CIVIC SEDAN

מנוע
ארבעה צילינדרים 8.1 ,ליטר 81 ,שסתומים ,גל זיזים עיליi-VTEC ,
ארבעה צילינדרים 4.2 ,ליטר 81 ,שסתומים ,גל זיזים עילי כפולi-VTEC ,

כ"ס /סל"ד
מומנט (ליב'-רגל/סל"ד)
נפח (סמ"ק)
דירוג הפליטה
קדח ומהלך (מ"מ)
יחס דחיסה
מערכת מצערת מופעלת חשמלית
מערכת עזר לחיסכון בדלק ™Eco Assist
מערכת הזרקת דלק רב נקודתית מתוכנתת )(PGM-FI
דלק מומלץ
מערכת הנעה
תיבה ידנית בעלת  5הילוכים )(MT
תיבה ידנית בעלת  1הילוכים )(MT
דיפרנציאל החלקה מוגבלת עם גלגלי שיניים לולייניים
תיבת הילוכים משתנה ברציפות )(CVT
לחצן תצורת חיסכון ECON -
הנעה קדמית
שלדה
גלגלים בקוטר  85אינץ' עם כיסוי מלא
גלגלי סגסוגת אלומיניום בקוטר  81אינץ'
גלגלי סגסוגת אלומיניום בקוטר  81אינץ'
גלגלי סגסוגת אלומיניום בקוטר  81אינץ'
צמיגים לכל עונות השנה
מוטות מייצבים קדמי ואחורי
מתלה קדמי בעל סמוכה נפרדת
מתלה אחורי נפרד רב זרועי
הגה ,מותאם לתנועה ,מתוגבר חשמלית מסוג פס שיניים )(EPS
בלמים מתוגברים ,עם דסקות מאווררות מלפנים/תופים מאווררים מאחור
בלמים מתוגברים ,עם דסקות מאווררות מלפנים/תופים מלאים מאחור
בטיחות
חגורות בטיחות תלת נקודתיות עם קדם מותחנים מלפנים
מערכת מניעת נעילת בלמים בארבעת הגלגלים ) (ABSעם חלוקת בלימה
אלקטרונית )(EBD
וסיוע בבלימה
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מבנה מרכב בתכנון תואם מתקדם (ACE) II

מנעולי דלתות אחוריים עמידים בפני ילדים
כריות אוויר חזיתיות דו שלביות ,בעלות שני ספי הפעלה )(SRS

כריות אוויר מסוג וילון עם חיישן התהפכות
כריות אוויר צדיות מסוג SMARTVENT
נקודות עיגון מתכווננות לחגורות הבטיחות הקדמיות
מערכת תגובה אוטומטית בחירום 24 ,84 ,88 ,5 ,HondaLink™ ASSIST
מערכת מניעת פריצה עם משבת מנוע
נקודות עיגון ורצועות תחתונות לילדים )(LATCH
מערכת אזעקה
מערכת יציבות רכב )® ASSIST2(VSAעם בקרת אחיזה
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חוץ
ידיות דלתות בצבע המרכב
מראות צד מחוממות בצבע המרכב עם שדה ראייה מורחב בצד הנהג
מראות צד בצבע שחור עם שדה ראייה מורחב בצד הנהג
קישוט לקצה צינור הפליטה
פנסי ערפל
מראות צד חשמליות מתקפלות
מגיני התזה קדמיים
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•
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CIVIC SEDAN
פנסים ראשיים עם תפקוד כיבוי אוטומטי
פנסים ראשיים עם תפקוד הדלקה/כיבוי אוטומטים
חלון גג חשמלי עם אפשרות הטייה
מפשיר שמשה אחורית
ספוילר כנף
נוחות ונוחיות
שקעי אביזרים  84וולט
דוושות ספורט עם גימור אלומיניום
מערכת בקרת אקלים אוטומטית עם סינון אוויר
מערכת בקרת אוויר ידנית עם מיזוג אוויר וסינון אוויר
בקרת אקלים ידנית
תאורת תא המטען
מראות איפור לנהג ולנוסע הקדמי
מחוון טמפרטורה חיצונית
כיסים בדלתות הקדמיות והאחוריות
ממשק דיבורית בלוטוס בשתי שפות לטלפון נייד אלחוטי 88 ,5
תצוגת שמע עם מערכת ניווט מקושרת לוויינים של הונדה 1
עם זיהוי קולי בשתי שפות
צג מידע מרכזי חכם ) (i_MIDמסוג TFT
מגבי שמשה קדמית עם פעולה לסירוגין
תצוגת נקודות מתות LaneWatch™ 9
מגבי שמשה קדמית עם מהירות משתנה על פי מהירות הנסיעה ,ופעולה לסירוגין
מערכת תזכורת חכמה לביצוע אחזקה
מנורות לקריאת מפות
מצלמה אחורית מרובת זוויות  4עם קווי הכוונה דינמיים
מצלמה אחורית  4עם קווי הכוונה דינמיים
תא אחסון רב תכליתי בקונסולה המרכזית
כיס במשענת הגב של מושב הנוסע
חלונות חשמל
חלונות חשמל עם תפקוד סגירה/פתיחה אוטומטית של חלון הנהג
נעילת דלתות חשמלית
משענת יד אחורית עם מחזיקי ספלים
תעלות אוויר חימום למושבים האחוריים
מערכת כניסה מרחוק עם שחרור נעילה אלקטרוני של תא המטען
מערכת כניסה עם מפתח קרבה ולחצן התנעה
צלצול התראה לאי חגירת חגורת בטיחות
בקרת שיוט מותקנת בגלגל ההגה
גלגל חלופי ארעי
מוט הגה עם כוונון הטייה וגובה
003
מושבים וגימור
מושב נהג עם כוונון ידני בשישה כיוונים
מושב נהג עם כוונון חשמלי בשמונה כיוונים
שטיחוני רצפה
משענת מושב אחורי הניתנת לקיפול
משענת מושב אחורי מתפצלת הניתנת לקיפול 16/26
מושבים קדמיים עם חימום
משטחי ישיבה בגימור עור
גלגל הגה מצופה עור
בידור
מערכת שמע  AM/FM/CDעם אפשרות השמעת שמע ®MP3/WINDOWS MEDIA
וארבעה רמקולים
מערכת שמע  AM/FM/CDעם אפשרות השמעת שמע ®MP3/WINDOWS MEDIA
וארבעה רמקולים
מערכת שמע  AM/FM/CDיוקרתית עם אפשרות השמעת שמע MP3/WINDOWS
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®MEDIA

ושבעה רמקולים כולל סאבוופר
מערכת תצוגת שמע עם הזרמת שמע  5בלוטוס מהדור החדש של ™,5 HondaLink
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CIVIC SEDAN
22 ,84 ,88

רמקולים קדמיים
רמקולים אחוריים
טוויטרים
בקרות שמע מוארות מותקנות בגלגל ההגה
שקע כניסה /MP3עזר
מחבר התקן 5 USB
שקע כניסה ®( HDMIממשק מולטימדיה בהגדרה גבוהה)
תאימות למאפיין 84 88 ,5 SIRI® EYES FREE
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™13 SIRIUSXM

תפקוד הודעת מלל
תצרוכת דלק ( 82ליטר 866/ק"מ)
תיבת הילוכים משתנה ברצף (עיר/כביש מהיר/משולב)
תיבת הילוכים ידנית (עיר/כביש מהיר/משולב)
מידות
נפח מטען (ליטר)
משקל ריק ( MT-CVT -ק"ג)
קיבול מיכל דלק (ליטר)
מרווח קרקע  -ללא עומס/עומס מלא (מ"מ)
מרווח ראש  -קדמי/אחורי (מ"מ)
גובה (מ"מ)
מרווח מותניים  -קדמי/אחורי (מ"מ)
מרווח רגליים  -קדמי/אחורי (מ"מ)
אורך (מ"מ)
נפח תא הנוסעים (ליטר)
מרווח כתפיים  -קדמי/אחורי (מ"מ)
רוחב הסרן  -קדמי/אחורי (מ"מ)
רדיוס סיבוב (מטר)
בסיס גלגלים (מ"מ)
רוחב (מ"מ)
46 ,88

•
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6.7/5.0/6.0
7.3/5.5/6.5
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353
1258/1284
50
152/110
992/942
1435
1283/1306
1066/919
4556
2678
1438/1355
1499/1522
5.4
2670
1752

CIVIC LX SEDAN

תוספת או מחליף מאפיין :DX
• משענת מושב אחורי מתפצלת הניתנת לקיפול 16/26
• תיבת הילוכים משתנה ברציפות )(CVT
• הזרמת שמע בלוטוס 5
• ידיות דלתות בצבע המרכב
• מראות צד מחוממות בצבע המרכב עם שדה ראייה מורחב בצד הנהג
• מחוון טמפרטורה חיצונית
אלחוטי
נייד
לטלפון
שפות
בשתי
• ממשק דיבורית בלוטוס
88 ,5
• מושבים קדמיים עם חימום
• בקרות שמע מוארות מותקנות בגלגל ההגה
• צג מידע מרכזי חכם ) (i_MIDמסוג TFT
• מערכת בקרת אוויר ידנית עם מיזוג אוויר וסינון אוויר
• מנורות לקריאת מפות
• כיס במשענת הגב של מושב הנוסע
• נעילת דלתות חשמלית
• מערכת כניסה מרחוק עם שחרור נעילה אלקטרוני של תא המטען
• מערכת אזעקה
• בקרת שיוט מותקנת בגלגל ההגה
• תפקוד הודעת מלל 46 ,88
• מחבר התקן 5 USB
השתמש תמיד בחגורות הבטיחות ובמושבי בטיחות מתאימים לילדים .ילדים עד לגיל  84בטוחים ביותר כשהם חגורים
כהלכה במושב האחורי .הונדה מזכירה לך לעגן בביטחה את כל הפריטים המאוחסנים באזור המטען 8 .חישובי כ"ס ומומנט
משקפים את תהליכי  4 .SAE net, Rev.08/04, SAE J1349אינו מהווה תחליף לאחריות הנהג לפעול בזהירות בזמן
הנהיגה 5 .תואם רק עם התקנים ומערכות הפעלה מסויימים .התקנים ,כבלים ומתאמים אינם כלולים ויש לרכוש אותם
בנפרד7Map Database of the Honda Satellite-Linked Navigation System covers major metropolitan .
areas in southern Canada and the 48 contiguous U.S. states.לרשימת אזורי הכיסוי המפורטים ,עיין באתר

CIVIC SEDAN
הונדה 82 .www.honda.ca ,דיוק התצוגה ישתנה בהתאם למזג האוויר ,למידות העצם ולמהירות ויתכן שבתצוגה לא
יופיעו כל פרטי התנועה .התצוגה אינה מהווה תחליף לאומדן החזותי האישי שלך של תנאי התנועה ,לפני שינוי הנתיב88 .
יתכן שתחוייב ב עלויות נתונים ו/או שמע סלולרי ,כולל עלויות נדידה ו/או עלויות אחרות של מפעיל הרשת שלך 84 .מדינות
מסויימות אוסרות של השימוש בהתקנים אלקטרונים בזמן תפעול רכב .הפעל יישומים ובצע פעולות אחרות בהתקנים
אלקטרוניים רק כשהרכב חונה בביטחה .יתכן שתפקודים מסויימים יהיו נעולים בזמן תפעול הרכב 82 .כולל תקופת
התנסות בת שלושה חודשים ללא תשלום; מעבר לכך ,יחולו עלויות שירות .זמין ב 86 -פרובינציות של קנדה ו 21 -מדינות
ביבשת אמריקה .עיין בתנאים באתר  82 .www/siriusxm.caמבוסס על דירוג תצרוכת דלק  EnerGuide 2014המפורסם
על ידי  .Natural Resources Canadaנעשה שימוש בשיטות של  .Transport Canadaצריכת הדלק האמיתית שלך
תתבסס על הרגלי נהיגה וגורמים אחרים  -השימוש להתיחסות בלבד 46 .מאפיין הודעות מלל תואם רק להתקנים
מסויימים .השתמש במאפיין זה רק כשהתנאים מאפשרים לך לעשות זאת בבטחה 24 .שירותי ™ HondaLinkתלויים
בנתונים סלולריים ו/או בזמינות תקשורת קולית ,קישור ממשק טלפון נייד אלחוטי בלוטוס ™ HandsFreeLinkבשתי שפות
עם הרכב ,וקליטת אות  ,GPSכשכל אחד מאלה יכול להגביל את הגישה לטיפול בלקוח ™ HondaLinkאו בקבלת תמיכה.
השירות ™ HondaLinkמשתמש בנתוני המיקום .כשאתה משתמש בשירות זה ,אתה מסכים ומאפשר למפעיל התקשורת
האלחוטית שלך לחלוק את נתוני המיקום שלך עם גופים אחרים .הונדה אינה מייצגת ,אינה אחראית ואינה מבטיחה דיוק,
שלמות או משך הזמן של נתוני מיקום ,מוצר או שירות כלשהם .להסבר מלא אודות תפקודיות HondaLink™ Assist
והשימוש בנתוני הונדה ומדיניות הפרטיות ,עיין באתר  .www.honda.ca/hondalinkassistבכפוף לחוק הישים ,הונדה
שומרת לעצמה את הזכות לסיים או לשנות את השירותים ו/או המאפיינים של  HondaLink™ Assistבכל עת ומכל סיבה
שהיא ובעתיד ,יתכן שהיא לא תהיה מסוגלת לספק שירותים ו/או מאפיינים כתוצאה משינויים בטכנולוגיה ,בחוק או בתקנות
ממשלתיות .לרשימה שלמה של רכבים ,התקנים ומערכות הפעלה נוכחיים תואמי  ,HondaLink™ Assistאנא עיין באתר
 22 .www.honda.ca/hindalinkassistנדרש רישום .יתכן שתידרש הורדת יישום .על פי השימוש ,תפקוד ™HondaLink
יכול לשדר להונדה ולספקיה את הנתונים הבאים )8( :מיקום ,מהירות ותנאי תפעול של הרכב; ו/או ( )4מידע שניתן לקשר
למספר הזיהוי של הרכב ) .(VINניתן לשלב מידע מסוג זה כדי לעקוב אחר רכב מסויים .להסבר מלא אודות תפקודיות
 HondaLink™ Assistוהשימוש בנתוני הונדה ומדיניות הפרטיות ,עיין באתר  .www.honda.ca/hondalinkassistיתכן
שיידרש ממשק טלפון נייד אלחוטי בלוטוס בשתי שפות ™ HandsFreeLinkלשירותים ,מאפיינים ו/או יישומים מסויימים.
שירותים ,מאפיינים ו/או יישומים מסויימים תלויים בזמינות נתונים ו/או קול סלולריים ויתכן שיחייבו שימוש בתכולה מבוססת
מיקום של  .GPSשימוש מתמשך של  GPSברקע יכול להקטין את אורך חיי הסוללה .בכפוף לחוק הישים ,הונדה שומרת
לעצמה את הזכות לסיים את השירותים ו/או המאפיינים של  HondaLink™ Assistבכל עת ומכל סיבה שהיא ובעתיד ,יתכן
שהיא לא תהיה מסוגלת לספ ק שירותים ו/או מאפיינים כתוצאה משינויים בטכנולוגיה ,בחוק או בתקנות ממשלתיות.
לרשימה שלמה של רכבים ,התקנים ומערכות הפעלה נוכחיים תואמי  ,HondaLink™ Assistאנא עיין באתר
.www.honda.ca/hindalinkassist

