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ŽIVOT JE 
PLNÝ  

MOŽNOSTÍ

Originální příslušenství Honda bylo 

navrženo a vyrobeno dle stejně přesných 
norem, jako každý vůz Honda.

Je proto odolné, bezpečné a zaručeně 
bude pasovat. Jediné, co musíte udělat, 

je vybrat si správný model.
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SPORT A DESIGN

Zlepšete sportovní vzhled svého vozu Civic pomocí rozsáhlé 

řady sportovních a designových doplňků.

Poskytují vašemu vozu Civic účelovější a dynamičtější vzhled. 

Sada zahrnuje: přední spoiler, spodní lišty dveří, zadní 
difuzor a spoiler víka zavazadlového prostoru.

SPORT SADA
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SPODNÍ LIŠTY DVEŘÍ – CHROM 

Chromové dolní lišty dveří přidávají 
bočnímu profilu vozu extra dotek 

vytříbenosti. 

SPODNÍ LIŠTY DVEŘÍ – ČERNÉ 

Černé dolní lišty dveří zdůrazňují

dynamický styl vozu Civic.
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SPOILER VÍKA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Úhledný, barevně sladěný spoiler víka zavazadlového 

prostoru přidává zádi vozu Civic sportovní styl.

PŘEDNÍ SPOILER A ZADNÍ DIFUZOR
Tyto poutavé přední a zadní ozdobné lemy 

zdůrazňují dynamický profil vozu Civic.
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POHODLÍ A 
INTERIÉR

05



02

Tyto položky jsou k dispozici v rámci sady osvětlení nebo jako samostatné produkty.

OSVĚTLENÍ PROSTORU NOHOU VPŘEDU

Otevřením dveří a zapnutím světlometů se osvětlí 

prostor pro nohy vpředu ambientním modrým 
světlem, které vytvoří uvnitř vašeho vozidla 

uklidňující atmosféru.

PROSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY

Toto modré prosvětlení prahových lišt, 
zhotovených z leštěné nerezové oceli, se 

aktivuje při otevření dveří a pomáhá chránit 
vnitřní část dveří před poškrábáním a jiným 
poškozením. Zahrnuje: prosvětlené přední 

a neprosvětlené zadní lišty.

OSVĚTLENÍ KONZOLY

Osvětluje boční stranu konzoly a přináší tak 

do interiéru vašeho vozu jemné osvětlení 

s modrým nádechem.

OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ

Otevřete dveře a uklidňující modré světlo 
nasvítí kliky a odkládací prostory dveří.
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OSVĚTLENÍ PROSTORU NOHOU VPŘEDU - SPORT

Otevřením dveří a zapnutím světlometů se osvětlí 
prostor pro nohy vpředu červeným dynamickým 

světlem, které přidá sportovní nádech vašemu vozidlu. 

PROSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY - SPORT

Toto červené prosvětlení prahových lišt, 
zhotovených z leštěné nerezové oceli, se 

aktivuje při otevření dveří a pomáhá 
chránit vnitřní část dveří před 

poškrábáním a jiným poškozením. 
Zahrnuje: prosvětlené přední 
a neprosvětlené zadní lišty.

OSVĚTLENÍ KONZOLY -  SPORT

Osvětluje boční stranu konzoly a přináší tak 

do interiéru vašeho vozu sportovní nádech.

OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ - SPORT 
Otevřete dveře a červené světlo nasvítí kliky 

a odkládací prostory dveří.

Tyto položky jsou k dispozici v rámci sady osvětlení nebo jako samostatné produkty.
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SADA DRŽÁKU NA KABÁT

Už žádný oděv se vám ve voze nezmačká, 

můžete proto do cíle vždy dojet stylově, 

stejně jako váš vůz Civic.

STŘEDOVÁ TAŠKA
Nabízí velký úložný prostor, držák nápojů  

a vyjímatelnou chladicí tašku.

Tyto elegantní a pohodlné koberečky mají černou nubukovou 

vazbu a stylový tkaný emblém Civic. 

Zahrnuje: přední a zadní rohože.

ZÁVĚSNÝ ORGANIZÉR
Udržujte interiér vozu čistý a uklizený pomocí 

tohoto důmyslného držáku.

ELEGANTNÍ KOBERCE
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DĚTSKÁ SEDAČKA HONDA KID FIX DĚTSKÁ SEDAČKA GROUP 1 DUOPLUS

Originální dětské sedačky Honda nabízejí 

vynikající ochranu pro vaše děti od narození až 

do věku 12 let. Se dvěma možnostmi instalace 

– ISOFIX nebo tříbodový bezpečnostní pás.

DĚTSKÁ SEDAČKA GROUP 0 BABY SAFE PLUS II

PRAHOVÉ LIŠTY

Leštěná nerezová ocel, chránící prahy dveří 
před poškrábáním.
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KOMUNIKACE

Doplňky, které vás udrží ve spojení 

a zabaví vaše spolujezdce.

SADA DRŽÁKU TABLETU

Dodává se v kompletu s držákem na opěrku hlavy

 a umožňuje upevnění tabletu ve velikosti 7 až 11,6 

palce. Má otočný kloub, který umožňuje nastavení 

do nejlepší polohy pro sledování obrazu.

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA TELEFONU

Bezdrátová nabíječka telefonu Honda zajišťuje, 

aby váš chytrý telefon nikdy neměl nedostatek 

energie. Jednoduše uložte svůj chytrý telefon

 s funkcí bezdrátového nabíjení na integrovanou 

nabíjecí podložku a nechte jej v klidu nabíjet, aniž 

by vám kolem překážely kabely.
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ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Dodává se s 13kolíkovou zásuvkou 

a umožňuje snadno táhnout karavan nebo 

přívěs. Pokud jej nepotřebujete, stačí jej 

demontovat. Hmotnost taženého nákladu je 

maximálně 1 200 kg a svislé zatížení 75 kg. 

CESTOVÁNÍ

Využijte svůj vůz Civic na maximum, 

aby vám přinesl do života to nejlepší.
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NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE – COACH

Vyroben společností Thule, certifikován společností Honda. Toto příslušenství umožňuje převážet dvě jízdní kola, 

snadno se instaluje, má funkci naklápění pro snadný vstup do zavazadlového prostoru a systém zamykání bránící 

odcizení. Dodává se s 13kolíkovým konektorem a vyžaduje 13kolíkovou zásuvku tažného zařízení. 

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE – EASYFOLD

Vyroben společností Thule, certifikován společností Honda. Tento snadno skládatelný nosič jízdních kol 

přesně odpovídá svému názvu. Umožňuje snadné složení a pomáhá tak usnadnit přenášení a skladování. 

Umožňuje převážet dvě jízdní kola, snadno se instaluje, má funkci naklápění pro snadný vstup do 

zavazadlového prostoru a systém zamykání bránící odcizení a zvyšující zabezpečení. Dodává se s 13kolíkovým 

konektorem a vyžaduje 13kolíkovou zásuvku tažného zařízení. 
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OCHRANA

Chraňte vozidlo, které máte rádi.

KRYT PŘEDNÍHO OKNA

Ochranný potah proti povětrnostním vlivům. Chrání také zrcátka 

a přední boční okna v nepříznivých podmínkách, když je vůz 

zaparkován venku. S logem vozu Civic.

BOČNÍ LIŠTY

 Obložení boků karosérie zdůrazňuje dynamický 

styl vozu Civic a pomáhá jej chránit před 

poškrábáním a nečistotami.
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PŘEDNÍ A ZADNÍ GUMOVÉ KOBERCE S OKRAJI

Odolné a robustní černé pryžové rohože mají reliéfní logo Civic, vysoký okraj 

a zvyšují tak ochranu interiéru vozu Civic. Dostupné v sadě pro přední 

a zadní část vozu.

VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Dokonale tvarovaná pro úložný prostor vašeho vozu Civic. Tato

podložka do zavazadlového prostoru je protiskluzová, vybavená 

zvýšenými okraji a reliéfním logem Civic a dokonale chrání 

zavazadlový prostor před nečistotami a poškrábáním.

PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁSTĚRKY 
Pomáhají chránit váš vůz Civic 

a vozidla za vámi před odlétávajícími 

nečistotami a odstřikující vodou.

Tyto položky jsou k dispozici v rámci sady praktik nebo jako samostatné produkty.
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PŘEHLED
Přizpůsobte svůj vůz Civic pomocí originálního příslušenství.

SPORT A DESIGN

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sport sada 08E0P-TEA-SP0

Sport sada 08E0P-TEA-SP0

Zadní difuzor 08F03-TED-6T0A

Spodní lišty dveří - černé 08F57-TED-610A

Spoiler víka zavazadlového 

prostoru

08F10-TED-6T0

Spodní lišty dveří - chrom 08F57-TED-600

POHODLÍ A INTERIÉR

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada osvětlení 08E0P-TEA-ILL

Sada osvětlení - Sport 08E0P-TEA-ILLRS

Osvětlení prostoru nohou 
vpředu

08E10-TEA-600

Osvětlení prostoru nohou vpředu 
- Sport

08E10-TEA-600A

Prosvětlené prahové lišty 08E12-TEA-600

Osvětlené konzoly 08E16-TEA-610
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Objednací čísla a obsah se může měnit. Nejpřesnější informace vám poskytne autorizovaný dealer společnosti Honda.

POHODLÍ A INTERIÉR

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Osvětlení konzoly - Sport 08E16-TEA-610A

Osvětlení obložení dveří 08E20-TEA-600

Osvětlení obložení dveří - Sport 08E20-TEA-600A

Prahové lišty 08F05-TEA-600

Závěsný organizér 08MLW-UTI-FRBAG

Středová taška 08MLW-UTI-RRBAG

POHODLÍ A INTERIÉR

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Elegantní koberce 08P15-TEA-610A

Dětská sedačka, Group 2+3 Kidfix 

XP SICT

08P90-T7S-600

Dětská sedačka, Group 1 Duo Plus 

ISOFIX

08P90-TA2-603

Dětská sedačka, Group 0+ Baby-

Safe Plus

08P90-TA2-605D

Sada držáku na kabát 08U08-E6J-610D
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OCHRANA

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Praktik sada 08E0P-TEA-PR0

Přední a zadní zástěrky 08P00-TED-600

Boční lišty
– perleťové černá Crystal

– bílá Taffeta

– stříbrná metalíza Lunar

– modrá metalíza Brilliant Sporty

– červená Rallye

–  perleťová červená Midnight 

Burgundy 

–  metalíza, leštěný kov

08P05-TEA-610A

08P05-TEA-620A

08P05-TEA-650A

08P05-TEA-660A

08P05-TEA-680A

08P05-TEA-690A

08P05-TEA-6J0A

Přední gumové koberce s okraji 08P18-TEA-610A

Zadní gumové koberce s okraji 08P19-TEA-610A

KOMUNIKACE

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada držáku tabletu 08U08-E6J-610C

Sada bezdrátové nabíječky 08U58-TEA-610A

CESTOVÁNÍ

Nosič jízdních kol Thule – Coach 08L14-E09-C00

Nosič jízdních kol Thule – EasyFold 08L14-E09-E00

Odnímatelné tažné zařízení 
+ 13pinová zásuvka

08L92-TEA-K13
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OCHRANA

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Kryt předního okna 08P38-TED-600

Vložka do zavazadlového 
prostoru

08U45-TED-600

Bezpečnostní matice kol - stříbrné
Bezpečnostní matice kol - černé

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Matice kol - stříbrná sada
Matice kol - černá sada

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

Objednací čísla a obsah se může měnit. Nejpřesnější informace vám poskytne autorizovaný dealer společnosti Honda. 
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Výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikace, včetně barev, a to i bez oznámení a tak často a takovým způsobem, jak považuje za vhodné. Může se to týkat velkých i malých změn. Výrobce se však snaží zachovávat přesnost údajů uvedených v této brožuře. Tato publikace v žádném případě 
nepředstavuje jakoukoli nabídku ze strany společnosti. Veškerý prodej zajišťuje příslušný distributor nebo prodejce na základě standardních prodejních podmínek a záruky poskytované tímto distributorem nebo prodejcem, přičemž příslušné kopie lze od nich získat na požádání. Navzdory 

veškerému úsilí o zajištění přesnosti údajů jsou brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a nemohou tedy vždy bezprostředně odrážet změny specifikací nebo v některých ojedinělých případech poskytovat konkrétní informace. Zákazníci by proto měli příslušné specifikace 
vždy projednat s prodejcem, zejména závisí-li výběr modelu na některé z uváděných charakteristik.

Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v EU. 
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz




