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More space. More versatility. More Civic. 
Viac priestoru. Viac univerzálnosti.

Viac Civic
Meno Civic bolo vždy stelesnením inovácií, čerpania skúseností 
z minulosti a pokračujúceho vývoja. Preto sme Civic Tourer ešte 
viac zdokonalili. Predný športový nárazník a skupinové svetlá 
ešte viac zvýrazňujú štýlový dizajn.

Civic Tourer je vozidlo vybavené inovatívnymi technológiami, 
pokročilými bezpečnostnými funkciami, dynamickými jazdnými 
vlastnosťami, výnimočne flexibilným interiérom a najväčším 
batožinovým priestorom vo svojej triede. Ďalší Civic, ktorý sa 
prispôsobí vášmu životnému štýlu.
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Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue.
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Rovnako ako pri každom modeli Civic 
sme chceli, aby verzia Tourer vyčnievala 

z davu, a presne to sme dosiahli. Vytvorili 
sme aerodynamické rodinné vozidlo  

s úplne jedinečným profilom a športovými 
rysmi, takže nemusíte obetovať štýl  

na úkor priestoru.

Moderný  
a športový

Viac štýlu
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Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue.



Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue.

V spoločnosti Honda majú všetky naše kroky svoj dôvod. Preto sme sa na Civic Tourer 
dívali z každého uhla. 

Nádherné elegantné plynulé línie strechy nielen dopĺňajú štýlový dizajn vozidla, ale tiež 
zlepšujú aerodynamiku. Podobne dizajn zadného bočného okna zlepšuje jeho profil, 
ale zároveň maximalizuje výhľad dozadu. 

Dynamicky tvarované svetlomety, skryté kľučky a anténa v tvare žraločej plutvy boli 
navrhnuté tak, aby pôsobili štýlovo a zároveň znižovali odpor, čím sa znižuje množstvo 
emisií a jazda je plynulejšia a tichšia, tak ako v celom modelovom rade Civic. 

Funkčnosť a dizajn
Dokonalá harmónia 
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SIEŤ NA UCHYTENIE NÁKLADU
Dve polohy siete na uchytenie nákladu zaručujú bezpečnosť pre vás a váš 
náklad. 

Dokonca sme premýšľali 
o takých detailoch, ako sú 
koberčeky. Sú navrhnuté 
tak, aby odpudzovali 
nečistoty, takže omnoho 
ľahšie vyčistíte zablatené 
stopy od topánok a vašich 
domácich miláčikov.

Batožinový priestor  
ukrýva 12 V zásuvku, ktorá 
predstavuje praktický zdroj 
energie pre pikniky a ďalšie 
vonkajšie aktivity.

STREŠNÝ NOSIČ 
Strešné lyžiny prispievajú elegantným líniám modelu Civic 
Tourer a poskytujú možnosť jednoducho pridať strešný 
nosič na prepravu väčších nákladov.

FLEXIBILNÝ PRIESTOR
Sklopte inteligentné sedadlá Magic Seats až na podlahu a získate priestor 
takmer na čokoľvek. Možnosti sú nekonečné.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD PODLAHOU                                                                   
Uschovajte svoje cennosti v bezpečí vďaka skrytému úložnému priestoru 
pod podlahou s objemom 117 litrov.

SŤAHOVACÍ KRYT                                                                                            
Kryt batožinového priestoru sa jediným dotykom automaticky zasunie 
späť a keď sa nepoužíva, je možné ho odložiť do úložného priestoru pod 
podlahou.

Od zníženia hrany batožinového priestoru pre jednoduché nakladanie až po pridanie praktických doplnkov,  
ako je nastaviteľná sieť na uchytenie nákladu alebo sťahovací kryt, ktorý uvoľníte jediným dotykom, sme vytvorili ten 
najflexibilnejší a najpraktickejší interiér, ktorý oceníte v mnohých situáciách bežného života. 

Získate tak najväčší batožinový priestor vo svojej triede s objemom 624 litrov*, úložný priestor pod podlahou  
s objemom 117 litrov a maximálny úložný priestor (so sklopenými sedadlami, po strechu) s objemom 1 668 litrov – 
dostatočný pre každú cestu.

Znížili sme hranu 
batožinového priestoru 
a zaistili, aby sa dvere 
batožinového priestoru 
otvárali vysoko, čo uľahčí 
nakladanie.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue s čiernym koženým interiérom. 
Bližšie informácie nájdete v technických údajoch na stranách 38 – 43.

Prvotriedny priestor
plný dômyselných nápadov

* batožinový objem do výšky sťahovacieho krytu
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Či už prepravujete osoby, bicykle alebo psy, v každom aute potrebujete priestor. Preto sme  
v modeli Civic Tourer využili každý centimeter, aby sme vám ponúkli prvotriedny priestor, 
ktorý bude vyhovovať všetkým vašim potrebám. 

Inovatívne sedadlá Magic Seats v modeli Civic Tourer sa dajú sklopiť do mnohých rôznych 
konfigurácií, takže môžete vytvoriť užitočný priestor pre akýkoľvek náklad, nech už je dlhý, 
vysoký alebo oboje zároveň. Sedadlá sú delené v pomere 60:40 a je možné ich sklopiť 
dohora alebo dolu, takže vytvoríte viac priestoru, než by ste čakali. Jediným jednoduchým 
pohybom zaistíte ich polohu a máte k dispozícii dokonalý flexibilný priestor.

Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive in 
Twilight Blue Metallic with 
black leather interior.

Flexibilné sedadlá Magic Seats 

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej 
farbe Twilight Blue s čiernym koženým interiérom.
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Usaďte sa  
a vychutnajte 
si jazdu

Nastavenie bedrovej 
opierky vodiča  

a bočnej podpory 
sedadla

Model shown is Civic Tourer 1.6 i-DTEC 
Executive with manual transmission, 
optional Advanced Driver Assistance 
System Pack 2, HDD navigation and 
black leather interior.

Život nie je vždy krátka cesta z bodu A do bodu 
B. Občas musíte ísť až do bodu Z.

V modeli Civic Tourer sa tam dostane pohodlne  
a štýlovo. Priestranný interiér sme zariadili vysoko 
kvalitnými materiálmi a športovým duchom, 
vďaka čomu sa v ňom budete naozaj cítiť ako 
doma. Bol vytvorený okolo vás, aby ste mali 
dokonalejší zážitok z jazdy, s funkciami ako je 
elektricky nastaviteľná tuhosť bedrovej opierky 
a bočná podpora sedadla vodiča. Ako vidíte, 
myslíme na vaše pohodlie.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive s manuálnou prevodovkou a čiernym koženým interiérom.
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Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive with manual 

transmission, optional Advanced Driver 
Assistance System Pack 2, HDD 

navigation and black leather interior.

Vo vozidle Civic Tourer ste stredobodom 
všetkého diania. Pri navrhovaní kokpitu 
sme multifunkčnú prístrojovú dosku 
modelu Civic Tourer sústredili okolo 
vodiča, vďaka čomu máte všetko doslova 
poruke. A vďaka multifunkčnému volantu 
s jednoduchým ovládaním informačného 
systému, rádia, tempomatu a ostatných 
jazdných funkcií získate vyvážené 
prostredie, ktoré vám umožňuje sústrediť 
sa na cestu pred vami.

Intuitívny 
dizajn   
Inšpirujúce myslenie

Zobrazený model je Civic Tourer 1.8 i-VTEC Executive s automatickou prevodovkou a čiernym koženým interiérom.
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Buďte vždy

pripojení
Vyvinuli sme inovatívnu a inteligentnú technológiu, s ktorou bude každá cesta 
príjemnejším zážitkom.

Civic Tourer je vybavený multimediálnym systémom Honda CONNECT, s ktorým ste vždy  
v kontakte so všetkým, čo máte v živote radi – napríklad vašou hudbou a vašimi priateľmi – a to 
všetko na jednom centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou, ktorá sa dá ovládať podobne 
ako na smartfóne.

Aby ste boli na ceste vždy v kontakte, systém Honda CONNECT ponúka vynikajúce 
pripojenie prostredníctvom internetového pripojenia Wifi* alebo mobilného smerovača Wifi.

7-palcovú dotykovú obrazovku Honda CONNECT si môžete prispôsobiť svojimi obľúbenými 
fotografiami. Na cestu si tiež môžete jednoducho vybrať zvukovú kulisu s rádiom Aha.  
Vďaka nemu môžete počúvať vaše obľúbené internetové rádio a rozhlasové programy  
z celého sveta vrátane správ, počasia a audiokníh.

Pripojenie Bluetooth vám umožňuje pripojiť smartfón k telefónnemu Handsfree systému  
vo vozidleΔ. 

Na dotykovej obrazovke môžete navyše surfovať po internete**.

Ako doplnková výbava bude k dispozícii systém Honda CONNECT + so satelitnou navigáciou 
Garmin s jednoduchým ovládaním, ktorá vám v reálnom čase poskytuje dopravné informácie, 
upozornenia na najvyššiu povolenú rýchlosť na ceste a tiež prístup k 4-ročným bezplatným 
aktualizáciám máp.

Systém Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink***.

PODĽA VLASTNÉHO ŠTÝLU †

Prispôsobte si pozadie systému Honda CONNECT svojou obľúbenou fotografiou. 
Zobrazenie si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovalo vášmu štýlu.

BLUETOOTH HANDSFREE †

Pre prístup ku všetkým kontaktom vo vašom mobilnom telefóne 
prostredníctvom intuitívnej dotykovej obrazovky.

NAVIGÁCIA GARMIN †

Garmin PhotoRealTM zobrazuje blížiace sa križovatky pomocou fotorealistických 
obrázkov križovatiek a výjazdov s indikáciou jazdného pruhu v tvare šípky pre jasné 

navádzanie. Systém obsahuje aj prediktívne trasy, zobrazenie najvyššej povolenej 
rýchlosti na ceste, 3D budovy, náhľady terénu a pod.

*  V závislosti od dostupnosti pripojenia. 
**  Funkciu je možné používať, len keď vozidlo stojí.
*** Táto funkcia je k dispozícii, len ak je smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink.  
 Táto technológia umožňuje používateľovi zrkadliť zobrazenie jeho smartfónu a získať prístup k aplikáciám v smartfóne.
†  Bližšie informácie o jednotlivých výbavách nájdete na stranách 38 – 43.
Δ Kompatibilita s rôznymi telefóny sa môže líšiť.

AHA*

Aplikácia Aha vám umožňuje pripojiť sa  
k internetovému rádiu, získať prístup k vášmu účtu  
na sociálnych sieťach Facebook™ a Twitter™ či nájsť 
reštaurácie a hotely v okolí.
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Systém odpruženia modelu Civic Tourer vytvára 
dokonalú rovnováhu medzi pohodlnou jazdou 
a agilnými jazdnými vlastnosťami. Systém 
adaptívnych tlmičov* umožňuje lepšie možnosti 
prispôsobenia bez ohľadu na to, kam vás cesta 
zavedie. 

Či už sa vydáte na dlhú cestu po vidieku, 
alebo idete skratkou po dláždenej ulici, systém 
adaptívnych tlmičov znamená, že si jednoducho 
vyberiete režim, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu 
štýlu jazdy, rýchlosti, zaťaženia a povrchu 
vozovky. 

Testovali sme ho v tých najdrsnejších  
a najrozmanitejších jazdných podmienkach 
Európy a ladili sme ho dovtedy, kým sme nemali 
istotu, že bude pripravený na všetko.

Vnímajte jazdu,
nie vozovku

Tlačidlo systému 
adaptívnych tlmičov je 
prakticky umiestnené pred 
rýchlostnou pákou.

Nastavenia sa zobrazujú 
na displeji i-MID*, pričom 
posledný použitý režim 
sa uloží, takže ho po 
naštartovaní nemusíte 
znovu vyberať.

NORMAL

Poskytuje plynulú jazdu a dobrú 
ovládateľnosť. Najlepšie nastavenie 
pre väčšinu jazdných podmienok.

COMFORT

Vďaka nižšej tlmiacej sile poskytuje 
tento režim väčší komfort  
na nerovnom povrchu.

DYNAMIC

Určený pre vodičov, ktorí milujú 
dynamickejší zážitok z jazdy. Toto 
nastavenie zlepšuje ovládateľnosť  
pri jazde v zákrutách.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue. Systém adaptívnych tlmičov je k dispozícii len pre určité výbavy. 
* Bližšie informácie nájdete v technických údajoch na stranách 38 – 43.
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Výkon,
na ktorý sa 

môžete spoľahnúť

Aby sme zaistili, že motor modelu Civic Tourer 
zvládne nároky vášho hektického životného  

štýlu, nechali sme zážihový motor 1.8 i-VTEC  
a vznetový motor 1.6 i-DTEC bežať na plný 

výkon nie niekoľko hodín, ale niekoľko dní. A to je 
poriadne veľa kilometrov. 

Spoľahlivosť je samozrejme iba jedným z faktorov. 
Preto bol náš zážihový motor 1.8 i-VTEC vyvinutý 
tak, aby rovnakou mierou poskytoval výkon a silu. 

Vďaka výkonu 142 koní a maximálnej rýchlosti 
210 km/h vám poskytuje dostatočný výkon,  

aby ste si jazdu vychutnali. 

Náš inteligentný ( „i“ v skratke i-VTEC) systém 
časovania ventilov, ktorý je k dispozícii  

s manuálnou aj automatickou prevodovkou, 
zaručuje výnimočný zážitok z jazdy vďaka 

vynikajúcemu výkonu a spotrebe paliva, takže sa 
môžete usadiť a vychutnať si jazdu.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue.
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Inovácia, výkon  
a úspornosť

KONTROLKA INDIKÁTORA 
RADENIA

TLAČIDLO ECON

Motor 1.6 i-DTEC modelu Civic Tourer, vybavený technológiou Earth Dreams, je špeciálne vyladený tak, 
aby dosahoval ideálnu vyváženosť medzi výkonom 120 koní a nízkou spotrebou paliva 3,8 l/100 km*. 

Vďaka zníženiu hmotnosti a trenia je jazda s týmto motorom plynulá a s rýchlymi reakčnými časmi.  
A s emisiami CO2 iba 99 g/km *. 

Motory 1.6 i-DTEC a 1.8 i-VTEC sú vybavené funkciou ECO Assist pre maximálne úspornú jazdu 
a funkciou vypnutia motora pri voľnobehu. Počas plynulej, úspornej jazdy svieti svetlo okolo indikátorov 
radenia na tachometri nazeleno. Manuálna prevodovka má svetelný indikátor radenia, takže môžete 
ľahko vidieť najlepší čas na preradenie rýchlosti a ušetriť palivo. 

Nech si vyberiete ktorýkoľvek motor, model Civic Tourer je postavený s ohľadom na lepšiu budúcnosť.

* Motor 1.6 i-DTEC s kombinovanou spotrebou paliva 3,8 – 3,9 l/100km, 99 – 103 g/km CO2. 
Bližšie informácie nájdete v technických údajoch na stranách 38 – 43.
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AIRBAGY

V celom vozidle Civic Tourer sme nainštalovali 
rôzne typy airbagov – od predných airbagov 
vodiča a spolujazdca až k bočným hlavovým 
airbagom – pre zvýšenie ochrany pri zrážke  
z každého smeru.

ČASOVÉ SPÍNANIE SVETIEL 

Aby sme vám uľahčili nastupovanie  
a vystupovanie z vozidla, svetlomety sa 

automaticky zapnú po odomknutí vozidla  
a vypnú za zvolený čas po jeho zamknutí.

STABILIZAČNÝ SYSTÉM VOZIDLA

Asistent stability vozidla neustále monitoruje 
priľnavosť kolies k vozovke, reguluje výkon  
a brzdnú silu, aby ste mali maximálnu kontrolu 
nad vozidlom.

SYSTÉM VÝSTRAHY POKLESU TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH

Defekt môžete dostať kedykoľvek,  
preto vás tento systém upozorňuje  
na potenciálny pokles tlaku v pneumatikách.

AKTÍVNE HLAVOVÉ OPIERKY NA PREDNÝCH SEDADLÁCH

Pri náraze zozadu sa opierky hlavy posunú dopredu 
spolu so sedadlami, aby stlmili náraz a pomohli 
zabrániť hyperextenzii krku.

SIGNALIZÁCIA  
PRI NÚDZOVOM BRZDENÍ

Ak musíte v núdzovej  
situácii prudko zabrzdiť, 
automaticky sa rozsvietia 
výstražné svetlá, aby  
varovali ostatných  
vodičov za vami. Vy sa  
tak môžete sústrediť na  
to, čo sa deje pred vami.

ELEKTRONICKÉ ROZDELENIE 
BRZDNEJ SILY

Systém elektronického rozdelenia 
brzdnej sily reguluje distribúciu 
brzdného tlaku v závislosti  
od rozloženia hmotnosti v prednej 
alebo zadnej časti vozidla. Tento 
systém prináša brzdnú stabilitu  
a výkon predovšetkým pri vysokom 
zaťažení.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

Tento systém za vás brzdí počas 
rozjazdu do kopca, čím zabráni 
spätnému chodu a zaistí, že sa bez 
problémov rozbehnete.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive.

SYSTÉM UCHYTENIA DETSKEJ SEDAČKY ISOFIX

Zaisťuje bezpečné upevnenie detských sedačiek  
na zadných sedadlách.

Moderné technológie Honda sa spojili, aby vytvorili 
model Civic Tourer, ktorý je bezpečnejší než 
kedykoľvek predtým, čo potvrdilo aj 5 hviezdičiek 
získaných v hodnotení Euro NCAP. 

Najskôr sme upravili štruktúru karosérie  
so systémom pokročilej kompatibility konštrukcie. 
Oceľová štruktúra rámu karosérie so systémom 
pokročilej kompatibility konštrukcie funguje tak,  
že rovnomerne absorbuje energiu pri kolízii  
a smeruje ju mimo pasažierov. Minimalizuje  
tiež poškodenie druhého vozidla. 

Len čo sme mali štruktúru karosérie hotovú, pridali 
sme naše najmodernejšie bezpečnostné funkcie, 
aby bola vaša rodina chránená z každého uhlu. 

V interiéri sa ako štandardná výbava dodávajú 
viaceré typy airbagov, protiblokovací brzdový 
systém (ABS), systém elektronického rozdelenia 
brzdnej sily a stabilizačný systém vozidla.  
Vďaka ďalším inteligentným funkciám ako 
napríklad brzdový asistent, ktorý zvyšuje brzdnú 
silu v núdzovej situácii, ste na cestách v takom 
bezpečí ako ešte nikdy predtým. 

Navyše k tomuto všetkému kombinuje balík 
bezpečnostných systémov tie najmodernejšie 
technológie s inteligentnými funkciami, ako 
napríklad rozpoznávanie dopravných značiek, 
upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu  
a systém pre elimináciu mŕtveho uhla.

5 hviezdičiek  
v hodnotení Euro NCAP, 

čo je maximálna  
hodnota, ktorú možno 

dosiahnuť v týchto 
nezávislých testoch.

Bezpečnosť 

na prvom mieste
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SYSTÉM PRE AKTÍVNE BRZDENIE V MESTSKEJ PREMÁVKE (DO 30KM/H)BALÍK ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV OBSAHUJEExtra inteligentný

Extra bezpečný Aby ste počas jazdy v meste mali 
čo najvyššiu šancu predísť kolízii, 
tento systém dokáže monitorovať 
vzdialenosť medzi vaším vozidlom  
a vozidlom pred vami.

Ak sa budete aj naďalej približovať  
k zistenému vozidlu, Civic vydá zvukovú  
a vizuálnu výstrahu na displeji i-MID.

Pokiaľ stále nereagujete a hrozí 
kolízia, mestský núdzový brzdový 
asistent dokáže automaticky núdzovo 
zabrzdiť, aby čo najviac znížil rýchlosť. 
Pri dobrých jazdných podmienkach 
dokáže kolízii zabrániť úplne.

1

2

3

Zobrazené modely sú Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue a Civic 1.6 i-DTEC Executive v perleťovej farbe White Orchid.

My tomu rozumieme najlepšie, a preto ponúkame 
balík asistenčných systémov.

Systém pre aktívne brzdenie v mestskej  
premávke, ktorý je štandardnou výbavou  

od výbavy Comfort, monitoruje premávku  
pred vozidlom a vie v prípade potreby zabrániť zrážke. 

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť jazdy, využite  
naše najmodernejšie technológie, ako napríklad 

upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu  
alebo upozornenie na nebezpečenstvo kolízie,  

ktoré monitoruje priestor pred vozidlom, čím pomáha 
predchádzať kolíziám a zvýšiť bezpečnosť jazdy.

UPOZORNENIE NA VOZIDLÁ 
BLÍŽIACE SA Z BOKU

Toto upozornenie dokáže pri cúvaní 
zistiť vozidlá blížiace sa z oboch strán 
a upozorniť vodiča na bezprostredné 
nebezpečenstvo. 

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA 
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

Systém rozpoznávania dopravných 
značiek rozlišuje dopravné značky až 
do vzdialenosti 100 m a vodičovi tieto 
informácie odovzdáva prostredníctvom 
displeja i-MID. Naraz je možné zobraziť 
dve značky.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE  
Z JAZDNÉHO PRUHU

Upozornenie na vybočenie z jazdného 
pruhu rozpoznáva počas jazdy 
značenie na ceste, a ak sa vozidlo 
vychýli z aktuálneho pruhu bez 
aktivácie ukazovateľa smeru, systém 
vás upozorní zvukovou aj vizuálnou 
výstrahou.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE 
DIAĽKOVÝCH SVETIEL

Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel vyhodnocuje jazdné podmienky 
okolo vás a automaticky prepína medzi 
diaľkovými a stretávacími svetlami.

UPOZORNENIE  
NA NEBEZPEČENSTVO KOLÍZIE

Ak predná kamera zachytí vozidlo  
pred vami, systém vás upozorní  
na nebezpečenstvo čelnej kolízie, čím vám 
umožní vykonať potrebné kroky.

SYSTÉM PRE ELIMINÁCIU 
MŔTVEHO UHLA

Systém vás upozorní, keď zistí vozidlá 
vo vašom mŕtvom uhle – zmena 
jazdného pruhu a predbiehanie sú tým 
bezpečnejšie.
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Elektricky ovládaná bedrová 
opierka a bočná podpora 

sedadla vodiča

Bedrovú opierku a bočnú podporu  
sedadla vodiča je možné nastaviť  

pre pohodlie a oporu.

Inteligentné 
bezkľúčové 

odomykanie  
a štartovanie

Inteligentné bezkľúčové 
odomykanie a štartovanie 
vám umožňuje zamknúť, 
odomknúť a naštartovať 

vozidla bez toho, aby  
ste museli vybrať kľúč  

z vrecka.

Kožené interiérové 
čalúnenie

Kožené interiérové čalúnenie 
dodáva už tak dobre vybavenému 
interiéru nádych luxusu.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v metalickej farbe Twilight Blue.

KOŽENÉ ČALÚNENIE OSVETLENIE INTERIÉRU

1.8 i-VTEC
6-stupňová manuálna prevodovka
5-stupňová automatická prevodovka

1.6 i-DTEC 
6-stupňová manuálna prevodovka

17" kolesá z ľahkých zliatin
Airbag vodiča so systémom i-SRS 
(dvojstupňový)
SRS  Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné hlavové airbagy vpredu a vzadu
Aktívne hlavové opierky na predných 
sedadlách
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej 
premávke 
ABS (protiblokovací brzdový systém)
Elektronické rozdelenie brzdnej sily
Brzdový asistent
Stabilizačný systém vozidla
Asistent rozjazdu do kopca
Systém uchytenia detskej sedačky  
ISOFIX (zadné sedadlá)
Alarm
Kryt batožinového priestoru
Inteligentné bezkľúčové odomykanie  
a štartovanie
Kožené interiérové čalúnenie
Kožený volant a kožená hlavica  
rýchlostnej páky
Športové hliníkové pedále
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Systém start-stop (len s MT prevodovkou)Δ

Adaptívne tlmiče vzadu
Duálna automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
clonou
Automatické stierače s dažďovým 
senzorom
Automatické spínanie svetiel pri zotmení 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Elektricky ovládané okná s diaľkovým 
ovládaním (pomocou kľúča)
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektricky nastaviteľné, sklopné  
a vyhrievané spätné zrkadlá
 

Diaľkovo sklopné spätné zrkadlá 
(pomocou kľúča)
Elektricky ovládaná bočná podpora 
sedadla vodiča
Elektricky ovládaná bedrová opierka 
jazdca a spolujazdca
Vyhrievané sedadlá vpredu
Sedadlá Magic Seats
Odkladací priestor pod podlahou 
batožinového priestoru
Modré ambientné osvetlenie interiéru 
(výplň predných dverí)
7" displej s dotykovou obrazovkou 
Honda CONNECT +: tuner AM/FM/DAB, 
Aha*, možnosť pripojenia na internet *, 
navigácia Garmin a prehrávač CD

 

Bluetooth Handsfree**
Zadná parkovacia kamera
Tmavé bočné a zadné sklá
Strieborné strešné lyžiny
Ostrekovače svetlometov
Predné hmlové svetlá
Halogénové svetlomety
Svetlomety LED
Denné svietenie LED
Časové spínanie svetiel

Balík bezpečnostných systémov, ktorý obsahuje:
 Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie 
 Systém rozpoznávania dopravných značiek
 Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
 Systém pre elimináciu mŕtveho uhla 
 Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku
 Automatické prepínanie diaľkových svetiel

* Aplikácia Aha (vrátane internetového rádia) a prístup na internet je dostupný prostredníctvom zdieľania internetového pripojenia Wifi* alebo mobilného  
 smerovača Wifi. Odporúčame, aby ste si skontrolovali váš paušálny balík mobilných služieb pre úplnú dostupnosť internetového pripojenia. Prístup na  
 internet je možné používať, len keď vozidlo stojí. Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je  
 smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).  
** Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
Δ Iba manuálna prevodovka.  
Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 38 – 43.

EXECUTIVE>

Ú R O V N E  V Ý B AV Y  :  2 9



Adaptívne tlmiče

3 nastavenia pruženia Normal, 
Comfort a Dynamic vám umožňujú 

vybrať si jazdu podľa daných 
podmienok.

Parkovacie senzory

Parkovacie senzory 
vpredu a vzadu vám 
uľahčujú parkovanie.  

Čím viac sa blížite 
k predmetu, tým 

naliehavejší je opakovaný 
zvukový signál.

Kryt hrany 
batožinového 
priestoru  

Tento dômyselný 
kryt z nehrdzavejúcej 
ocele chráni karosériu 
pred každodenným 
opotrebovaním.

Zatmavené bočné  
a zadné sklá

Poskytujú súkromie a prepúšťajú 
menej slnečného svetla do zadnej 
časti vozidla.

Strieborné  
strešné lyžiny

Dobre vyzerajú a sú 
praktické, tak ako samotný 
Civic Tourer.

ŠPORTOVÉ HLINÍKOVÉ 
PEDÁLE 

SVETLOMETY LED

1.8 i-VTEC
6-stupňová manuálna prevodovka
5-stupňová automatická prevodovka

1.6 i-DTEC
6-stupňová manuálna prevodovka

17" kolesá z ľahkých zliatin
Airbag vodiča so systémom i-SRS 
(dvojstupňový)
SRS  Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné hlavové airbagy vpredu a vzadu
Aktívne hlavové opierky na predných 
sedadlách
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej 
premávke 
ABS (protiblokovací brzdový systém)
Elektronické rozdelenie brzdnej sily
Brzdový asistent
Stabilizačný systém vozidla 
Asistent rozjazdu do kopca 
Systém uchytenia detskej sedačky  
ISOFIX (zadné sedadlá)
Alarm
Kryt batožinového priestoru
Kožený volant a kožená hlavica  
rýchlostnej páky
Športové hliníkové pedále
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Systém start-stop (len s MT prevodovkou)Δ

Adaptívne tlmiče vzadu
Duálna automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
clonou
Automatické stierače s dažďovým 
senzorom
Automatické spínanie svetiel pri zotmení 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Elektricky ovládané okná s diaľkovým 
ovládaním (pomocou kľúča)
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektricky nastaviteľné, sklopné  
a vyhrievané spätné zrkadlá
Diaľkovo sklopné spätné zrkadlá 

(pomocou kľúča)
Vyhrievané sedadlá vpredu
Sedadlá Magic Seats
Kryt nakladacej hrany batožinového 
priestoru z nehrdzavejúcej ocele
Odkladací priestor pod podlahou 
batožinového priestoru
Honda CONNECT +: tuner AM/FM/DAB, 
Aha*, možnosť pripojenia na internet*, 
navigácia Garmin a prehrávač CD
Bluetooth Handsfree**
Zadná parkovacia kamera
Tmavé bočné a zadné sklá
Strieborné strešné lyžiny

Ostrekovače svetlometov
Predné hmlové svetlá
Halogénové svetlomety
Svetlomety LED
Denné svietenie LED
Časové spínanie svetiel

Doplnková výbava:
Balík bezpečnostných systémov, ktorý obsahuje:
 Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie 
 Systém rozpoznávania dopravných značiek
 Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
 Systém pre elimináciu mŕtveho uhla 
 Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku
 Automatické prepínanie diaľkových svetiel

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Lifestyle v čiernej Crystal Black Pearl.

* Pripojenie pre aplikáciu Aha (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete je prostredníctvom internetového pripojenia Wifi alebo mobilného  
 smerovača Wifi. Odporúčame, aby ste si skontrolovali váš paušálny balík mobilných služieb pre úplnú dostupnosť internetového pripojenia. Prístup na  
 internet je možné používať, len keď vozidlo stojí. Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je  
 smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).  
** Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
Δ Iba manuálna prevodovka. Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 38 – 43.

Navigácia Garmin

Fotorealistické obrázky križovatiek 
a výjazdov pre jasné navádzanie.

LIFESTYLE>
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Automatické 
spínanie svetiel  

pri zotmení

Svetlá sa automaticky 
zapnú, keď sa výrazne 

zotmie.

Zadná parkovacia 
kamera

Nachádza sa vo dverách 
batožinového priestoru, 
vďaka čomu máte pri cúvaní 
nerušený výhľad za vozidlo.

Alarm

Navrhnutý tak, aby bol 
váš Civic Tourer vždy 
zabezpečený.

Stierače s dažďovým senzorom

Stierače s dažďovým senzorom 
automaticky nastavia svoju rýchlosť 

podľa potreby.

Predné hmlové svetlá

Zaisťujú prídavné osvetlenie 
v zlých svetelných 

podmienkach, vďaka čomu 
je riadenie jednoduchšie  

a bezpečnejšie.

Kožený volant

Dodáva vášmu vozidlu  
luxusný nádych.

17" kolesá  
z ľahkých zliatin

So 17" kolesami 
 z ľahkých zliatin 
má váš Civic Tourer 
osobitý a športový 
vzhľad.

DUÁLNA 
AUTOMATICKÁ 
KLIMATIZÁCIA

BLUETOOTH  
HANDSFREE**

1.8 i-VTEC
6-stupňová manuálna prevodovka
5-stupňová automatická prevodovka

1.6 i-DTEC
6-stupňová manuálna prevodovka

17" kolesá z ľahkých zliatin
Airbag vodiča so systémom i-SRS 
(dvojstupňový)
SRS  Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné hlavové airbagy vpredu a vzadu
Aktívne hlavové opierky na predných 
sedadlách
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej 
premávke 
ABS (protiblokovací brzdový systém)
Elektronické rozdelenie brzdnej sily
Brzdový asistent
Stabilizačný systém vozidla
Asistent rozjazdu do kopca
Svetelná signalizácia pri núdzovom 
brzdení
Systém uchytenia detskej sedačky  
ISOFIX (zadné sedadlá)
Systém výstrahy poklesu tlaku  
v pneumatikách
Alarm
Kryt batožinového priestoru
Kožený volant a kožená hlavica  
rýchlostnej páky
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Systém start-stop (len s MT prevodovkou)Δ

Duálna automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Automatické stierače s dažďovým 
senzorom
Automatické spínanie svetiel pri zotmení 
Elektricky ovládané okná s diaľkovým 
ovládaním (pomocou kľúča)
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektricky nastaviteľné, sklopné  
a vyhrievané spätné zrkadlá
Diaľkovo sklopné spätné zrkadlá 
(pomocou kľúča)

Vyhrievané sedadlá vpredu
Sedadlá Magic Seats
Zrkadlá v slnečných clonách s osvetlením
Lakťová opierka vpredu a vzadu
Odkladací priestor pod podlahou 
batožinového priestoru
Autorádio s podporou MP3
USB/AUX vstup†

6 reproduktorov
Ovládanie autorádia na volante
Bluetooth Handsfree**
Zadná parkovacia kamera
Čierne strešné lyžiny

Ostrekovače svetlometov
Predné hmlové svetlá
Halogénové svetlomety
Denné svietenie LED
Časové spínanie svetiel

Doplnková výbava:
7-palcový multimediálny systém Honda 
Connect + s navigáciou Garmin  
a prehrávačom CD, tuner AM/FM/DAB, 
Aha*, možnosť pripojenia na internet*

* Pripojenie pre aplikáciu Aha (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete je prostredníctvom internetového pripojenia Wifi alebo mobilného  
 smerovača Wifi. Odporúčame, aby ste si skontrolovali váš paušálny balík mobilných služieb pre úplnú dostupnosť internetového pripojenia. Prístup na  
 internet je možné používať, len keď vozidlo stojí. Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je  
 smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).  
** Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
Δ Iba manuálna prevodovka. Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 38 – 43. 
†  Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB flash. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audiosystéme fungovať.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.6 i-DTEC Elegance v metalickej farbe Polished Metal.

ELEGANCE>
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Kryt batožinového priestoru

Sťahovací kryt sa jediným dotykom 
automaticky zasunie späť.

Elektricky nastaviteľné 
vyhrievané spätné zrkadlá

Jednoducho sa nastavujú  
na ideálny uhol a ich povrch 
rýchlo schne.Automatická 

klimatizácia

Klimatizácia automaticky 
udržiava požadovanú teplotu 
vo vozidle.

Tempomat  
s obmedzovačom 

rýchlosti

Elektronický tempomat 
vám umožňuje 

udržiavať rovnomernú 
cestovnú rýchlosť, čím 
uľahčuje jazdu na dlhé 

vzdialenosti.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR 
POD PODLAHOU. 

OVLÁDANIE 
AUTORÁDIA  
NA VOLANTE∆

Ovládacie prvky 
na volante

Vodič má prístup  
k ovládacím prvkom 
bez toho, aby musel 
zložiť ruky z volantu.

Zobrazený model je Civic Tourer 1.8 i-VTEC Comfort v metalickej farbe Lunar Silver.

1.8 i-VTEC
6-stupňová manuálna prevodovka

1.6 i-DTEC
6-stupňová manuálna prevodovka

16" kolesá z ľahkých zliatin
Airbag vodiča so systémom i-SRS 
(dvojstupňový)
SRS  Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné hlavové airbagy vpredu a vzadu
Aktívne hlavové opierky na predných 
sedadlách
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej 
premávke 
ABS (protiblokovací brzdový systém)
Elektronické rozdelenie brzdnej sily
Brzdový asistent
Stabilizačný systém vozidla
Asistent rozjazdu do kopca
Predpínače bezpečnostných pásov na 
predných sedadlách 
Svetelná signalizácia pri núdzovom 
brzdení
Systém uchytenia detskej sedačky  
ISOFIX (zadné sedadlá)
Systém výstrahy poklesu tlaku  
v pneumatikách
Kryt batožinového priestoru
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Systém start-stop (len s MT prevodovkou)Δ

Automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
spätné zrkadlá
Vyhrievané sedadlá vpredu
Sedadlá Magic Seats
Zrkadlá v slnečných clonách s osvetlením
Odkladací priestor pod podlahou 
batožinového priestoru
Autorádio s podporou MP3
USB/AUX vstup†

4 reproduktory
Ovládanie autorádia na volante
Bluetooth Handsfree**
Čierne strešné lyžiny
Ostrekovače svetlometov
Halogénové svetlomety
Denné svietenie LED
Časové spínanie svetiel
Tretie brzdové svetlo

* Pripojenie pre aplikáciu Aha (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete je prostredníctvom internetového pripojenia Wifi alebo mobilného  
 smerovača Wifi. Odporúčame, aby ste si skontrolovali váš paušálny balík mobilných služieb pre úplnú dostupnosť internetového pripojenia. Prístup na  
 internet je možné používať, len keď vozidlo stojí. Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je  
 smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).  
** Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
Δ Iba manuálna prevodovka. Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 38 – 43. 
†  Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB flash. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audiosystéme fungovať.

1.6 i-DTEC
6-stupňová manuálna prevodovka

16" kolesá z ľahkých zliatin
Airbag vodiča so systémom i-SRS 
(dvojstupňový)
SRS  Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
Bočné airbagy vpredu
Bočné hlavové airbagy vpredu a vzadu
Aktívne hlavové opierky na predných 
sedadlách
ABS (protiblokovací brzdový systém)
Elektronické rozdelenie brzdnej sily
Brzdový asistent
Stabilizačný systém vozidla
Asistent rozjazdu do kopca
Systém start-stop (len s MT prevodovkou)Δ

Predpínače bezpečnostných pásov  
na predných sedadlách 
Systém uchytenia detskej sedačky  
ISOFIX (zadné sedadlá)
Inteligentný multifunkčný displej (i-MID)
Textilné čalúnenie
Halogénové svetlomety
Denné svietenie LED
Časové spínanie svetiel

COMFORT> S>
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Vyhrievané sedadlá

Sedadlo vodiča  
a spolujazdca je vybavené 
dvojstupňovým vyhrievaním.



Zobrazené modely sú 1.6 i-DTEC Civic Tourer Executive.

FarbyČalúnenie
Nech si už pre svoj Civic Tourer vyberiete ktorúkoľvek farbu, môžeme 
vás uistiť, že naše kvalitné čalúnenie ju bude skvele dopĺňať.

Prvý dojem je dôležitý a so širokou paletou farieb  
pre Civic Tourer môžete byť tak nápadní, ako len chcete.

Čierna 
textília

Sivá 
koža

Čierna 
koža

Sivý poťah 
strechy

Executive – • • •

Lifestyle • – – •

Elegance • – – •

Comfort • – – •

S • – – •

 Legenda    • Štandardná výbava    – Nie je k dispozícii  

< 
Sivá koža

<< 
Čierna textília

< 
Čierna koža

Metalická Twilight Blue

Perleťová White Orchid

Metalická Golden Brown

Metalická Polished Metal

Perleťová Crystal Black

Metalická Lunar Silver

Milano Red

Metalická Brilliant Sporty Blue

Perleťová Passion Red

FA R B Y  :  3 73 6  :  Č A L Ú N E N I E



S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Motor / Prevodovka / Výkon kW (k)

1.8 i-VTEC / 6MT / 104 kW (142 k) x • • • •

1.8 i-VTEC / 5AT / 104 kW (142 k) x x • • •

1.6 i-DTEC / 6MT / 88 kW (120 k) • • • • •

Bezpečnostné prvky

i-SRS Airbag vodiča (dvojstupňový) • • • • •

SRS Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • • • • •

Bočné airbagy vpredu • • • • •

Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny • • • • •

Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách • • • • •

Protiblokovací brzdový systém (ABS) • • • • •

Rozdeľovač brzdnej sily • • • • •

Brzdový asistent • • • • •

Stabilizačný systém • • • • •

Asistent pre rozjazd do kopca • • • • •

Predpínače bezpečnostných pásov na predných sedadlách • • • • •

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách • • • • •

Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení • • • • •

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá) • • • • •

Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke (do 30 km/h) x • • • •

Pokročilý systém podpory riadenia

Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie

x x x •

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu 

Systém rozpoznávania dopravných značiek 

Systém pre elimináciu mŕtveho uhla 

Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku 

Automatické prepínanie diaľkových svetiel

Ochrana vozidla

Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie • • • • x

Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start) x x x x •

Imobilizér • • • • •

Alarm x x • • •

Voliteľné otváranie dverí • • • • •

Ovládanie okien pomocou kľúča x x • • •

S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Funkcie a technológie

Multimediálny LCD displej (i-MID) • • • • •

Spínač ekonomického režimu ECON x • • • •

Aktívny elektrický posilňovač riadenia • • • • •

Indikátor radenia pre ekonomickú jazdu • • • • •

Systém start-stop (len s MT prevodovkou) • • • • •

Páčky radenia pod volantom (len s AT prevodovkou) x • • • •

Adaptívne zadné tlmiče s troma režimami x x x • •

Sedadlá

Textilný interiér • • • • x

Kožený interiér x x x x •

Vyhrievané predné sedadlá x • • • •

Flexibilné sedadlá Magic Seats x • • • •

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča • • • • •

Elektricky nastaviteľná tuhosť bedrovej opierky sedadla vodiča x x x x •

Elektricky nastaviteľná tuhosť bedrovej opierky sedadla  
spolujazdca

x x x x •

Elektricky nastaviteľná bočná podpora sedadla vodiča x x x x •

Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca x x • • •

Predná lakťová opierka • • • • •

Zadná lakťová opierka x x • • •

Komfort a pohodlie

Automatická klimatizácia x • x x x

Duálna automatická klimatizácia x x • • •

Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti x • • • •

Kožený volant x x • • •

Kožená hlavica rýchlostnej páky x x • • •

Športové hliníkové pedále x x x • •

Elektrické ovládanie okien (vpredu a vzadu) • • • • •

Elektrické ovládanie okien - automatizované (vpredu) • • • • •

Elektrické ovládanie okien - automatizované (vzadu) x x • • •

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • • • •

Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca • x x x x

Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca s osvetlením x • • • •

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou x x x • •

Háčik na uchytenie nákladu v batožinovom priestore • • • • •

PREHĽAD VÝBAVY PREHĽAD VÝBAVY

•  štandardná výbava    výbava na prianie  x  nie je v ponuke
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S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Komfort a pohodlie

Kryt batožinového priestoru  
(s funkciou stiahnutia jedným dotykom)

x • • • •

Odkladací priestor pod podlahou batožinového priestoru x • • • •

Deliaca sieť v batožinovom priestore x x x • •

Ochranný kryt nákladovej hrany batožinového priestoru x x x • •

12 V zásuvka v prednom paneli • • • • •

12 V zásuvka v stredovom paneli x • • • •

12 V zásuvka v batožinovom priestore x x • • •

Osvetlenie interiéru

Modré podsvietenie ukazovateľov • • • • •

Osvetlenie batožinového priestoru • • • • •

Osvetlenie interiéru (predné a zadné) • • • • •

Lampička na čítanie (predná) x • • • •

Osvetlenie schránky pred spolujazdcom x x x x •

Modré ambientné osvetlenie interiéru x x x x •

Modré ambientné osvetlenie predných dverí x x x x •

Audio a komunikácia

Autorádio s podporou MP3 x • • x x

Multimediálny LCD displej Honda Connect + navigácia
- 7" dotyková obrazovka
- CD prehrávač - MP3 kompatibilný
- DAB Audio
- Bluetooth
- MirrorLink
- predinštalovaná navigácia Garmin 
  (aktualizácia na 5 rokov zadarmo)
- 2x USB vstup, HDMI
- 27 jazykov (obsahuje slovenský jazyk)
- zadná parkovacia kamera s dynamickým ukazovateľom smeru
  (od stupňa výbavy Elegance)

x x • •

USB / AUX vstup (kompatibilný s prehrávačmi iPod) x • • x x

4 reproduktory x • x x x

6 reproduktorov x x • x x

8 reproduktorov (320 W) x x x • •

Ovládanie autorádia na volante x • • • •

Bluetooth Handsfree x • • • •

S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Výbava exteriéru

Metalický alebo perleťový lak

Mikroanténa • x x x x

Mikroanténa v tvare žraločej plutvy x • • • •

Tmavé bočné a zadné sklá x x x • •

Stierače s dažďovým senzorom x x • • •

Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) x x x • •

Zadná parkovacia kamera x x • • •

Zadný stierač x • • • •

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá x x x x x

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá x • • • •

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá x x • • •

Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel pomocou kľúča x x • • •

Vonkajšie osvetlenie

Halogénové svetlomety • • • x x

LED svetlomety (LED stretávacie svetlomety,  
diaľkové halogénové)

x x x • •

Automatické spínanie svetiel pri zotmení x x • • •

Ostrekovače predných svetlometov x • • • •

Predné hmlové svetlá x x • • •

Denné svietenie - LED • • • • •

Tretie brzdové svetlo • • • • •

Funkcia "Coming/Leaving Home" (časové spínanie svetiel) • • • • •

Kolesá

16" kolesá z ľahkých zliatin • • x x x

17" kolesá z ľahkých zliatin x x • • •

Sada na opravu pneumatiky • • • • •

PREHĽAD VÝBAVY PREHĽAD VÝBAVY

Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia! •  štandardná výbava    výbava na prianie  x  nie je v ponuke



1.8 i-VTEC 1.8 i-VTEC 1.6 i-DTEC

Prevodovka 6MT 5AT 6MT

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1 798 1 798 1 597

Rozvod SOHC i-VTEC SOHC i-VTEC DOHC i-DTEC

Palivo Benzín (95) Benzín (95) Diesel

Pohon kolies 2 (Predné) 2 (Predné) 2 (Predné)

Počet valcov 4 4 4

Počet ventilov 16 16 16

Výkon

Maximálny výkon motora - kW (k) / otáčok za min. 104 (142) / 6 500 104 (142) / 6 500 88 (120) / 4 000

Maximálny krútiaci moment motora - Nm / otáčok za min. 174 / 4 300 174 / 4 300 300 / 2 000

Maximálna rýchlosť (km/h) 210 205 195

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)* 9,2 - 9,5 11,1 - 11,4 10,1 - 10,5

Spotreba

Kombinovaná spotreba  - CO2 (g/km)* 146 - 149 153 - 155 99 - 103

Spotreba - mesto (l/100 km)* 7,7 - 7,8 8,9 4,0 - 4,2

Spotreba - mimo mesta (l/100 km)* 5,3 - 5,5 5,2 - 5,3 3,6 - 3,8

Spotreba - kombinovaná (l/100 km)* 6,2 - 6,4 6,5 - 6,6 3,8 - 3,9

Rozmery

Dĺžka vozidla (mm) 4 590 4 590 4 590

Šírka vozidla (mm) 1 770 1 770 1 770

Šírka vozidla - vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm) 2 065 2 065 2 065

Výška vozidla vrátane antény (mm) 1 480 1 480 1 480

Rázvor náprav (mm) 2 595 2 595 2 595

Rozchod kolies vpredu (mm) 1 540 (1 530) 1 530 1 540 (1 530)

Rozchod kolies vzadu (mm) 1 540 (1 530) 1 530 1 540 (1 530)

Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 140 140 145

Objemy

Počet miest na sedenie 5 5 5

Objem batožinového priestoru (l) 624 624 624

Objem batožinového priestoru so sklopenými 
sedadlami po hranu okien (l) 1 116 1 116 1 116

Objem batožinového priestoru so sklopenými 
sedadlami po strechu (l) 1 668 1 668 1 668

Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50

1.8 i-VTEC 1.8 i-VTEC 1.6 i-DTEC

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg)* 1 359-1 425 1 388-1 453 1 378-1 497

Maximálna hmotnosť (kg) 1 790 1 830 1 870

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 400 1 000 1 400

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 500 500 500

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 75 75 75

Pneumatiky a disky kolies*

Štandardný (Alternatívny) rozmer 
disku / pneu 16 x 6 1/2 J ET 45, 205/55 R16 Comfort x S, Comfort

Štandardný (Alternatívny) rozmer 
disku / pneu

17 x 7 J ET 50, 225/45 R17 Elegance, Lifestyle, Executive Elegance, Lifestyle, Executive Elegance, Lifestyle, Executive

Dojazdové koleso x x x

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

4 590 mm 1 770 mm

1 
48

0 
m

m

2 065 mm vrátane vonkajších spätných zrkadiel

Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!  
* V závislosti od zvolenej výbavy  

Verzie vozidiel a stupne výbavy predstavené v tomto katalógu nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Presné informácie vám poskytne miestny predajca vozidiel 
značky Honda.

Na Civic sa vzťahujú nasledujúce typy záruk:
Štandardná záruka na 3 roky alebo 100 000 km
3-ročná záruka na koróziu laku
5-ročná záruka na koróziu výfuku
10-ročná záruka na koróziu podvozka
12-ročná záruka na štruktúrnu koróziu

  x  nie je v ponuke

T E C H N I C K É  Š P E C I F I K Á C I E  :  4 3



Každý model má charakter, ktorý by ste od modelu Civic Tourer očakávali. Teraz si 
pridajte svoj vlastný. Od kompletných balíkov príslušenstva až k zliatinovým ráfikom  
 – ponúkame vám všetky doplnky, ktoré potrebujete.

Rally Red
balík (EXTERIÉR)

Odlíšte sa od ostatných a prispôsobte si vozidlo podľa svojho 
vkusu. Balík pre exteriér Rally Red dodáva vášmu vozidlu 

športový výraz pomocou prvkov v červenej farbe Rally Red.

Black Edition 
balík 
Prejdite na čiernu s týmto špeciálnym doplnkovým balíkom Black Edition, 
ktorý obsahuje lesklé čierne prvky vo farbe Shiny Black.

Cargo
balík

Usporiadajte si batožinový priestor pomocou tohto 
praktického príslušenstva, ktoré ponúka jedinečnú 
kombináciu riešení úložného priestoru.

Balík
osvetlenia

V interiéri vozidla vytvára ambientnú 
atmosféru.

Obsah balíka:

-lem prednej mriežky
-kryty spätných zrkadiel 

-ozdobný strešný spojler 
Na obrázku sú 18" kolesá z ľahkých zliatin Inferno

Obsah balíka:

-predný a bočný spojler 
-zadný difúzer 
-strešný spojler 
-kryt veka nádrže 
-emblém Black Edition 

Na obrázku sú 18" kolesá z ľahkých zliatin Nitrogen

Obsah balíka:

-bočné ochranné lišty  
-prahové lišty  
-predné a zadné lapače nečistôt  

Na obrázku sú 17" kolesá z ľahkých zliatin Cobalt

Obsah balíka:

-oddeľovacia sieť 
-vložka do batožinového priestoru s predeľovacími priehradkami 
-bočná sieťka do batožinového priestoru 
-lišty nakladacieho priestoru

Obsah balíka:

-osvetlené prahové lišty 
-osvetlenie priestoru na nohy vpredu

Vyberte si svoje 
obľúbené doplnky

Praktik
balík

Balík Praktik obsahuje príslušenstvo, ktoré je štýlovo 
navrhnuté na ochranu vozidla proti odretiu, poškriabaniu, 
blatu a piesku.

Ak si chcete pozrieť všetko dostupné príslušenstvo, prevezmite si aplikáciu príslušenstva Civic Tourer v službe iTunes™ a Google Play™ ➞

P R Í S L U Š E N S T V O  :  4 5



Chrome balík
Zdôraznite eleganciu svojho vozidla Civic Tourer 
pridaním niekoľkých chrómových detailov.

Vyberte si svoje 
kolesá z ľahkých zliatin

Rally Red balík (INTERIÉR)
Maximalizujte individualitu svojho vozidla použitím balíka pre interiér 
Rally Red. Tento balík spája farebné detaily exteriéru s interiérom, 
pričom zdôrazňuje športovú stránku vozidla použitím doplnkov  
v červenej farbe Rally Red. 

Shiny Black balík (INTERIÉR)
Maximalizujte individualitu vnútri svojho vozidla použitím balíka  
pre interiér Shiny Black. Tento balík spája farebné detaily exteriéru 
s interiérom, pričom zdôrazňuje športovú stránku vozidla použitím 
doplnkov v čiernej farbe Shiny Black. 

Obsah balíka:

-dekorácie ventilácie vzduchu 
-dekorácia stredovej konzoly 
-dekorácia na volante

Na obrázku je hlavica rýchlostnej páky, elegantné rohože na podlahu

Obsah balíka:

-lem prednej mriežky
-lišty okien 
-bočné ochranné lišty 
-lišta dolnej časti dverí batožinového priestoru 
-kryt veka nádrže 

Na obrázku sú 18" kolesá z ľahkých zliatin Hydrogen

Obsah balíka:

-dekorácie ventilácie vzduchu 
-dekorácia stredovej konzoly 
-dekorácia volantu Shiny Black 

Na obrázku je hlavica rýchlostnej páky, elegantné rohože na podlahu, modré osvetlenie priestoru na nohy vpredu

Mreža na prevoz psa:
Mreža na prevoz psa má udržať domáce zvieratá  
a batožinu bezpečne v batožinovom priestore. Oddeľuje 
priestor pre cestujúcich od batožinového priestoru.

Vanička batožinového priestoru:
Dokonale tvarovaná s ohľadom na tvar batožinového 
priestoru vášho vozidla, vodotesná vanička s vyvýšenými 
okrajmi ochráni batožinový priestor pred nečistotami  
a škrabancami. Je protišmyková s logom Civic.

3D ZVUK HONDA: Hudba ešte nikdy neznela tak reálne 
Všetci chceme, aby zvukové systémy našich vozidiel verne reprodukovali 
hudbu našich vyvolených interpretov. Pridaním kompaktnej jednotky DSP 
(spracovanie digitálneho signálu) k existujúcemu zvukovému systému vo 
vašom vozidle Honda sa budete pri jeho počúvaní cítiť ako v koncertnej sále.

Parkovacie senzory:
Pridaním predných a zadných parkovacích senzorov 
je parkovanie bezpečné a jednoduché. 8 senzorov vás 
zvukovo upozorní na priblíženie k prekážke, takže môžete 
bez obáv vkĺznuť aj do tých najužších parkovacích miest. 
Grafické upozornenie môžete navyše jasne vidieť  
na inteligentnom multifunkčnom displeji vozidla (i-MID).

Odnímateľné ťažné zariadenie:
Originálne ťažné zariadenie Honda vám umožňuje 
ťahať karavan alebo príves s max. prípustnou celkovou 
hmotnosťou 1 000 až 1 400 kg*. Odnímateľná verzia má 
sklopnú zásuvku, ktorú tak nevidno, keď sa nepoužíva. 
Max. zvislé zaťaženie je 75 kg.
K dispozícii je aj pevné ťažné zariadenie

Strešné nosiče:
Rozšírte možnosti svojho vozidla silnými, bezpečnými 
strešnými nosičmi. Obsahujú štyri zámky. Maximálna 
prípustná nosnosť pomocou prídavných svoriek je 70 kg 
alebo maximálne 2 bicykle.
Dostupné nástavce: box na lyže, strešný box, nástavec na lyže a snowboard, 
strešný nástavec na bicykle

* 
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17" RADIUM 17" NEON 17" COBALT

18" KRYPTON 18" HYDROGEN 18" NITROGEN 18" INFERNO17" A 18" ARGON
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Civic je príbehom nepretržitého vývoja, prehodnocovania  
a opätovného vynachádzania, skúšania nových nápadov  
a objavovania nových technológií. 

Naši inžinieri majú jasnú predstavu o tom, že chcú zostrojiť 
vozidlo, ktoré má v rovnováhe impozantný výkon, jedinečný 
dizajn a flexibilný priestor, modelový rad, ktorý je špeciálne 
navrhnutý tak, aby mal rozmanité charaktery – hatchback 
a Tourer – vozidlá, ktoré nielenže dobre vyzerajú na ceste, 
ale sú úspešné aj na pretekárskej dráhe. Civic v mnohých 
ohľadoch dokonale odráža našu vášeň vo vytváraní vozidiel, 
ktoré ľudia radi vlastnia a samozrejme radi šoférujú.

Civic DNA

Zobrazené modely sú Civic 1.8 i-VTEC Executive v metalickej farbe Polished Metal, Civic 1.6 i-DTEC Sport 
v metalickej farbe Brilliant Sporty Blue a Civic Tourer 1.8 i-VTEC v metalickej farbe Twilight Blue.
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Sila snov
Sny môžu byť silné. Nútia vás, aby ste dosiahli viac, aby ste objavovali nové 
myšlienky, nové technológie a odhaľovali nové spôsoby riešenia problémov.  
Môžu byť inšpiráciou pre dizajn a zostrojenie skutočného superauta, akým  
je nové vzrušujúce NSX, alebo túžbu vytvoriť technologicky pokročilé CR-V. 

Vďaka snom o lepšom svete pre ľudí vznikol humanoidný robot ASIMO,  
vzlietlo lietadlo HondaJet a vytvorili sa niektoré z najobľúbenejších motocyklov  
na planéte. Znalosti získané zo všetkých vecí, ktoré robíme, a všetkých vecí,  
ktoré sa učíme, prechádzajú do všetkého, čo vyrábame – presne ako Civic. 

Zobrazený model je CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive v perleťovej farbe Passion Red.

Honda Premium Quality

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 rokov

8-ročný vernostný program
Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní značky Honda, použitím odporúčaného materiálu a originálnych náhradných dielov  
Honda v autorizovanom servise Honda v Slovenskej republike, bude vaše vozidlo kryté vernostným programom Honda Premium Quality.

Na ktoré vozidlá sa vernostný program vzťahuje:
Vernostný program je poskytovaný na vozidlá predané autorizovaným predajcom Honda v Slovenskej republike do veku 8 rokov, alebo do najazdenia 150 000 km,  
podľa toho, čo nastane skôr. Predpísaná údržba vozidla musí byť vykonávaná po celý čas u autorizovaného predajcu Honda, použitím originálnych náhradných  
dielov a odporúčaného materiálu.

Výhody vernostného programu
Aké výhody vám poskytuje vernostný program:
V prípade poruchy špecifikovaných častí vozidla, ktoré sú programom kryté, vám Honda poskytne náhradné diely na opravu úplne zadarmo.

Aké ďalšie výhody vám poskytuje vernostný program:
Okrem toho, že vernostný program zabezpečí správnu údržbu vášho vozidla, použitím tých najlepších dielov a materiálu, aký vášmu vozidlu môžete dať, zároveň  
zvyšuje jeho trhovú hodnotu po uplynutí záruky, pretože v prípade predaja môže program využiť ďalší majiteľ. Pri predaji jazdeného vozidla vám dáva ďalší významný 
argument a výhodu.

8-ročný vernostný program Honda Premium Quality môžete uplatniť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Honda v Slovenskej republike.

Čo je kryté vernostným programom:
Porucha musí mať charakter výrobnej alebo materiálovej chyby, ktorá nebola spôsobená externým faktorom, poškodením, nepovolenými úpravami, hrubým 
zaobchádzaním, používaním v rozpore s pravidlami uvedenými v používateľskej príručke alebo použitím vozidla na súťažné účely.

V prípade takejto poruchy vernostný program kryje nasledovné časti:
• Motor a jeho interné časti (s výnimkou príslušenstva motora)
• Manuálnu alebo automatickú prevodovku a jej interné časti (s výnimkou príslušenstva prevodovky)
• Hnacie hriadele (okrem gumových manžiet)
• Prevodovku riadenia (okrem spojovacích tyčí, gumových manžiet a ostatných častí hydraulického posilňovača riadenia)
• Jednotku DPS – diferenciál 4WD (okrem gumových manžiet)
• Elektronické riadiace jednotky pre motor (ECU+MICU), prevodovku (TCU), riadenie (EPS), ABS (modulátor ABS) a Airbag

Čo nie je kryté vernostným programom:
• Práca potrebná na opravu
• Spotrebný materiál, náplne a mazivá
• Spotrebné diely a diely, ktorých výmena je predpísaná pri pravidelnej údržbe
• Príslušenstvo motora (štartér, alternátor, turbodúchadlo, vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače, palivové čerpadlá, silentbloky a ostatné príslušenstvo motora)
• Príslušenstvo prevodovky (rýchlostná páka s mechanizmom, spínače, senzory a ovládacie prvky, ktoré nie sú internými časťami prevodovky, ostatné príslušenstvo prevodovky)
• Šasi, časti náprav a podvozka (s výnimkou prevodovky riadenia a hnacích hriadeľov)
• Časti hydraulického posilňovača riadenia (s výnimkou prevodovky riadenia)
• Časti brzdového systému (s výnimkou riadiacej jednotky/modulátora ABS)
• Výfukový systém (potrubie, katalyzátor, DPF filter, tlmiče výfuku, O2 senzory a pod.)
• Karosárske časti, časti interiéru, čalúnenie a lak
• Elektroinštalácia (s výnimkou špecifikovaných častí)
• Časti systému IMA vrátane batérie IMA (časti hybridného pohonu pri hybridných modeloch)
• Príslušenstvo a doplnky (ťažné zariadenie, strešné nosiče, elektronika, audio, navigácia a pod.)
• Ostatné časti, ktoré nie sú špecifikované v zozname častí krytých vernostným programom

Opýtajte sa svojho predajcu na ďalšie podrobnosti týkajúce sa 8-ročného vernostného programu Honda Premium Quality.
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Účelom tohto katalógu je predstaviť vám Hondu Civic Tourer. Vzhľadom na odlišné požiadavky na špecifikácie vozidiel v jednotlivých krajinách odporúčame 
konzultovať konkrétne špecifikácie s ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom vozidiel Honda. A to predovšetkým v prípade, že je vaša voľba závislá  
od konkrétneho vybavenia zobrazeného v tomto katalógu.

Obrázky sú ilustračné. 

Jazdite bezpečne 
Pozorne si prečítajte používateľskú príručku • Dobre sa zoznámte s novým automobilom a jeho schopnosťami • Sústredenie pomáha predvídať  
• Sledujte pohyb ostatných účastníkov premávky • Brzdite včas • Jazdite, len ak ste úplne fit a nikdy nie po požití alkoholu • Ohľaduplnosť a slušnosť 
sú známkou dobrého a skúseného vodiča 

Nevyhadzujte ma do koša. Venujte ma svojim priateľom alebo recyklujte. 

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka 
Prievozská 6, 821 09 Bratislava
www.honda.sk




