


Zcela nový Civic e:HEV disponuje nejvyspělejší plně 
hybridní technologií. Dokáže nabídnout dokonale 
plynulou, tichou jízdu na ryze elektrický pohon. 
Cestování je tak zábavné a navíc i úsporné. 

Model Civic 11. generace je výsledkem 25 let 
konstrukčních poznatků v oblasti hybridních 
technologií, které vyústily v úchvatnou kombinaci 
pohotových reakcí elektromotoru a špičkové 
dojezdové vzdálenosti. 

Jméno Civic je zárukou kvality – podvozek zajišťuje 
komfortní jízdu a skvělé ovládání a karoserie výrazný 
styl. Pojďme vůz prozkoumat detailněji. 

Žijte naplno 

Zobrazená je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
vo farbe Premium Crystal Blue metalíza.

AŽ 840 KM NA PLNOU NÁDRŽ 
S EMISEMI 108 G/KM

SAMONABÍJECÍ, 
BEZ NUTNOSTI NABÍJENÍ
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Technologie Honda e:HEV znamená, že si můžete užívat 
všech výhod elektrického pohonu, a to nepřetržitě. 
Okamžitý výkon a dechberoucí lineární zrychlení vás 
dovezou, kam jen budete chtít. 

A díky samonabíjecí pohonné jednotce, která generuje 
vlastní elektřinu, nebudete muset vůz nikdy připojovat k 
zásuvce – maximální energie s minimem úsilí. 

Dovolte, abychom vám představili Civic e:HEV – hybridní 
vůz zaměřený na řidiče. 

okamžiku
Síla přítomného 

Zobrazená je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
vo farbe Premium Crystal Blue metalíza.

REKUPERAČNÍ BRZDĚNÍ
UKLÁDÁ ENERGII PRO 
OPĚTOVNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ 

ZÁRUKA NA HNACÍ ÚSTROJÍ: 
5 LET NEBO PRVNÍCH
100 000 KILOMETRŮ
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Skutečný styl nikdy nevyšel z módy, a proto model 
Civic dělá řidičům radost již od roku 1972. 

Zcela nový elegantní design a ladné linie jsou 
základem modelu Civic nové generace – čisté, ale 
výrazné křivky vytvářejí úhlednou sportovní siluetu, 
která jednoduše budí zájem. 

Ať už jedete městem nebo mimo něj, tento vůz byl 
navržen, aby poutal pozornost.

standardní
výbavy

Styl součástí

LED SVĚTLOMETY 
SE SEKVENČNÍMI SMĚROVÝMI SVĚTLY

NOVÝ DESIGN KOL Z LEHKÝCH SLITIN 
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Zobrazena je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance 
v perleťové Platinum White.
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Pohodlně se usaďte v prostorném, stylovém 
interiéru nového modelu Civic. Díky delšímu 
rozvoru si vychutnáte více místa pro nohy a 
dokonalý komfort. 

Pečlivě navržené materiály a na první pohled 
patrná kvalita nemají konkurenci a za všech 
okolností nabízejí vytříbené prostředí. 

Jezděte stylově bez ohledu na cíl a účel cesty.

interiér
Prvotřídní 

*  Podle metodiky VDA 
Zobrazená je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
vo farbe Premium Crystal Blue metalíza.

KAPACITA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
AŽ 1 220 LITRŮ* 

VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA 
U VŠECH STUPŇŮ VÝBAVY 
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Křišťálově čistá 9” obrazovka informačního a zábavního 
audiosystému s vysokým rozlišením je vždy na dosah ruky 
uprostřed přístrojové desky. 

Užijte si úchvatný zážitek s technologiemi Civic e:HEV, 
které jsou dokonale integrovány a synchronizovány se 
systémy Android Auto, Apple CarPlay a satelitní navigací. 

To vše je součástí filozofie společnosti Honda: technologie 
s lidským rozměrem.

inovací
O špetku více

*  V závislosti na zvolené výbavě 
Zobrazena je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance 
v perleťové Platinum White.

PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM
S REPRODUKTORY BOSE*

PLNĚ DIGITÁLNÍ DISPLEJ
S 10,2” PANELEM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM*
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Soubor pokročilých funkcí systému Honda SENSING 
a 10 airbagů jsou zárukou, že bezpečnost je nedílnou 
součástí nového modelu Civic. 

Přední kamera se širokým úhlem záběru 100 stupňů 
a zcela nové přední a zadní sonarové snímače dělají z 
modelu Civic jedno z nejbezpečnějších míst na silnici. 

ve všech
Bezpečnější

VYSPĚLÉ BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
HONDA SENSING 

ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY*
PRO KOMFORT A POHODLÍ

*  V závislosti na zvolené výbavě 
Zobrazena je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance 
v perleťové Platinum White.

ohledech
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Zobrazena je Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance v perleťové Platinum White 
a Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport vo farbe Premium Crystal Blue metalíza. Více informací na www.honda.cz/civic-hybrid

Chcete mít nejnovější informace 
o novém modelu Civic e:HEV? Přihlaste 
se k odběru newsletteru a nezmeškejte 
žádnou novinku.

Chcete odhalit detaily samodobíjecí plně 
hybridní technologie Honda? Navštivte naše 

webové stránky a dozvíte se více o všech třech 
režimech pohonu nového modelu Civic e:HEV.
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Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda Civic e:HEV. Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny  
bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. 

Jezděte bezpečně  
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat • Sledujte pohyb ostatních 
účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče 
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci. 
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