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Lev livet
fullt ut

Själva namnet Civic är en kvalitetsstämpel: ett chassi
som kombinerar komfort med väghållning, och allt
detta i en oöverträffat elegant förpackning – är det
inte dags att du också tar initiativet till lite action?

01
SJÄLVLADDANDE,
INGEN KONTAKT ATT
KOPPLA IN

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.

02
UPP TILL 85 MIL PÅ
FULL TANK OCH MED
UTSLÄPP PÅ 108 G/KM
(BLANDAD KÖRNING)

Honda Civic

Den 11:e generationens Civic är produkten av 25
års hybridteknik i framkant. Resultatet är perfekt
harmoni mellan elektrisk respons och överlägsen
långsiktig ekonomi.

Nya

Helt nya Civic e:HEV är sinnebilden av fullhybridteknik när den är som mest avancerad: den kan
köras uteslutande på smidig och tyst elektrisk
batterikraft, vilket gör din åktur lika spännande
som den är effektiv.

4

5

Omedelbar
kraft

Välkommen till Civic e:HEV – förarens hybrid.

01
5 ÅRS GARANTI PÅ
i-MMD-DRIVLINAN
ELLER DE FÖRSTA 
10 000 MILEN

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.

02
REGENERATIV
BROMSNING
ÅTERVINNER ENERGI
FÖR FRAMTIDA
ANVÄNDNING

Honda Civic

Och med en självladdande drivlina som producerar
sin egen el, behöver du aldrig ansluta till elnätet –
maximal energi med minimalt krångel.

Nya

Hondas e:HEV-teknik innebär att du alltid kan
utnyttja alla fördelar med elektrifierad bilkörning:
omedelbar kraft och linjär acceleration som tar dig
dit du vill.
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Stil som
standard

I staden eller på landsvägen – det här är en bil som är
designad för att imponera.

01
ALUMINIUMFÄLGAR
I NY DESIGN SOM
STANDARD

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum White Pearl.

02
LED-STRÅLKASTARE
MED HIGH BEAM
SUPPORT SYSTEM

Honda Civic

En helt ny design och strömlinjeformad styling är
grunden för nästa generation Civic – rena, skarpa linjer
ger en elegant och sportig silhuett som pockar på
uppmärksamhet.

Nya

Stil blir aldrig omodernt, det är därför Civic har haft
nöjda förare sedan 1972.
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En kupé
i första klass
Svep in dig i en rymlig och elegant inredning: nya
Civics längre hjulbas skapar mer benutrymme och
större komfort att njuta av.

Nya

Intelligent designade textiler och en kvalitet som
du kan känna är i en klass för sig, allt detta gör
kupén till en raffinerad plats att befinna sig i – i alla
hastigheter.

Honda Civic

Vart du än ska och vad du än gör, varför inte skapa
det utrymme du behöver för att uttrycka dig själv?

01
UPPVÄRMDA FRAMSÄTEN
PÅ ALLA MODELLER

* VDA-metoden.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.

02
BAGAGEUTRYMME PÅ
UPP TILL 1 220 L*
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En touch av
innovation
En knivskarp, högupplöst 9-tums centralt
monterad infotainmentskärm ger dig kontroll med
fingertoppskänsla.

Nya

Sömlöst integrerat med Android Auto, Apple CarPlay
och satellitnavigering – njut av upplevelsen med Civic
e:HEVs synkroniserade teknik.

Honda Civic

Allt ingår i Hondas filosofi: teknik med en mänsklig
touch.

01
HELDIGITAL SKÄRM MED
10,2-TUMS HD-PANEL*

*Endast tillgänglig på Advance-modellen.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum White Pearl.

02
PREMIUMLJUD MED
HÖGTALARE FRÅN
BOSE *
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En främre videokamera med 100 graders synfält
och helt nya främre och bakre sensorer, gör Civic
till en av de säkraste platserna att befinna sig i på
vägen.

01

02

ADAPTIVA
STRÅLKASTARE*

AVANCERAD
SÄKERHETSTEKNIK
MED SENSORER

* Endast tillgänglig på Advance-modellen.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum White Pearl.

Honda Civic

En förbättrad uppsättning Honda SENSINGfunktioner och totalt 11 krockkuddar är beviset för
att säkerheten är grundbulten i nya Civic.

Nya

Säkrare
helhet
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Nya
Honda Civic

Modeller som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum White Pearl och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.

Vill du ha nyheter före alla
andra om Civic Hybrid?
Anmäl ditt intresse för
nyhetsmejl på honda.se.
Här kan du även boka
VIP-provkörning.

Upplev mer av Honda Civic e:HEV på honda.se
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

Specifikationerna avser inte någon specifik produkt på marknaden. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra
specifikationerna, inklusive färger, med eller utan föregående meddelande, vid den tidpunkt och på det sätt de finner
lämpligt. Både större och mindre ändringar kan göras. Målsättningen är dock att uppgifterna i informationsbroschyren
alltid ska vara så aktuella som möjligt. 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 skriftligen på begäran. Trots alla åtgärder för att säkerställa riktigheten i specifikationerna
kan med beaktande av den långa produktionstiden för broschyrer inte ändringar omedelbart redovisas i tryck. Kunder
rekommenderas alltid att diskutera specifikationer med sin återförsäljare, särskilt om den aktuella modellen är relaterad till
något av de utrustningsalternativ som marknadsförs.

