
Civic Tourer



Rohkem ruumi. Rohkem mitmekülgsust.

Rohkem Civicut.
Nimi Civic on alati tähendanud uuenduslikkust, 
minevikust õppimist ja pidevat edasiliikumist. Just 
seetõttu alustasime uhiuue Toureri disainimist täiesti 
nullist, analüüsides iga detaili. Seejärel viisime läbi 
põhjalikud katsetused kõikvõimalikes sõidutingimustes.

Tulemuseks on auto, mis on varustatud uuendusliku 
tehnoloogia, täiustatud turvavarustuse, dünaamiliste 
sõiduomaduste, uskumatult paindliku sisustuse ja oma 
klassi suurima pakiruumiga. Järjekordne Civic, mis 
vastab Teie elustiilile.
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Pildidl on Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive värvivalikuga Twilight Blue Metallic.
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Nagu iga Civicuga, soovisime, et Tourer 
eristuks hallist massist ja just seda me 

saavutasimegi.

Oleme loonud täiesti ainulaadse profiiliga 
aerodünaamilise pereauto, mille puhul ei 

pea Te ruumi nimel ohverdama stiili.

Täiustatud
ja sportlik

Enneolematu stiil
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Pildil olev mudel on Civic Tourer 1,6 i-DTEC Executive värvivalikus Twilight Blue Metallic.



Pildil olev mudel on Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive värvivalikus Twilight Blue Metallic.

Hondas tehakse kõike kindla eesmärgiga, mistõttu Civic Toureri kujundamisel 
kaaluti kõikvõimalikke asjaolusid.

Sujuvad ja elegantsed katusejooned täiendavad auto stiilset disaini, kuid samas 
ka aerodünaamikat. Civic Toureri ümberdisainimisel lisatud kolmveerand-aken 
suurendab mitte üksnes auto profiili, vaid ka nähtavust tahapoole.

Dünaamilised disain-esituled, keresse peidetud ukselingid ja haiuimekujuline 
antenn muudavad auto stiilseks, vähendavad õhutakistust, alandavad emissioone 
ning tagavad sujuva ja vaikse sõidu.

Funktsionaalne disain
Harmooniline koostöö  
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PAGASIVÕRK
Kaheasendiline pagasivõrk, mis hoiab koorma turvaliselt paigal. Saab 
seadistada tagumiste istmete taha, nagu näidatud ülal, või eesmiste istmete 
taha, kui tagumised istmed on alla klapitud.

Tähelepanu on pööratud 
isegi väikestele 
detailidele, nagu vaip. 
Uus mustusthülgav 
disain muudab mudaste 
käpajälgede ja sopaste 
saapajälgede puhastamise 
palju lihtsamaks.

Pakiruum sisaldab 12 V 
lisapistikupesa, võimaldades 
kasutada elektriseadmeid 
piknikul ja muudel välitegevustel.

KATUSEREELINGUD
Katusereelingud annavad Civic Tourerile sujuvad jooned ja 
võimaldavad hõlpsalt lisada pakiraami suuremate koormate 
vedamiseks.

MUGAVALT RUUMI
“Magic Seats” istmed saab täielikult põranda sisse klappida, et teha ruumi millele 
tahes, võimalused on lõputud.

PÕRANDAALUNE HOIURUUM                                                                   
Hoidke oma vääris-esemeid turvaliselt 117 l põrandaaluses peidetud
hoiuruumis.

PAKIRUUMI KATE                                                                                         
Pakiruumi kate liigub ühe puudutusega automaatselt tagasi.

Kõik muudatused alates raami langetamisest lihtsama laadimise tagamiseks kuni mugavate lisade 
nagu kohandatava pagasivõrgu ja ühe puutega pakiruumi katte lisamiseni on mõeldud sisustuse 
võimalikult paindlikuks ja praktiliseks muutmiseks – igaks elujuhtumiks.

Tourer pakub Teile oma klassi suurimat 624-liitrist pakiruumi*, 117-liitrist põrandaalust hoiuruumi ja 
1668-liitrist maksimaalset laadimisruumi (kokkuklapitud istmetega), mis on piisav igaks reisiks.

Langetasime tagumist 
laadimisava ja tagasime 
tagaluugi avanemise kõrgele, 
et muuta pakiruumi laadimine 
mugavamaks.

*624-liitrine hoiuruum pakiruumi katte all, kui tagaistmed on üleval.
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Nautige ruumikust
Täis nutikaid ideid

Pildil olev mudel on nahksisustusega Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive värvivalikus Twilight Blue Metallic.  
“Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.



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



Olgu tegemist inimeste, tõukerataste või kutsikatega, ruumi peab neile olema igas autos. 
Seepärast arvestasime Civic Toureri disainimisel iga sentimeetriga, et luua Teie vajadustele vastav 
ja oma klassi suurim salong.

Civicu uudseid “Magic Seats” istmeid saab erinevatesse asenditesse kokku klappida, 
võimaldades luua kasuliku hoiuruumi iga koorma jaoks, olgu see pikk, kõrge või mõlemat korraga. 
Istmeid saab klappida üles või alla jaotusega 60:40, mis tekitab üllatavalt palju ruumi. Ühe lihtsa 
liigutusega saab istmed vajalikku asendisse lukustada ja luua ülimalt paindliku ruumijaotuse.

Paindlikud ja kohanduvad

“Magic Seats” istmed

M A G I C  S E AT S  :  1 0



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.
Näidatud on Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive mudel automaatkäigukasti, täiustatud 
juhiabisüsteemi, rakendusega Honda CONNECT ja musta nahksisuga.



Nõjatuge istmele  
ja nautige sõitu

Juhiistme nimmetoe ja 
külgtoe reguleerimine

Elu pole alati lühike reis punktist A punkti B. 
Vahel tuleb sõita ka punkti Z ja Civic Toureriga 
jõuate alati stiilselt ja mugavalt kohale.

Kasutasime ruumika salongi viimistluses kõige 
kvaliteetsemaid materjale ning muutsime selle 
sportlikuks, ent siiski väga hubaseks.  Auto 
on ehitatud just Teie ümber ja muudab Teie 
sõidukogemuse paremaks, pakkudes näiteks 
elektriliselt reguleeritavat juhiistme nimmetuge 
ja külgtuge. Nagu näha, on meie eesmärgiks 
tagada ülim mugavus.
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Näidatud on Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive mudel automaatkäigukasti, täiustatud 
juhiabisüsteemi, rakendusega Honda CONNECT ja musta nahksisuga.



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.

Civic Toureris keerleb kõik Teie ümber.
Civic Toureri salongi disainimisel 
paigutasime multifunktsionaalse 
armatuurlaua juhi ümber nii, et kõik 
juhtimisseadmed asuvad sõna otseses 
mõttes käeulatuses. Lisaks paigutasime 
juhtimise ja meelelahutuse juhtnupud rooli 
peal eraldi, et tagada tasakaalustatud ja 
hõlpsalt kasutatav keskkond, mis ei sunni 
Teid pilku teelt ära pöörama.

Intuitiivne 
disain  
Mõte leidis innustust
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Hoides teid

ühenduses
Oleme arendanud välja innovatiivse ja nutika tehnoloogia, mis muudab 
iga sõidu täiuslikuks.

Civic tutvustab uut Honda CONNECT audio- ja infosüsteemi, mis hoiab teid 
ühenduses oluliste inimestega ning võimaldab muusikat kuulata – seda kõike 
ühe keskse puuteekraani kaudu, mida on võimalik kasutada nagu nutitelefoni.

Honda CONNECT hoiab teid teel ühenduses Wi-Fi-ühenduse või mobiilse Wi-Fi-
ruuteriga.

Honda CONNECT 7-tollist puuteekraani saate oma lemmikfotodega 
isikupäraseks muuta. AhaTM raadio võimaldab sõidu ajal hõlpsalt muusikat 
valida. Saate kuulata oma lemmik Interneti-raadiot ja muid raadiosaateid tervest 
maailmast, sh uudiseid, ilmateateid, spordiuudiseid, netisaateid ja heliraamatuid.

Bluetooth-ühendus võimaldab ühendada nutitelefoni autosisese handsfree 
telefonisüsteemigaΔ. 

Lisaks saate surfata Internetis** puuteekraani kaudu.

Garmini auhinnatud satelliitnavigatsioonisüsteem on saadaval Honda CONNECT 
lisavarustusena; süsteem kasutab reaalajas liiklusteabe ja kiiruspiirangute 
esitamiseks lihtsat ikoonmenüüd, samuti saate viie aasta jooksul tasuta 
uuendada kaarte.

Honda CONNECT on MirrorLink-võimalusega***.

ISIKUPÄRASTATUD AVAKUVA †

Laadige taustapildiks oma lemmikfoto ja muutke Honda 
CONNECT isikupäraseks. Ekraani saab kohandada teie 

eelistustele ja soovidele vastavaks.

HFT BLUETOOTH ® HANDSFREE TELEFONISÜSTEEM †

Mobiiltelefoni kontaktidele juurdepääsuks kasutage intuitiivset 
puuteekraani.

GARMINIGA NAVIGEERIMINE †

Garmin PhotoReal™ kuvab lähenevate ristmike realistlikud kujutised 
koos nooltega, et saaksite valida just õige sõidurea. Süsteem sisaldab 

ka ennustatavaid marsruute, reaalajas liiklusummikute vältimisi, 
kiiruspiirangute kuva, 3D-hooneid, maastikuvaateid ja palju muud.

*Honda rakenduste kasutam
isel võivad rakenduda andm

eside- ja rändlustasud  
** Funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui auto ei liigu.
*** Funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT M

irrorLinkiga. See tehnoloogia võim
aldab 

peegeldada nutitelefoni ekraani ja seega kasutada nutitelefoni rakendusi.
†”Tehnilised andm

ed on leitavad eraldi trükisel”. 
ΔHFT ühilduvus võib erineda.

AHA*

Aha™-rakendus võimaldab luua ühenduse 
Interneti-raadioga, tagab ligipääsu Facebooki™ 
ja Twitteri™ kontodele ning aitab otsida 
läheduses olevaid restorane ja hotelle.
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Pildil olev mudel on Civic Tourer 1,6 i-DTEC Executive värvivalikus Twilight Blue Metallic.
ADS on saadaval kindlate varustuspakettidega. *“Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”. 



Civicu vedrustussüsteem loob ideaalse 
tasakaalu sõidumugavuse ja täpse juhitavuse 
vahel. Adaptiivset vedrustussüsteemi (ADS)* 
on võimalik kohandada jooksvalt vastavalt 
oludele.

Kui plaanite pikemat sõitu metsateedel või 
otseteed mööda munakiviteed, võimaldab 
adaptiivne vedrustussüsteem valida Teie 
sõidustiili, koorma ja teekattega kõige 
paremini sobiva sõidurežiimi.

Testisime süsteemi Euroopa karmimates ja 
mitmekülgseimates sõidutingimustes ning 
tegime seadistusi, kuni olime veendunud 
süsteemi sobivuses igasse olukorda.

Nautige
sõidumugavust

Adaptiivse 
vedrustussüsteemi lüliti 
on paigutatud mugavalt 
käigukangi ette.

Seadistused kuvatakse 
i-MID-i* ekraanil ja viimati 
kasutatud režiim salvestatakse, 
et Te ei peaks seda järgmise 
reisi alustamisel uuesti valima.

NORMAL (TAVAREŽIIM)

Tagab sujuva sõidu ja hea juhitavuse, 
parim seadistus enamike sõidu-
tingimuste jaoks.

COMFORT (MUGAVUSREŽIIM)

Madala summutusjõuga režiim pakub   
mugavamat sõitu ebatasastel teedel.

DYNAMIC (DÜNAAMILINE REŽIIM)

Dünaamilisema sõidukogemuse eelistajatele loodud 
seadistus parandab juhitavust ja suurendab kontrolli 
manööverdamisel.
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Sooritusvõime,
mida võib usaldada

Selleks, et tagada Civicu mootori 
vastupidavus Teie aktiivsele elustiilile, 

testisime 1,8 i-VTEC-bensiinimootorit ja 
1,6 i-DTEC-diiselmootorit täisvõimsusel 
mitte paar tundi, vaid paar päeva. See 

teeb kokku hulga kilomeetreid.

Mõistagi, on töökindlus kõigest üks  
tegur. Seetõttu töötasime välja  

1,8 i-VTEC-bensiinimootori, mis 
pakub Teile ühe palju sooritusvõimet ja 
võimsust. 142 hobujõudu ja 210 km/h 

tippkiirust arendav mootor on sõidu 
nautimiseks enam kui piisav.

Meie intelligentne muudetav klapisüsteem 
(seda tähistab „i” nimes i-VTEC), mis  
on saadaval 6-käigulise manuaal- või 

5-käigulise automaatkäigukastina, 
pakub Teile paremat sõiduelamust rohke 

võimsuse ja kütusesäästlikkusega. 
Lihtsalt istuge sisse ja nautige sõitu.

Pildil olev mudel on Civic Tourer 1,6 i-DTEC Executive värvivalikus Twilight Blue Metallic
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Innovaatilisus, võimsus  
ja efektiivsus

Käiguvahetuse 
indikaatorlamp

Nupp ECON

Meie Earth Dreams Technology põhjal arendatud Civicu i-DTEC-mootor on loodud spetsiaalselt tagama ideaalse 
tasakaalu tõhususe ja jõudluse vahel, pakkudes 120 hj ning kütusekulu 3,8 l / 100 km*.

Kergem ja väiksema hõõrduvusega mootor pakub sujuvat sõitu kiire reaktsiooniajaga ja seda heitgaaside koguse  
99 g/km CO2* juures.

1,6 i-DTEC- ja 1,8 i-VTEC-mootor sisaldavad mõlemad ökonoomset sõiduabi süsteemi, mis maksimeerib 
kütusesäästlikkust, ning Stopp/Start süsteemi, mis seiskab ja käivitab mootori liikluses olles automaatselt. 
Spidomeetrit ümbritsev näidik helendab roheliselt, andes märku sujuvast ja ökonoomsest sõidustiilist, ning manuaal- 
ja automaatkäigukastide puhul on käiguvahetuse indikaatorlamp, mis annab märku optimaalsest käiguvahetuse ajast 
kütusekulu vähendamiseks.

Seega pole vahet, millise mootori Te valite; Civic Tourer on loodud parema tuleviku nimel.

*1,6 i-DTEC-mootori keskmine kütusekulu näitaja on 3,8-3,9 l / 100 km, 99-103 g/km CO2.
“Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.
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Turvapadjad

Civic Tourer sisaldab turvapatju igal 
küljel, alates juhi ja kaassõitja ees 
olevatest turvapatjadest kuni külgmiste 
turvakardinateni, et suurendada kokkupõrke 
korral kaitset igast suunast.

Esitulede sisse-/väljalülituse 
aegrelee

Aitamaks Teid turvaliselt auto juurde 
ja auto juurest eemale, süttivad 
esituled uste lukust avamisel 
automaatselt põlema ning jäävad 
sarnaselt 15 sekundiks põlema ka 
pärast uste lukustamist.

Stabiilsuskontroll (VSA) 

Stabiilsuskontroll jälgib pidevalt 
auto haarduvust, reguleerides 
võimsust ja pidurdusjõudu, 
et tagada sõiduki üle 
maksimaalne kontroll.

Rehvirõhu kontrollsüsteem (DWS)

Rehv võib puruneda igal ajal, mistõttu 
jälgib rehvirõhu kontrollsüsteem 
rehvirõhku ja teavitab Teid rehvi 
võimalikust lekkest.

Lülisamba kaitsefunktsiooniga esiistmete peatoed

Kokkupõrke korral tagant liiguvad peatoed koos 
istmetega ettepoole, et pehmendada lööki ja kaitsta 
lülisammast.

Euro NCAP-i 
turvatestides 

saavutati 
maksimaalsed  

5 tärni.



Pildil olev mudel on Civic Tourer 1,6 i-DTEC Executive.

Honda tipptehnoloogia on aidanud luua Civicu, mis on 
turvalisem kui kunagi varem ja seda tõestab ka Euro NCAP-i 
turvatestis saavutatud 5 tärni.

Esmalt kohandasime Civicu Advanced Compatibility 
Engineering (ACE) kerestruktuuri. Terasest valmistatud karkassi 
ACE neelab ühtlaselt löögienergiat ja suunab selle mõju 
kõikidest reisijatest eemale, vähendades samaaegselt teise 
sõiduki kahjustamist.

Kui kerestruktuur oli paigas, katsime selle meie uusima 
turvavarustusega, et pakkuda Teie perele täielikku kaitset.

Salongis kuuluvad standardvarustusse turvapadjad, ABS 
pidurisüsteem, elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem ja 
sõiduki stabiilsusabisüsteem. Teel kaitsevad teid avariiolukorras 
pidurdusjõudu võimendav nutikas piduriabisüsteem. 

Kõigele lisaks ühendab täiustatud juhiabisüsteemi komplekt 
kõige uuemad tuvastustehnoloogiad nutikate funktsioonidega, 
nagu liiklusmärgi tuvastussüsteem, sõidurealt lahkumise 
hoiatussüsteem ja pimenurga hoiatussüsteem.

Hädapidurduse 
signaaltuled

Hädaolukorras jõuliselt 
pidurdades hakkavad 
ohutuled teiste 
juhtide hoiatamiseks 
automaatselt vilkuma, 
lastes Teil keskenduda 
ees olevale ohuolukorrale.

Elektrooniline pidurdusjõu 
jaotus (EBD) 

Elektrooniline pidurdusjõu 
jaotussüsteem lisab ABS 
piduritele kontrolli põhimõtte, 
juhtides elektrooniliselt 
pidurisüsteemi rõhujaotust 
ette/taha vastavalt auto 
kaalujaotusele esi-/tagaosa 
vahel. See süsteem tagab 
stabiilsema ja tõhusama 
pidurdamise, eriti raske koorma 
puhul.

Kaldtee stardiabi (HSA)
See süsteem aitab Teid kallakutelt 
startimisel, vältides sõiduki 
tagasiveeremist ja tagades 
probleemivaba liikumahakkamise.
without any problems.

ISOFIX turvatooli 
kinnituskohad   

Veenduge, et laste 
turvatoolid on tagaistmel 
turvaliselt kinnitatud.

Turvalisus

ennekõike
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Igaüks soovib oma perekonda kaitsta. 
See on kõigile mõistetav ja just seetõttu 

oleme töötanud välja täiustatud 
juhiabisüsteemi tehnoloogia. 

Aktiivne linnapidurisüsteem, mis kuulub 
kõikidel mudelitel standardvarustusse, 
jälgib eesolevat liiklust ja hoiatab juhti 

võimaliku kokkupõrke eest, andes talle 
aega õigeks tegutsemiseks. 

Täiustatud tehnoloogiad, nagu sõidurealt 
kõrvalekaldumise hoiatussüsteem ja auto 

ümbrust seirav nutikas otsekokkupõrke 
hoiatus, aitavad vältida õnnetusi ja 

pakuvad täiendavat turvalisust.

Juhiabi süsteemi pakett

Otsekokkupõrke hoiatus

Kui eesmine kaamera tuvastab 
ees asuva sõiduki, edastatakse 
otsekokkupõrke hoiatus, et 
jõuaksite õigeaegselt reageerida.

Liiklusmärkide tuvastussüsteem

Liiklusmärkide tuvastussüsteem 
suudab tuvastada liiklusmärke kuni 100 
m kauguselt ja edastab selle teabe 
liiklusmärgist möödudes i-MID-i ekraani 
kaudu juhile. Korraga võidakse kuvada 
kahte liiklusmärki.

Pimeda ala informatsioon

Ohutuma reavahetuse ja möödasõidu 
tagamiseks hoiatab see Honda 
uuendus Teid pimedas alas olevate 
sõidukite eest.

Aktiivsed kaugtuled (HSS)

Aktiivsete kaugtulede süsteem hindab 
ümbritsevaid sõidutingimusi ning 
lülitub automaatselt kaug- ja lähitulede 
vahel.

Sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatus

Kui süsteem tuvastab sõidurajad 
ja auto kaldub rajalt ilma suunatuld 
näitamata kõrvale, annab sõidurajalt 
kõrvalekaldumise hoiatus sellest märku 
audiovisuaalse hoiatussignaaliga.

Ristuva liikluse hoiatus

Tagurdamisel tuvastab ristuva liikluse 
hoiatus lähenevaid sõidukeid mõlemalt 
küljelt ja hoiatab juhti otsese ohu 
eest. Hoiatussignaal kuvatakse i-MID-i 
ekraanil.

Ülinutikas

Üliturvaline
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Aktiivne linnapidurduse süsteem

Kui sõidate linnas kiirusel 5–30 km/h, 
jälgib süsteem Teie ja eessõitva sõiduki 
vahelist kaugust, et saaksite kiiremas 
korras kokkupõrget vältida.

Kui auto jätkab lähenemist eesliikuvale 
tuvastatud sõidukile, annab Civic 
i-teabeekraanil nii helilise kui ka 
visuaalse hoiatuse.

Kui Te pole jätkuvalt reageerinud ja 
kokkupõrke toimumine on võimalik, 
rakendab aktiivne linnapidurduse 
süsteem automaatselt hädapiduri, 
et vähendada kiirust nii palju kui 
võimalik.  Heades sõidutingimustes 
võib süsteem kokkupõrke täielikult ära 
hoida.

1

2

3

Pildil olevad mudelid on Civic Tourer 1,6 i-DTEC Executive värvivalikus Twilight Blue Metallic ja Civic 1,6 i-DTEC Executive värvivalikus White Orchid Pearl



Comfort>

Pakiruumi kate Roolilt juhitav 
audiosüsteem

1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast 

1.8 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast

Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)
Kaasreisija turvapadi,  väljalülitamise 
võimalusega
Külgmised turvapadjad
Külgmised turvakardinad
Aktiivkaitsega esiistemete peatoed
Esimesed ventileeritud pidurikettad 16”
Tagumised pidurikettad 15”
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu 
jaotusega (EBD)
Pidurdusabi (BA)
Stabiilsuskontroll (VSA)
HSA kaldtee stardi abi
Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised 
turvavööd
Lukustuva rulliga tagumised turvavööd
ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, 
äärmistel kohtadel
Hädapidurduse signaaltuled 
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
Aktiivne linnapidurduse süsteem
Muutuva koodiga immobilaiser
Valikuline uste avamine
Pakiruumi kate
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
Tekstiilistmed
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)
Intelligentne multifunktsionaalne näidik 
(i-MID)
Käiguvahetuse indikaatorlamp
Elektrilise kiirustundliku võimendusega 
hammaslattrool (EPS)
Stop / Start süsteem (ainult MT)
Automaatne kliimaseade
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
Klaasipuhastaja tagaklaasil
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
Soojendusega elektrilised küljepeeglid
Päikesesirmid peeglitega
Päikesesirmid peeglitega ja valgustusega
12 V pistik ees
12 V pistik keskkonsoolis

12V pistik pakiruumis
Kinnituskonksud pagasiruumis
Juhiistme kõrguse regulaator
Kaheastmelised esiistmete soojendused
Magic Seats
Pakiruumi võrgu fikseerimiskohad  
(B ja C piilaris)
Panipaik pakiruumi põhja all
Kaardilugemislambid ees
Pakiruumi valgustus
Aegreleega salongivalgustus (ees ja taga)
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3
USB/AUX sisend
4 kõlarit
Roolilt juhitav audiosüsteem
Bluetooth handsfree telefonisüsteem
Katusereelingud
Esilaternate pesu

“Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”. 

LED päevasõidutuled (esimesed)
Lisastopptuli tagaaknal
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee
16” valuveljed
Rehvid 205/55 R16



Ühe puutega  
pakiruumi kate

Pakiruumi kate liigub ühe 
puudutusega automaatselt  
tagasi.

Soojendusega 
elektrilised küljepeeglid

Hõlpsalt õige nurga alla 
reguleeritavad ja külmadel 
hommikutel kiiresti 
puhastatavad.Automaatne 

kliimaseade

Kliimaseade hoiab 
salongi temperatuuri 
automaatselt kindlal 
tasemel.

Püsikiiruse 
hoidja kiiruse 
limitaatoriga

Elektrooniline 
püsikiiruse hoidja 

võimaldab Teil 
hoida püsivat 

sõidukiirust, 
vähendades 

pikkadel sõitudel 
tekkivat stressi.
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Rooli 
juhtnupud

Võimaldab 
juhil käsitseda 
juhtnuppe 
ilma käsi roolilt 
võtmata.

M U D E L I VA L I K  :  2 8

Kaheastmelised 
esiistmete 
soojendused

Nii juhi kui ka 
kaasreisija istmel 
on kaheastmeline 
soojendus



Elegance Navi>

Automaatne 
kahetsooniline 
kliimaseade

Bluetooth® 
handsfree 
telefonisüsteem 
(HFT)

1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast 

1.8 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
5-käiguline automaatkäigukast

Lisaks Comfort 
varustustasemele
Alarmsüsteem
Nahkkattega rool
Nahast käigukangi nupp
Automaatne kahetsooniline kliimaseade
Muudetava tundlikkusega vihmaandur 
Valgusanduriga  tulede automaatika
Võtmelt suletavad küljeaknad
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
Distantsjuhtimisega elektriliselt 
kokkuklapitavad küljepeeglid
Kaasreisija seljatoes tasku
Tagumine käetugi
Honda Connect Navi 7” puutetundlik ekraan, 
CD-MP3, MirrorLink
2 x USB sisend / HDMI sisend
6 kõlarit
Tagurdamiskaamera
Esimesed udutuled
17” valuveljed
Rehvid 225/45 R17

“Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”. 



Valgusanduriga tulede 
automaatika

Kui valgustase 
langeb, süttivad tuled 

automaatselt.

Tagurduskaamera

Tagaluugis paiknev 
kaamera annab 
tagurdamisel selge 
ülevaate auto taga 
olevast piirkonnast.

Signalisatsioon

Teie Civicu varguskaitse.

Muudetava tundlikkusega 
vihmaandur

Kui tuuleklaasil tuvastatakse 
niiskus, aktiveeruvad 

vihmaanduritega klaasipuhastid, 
mille kiirust seadistatakse 

vastavalt vajadusele 
automaatselt.

Esimesed 
udutuled

Pakuvad kehvades 
valgustingimustes 

täiendavat valgustust, 
muutes sõitmise 

lihtsamaks ja 
turvalisemaks.

Nahkkattega rool

Muudab Civicu luksuslikumaks.

17-tollised 
valuveljed

17-tollised valuveljed 
annavad Civicule 
Tourerile äratuntava 
ja sportliku välimuse.
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Style Navi>

Roostevabast 
terasest 
laadimisava kaitse

Honda connect  
koos garmini 
navigatsioonisüste- 
emiga

1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast 

1.8 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
5-käiguline automaatkäigukast

Lisaks Elegance Navi 
varustustasemele
Pakiruumi võrk
Laadimisava alumiinium kate
Tagumised toonklaasid
17” valuveljed (Sport disain)

“Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”. 
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Honda Connect koos garmini 
navigatsioonisüsteemiga

Civic sisaldab uut Honda 
CONNECT autosisest audio- ja 

infosüsteemi.

Roostevabast terasest 
laadimisava kaitsel

See roostevabast terasest 
liist kaitseb kriimude ja 

mõlkide eest ning sobitub  
Toureri mahuka 

pakiruumiga ideaalselt.

Kaubavõrk

Kahte asendisse 
seatav kaubavõrk 
hoiab pagasi 
kindlalt paigal.

Toonitud klaasid

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

17-tollised sportliku 
disainiga veljed

17-tollised mustad valuveljed 
annavad Civicule sportliku 
välimuse.

M U D E L I VA L I K  :  3 2



Lifestyle Navi>

Kergsulamist 
pedaalid

Hõbedased 
katusereelingud

1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast 

1.8 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
5-käiguline automaatkäigukast

Lisaks Style Navi 
varustustasemele
Alumiiniumkattega pedaalid
Adaptiivne vedrustussüsteem
Automaatselt tumenev sisepeegel
Parkimisandurid ees ja taga
8 kõlarit, Premium Audio, 320 W
LED lähituled
17” valuveljed

 * Ühenduvus rakendusega AhaTM  (sh Interneti-raadio) ja Internetis surfamiseks toimub läbi Wi-Fi-ühenduse või mobiilse Wi-Fi ruuteri. Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja 
rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja 
nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga).

** Ühilduvate telefonide loendi leiate aadressilt www.hondahandsfree.com.
 Δ Ainult manuaalkäigukastiga mudelid. “Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.



Adaptiivne vedrustussüsteem

Saadaval on kolm erinevat 
vedrustusseadistust: Normal 

(tavarežiim), Comfort (mugavusrežiim) 
ja Dynamic (dünaamiline režiim). See 

võimaldab Teil valida tingimustele 
sobiva vedrustusrežiimi

Parkimisandurid

Parkimisandurid ees 
ja taga hõlbustavad 
kitsastes kohtades 

liiklemist. Mida lähemale 
Te takistusele liigute, 

seda intensiivsemaks 
muutub piiksumine.

Roostevabast terasest 
laadimisava servakate

Nutikas roostevabast 
terasest kate kaitseb 
sõiduki kere igapäevase 
kulumise eest.

Tagumised toonklaasid

Tagumised toonklaasid 
lisavad privaatsust ja 
vähendavad Civicu 
tagaosasse paistvat 
päikesevalgust.

Hõbedased 
katusereelingud

Ilusad ja praktilised  
nagu Civic Tourer ise.
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Executive Navi>

1.6 i-DTEC
6-käiguline manuaalkäigukast

1.8 i-VTEC
6-käiguline manuaalkäigukast
5-käiguline automaatkäigukast

Lisaks Lifestyle Navi 
varustustasemele
Otsekokkupõrke hoiatus
Liiklusmärkide tuvastus
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Pimeda ala informatsioon
Ristuva liikluse hoiatus
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
Nahkistmed
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega 
juhiiste
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega 
kaasreisija iste
Elektriliselt reguleeritava küljetoega juhiiste
Valgustusega kindalaegas
Aktiivsed kaugtuled (HSS)

Nahkistmed

 * Ühenduvus rakendusega AhaTM  (sh Interneti-raadio) ja Internetis surfamiseks toimub läbi Wi-Fi-ühenduse või mobiilse Wi-Fi ruuteri. Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmeside- ja 
rändlustasud. Soovitame teil kontrollida oma mobiilsidelepingut. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. 

Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga). 
** Ühilduvate telefonide loendi leiate aadressilt www.hondahandsfree.com.
Δ Ainult manuaalkäigukastiga mudelid. “Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.



Garmin 
navigation

Ristmike realistlikud 
kujutised 

koos selgete 
sõidusuunistega.

Elektriline juhiistme 
nimmetugi ja 

külgtugi 

Juhiistme nimmetoe 
ja külgtoe saab 

reguleerida mugavasse 
ja toetavasse 

asendisse.

Võtmeta 
lukustus- ja 

käivitussüsteem

Võtmeta lukustus- ja 
käivitussüsteem 
võimaldab auto 

lukustamist, lukust 
avamist ja käivitamist 
ilma võtit taskust välja 

võtmata.

Nahkistmed

Nahkistmed lisavad 
juba niigi rikkalikule 
sisustusele veidike 
luksust.
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Pildil on 1,6 i-DTEC Civic Tourer Executive.

Värvid
Esmamulje on oluline ja Civic Toureri värvivalikuga saate olla just nii 
silmapaistev, kui soovite.

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid PearlCrystal Black Pearl



Passion Red Pearl

Golden Brown Metallic

Polished Metal Metallic

Milano Red

Lunar Silver Metallic

Twilight Blue Metallic

VÄ R V I D  :  3 8



Kõik polstrimaterjalid pole kõigis varustuspakettides saadaval. “Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel”.

Polster
Olenevalt Teie soovist Civic Toureri välisilme osas, on meil 
pakkuda sellega sobivat kvaliteetset polstrit.

Must 
tekstiil

Hall 
nahk

Must 
nahk

Hall 
laevooder

Executive Navi – • • •

Lifestyle Navi • – – •

Style Navi • – – •

Elegance Navi • – – •

Comfort • – – •

• Standard   – Pole saadaval

< 
Hall nahk

<< 
Must tekstiil

< 
Must nahk
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Igal mudelil on Civic Toureri isikupära. Nüüd lisage sellele enda isikupära. 
Meil on olemas kõik vajalikud tarvikud – täielikest tarvikukomplektidest kuni 
valuvelgedeni.

Rally Red
pakett (EKSTERJÖÖR)

Lisage oma autole isikupära, et teiste seast välja paista. 
Punane eksterjööripakett annab sportautole omase 

võistlushimulise, jõulise ja sportliku välimuse.

Paketi sisu

-Punane esivõre liist
-Punased küljepeeglite katted 

-Punase kaunistusega katusespoiler 
Kujutisel on esitatud ka 18-tollised Inferno valuveljed

Paketi sisu

-Küljeliistud 
-Lävepakuliistud
-Eesmised ja tagumised porikummid  

Kujutisel on esitatud ka 17-tollised Cobalt valuveljed

Valige sobilik 
lisavarustus

Convenience
pakett

Convenience pakett koosneb stiilselt 
kujundatud tarvikutest, mis kaitsevad autot 
kriimude, muda ja liiva eest.

L I S AVA R A U S T I S  J A  - PA K E T I D  :  4 0

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes ja Google Play alla Civic Toureri tarvikute rakendus ➞



Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes ja Google Play alla Civic Toureri tarvikute rakendus ➞

Black Edition 
pakett
Andke oma autole selle paketi läikivmustade komponentidega 
must värvitoon. Pakett seob julge välimuse isikupäraga.

Paketi sisu

-Läikivmustad eesmised ja külgmised 
küljeliistud 

-Läikivmustad küljepeeglite katted 
-Läikivmust tagumine difuuser 
-Läikivmust katusespoiler 
-Läikivmust kütuseluuk 
-Black Edition logo 

Kujutisel on esitatud ka 18-tollised Nitrogen valuveljed

Cargo
pakett
Muutke oma pagasiruum neid unikaalseid lahendusi 
pakkuvate praktiliste tarvikute abil paremini organiseerituks.

Paketi sisu

-Eraldusvõrk 
-Pagasipõhjamatt eraldusseintega 
-Pagasiruumi küljevõrk 
-Laadimisava alumiiniumkate



Chrome
pakett
Kroomitud detailid rõhutavad Civicu elegantsi.

Paketi sisu

-Kroomitud esivõre liist 
-Kroomitud aknaliistud 
-Küljeliistud 
-Kroomitud küljeliistud 
-Tagaluugi kroomitud alumised liistud 
-Kroomitud kütuseluuk 

Kujutisel on esitatud ka 18-tollised Hydrogen valuveljed

Illumination
pakett
Muudab auto salongi hubaseks.

Paketi sisu

-Valgustatud lävepakuliistud
-Armatuurlaua alune valgustus

L I S AVA R U S T U S  J A  - PA K E T I D  :  4 2



Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes ja Google Play alla Civic Toureri tarvikute rakendus ➞

Shiny Black 
pakett (INTERJÖÖR)

Salongi isikupära võimendamiseks võtke kasutusele Shiny 
Black pakett. See pakett ühendab endas auto eksterjööri ja 
salongi värvitoonid, ühendades omavahel julge välimuse ja 
isikupära.  
Kõik tarvikud on läikivmustas toonis.

Paketi sisu

-Läikivmustad õhuavad
-Läikivmust keskkonsool
-Läikivmust rooli kaunistus

Kujutisel on näidatud ka käigukangi nupp, elegantsed põrandavaibad ja armatuurlaua alune sinine 
valgustus

Rally Red 
pakett (INTERJÖÖR)

Salongi isikupära võimendamiseks võtke kasutusele Rally Red 
pakett. See pakett ühendab endas auto eksterjööri ja salongi 
värvitoonid, rõhutades nii auto sportlikkust.  
Kõik tarvikud on ralliauto moodi punases värvitoonis.

Paketi sisu

-Punased õhuavad 
-Punane keskkonsool
-Punane rooli kaunistus 

Kujutisel on näidatud ka käigukangi nupp ja elegantsed 
põrandavaibad
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Küljelaiendid
Kere värvi.

Esistangelaiendid
Sportlikud läikivmustad esistange laiendid.

Lävepakuliistud
Valgustatud lävepakuliistud muudavad salongi õhkkonna 
nauditavamaks. 

Porikummid
Kaitsevad autot võimalike kahjude eest.

Lisavarustus- 
paketid

Tagurduskaamera
Loob tagurdades pildi sõiduki i-MID näidukile.



Parkimisandurid 
Objektile lähenedes helisignaali andva eesmise ja 
tagumiste parkimisanduri abiga on parkimine hõlpsam 
ja ohutum. Andurite tuvastuspiirkonda näete auto 
intelligentsel multifunktsionaalsel näidikul (i-MID).

Tuuleklaasikate
Võib kasutada päikese eest kaitseks suvel kui ka lume/jää 
eest kaitseks talvel.

Laadimisava kaitsematt
Kaitseb autot laadimisel ajal.

Kroomist aknaliistud
Kroomitud aknaliistud teevad Civicu elegantsemaks.

Põrandamatid Kummimatid
Must kummist kõrge 
serv hoiab sõiduki 
sisemust mustuse ja 
vee eest.

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes ja Google Play alla Civic Toureri tarvikute rakendus ➞
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Eelsoojendi
Soojendab sõiduki mootori ja sõitjateruumi enne 
masinasse sisenemist. Kaugjuhtimispuldi toimeala on 
1000 meetrit.

Risttalad ja katuseraam  
Suurendage auto kandevõimet tugeva ja kindla 
katuseraamiga. Sisaldab nelja lukku. Maksimaalne 
kandevõime on 70 kg (katuseraamil kuni 75 kg) või 
mahutage raamile kaks jalgratast.  
Saadaval on tarvikud: suusaboks, katuseboks, suusa- ja lumelauatarvik, 
jalgrattaraam.

Suusaboks
Suusaboks, 225 x 80 x 34 cm. Saab avada mõlemast 
küljest.
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Eemaldatav haakekonks 
Honda originaalne haagisekonks võimaldab vedada kuni 
1200 kg või 1400 kg* autoelamut või haagist. Eemaldatav 
versioon on varustatud klapitava plaadiga, mis muudab 
haakekonksu nähtamatuks, kui te seda ei kasuta. 
Maksimaalne vertikaalkoormus on 75 kg. 
Saadaval on ka fikseeritud haakekonks

Koeravõrk 
Koeravõrk hoiab lemmiklooma ja pagasi sõidu ajal 
turvaliselt pagasiruumis. Sellega saab reisijate salongi 
pagasiruumist eraldada.

Honda 3D helisüsteem  
Muusika pole iial nii tõetruuna kostnud 
Me kõik soovime, et auto helisüsteem suudaks meie 
lemmikartiste tõet ruuna esitada. Honda olemas oleva 
helisüsteemi kompaktne DSP-seade (digitaalne 
signaalitöötlus) võimendab saadavat kuulamiskogemust 
veelgi.

Pagasiruumi porimatt  
Ideaalselt auto pakiruumiga sobituv, veekindel ja tõstetud 
servadega pagasiruumi porimatt kaitseb autot mustuse ja 
kriimude eest. Libisemiskindel. Kaunistatud Civicu logoga.

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes ja Google Play alla Civic Toureri tarvikute rakendus ➞
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Valige sobilikud 
valuveljed

18" HYDROGEN

17" RADIUM

18" NITROGEN

17" NEON

 17" & 18" ARGON 18" INFERNO

17" COBALT

18" KRYPTON



Näidatud on Civic 1.8 i-VTEC Executive Polsihed Metal Metallic värvitoonis, Civic 1.6 i-DTEC Sport sportlikus  
Sporty Blue Metallic värvitoonis ja Civic Tourer 1.8 i-VTEC Twilight Blue Metallic värvitoonis.



Civicut on pidevalt edasi arendatud, ümber 
hinnatud ja uuesti leiutatud, sellel on 
katsetatud uusi ideid ning tehnoloogiaid. 

Meie inseneridel on selge visioon autost, 
milles valitseb tasakaal jõudluse, unikaalse 
disaini ja ruumikuse vahel – toode, mis 
sisaldab erinevaid luukpära ja Toureri 
omadusi, näeb hea välja ja saab hakkama ka 
rallirajal. See näitab, kui kirglikult me töötame, 
et luua autot, mille omamist ja otseloomulikult, 
millega sõitmist, igaüks naudiks.

Civic DNA

C I V I C  D N A  :  5 0



Järgige oma unistusi
Unistusel on võimas edasiviiv jõud, mis sunnib katsetama uusi ideid ja 
tehnoloogiaid ning lähenema uutmoodi probleemide lahendamisele. 
Need võivad meid inspireerida tõeliste superautode loomisel, nagu seda 
on uus NSX, või tehnoloogiliselt täiustatud uus CR-V. 

Unistus paremast maailmast on andnud elu inimrobotile ASIMO, 
reaktiivmootorile HondaJet ning ülipopulaarsetele mootorratastele. 
Võtame õppust kõigest, mida teeme ja teada saame ning kõik see 
avaldub meie loomingus, näiteks Civicus.

Näidatud on CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive Passion Red Pearl värvitoonis ja NSX konseptautoga.
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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.

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

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. 
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