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PRETEKÁRSKA DNA
Nový Civic Type R je vozidlo, ktoré mohla vyrobiť len Honda. Odzrkadľuje  

sa v ňom jedinečné myslenie, naše úsilie o neustále inovácie a neúnavná snaha veci 
zlepšovať. Túžbu vytvoriť dokonalé športové auto na cestu aj pretekársku dráhu  

má vloženú do jeho DNA a prejavuje sa v každej krivke jeho karosérie.

Toto vozidlo sme vytvorili preto, aby sme vám priniesli silný zážitok z jazdy.  
Vdýchli sme mu dušu, vďaka čomu vás osloví tak, ako to veľa áut nedokáže.

Zobrazený model je Civic Type R GT vo farbe Prémiová Championship White.
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VŽDY  
ŽIADAJTE 

VIAC
Reputácia našej spoločnosti sa zakladá  

na technickej dokonalosti a na inováciách. 
Milujeme náročné úlohy, neberieme veci 

ako samozrejmosť a vždy sa usilujeme 
napredovať. Nikdy neprešľapujeme  

na mieste. Nový Civic Type R je stelesnením 
všetkého, čo sme sa naučili a predstavuje 

naše ambície. Od základu sme ho 
prepracovali a každá súčiastka bola 

vytvorená a testovaná s cieľom, aby sme 
vám poskytli maximálnu radosť z jazdy. 
Výsledkom je vozidlo, ktoré vzbudzuje 

vášeň a oprávnene sa môže nazývať Type R.
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Navrhnuté s dôrazom na výkon – športový 
tvar auta nie len agresívne vyzerá,  
ale je najmä funkčný. Každá krivka  

a každý aerodynamický detail spolupracujú 
pri optimalizácii prúdenia vzduchu, 

zvyšujú prítlak a zaisťujú lepšie riadenie  
a stabilitu vo vysokej rýchlosti.

PRETEKÁRSKE 
AUTO  

NA CESTY



K vysokovýkonným technológiám patria 
motoristickým športom inšpirované prvky, akými 

sú napríklad chladenie bŕzd, aerodynamický 
zadný spojler, ľahká hliníková kapota s nasávaním 

vzduchu a v strede umiestnený výfuk s tromi 
koncovkami.
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ZÁŽITOK  
S NÁZVOM 

TYPE R
Type R je synonymom pre nadšenie z jazdy. 

Je navrhnutý tak, aby vám priniesol 
skutočný pocit spojenia s vozidlom a cestou. 

Aby sme vám priniesli výnimočný pôžitok  
z jazdy, ktorá vás doslova pohltí, venovali 

sme pozornosť každému detailu  
od dynamiky vozidla až po pozíciu  

za volantom. 
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ZRODENÝ  
PRE VÝKON

Pod kapotou sa nachádza dvojlitrový štvorvalcový motor  
VTEC TURBO, ktorý dokáže vyvinúť maximálny výkon 320 

koní a krútiaci moment 400 Nm. Nie je teda žiadnym 
prekvapením, že model Type R je schopný vďaka tomu 

zrýchliť z 0–100 km/h za 5,8 sekundy a dosiahnuť maximálnu 
rýchlosť až 272 km/h. 

Všetok tento výkon prenáša presná šesťstupňová manuálna 
prevodovka s funkciou automatického medziplynu Rev 
Match, vďaka ktorej je zmena prevodov plynulejšia. 

Športový charakter vozidla ďalej zaisťuje mimoriadne 
citlivý samosvorný diferenciál, ktorý ešte viac využíva 

výkonnostného potenciálu pohonnej jednotky.

Skutočné testovanie výkonu však prebieha na pretekárskej 
dráhe. Nie však na hocijakej, ale na legendárnom 

Nürburgringu, kde sme z nového modelu Civic Type R dostali 
maximum. Výsledok bol vynikajúci, o 7 sekúnd lepší čas ako 

jeho predchodca.
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DYNAMIKA 
RIADENIA

Odozva riadenia a ovládateľnosť sa výrazne zlepšili vďaka novej 
karosérii a úplne novému systému zavesenia kolies. Tieto prvky  

dokážu zaistiť mimoriadne presné riadenie a maximalizujú prenos 
výkonu na vozovku.

Predné zavesenie so vzperami MacPherson znižuje negatívny efekt 
krútiaceho momentu riadenia a optimalizuje ovládateľnosť, zatiaľ čo 

nový systém nezávislého odpruženia zadných kolies Multi-Link zvyšuje 
stabilitu pri brzdení a minimalizuje celkovú nedotáčavosť vozidla. 

Odpruženie je doplnené o adaptívne tlmiče a samosvorný diferenciál, 
ktoré vozidlu poskytujú maximálnu ovládateľnosť a stabilitu pre ešte 

lepší zážitok z jazdy.

Zobrazený model je Civic Type R GT vo farbe Prémiová Championship 
White a Civic Type R GT vo farbe Perleťová Sonic Grey.



JEDINEČNOSŤ 
MODELU  
TYPE R

Za účelným exteriérom modelu Type R 
nezaostáva ani interiér. Je to miesto,  
kde sa vám zvýši hladina adrenalínu  

ešte skôr, než naštartujete.

Interiér inšpirovaný pretekárskymi 
vozidlami má všetko presne tam, kde  

to potrebujete. Nechýba dobre čitateľná 
prístrojová doska, hlavica radiacej  

páky z hliníkovej zliatiny a štítok modelu 
Type R s jedinečným sériovým číslom 

vozidla.
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JEDNODUCHO BEZ 
KOMPROMISOV

Napriek tomu, že môže pôsobiť ako 
pretekárske vozidlo, je výborne vybavené 

pre maximum pohodlia. V pretekársky 
ladenom kokpite si užijete špičkové 
materiály, automatickú klimatizáciu, 

tempomat, elektronickú parkovaciu brzdu  
a nový multimediálny systém Honda 

CONNECT 2 so 7-palcovým dotykovým 
displejom.
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Pri vývoji jazdných režimov Comfort, Sport a +R  
určeného na okruh sme sa zamerali v prvom rade 
na vodiča. Jednotlivé režimy nastavujú odozvu 

plynu, adaptívne tlmiče, silu riadenia a chod 
radiacej páky. Nový Type R sa tak môže pochváliť 

troma rozdielnymi jazdnými charakteristikami. 

Režim +R naplno uvoľňuje všetok potenciál 
modelu Type R. Zmení sa zobrazenie 

ukazovateľov na prístrojovom paneli, nastavenie 
kontroly trakcie, odozva plynu, ztuhne riadenie 

a pritvrdia sa adaptívne tlmiče. Režim +R tak 
prináša číry zážitok z jazdy.
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O úspechu v pretekoch často rozhodujú zlomky 
sekundy. Vo výkone a ovládaní vozidla preto môžu 

rozhodovať maličkosti. 

Civic Type R nie je žiadnou výnimkou – disponuje 
množstvom prvkov, ako predný spojler alebo  
zadný difúzor, ktoré zvyšujú prítlak vozidla,  

alebo turbulátormi na streche, ktoré vytvárajú  
v zadnej časti vozidla vzdušný vír s cieľom  

zaistiť účinnejšie prúdeniu vzduchu.

Napriek nášmu nadšeniu pre výkon ale myslíme aj 
na vašu bezpečnosť. Preto naši konštruktéri odviedli 
na novom modeli Civic Type R kus práce. Ako možno 
očakávať od člena rodiny modelu Civic, jeho verzia 

Type R prináša celý rad bezpečnostných technológií 
vrátane najnovšieho balíka Honda SENSING,  

ktorý obsahuje napríklad systém pre zmiernenie 
následkov nehody, systém pre udržovanie v jazdnom 

pruhu alebo systém rozpoznávania dopravných značiek.
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PRÉMIOVÁ CHAMPIONSHIP WHITE

PERLEŤOVÁ SONIC GREY24 RALLYE RED METALICKÁ BRILLIANT SPORTY BLUE

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK METALICKÁ POLISHED METAL

PODĽA VAŠICH 
PREDSTÁV

Vytvorili sme celý rad farieb, ktoré zvýraznia tvar 
karosérie modelu Type R, a ktoré súčasne odkazujú  

na jeho pretekársky pôvod. Vyjadrite farbou svoj názor,  
je to na vás!
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KARBÓNOVÝ BALÍK 
PRE EXTERIÉR

Zvýraznite pretekársky vzhľad svojho modelu Type R 
týmto športovým balíkom pre exteriér.

KARBÓNOVÝ BALÍK 
PRE INTERIÉR

Karbónový balík pre interiér zvýrazňuje mimoriadne 
športovú DNA modelu Type R.

Tento balík je navrhnutý tak, aby sa bez problémov prispôsobil aerodynamickému 
tvaru modelu Type R a obsahuje karbónové doplnky s červenými detailami.

Balík obsahuje: karbónové kryty vonkajších spätných zrkadiel,  
karbónové dekorácie B-stĺpika, karbónový zadný spojler a karbónovú dekoráciu 

zadného difúzora.

Tento balík sa inšpiroval exteriérovými karbónovými 
prvkami, a prináša tak podobný štýl aj do interiéru vozidla 

vášho modelu Type R. 
Balík obsahuje: karbónové interiérové panely  

a karbónové lišty prahov dverí.

KARBÓNOVÝ BALÍK PRE INTERIÉRKARBÓNOVÝ BALÍK PRE EXTERIÉR
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BALÍK OSVETLENIA RED ILLUMINATION

Balík osvetlenia Red Illumination tvorí kombinácia osvetľovacích prvkov, ktoré dotvárajú vnútornú 
atmosféru vo vozidle. 

Balík obsahuje: červené osvetlenie predného priestoru na nohy, podsvietené lišty prahov dverí, 
červené podsvietenie konzoly a červené podsvietenie obloženia dverí.

KARBÓNOVÁ DEKORÁCIA ZADNÉHO 
DIFÚZORA

Táto originálna dekorácia zadného 
difúzora z uhlíkových vlákien zvýrazňuje 

športový charakter modelu Type R.

BALÍK  
OSVETLENIA RED 

ILLUMINATION
Obklopte sa červeným podsvietením.

KARBÓNOVÉ KRYTY VONKAJŠÍCH 
SPÄTNÝCH ZRKADIEL

Podporte športový vzhľad týmito 
atraktívnymi ručne vyrábanými 

karbónovými krytmi vonkajších 
spätných zrkadiel.

KARBÓNOVÝ ZADNÝ 
SPOJLER

Originálny spojler z uhlíkových vlákien 
nie len dobre vyzerá, ale okrem toho  
aj znižuje hmotnosť modelu Type R.

VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
S PREDEĽOVACÍMI PRIEHRADKAMI

Táto nepremokavá, protišmyková vložka  
do batožinového priestoru dokonale opisuje 
tvar zadného batožinového priestoru vášho 

vozidla, má vyvýšené okraje a profilované logo 
Type R, pričom ochráni batožinový priestor 
pred špinou a poškodením. K dispozícii je  

aj bez predeľovacích priehradiek.

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ 
ROHOŽE

Elegantné podlahové rohože predstavujú 
štýlový doplnok interiéru modelu Type R 

a zvyšujú komfort.

STRIEBORNÉ KRYTY VONKAJŠÍCH 
SPÄTNÝCH ZRKADIEL

Dodávajú modelu Type R  
jedinečný štýl.



Motor

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

6MT
2.0 VTEC TURBO 

6MT
Typ motora Zážihový Zážihový
Zdvihový objem (cm³) 1996 1996
Vŕtanie x zdvih (mm) 86.0 x 85.9 86.0 x 85.9
Kompresný pomer 9,8 9,8
Počet ventilov na valec DOHC DOHC
Emisná norma Euro 6 Euro 6 
Typ paliva Bezolovnatý (98) Bezolovnatý (98) 

Výkon
Maximálny výkon (kW/otáčok za min.) 235/6500 235/6500 
Maximálny výkon (k/otáčok za min.) 320/6500 320/6500
Max. krútiaci moment (Nm/otáčok za min.) 400/2500-4500 400/2500-4500
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 5,8 5,8
Max. rýchlosť (km/h) 272 272
Úroveň vnútorného hluku (dB) 68 68

Spotreba a emisie
Spotreba - mesto (l/100km) 9,8 9,8
Spotreba - mimo mesto (l/100km) 6,5 6,5
Spotreba - kombinovaná (l/100km) 7,7 7,7
Emisie - kombinované - CO₂ (g/km) 176 176

Rozmery
Dĺžka vozidla (mm) 4557 4557
Šírka vozidla (mm) 1877 1877
Šírka vozidla vrátane vonkajších zrkadiel (mm) 2076 2076
Výška vozidla (mm) 1434 1434
Rázvor náprav (mm) 2699 2699
Rozchod kolies vpredu (mm) 1584 1584
Rozchod kolies vzadu (mm) 1602 1602
Svetlá výška - vrátane vodiča (mm) 126 126
Počet miest na sedenie 4 4
Priemer otáčania (m) 12,56 12,56
Počet otáčok volantu 2,11 2,11

Objemy a hmotnosti
Objem batožinového priestoru (l) 420 420

Objem batožinového priestoru so sklopenými 
sedadlami po hranu okien (l) 786 786

Objem palivovej nádrže (l) 46 46
Prevádzková hmotnosť  
(vrátane náplní + vodič 75 kg) (kg) 1380-1420 1380-1420

Maximálna hmotnosť (kg) 1760 1760
Užitočné zaťaženie (kg) 340 - 380 340 - 380
Max. zaťaženie nápravy - predná / zadná (kg) 1000/800 1000/800

Komfort a pohodlie

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

6MT
2.0 VTEC TURBO 

6MT
Automatická klimatizácia – ♦

Duálna automatická klimatizácia ♦ –

Inteligentný obmedzovač rýchlosti ♦ ♦

Inteligentný adaptívny tempomat ♦ ♦

Stierače s dažďovým senzorom ♦ ♦

Zadný stierač ♦ ♦

Automatické spínanie svetiel pri zotmení ♦ ♦

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou ♦ –

Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) ♦ –

Elektrické ovládanie okien (vpredu a vzadu) ♦ ♦

Elektrické ovládanie okien - automatizované 
(vpredu) ♦ ♦

Elektrické ovládanie okien - automatizované 
(vzadu) ♦ –

Elektrické ovládanie okien pomocou kľúča ♦ –

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ♦ ♦

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá ♦ ♦

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá ♦ –

Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel pomocou 
kľúča ♦ –

Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca s 
osvetlením ♦ ♦

12V zásuvka v prednom paneli ♦ ♦

12V zásuvka v stredovom paneli ♦ ♦

Háčik pre uchytenie nákladu v batožinovom 
priestore ♦ ♦

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ♦ ♦

Posuvná lakťová opierka s úložným priestorom ♦ ♦

Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 60/40 ♦ ♦

Osvetlenie interiéru
Multiinformačný prístrojový panel (farebný displej 
TFT-LCD) ♦ ♦

Bezviečkové hrdlo nádrže "Capless" ♦ ♦

Červené podsvietenie ukazovateľov ♦ ♦

Lampička na čítanie (predná) ♦ ♦

Ambientné osvetlenie ♦ –

Osvetlenie batožinového priestoru ♦ ♦

Osvetlenie schránky pred spolujazdcom ♦ ♦

Osvetlenie interiéru ♦ ♦

Audio a komunikácia
Honda CONNECT 2 – ♦

Honda CONNECT 2 + navigácia ♦ –

2 x USB Jack, 1x HDMI ♦ ♦

8 reproduktorov – ♦

11 reproduktorov ♦ –

Ovládanie autorádia na volante ♦ ♦

Bluetooth Hands Free ♦ ♦

Zadná parkovacia kamera ♦ ♦

Bezpečnosť

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

6MT
2.0 VTEC TURBO 

6MT
i-SRS Airbag vodiča (dvojstupňový) ♦ ♦

SRS Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie ♦ ♦

Bočné airbagy vpredu ♦ ♦

Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny ♦ ♦

Predné kotúče s priemerom 350 mm a vnútorným 
chladením ♦ ♦

Zadné kotúče s priemerom 305 mm ♦ ♦

Protiblokovací brzdový systém (ABS) ♦ ♦

Rozdeľovač brzdnej sily ♦ ♦

Brzdový asistent ♦ ♦

Stabilizačný systém ♦ ♦

Asistent pre rozjazd do kopca ♦ ♦

Dvojstupňové predpínače bezpečnostných pásov 
na predných sedadlách ♦ ♦

Predpínače bezpečnostných pásov na zadných 
sedadlách ♦ ♦

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX  
(zadné sedadlá) ♦ ♦

Systém pre zmiernenie následkov nehody ♦ ♦

Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie ♦ ♦

Systém rozpoznávania dopravných značiek ♦ ♦

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu ♦ ♦

Systém pre elimináciu mŕtveho uhla a Upozornenie 
na vozidlá blížiace sa z boku ♦ –

Zabezpečenie

Imobilizér ♦ ♦

Alarm ♦ ♦

Voliteľné odomykanie dverí ♦ ♦

Kryt batožinového priestoru ♦ –

Bezkľúčový vstup a štartovanie  
(Smart Entry & Start) ♦ ♦

Interiér

Textilný interiér ♦ ♦

Športové sedadlá s integrovanou hlavovou 
opierkou ♦ ♦

Kožený športový volant ♦ ♦

Lišty interiéru a výduchy klimatizácie s červeným 
dekórom ♦ ♦

Štítok so sériovým číslom vozidla ♦ ♦

Hlavica radiacej páky z hliníkovej zliatiny ♦ ♦

Športové hliníkové pedále ♦ ♦

Strop v čiernej farbe ♦ ♦

Funkcie a technológie

Ovládač jazdných režimov Comfort / Sport / + R ♦ ♦

Automatický medziplyn Rev Match ♦ ♦

Indikátor radenia pre ekonomickú jazdu ♦ ♦

Aktívny posilňovač riadenia ♦ ♦

Systém start-stop ♦ ♦

Adaptívne tlmiče ♦ ♦

Exteriér

TYPE R  GT TYPE R
2.0 VTEC TURBO 

6MT
2.0 VTEC TURBO 

6MT
Mikroanténa v tvare žraločej plutvy ♦ ♦

Vonkajšie kľučky vo farbe vozidla ♦ ♦

Športová lišta (predná / bočná /zadná) – ♦

Športová lišta s červeným dekórom  
(predná / bočná /zadná) ♦ –

Zadný športový spojler Type R ♦ ♦

Centrálna trojitá koncovka výfuku Type R ♦ ♦

Športová čierna mriežka chladiča ♦ ♦

Zatmavené bočné a zadné sklá ♦ ♦

Logo Type R (vpredu a vzadu) ♦ ♦

Vonkajšie osvetlenie

LED svetlomety ♦ ♦

Automatické prepínanie diaľkových svetiel ♦ ♦

Ostrekovače predných svetlometov ♦ ♦

Predné hmlové svetlá – ♦

Predné hmlové svetlá - LED ♦ –

Denné svietenie - LED ♦ ♦

Tretie brzdové svetlo ♦ ♦

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

Kolesá

20" kolesá z ľahkých zliatin vo farbe Piano Black ♦ ♦

Pneumatiky 245/30 ZR20 ♦ ♦

Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦

Dojazdové koleso – –

30 31

♦  štandardná výbava    –  nie je v ponuke
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PATRÍTE  
K SEBE?

Pri vývoji modelu Type R nám išlo len 
o jedno – chceli sme vám priniesť ten 

najlepší možný zážitok z jazdy. Vytvorili 
sme vozidlo, ktoré sa na cestách aj  

na pretekárskom okruhu bude cítiť ako 
doma. Vozidlo, ktoré miluje výzvy,  

inovácie a nikdy za nikým nezaostáva.

Patríte k sebe?



HONDA PREMIUM QUALITY
8-ROČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM
Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní spoločnosti 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.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 rokov

NASLEDUJTE 
SVOJE SNY

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 napríklad vzrušujúce nové NSX.

Vďaka snu o lepšom svete pre ľudí vznikol
humanoidný robot ASIMO, vzlietlo lietadlo HondaJet  

a boli zostrojené 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 Type R.
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Zobrazený model je Civic Type R GT vo farbe Prémiová Championship White.
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Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda Civic Type R. 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. 
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny a chyby sú vyhradené.

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. 
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