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MOŽNOSTÍ

Originálne príslušenstvo značky 

Honda bolo navrhnuté a vyrobené 

podľa rovnako prísnych štandardov 

ako každá Honda. Je teda odolné, 

bezpečné a zaručene bude sedieť. 

Stačí si vybrať, čo je pre vás to pravé.
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ŠPORT A DIZAJN

Vylepšite športovú povahu vašej Hondy Civic naším skvelým 

radom športových a dizajnových možností.

Dajte svojej Honde Civic účelnejší a dynamickejší ráz. 

Balík zahŕňa: Predný spojler, zadný difúzor, 
spodnej lišty dvier a spojler veka batožinového 

priestoru v čiernej farbe

SPORT BALÍK
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SPODNÁ LIŠTA DVERÍ - CHRÓMOVANÁ 

Chrómované spodné dverové dekorácie 

dodávajú bočnému profilu kultivovanosť.

SPODNÁ LIŠTA DVERÍ - ČIERNA 

Čierne spodné dverové dekorácie zdôrazňujú 

dynamický štýl Hondy Civic.
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SPOJLER VEKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Elegantný farebne zladený spojler krytu 

batožinového priestoru dodá zadnej časti 

vašej Hondy Civic viac športového štýlu.

PREDNÝ SPOJLER A ZADNÝ DIFÚZOR
Tieto pútavé predné a zadné lišty zdôrazňujú nápadný 

profil Hondy Civic.
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POHODLIE A 
INTERIÉR
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Tieto položky sú k dispozícii ako balík osvetlenia alebo aj ako jednotlivé doplnky.

OSVETLENIE PRIESTORU NÔH

Po otvorení dverí a zapnutí svetiel sa rozsvieti 
predný priestor nôh, čo dodá interiéru vášho 

automobilu jemné, elegantné a pokojné osvetlenie.

OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY DVIER

Tieto modré osvetlené prahové lišty vyrobené z 

leštenej nerezovej ocele sa aktivujú po otvorení dverí 

a pomáhajú chrániť vnútorné dvere pred škrabancami 

a ryhami. Zahŕňa: osvetlené predné  

a neosvetlené zadné lišty.

OSVETLENIE KONZOLY

Osvetľuje postrannú časť konzoly a dodáva 

jemné osvetlenie interiéru vášho vozidla 

ambientným modrým svetlom.

OSVETLENIE OBKLADOV DVERÍ 
Otvorte dvere a elegantné modré svetlo 

zvýrazní kľučky dverí a vrecká.
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OSVETLENIE PRIESTORU NÔH - SPORT
Po otvorení dverí a zapnutí svetiel sa rozsvieti 

predný priestor nôh, čo dodá interiéru športové 

červené osvetlenie. 

OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY DVIER - SPORT

Tieto červené osvetlené prahové lišty vyrobené z 

leštenej nerezovej ocele sa aktivujú po otvorení 

dverí a pomáhajú chrániť vnútorné dvere pred  

škrabancami a ryhami. Zahŕňa: osvetlené predné 

a neosvetlené zadné lišty. 

OSVETLENIE KONZOLY - SPORT
Osvetľuje postrannú časť konzoly a dodáva jemné 

osvetlenie interiéru vášho vozidla. 

OSVETLENIE OBKLADU DVIER - SPORT 

Otvorte dvere a ambientné svetlo zvýrazní 

kľučky dverí a vrecká. 

Tieto položky sú k dispozícii ako balík osvetlenia  alebo aj ako jednotlivé doplnky.
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VEŠIAK NA KABÁT

Už žiadne pokrčené kabáty alebo saká – teraz môžete 

prísť elegantne a štýlovo ako vaša Honda Civic.

STREDOVÁ TAŠKA
Elegantný nápad, ktorý vám umožní 

všetko potrebné upratať a skryť.

Tieto elegantné a pohodlné koberčeky majú čierne 
odolné nubukové spoje a štýlový tkaný znak Hondy 

Civic.
Zahŕňa: predné a zadné rohože.

ZÁVESNÝ ORGANIZÉR
Pomocou tohto šikovného šetriča priestoru 

bude váš interiér čistý a uprataný.

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ KOBERČEKY

08



DETSKÁ AUTOSEDAČKA HONDA KID FIX DETSKÁ AUTOSEDAČKA SKUPINA 1 DUOPLUS

Originálne detské sedačky značky Honda zabezpečujú 

dokonalú ochranu vášho dieťaťa od narodenia do 12 

rokov. V ponuke sú dve možnosti inštalácie - ISOFIX alebo 

3-bodový bezpečnostný pás.

DETSKÁ AUTOSEDAČKA SKUPINA 0 
BABY SAFE PLUS II

PRAHOVÉ LIŠTY DVIER

Leštená nerezová oceľ chráni vnútornú časť 

dvier pred škrabancami.
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KOMUNIKÁCIA

Doplnky, vďaka ktorým zostanete pripojený a vaši 

cestujúci sa budú môcť zabávať.

DRŽIAK NA TABLET

Dodáva sa kompletne so základom opierky hlavy a je 

vhodný pre každý tablet od 7“ do 11,6“.  

Má elegantnú sklopnú funkciu, takže ho možno  

upraviť pre najpohodlnejšie sledovanie.

BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA NA TELEFÓN

Bezdrôtová nabíjačka značky Honda zabezpečí, 

aby vášmu smartfónu nikdy nedošli sily. 

 Stačí, ak svoj smartfón položíte na integrovanú 

nabíjaciu podložku. Na jednoduché nabíjanie už 

nepotrebujete žiadne káble.
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ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE

Dodáva sa s 13-kolíkovým káblom a s 
ľahkosťou utiahne karavan alebo 
príves. Keď nie je potrebné, dá sa 

odpojiť. Ťažná kapacita je 1400 kg a 
75 kg zvislého zaťaženia. 

CESTOVANIE
Využite svoju Hondu Civic a život 

naplno.
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NOSIČ BICYKLOV THULE - COACH

Vytvorený firmou Thule, overený Hondou. Tento doplnok odnesie dva bicykle, jednoducho sa inštaluje, má 
sklápaciu funkciu, ktorá zabezpečuje ľahký prístup do batožinového priestoru, a je vybavený systémom 

proti odcudzeniu. Dodáva sa s 13-kolíkovým konektorom a vyžaduje si 13-kolíkový kábel pre prívesy. 

NOSIČ BICYKLOV THULE - EASYFOLD

Vytvorený firmou Thule, overený Hondou. Tento skladací nosič bicyklov robí presne to, čo naznačuje 
jeho názov: ľahko sa skladá a pomôže vám s prenášaním a skladovaním. Odnesie dva bicykle, 

jednoducho sa inštaluje, má sklápaciu funkciu, ktorá zabezpečuje ľahký prístup do batožinového 
priestoru, a je vybavený bezpečnostným systémom proti odcudzeniu. Dodáva sa s 13-kolíkovým 

konektorom a vyžaduje si 13-kolíkový kábel pre prívesy. 

12



OCHRANA

Chráňte auto, ktoré milujete.

KRYT ČELNÉHO SKLA

Kryt čelného skla pôsobí ako štít proti rôznym vplyvom a ochráni aj 

zrkadlá a predné bočné okná pred zlým počasím, keď je vaše auto 

zaparkované vonku. Kryt je ozdobený logom Civic. 

BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY 

 Bočné lišty karosérie zdôrazňujú dynamický 

štýl Hondy Civic a pomáhajú chrániť 

pred poškriabaním.
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PREDNÉ A ZADNÉ GUMENÉ KOBERČEKY S OKRAJMI

Pevné a odolné čierne gumové rohože majú vyrazené logo Civic a sú 

vybavené robustnými okrajmi, ktoré dodajú interiéru vašej Hondy Civic 

ochranu naviac. Sú k dispozícii ako predné alebo zadné balenie.

VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Táto vodotesná, protišmyková podložka je dokonale tvarovaná, 

aby sa zmestila do úložného priestoru vašej Hondy Civic. Má 

zvýšené okraje a vyrazené logo Civic a ochráni batožinový 

priestor pred nečistotami a poškriabaním.

PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERKY

Pomáhajú chrániť vašu Hondu Civic 

a vozidlá za vami pred kamienkami 

a sprejom.

Tieto položky sú k dispozícii v rámci praktik balíka alebo aj ako jednotlivé doplnky.
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PREHĽAD
Prispôsobte si Hondu Civic s originálnym príslušenstvom.

ŠPORT A DIZAJN

OPIS ČÍSLO DIELU

Sport balík 08E0P-TEA-SP0

Sport balík 08E0P-TEA-SP0

Zadný difúzor 08F03-TED-6T0A

Spodná lišta dverí - čierna 08F57-TED-610A

Spojler veka batožinového 

priestoru

08F10-TED-6T0

Spodná lišta dverí - 
chrómovaná

08F57-TED-600

POHODLIE A INTERIÉR

OPIS ČÍSLO DIELU

Balík osvetlenia 08E0P-TEA-ILL

Balík osvetlenia - Sport 08E0P-TEA-ILLRS

Modré predné ambientné 

osvetlenie priestoru nôh

08E10-TEA-600

Predné osvetlenie 
priestoru nôh - Sport

08E10-TEA-600A

Osvetlené prahové lišty dvier - 
Sport

08E12-TEA-600

Osvetlenie konzoly 08E16-TEA-610
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Čísla dielov a obsah sa môžu meniť. Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na autorizovaného predajce spoločnosti Honda.

POHODLIE A INTERIÉR

OPIS ČÍSLO DIELU

Osvetlenie konzoly - Sport 08E16-TEA-610A

Osvetlenie zárubne dvier 08E20-TEA-600

Osvetlenie zárubne dvier - Sport 08E20-TEA-600A

Prahové lišty dvier 08F05-TEA-600

Závesný organizér 08MLW-UTI-FRBAG

Stredová taška 08MLW-UTI-RRBAG

POHODLIE A INTERIÉR

OPIS ČÍSLO DIELU

Elegantné podlahové koberčeky 08P15-TEA-610A

Detská autosedačka skupina 2+3 

Kidfix XP SICT

08P90-T7S-600

Detská autosedačka skupina 1 Duo 

Plus ISOFIX

08P90-TA2-603

Detská autosedačka skupina 0+ 

Baby-Safe Plus

08P90-TA2-605D

Vešiak na kabát 08U08-E6J-610D
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OCHRANA

OPIS ČÍSLO DIELU

Praktik balík 08E0P-TEA-PR0

Predné a zadné zásterky 08P00-TED-600

Bočné ochrané lišty:

- Crystal Black Pearl

- Taffeta White

- Lunar Silver metalíza

-  Brilliant Sporty Blue metalíza 
- Rallye Red

-  Midnight Burgundy Pearl

-  Polished Metal metalíza

08P05-TEA-610A

08P05-TEA-620A

08P05-TEA-650A

08P05-TEA-660A

08P05-TEA-680A

08P05-TEA-690A

08P05-TEA-6J0A

Predné gumené koberčeky s okrajmi 08P18-TEA-610A

Zadné gumené koberčeky s okrajmi 08P19-TEA-610A

KOMUNIKÁCIA

OPIS ČÍSLO DIELU

Držiak na tablet 08U08-E6J-610C

Bezdrôtová nabíjačka 08U58-TEA-610A

CESTOVANIE

Thule nosič bicyklov – Coach 08L14-E09-C00

Thule nosič bicyklov – EasyFold 08L14-E09-E00

Odpojiteľné ťažné zariadenie  
+ 13-kolíkový konektor

08L92-TEA-K13
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OCHRANA

OPIS ČÍSLO DIELU

Kryt čelného skla 08P38-TED-600

Vložka do batožinového priestoru 08U45-TED-600

Bezpečnostné matice kolies
- strieborné
Bezpečnostné matice kolies
- čierne

08W42-SJD-602

08W42-T7S-600

Matice kolies - strieborná sada
Matice kolies - čierna sada

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

Čísla dielov a obsah sa môžu meniť. Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na autorizovaného predajce spoločnosti Honda.
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Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladáme však najlepšie úsilie, aby bola zabezpečená správnosť údajov 
uvedených v tejto brožúre. Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Každý predaj uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky daného distribútora alebo predajcu, kópie ktorých 
možno získať na požiadanie. Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie 

konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.

Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ. 
Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
www.honda.sk




