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Uus stiilne Civic Tourer Style Navi pakub uuenduslikku 
tehnoloogiat, täiustatud ohutusfunktsioone, dünaamilisi 
sõiduomadusi ja uskumatult paindlikku interjööri ning 
uudseid lisafunktsioone. Lisasime auto varustusse 
Honda CONNECT audio- ja infosüsteemi ja Garmin 
navigatsioonisüsteemi, roostevabast terasest laadimisava 
kaitse ja kaubavõrgu. Toonitud klaasid ja 17-tollised 
mustad valuveljed lisavad autole stiili.

TOONITUD KLAASID
Toonitud klaasid annavad Civicule sportliku välimuse, loovad privaatse ruumi ja vähendavad päikesevalguse juurdepääsu salongi tagaossa.

KAUBAVÕRK
Kahte asendisse seatav kaubavõrk hoiab pagasi kindlalt paigal. Võrgu saab 
paigutada tagumiste istmete taha (nagu joonisel näidatud) või esiistmete 
taha, kui tagumised istmed on alla klapitud.

17-TOLLISED SPORTLIKU DISAINIGA VELJED
17-tollised mustad valuveljed annavad Civicule sportliku välimuse.

ROOSTEVABAST TERASEST LAADIMISAVA KAITSE
Stiilne moodus pakiruumi kaitsemiseks. See roostevabast terasest 
liist kaitseb kriimude ja mõlkide eest ning sobitub Toureri mahuka 
pakiruumiga ideaalselt.

Civic Tourer Style Navi



SALONG
Kasutasime ruumika salongi viimistluses kõige kvaliteetsemaid materjale ning muutsime selle sportlikumaks, ent siiski väga hubaseks. Juhiruumi disainimisel pöörasime 
tähelepanu Civic Toureri multifunktsionaalsele armatuurlauale, kus kõik oluline on juhi käeulatuses. Paigutades meelelahutus- ja juhtimisseadmed mugavalt rooli 
lähedusse, lõime hõlpsalt kasutatava keskkonna, mis aitab tähelepanu teel hoida.

MAGIC SEATS
Civicu innovaatilised Magic Seats istmed saab seada erinevatesse 
asenditesse, tekitades kasulikku ruumi nii pika kui laia pagasi jaoks.

HONDA CONNECT KOOS GARMINI 
NAVIGATSIOONISÜSTEEMIGA
Civic sisaldab uut Honda CONNECT autosisest audio- ja 
infosüsteemi, mis pakub võimalust meeldivateks vahepaladeks, 
näiteks muusika kuulamiseks ja sõpradega suhtlemiseks.
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Mootor

Tüüp Diisel Bensiin

Töömaht (cc) 1597 1798

Klapi ajam 76 x 88 81 x 87.3

Surveaste 16 10,6

Heitgaaside standard EURO 6 EURO 6

Kütus Diisel Bensiin 95E  
või kõrgem

Jõudlus

Mootori maksimaalne võimsus (kW / p/min) 88/4000 104/6500

Mootori maksimaalne võimsus (hj / p/min) 120/4000 142/6500 

Mootori maksimaalne võimsus (Nm / p/min) 300/2000 174/4300

0-100 km/h (sekundid) 10,4 9,4/11,2

Maksimaalne kiirus (km/h) 195 210/205

Kütusekulu ja heitgaasid†

Linnas (l/100km) 4,2 7,8/8,9

Maanteel (l/100km) 3,8 5,5/5,3
Kombineeritud sõit (l/100km) 3,9 6,4/6,6
Kombineeritud CO2-heitmed (g/km) 103 149/155

Mõõtmed

Kogupikkus (mm) 4590 4590

Kogulaius (mm) 1770 1770

Kogulaius koos küljepeeglitega (mm) 2065 2065

Üldkõrgus – ilma pagasita (mm) 1480 1480 

Teljevahe (mm) 2595 2595

Eesmine rööbe (mm) 1530 1530

Tagumine rööbe (mm) 1530 1530

Kliirens koos juhiga (mm) 145 140

Maksimaalne istekohtade arv (inimesed) 5 5

Pöördering kere nurgast (m) 11,86 11,86

Rooli liikumisulatus (pöörete arv) 2,49 2,49

Mahutavus

Pagasiruumi mahutavus – tagaiste püsti  
(liitrites, VDA-meetod) 624 624

Pagasiruumi mahutavus – tagaiste pikali, koorem 
aknani (liitrites, VDA-meetod) 1116 1116

Pagasiruumi maksimaalne mahutavus – tagaiste  
alla lastud. Koorem aknani (liitrites, VDA-meetod) 1668 1668

Kütusepaak (liitrites) 50 50

Mass†

Tühikaal (kg) 1342-1440 1288-1354 / 
1317-1382

Maksimaalne lubatud mass (kg) 1910 1790/1830

Nimikoormus (kg) 470 436/448

Maksimaalne lubatud teljekoormus ees ja taga (kg) 1050/895 950/880 / 
990/880

Maksimaalne pukseerimisvõime (kg) piduritega 1400 1400/1000

Maksimaalne pukseerimisvõime (kg) piduriteta 500 500

Maksimaalne katuse kandevõime (kg) 75 75

Ohutus

Aktiivkaitsega esiistemete peatoed • •

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) • •

Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem (EBD) • •

Pidurdusabi (BA) • •
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Ohutus

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSA) • •

Kaldtee stardiabi (HSA) • •

Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised turvavööd • •

Lukustuva rulliga tagumised turvavööd • •

ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, äärmistel kohtadel • •

Hädapidurduse märguanne • •

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem (DWS) • •

Aktiivse linnapiduri süsteem • •

Kokkupõrke hoiatussüsteem – –

Liiklusmärkide tuvastussüsteem – –

Sõidurealt lahkumise hoiatuse süsteem – –

Pimenurga teabesüsteem, sh ristuva liikluse seire – –

Turvalisus

Muutuva koodiga immobilaiser • •
Alarmsüsteem • •
Valikuline uste avamine • •

Pakiruumikate • •

Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt • •

Salong – viimistlus

Tekstiilistmed • •

Nahast roolikate • •

Nahkkattega käigukangi nupp • •

Funktsioonid ja tehnoloogiad

Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode) • •

Nutikas multifunktsionaalne näidik (MID) • •

Käiguvahetuse indikaatorlamp • •

Elektriline roolivõimendi (EPS) • •

Stop / Start süsteem (ainult MT) • •

Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult AT) • •

Mugavusvarustus

Automaatne kahetsooniline kliimaseade • •

Püsikiirusehoidja koos kiiruse limitaatoriga • •

Muudetava tundlikkusega vihmaandur • •

Klaasipuhastaja tagaklaasil • •

Valgusanduriga tulede automaatika • •

Automaatselt tumenev sisepeegel • •

Elektrilised aknatõstukid (ees ja taga) • •

DR/AS ühe puutega avanevad/sulguvad elektrilised 
aknad • •

RR ühe puutega avanevad/sulguvad elektrilised aknad • •

Võtmelt suletavad küljeaknad • •

Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool • •

Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid • •

Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid • •
Distantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad 
küljepeeglid • •

Päikesesirmid peeglite ja valgustusega • •

Pistikupesad (ees, keskkonsoolis ja pagasiruumis) • •

Kinnituskonksud pagasiruumis • •
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Mugavusvarustus

Juhiistme kõrguse regulaator • •

Kaasreisija istme seljatoetasku • •

Tagumine käetugi • •

Kaheastmelised esiistmete soojendused • •

Magic Seats istmed • •

Pagasivõrk ja kinnituspunktid (B- ja C-piilar) • •

Roostevabast terasest laadimisava kaitse • •

Pakiruumi põrandaalune panipaik • •

Salongi valgustused

Kaardilugemislambid (ees) • •

Pagasiruumi tuli • •

Aegreleega salongivalgustus (ees ja taga) • •

Heli ja ühendused

Honda CONNECT koos Garmini navigatsioonisüsteemi 
ja CD-mängijaga (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, 
interneti-raadio, integreeritud Aha™ rakendus, Internet 
browser)*

• •

USB-/AUX-pesa (iPodiga ühilduv)Δ – –

2 x USB-pesa/HDMI-pesa • •

6 kõlarit • •

Roolil paiknevad helisüsteemi juhtnupud • •

Bluetooth™ handsfree telefonisüsteem (HFT)** • •

Eksterjöör

Haiuime kujuline antenn • •

Tagumised toonklaasid • •

Katusereelingud Must Must

Välisvalgustus

Halogeenesituled • •

Aktiivsete kaugtulede süsteem – –

Esitulede pesurid • •

Eesmised udutuled • •

LED päevasõidutuled • •

Ülemine pidurituli • •
Esitulede sisse-/väljalülituse aegrelee (koju saabumise/ 
kodunt lahkumise funktsioon) • •

Rattad

16-tollised valuveljed – –

17-tollised valuveljed (sportliku disainiga) • •

Rehvimõõt 225/45 R17 • •

Rehviparanduskomplekt • •

• Standard  • Saadaval lisavarustusena  – Pole saadaval

*  Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis 
surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi marsruuteri kaudu. Teenuse Honda 
CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja rändlustasud. 
Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetti saab sirvida ainult siis, 
kui auto ei liigu.

** Ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendi ning teavet sidumise ja erifunktsioonide 
ühilduvuse kohta saate edasimüüjalt.

Δ Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadet. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi 
koos selle helisüsteemiga.

† Kütusekulu, CO2 ja mass ide väärtused on arvutatud vastavalt EÜ direktiivide 
nõuetele. Tegelikud kütusekulu ja CO2-heitmete näitajad võivad nendest ametlikest 
väärtustest erineda olenevalt sõiduviisist, tee-, liiklus- ja ilmaoludest, sõiduki 
üldisest seisukorrast ja lisavarustuse tasemest. Kaalu (määratletakse sõidukorras 
sõiduki massina) puhul peetakse silma standardvarustusega sõidukit. Lisavarustus 
võib seda näitajat suurendada ja kandevõimet vähendada.





Kasutuselt kõrvaldamisel muutub auto romusõidukiks, mida käsitletakse keskkonnaohtliku jäätmena. Kogu informatsiooni Honda tegevusest ja 
romusõidukite keskkonnaohutust käitlemisest leiate meie kodulehelt www.honda.ee 

Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta. Selle paberi valmistamiseks on kasutatud taastuvat, täielikult säästvalt toodetud puitu 
ning paber on toodetud ECF (elementaarkloorita) tselluloosist. P
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Honda Motor Europe Ltd. Estonian Branch 

EDASIMÜÜJAD:

Catwees OÜ 
Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; 
Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; 

Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176 

Veho Eesti AS 
Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 

Agdeck-Auto AS 
Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; 
Narva, Võidu 19, tel 356 3311 

ML Autoservice OÜ 
Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus, 

Tallinna tn 88, tel 452 2550 

LX Motors OÜ 
Viljandi, Tallinna tn 86, tel 435 5421 

Lihtne, paindlik ja mugav viis
finantseerida ja kindlustada oma 

uus Honda.

www.honda.ee


