ 1,700- 5,500

200Nm @ 2,250 /  

180Nm @ 1,700- 4,500

200Nm @ 2,250 /  

180Nm @ 1,700- 4,500

200Nm @ 2,250 /  

180Nm @ 1,700- 4,500

200Nm @ 2,250 /  

180Nm @ 1,700- 4,500

0 - 100 km/h (sekunder) 8,4 / 8,5 8,3 / 8,4 8,2 / 8,2 11,2 / 11 10,3 / 10,8 10,8 / 10,6 10,4 / 10,2

Maximal hastighet (km/h) 220 / 200 220 / 200 220 / 200 203 / 200 203 / 200 203 / 200 203 / 200

Inre ljudnivå (dB) 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64 68

Bränsleekonomi och utsläpp†

Stadskörning (l/100km) 7,4 / 7,9 7,4 / 7,9 7,4 / 7,9 6,4 / 5,7 6,4 / 5,7 6,1 / 5,5 6,1 / 5,5

Landsvägskörning (l/100km) 4,9 / 5,0 4,9 / 5,0 4,9 / 5,0 4,4 / 4,6 4,4 / 4,6 4,1 / 4,2 4,1 / 4,2

Blandad körning (l/100 km) 5,8 / 6,1 5,8 / 6,1 5,8 / 6,1 5,1 / 5,0 5,1 / 5,0 4,8 / 4,7 4,8 / 4,7

Blandad körning, CO₂ (g/km) 133 / 139 133 / 139 133 / 139 117 / 114 117 / 114 110 / 106 110 / 106

Dimensioner

Total längd (mm) 4518 4518 4518 4518 4518 4518 4518

Total bredd (mm) 1799 1799 1799 1799 1799 1799 1799

Total bredd inklusive dörrspeglar (mm) 2076 2076 2076 2076 2076 2076 2076

Total höjd – olastad (mm) 1434 1434 1434 1434 1434 1434 1434

Hjulbas (mm) 2697 2697 2697 2697 2697 2697 2697

Spårvidd fram (mm) 1537 1537 1537 1537 1537 1537 1537

Spårvidd bak (mm) 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

Markfrigång – med förare (mm) 129 129 129 129 129 129 129

Max. sittplatser (personer) 5 5 5 5 5 5 5

Vändcirkel – vid kaross (m) 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,6 11,6

Ratt mellan fulla utslag (rattvarv) 2,76 2,76 2,76 2,6 2,6 2,6 2,6

Volym

Bagagerumskapacitet – uppfällt baksäte, last till 

ruta (inkl undre bagagerum) (liter, VDA-metoden)
478 420 420 478 478 478 420

Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till 

ruta (inkl undre bagagerum) (liter, VDA-metoden)
828 770 770 828 828 828 770

Bagagerumskapacitet – uppfällt baksäte, last till 

tak (inkl undre bagagerum) (liter, VDA-metoden)
550 492 492 550 550 550 492

Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till 

tak (inkl undre bagagerum) (liter, VDA-metoden)
1245 1187 1209 1245 1267 1267 1209

Kapacitet undre bagagerum 64 6 6 64 64 64 6

Bränsletank (liter) 46 46 46 46 46 46 46

Vikt*

Tjänstevikt (kg) 1334–1364 / 1366–1397 1307–1357 / 1340–1389 1307–1357 / 1340–1389 1275–1348 / 1284–1356 1275–1348 / 1284–1356 1275–1348 / 1284–1356 1229–1243 / 1239–1253

Totalvikt (kg) 1785 / 1820 1760 / 1790 1760 / 1790 1775 1775 1775 1645 / 1655

Lastförmåga (kg) 421–451 / 423–454 403–453 / 401–450 403–453 / 401–450 416–427 / 419–491 416–427 / 419–491 416–427 / 419–491 402–416 / 402–416

Max. tillåtna axeltryck – fram/bak (kg) 945/865 / 980/865 950/835 / 985/830 950/835 / 985/830 940/855 / 950/845 940/855 / 950/845 940/855 / 950/845 885/785 / 895/785

Max. släpvagnsvikt, bromsad (kg) 1400 / 1000 N/A N/A N/A 1200 / 800 1200 / 800 1200 / 800 N/A/800

Max. släpvagnsvikt, obromsad (kg) 500 N/A N/A 500 500 500 N/A/500

Max. taklast (kg) N/A N/A 45 N/A 45 45 N/A

Säkerhet

Krockkudde på förarsida, i-SRS (utlösning i två steg)

Krockkudde på passagerarsida, SRS med 

avstängsningskontakt

Sidokrockkuddar (fram) 

Sidokrockgardiner (fram och bak) 

Nackstöd med pisksnärtskydd

Främre broms, 15-tums ventilerade skivor - - -

Främre broms, 16-tums ventilerade skivor - - - -
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Standard     Tillval    Ej tillgänglig     Del i Premium-paketet

†Bränsleförbrukning: Det här testet är avsett att ge en uppfattning om bränsleförbrukningen 

vid landsvägskörning.

* Maximala dragvikter är baserade på en 12 % lutning och är testade i enlighet med EU-

förordningar.

Säkerhet

PRESTIGE SPORT PLUS SPORT EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT S

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

Bakre broms, 15-tums hela skivor -

Bakre broms, 14-tums hela skivor - - - - - -

ABS (låsningsfritt bromssystem) 

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) 

Bromshjälp (BA) 

Fordonsstabiliseringssystem (VSA) 

Starthjälp i backar (HSA)

Främre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)

Bakre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)

ISO Fix-fästpunkter 

Nödstoppsignal 

Däcktrycksvarnare (DWS) 

Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS)

Främre kollisionsvarningssystem (FCW)

System för körfältsassistans (LKAS)

Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW) 

Avkörningsförebyggande system (RDM)

Intelligent hastighetsbegränsare 

Intelligent adaptiv farthållare (ACC)

Trafikskyltsinformation (TSR) 

Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF) - / - / - / - / - / - / - / 

Dödavinkeln information inkl backzon assistans - - - -

Säkerhet

Startspärrsystem 

Larmsystem 

Valbar dörrupplåsning 

Centrallåsning med fjärrkontroll och två  

hopfällbara nycklar
- - -

Smart Entry & Start (via fjärröppnare) - - - -

Insynsskydd -

Interiör – klädsel och inredning

Tygklädsel -

Läderklädsel - - - - -

Läderklädd ratt - -

Läderklädd växelspaksknopp  / -  / -  / -  / -  / - - -

Pedaler i lättmetall - -

Funktion och teknik

ECON-läge 

Belyst växlingsindikator (SIL) 

Elektrisk servostyrning (EPS) 

Rörelseanpassad EPS 

Elektronisk parkeringsbroms med automatiskt 
bromslås 

Tomgångsstopp  / -  / -  / -

Växelpaddlar (CVT) - / - / - / - / - - -

Adaptivt stötdämparsystem (fram och bak) - - - -

Komfort och bekvämlighet

Klimatanläggning auto A/C - - - - -

Klimatanläggning dubbla auto A/C - -

Regnsensorstyrda torkare - -

Bakre intervalltorkare -

Automatiska strålkastare med skymningssensor

Inre backspegel med automatiskt bländningsskydd - - - -

Parkeringssensorer (fram och bak) - -
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Komfort och bekvämlighet forts.

PRESTIGE SPORT PLUS SPORT EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT S

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

Elfönsterhissar (fram och bak) (upp/ned med 

snabböppningsfunktion via fjärröppnaren 

Ratt, justerbar i längd och höjdled 

Elektriskt justerbara dörrspeglar - - - - - -

Elektriskt justerbara och uppvärmbara dörrspeglar -

Elektriskt infällbara dörrspeglar - -

Fjärrstyrd fällning av yttre backspeglar (via 

fjärröppnaren)
- -

Makeupspeglar i solskydd - - - - - -

Belysta makeupspeglar i solskydd -

Tillbehörsuttag (fram) 

Tillbehörsuttag (bak) - -

Lastkrok i bagagerum x 4 

Förarsäte, manuellt justerbart i höjdled

Elektriskt justerbart svankstöd i förarsäte - -

Elektriskt justerbart svankstöd i passagerarsäte - - - -

Mittkonsol med justerbart armstöd och  

förvaringsutrymme

Armstöd till baksäte med mugghållare - -

Ficka på förarsätets baksida - - - -

Ficka på passagerarsätets baksida -

Eluppvärmda säten (fram) -

Eluppvärmda säten (bak) - - - - -

Del-och fällbart baksäte 60/40

Förarinformation med färgdisplay

Innerbelysning

Blå instrumentbelysning - -

Röd instrumentbelysning - - - - -

Kartläsarlampa (fram) 

Skymningsbelysning - -

Belysning i bagagerum 

Belysning i handskfack - -

Instegsbelysning (fram och bak) 

Ljud och kommunikation

5-tums Monitor Audio (AM/FM) - - - - - -

Honda CONNECT (7-tums pekskärm, AM/FM/

DAB,Apple Carplay®, internetradio, integrering  

av Aha™-app*, internetsökning)

- - - - - -

Honda CONNECT med Garmin-navigering  
(7-tums pekskärm, AM/FM/DAB, Apple Carplay®, 
internetradio, integrering av Aha™-app,  
internetsökning)

 / - -

Digital DAB-radio - -

Trådlös laddning - - - -

1 x USB - - - - - -

2 x USB-uttag/HDMI-ingång∆ -

8 högtalare - - - -

High Power Audio – 11 högtalare - - - -

Rattmonterade ljudreglage -

Bluetooth™ hansfreetelefon (HFT)** -

Backkamera - -

57



Standard     Tillval    Ej tillgänglig     Del i Premium-paketet

*Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wi-Fi-tjudring eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roamingavgifter kan tillkomma för användning av appar på Honda CONNECT.

Endast iPhone 5 eller nyare versioner med iOS 8.4 eller senare är kompatibla med Apple CarPlay®. Tillgång till Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och service kan variera och kan förändras löpande.  

**Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.

ΔAnvänd alltid den rekommenderade USB-minnesenheten. En del enheter med USB-minnen fungerar inte med den här ljudenheten.

Utsida

PRESTIGE SPORT PLUS SPORT EXECUTIVE ELEGANCE COMFORT S

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.5 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

1.0 VTEC TURBO 
6MT / CVT

Hajfensantenn 

Dörrhandtag i karossens färg -

Kromade dörrhandtag - - - - - -

Dörrspeglar i karossens färg - - - - -

Dörrspeglar i karossens färg med integrerad  

LED-indikator 
- -

Öppningsbart glastak - - - -

Yttre sportdekor (fram / bak / sidotröskel) - - - - -

Mittmonterade dubbla avgasrör med  

kromade slutrör
- - - - -

Kromad grill - - - - - -

Svart grill -

Fönsterlist i krom - -

Svart fönsterlist - - - - -

Tonade rutor - -

Yttre belysning

Halogenstrålkastare - - - -

LED-strålkastare - - -

Automatisk helljusomkoppling (HSS) 

Strålkastarspolare -

Främre dimljus - - - - - -

Främre dimljus (LED) - - -

LED-Varselljus

Högt placerat bromsljus 

Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)

Hjul

16-tums stålfälgar - - - - - -

16-tums lättmetallfälgar - - - - - -

17-tums lättmetallfälgar - -

Däck 215/55 R16 - - - - -

Däck 235/45 R17 - -

Däckreparationssats
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DRÖMMAR 

GÅR 

VERKLIGEN I 

UPPFYLLELSE

Drömmar kan vara kraftfulla. De driver dig 

att uppnå mer, att utforska nya idéer, nya 

tekniker och upptäcka nya sätt att lösa 

problem. De kan ge dig inspirationen att 

utforma och bygga en riktig superbil som 

nya, dramatiska NSX.

Drömmen om en bättre värld för människor 

har gett upphov till en humanoid robot vid 

namn ASIMO, flygfärder med HondaJet 

och några av världens mest populära 

motorcyklar. Kunskapen vi får från allt vi 

gör och allt vi lär oss överförs till allt vi 

tillverkar, och så även till Civic.

Modellen som visas är en Civic 5-dörrars Sport Plus 1.5 VTEC TURBO i Rallye Red.60



Uppgifterna avser inte någon specifik produkt på marknaden. Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer utan 

tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja 

sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Publikationen utgör inte på något sätt något åtagande från företagets sida gentemot 

annan part. Vid all försäljning gäller leverantörens eller återförsäljarens försäljnings- och garantivillkor. Information om villkoren erhålls skriftligt på begäran. 

Kontakta din Honda-återförsäljare för närmare upplysningar. Återförsäljaren kan alltid lämna aktuell information och noggranna beskrivningar av utrustning 

och funktioner. Ändringar kan ha förekommit sedan senaste trycktillfället. Senaste uppdaterade broschyren hittar du på honda.se.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige

Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se

Civic 5D TH1SE
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