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Kiegészítők
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A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozat látható.

Kiegészítők
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Sport
és dizájn
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A képeken Platinum White Pearl fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance és Premium Crystal Blue Metallic 
fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozatok láthatók. 
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csomag
Tegye Civic-jét még elegánsabbá a Berlina Black és 
sötét króm kiegészítők kombinációját tartalmazó 
Sport csomaggal. A csomag tartalma: első és hátsó 
fekete emblémák, csomagtérajtó spoiler, oldalsó alsó 
dekorációk és külső visszapillantó tükör burkolatok.

Sport csomag

A csomagban található tételek külön is megvásárolhatók.  
A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képeken Platinum White Pearl fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Advance és Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
modellváltozatok láthatók.
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KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLATOK
Tegye egy kicsit még egyedibbé autóját ezekkel 
a stílusos, Berlina Black színű külső visszapillantó 
tükör burkolatokkal.

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Ezek a Berlina Black színű oldalsó alsó dekorációk 
még izmosabbá varázsolják az autót. 

ELSŐ ÉS HÁTSÓ FEKETE EMBLÉMÁK
Minden az apró részleteken múlik. A Fekete embléma 
csomag tökéletesen egészíti ki Civic-je sportos megjelenését. 
A csomag tartalma: fekete Honda logó szett (első és hátsó), 
fekete modellnév tábla és fekete e:HEV embléma.

CSOMAGTÉRAJTÓ SPOILER
A Berlina Black színű spoiler sportos élt kölcsönöz 
a csomagtartónak, ezáltal egyedivé és sportosan 
dinamikussá téve az autó hátsó megjelenését.
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A csomagban található tételek önállóan is megvásárolhatók.  
A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozat látható.

Nordic Silver
csomag
Hangsúlyozza ki a Civic prémium megjelenését és 
hangulatát a Nordic Silver csomaggal.  
A csomag tartalma: első, hátsó és oldalsó alsó 
dekorációk, ködfényszóró-dekorelemek, külső 
visszapillantó tükör burkolatok – mind ezüst fényezéssel.
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KÖDFÉNYSZÓRÓ-DEKORELEMEK
A ködfényszóró ezüstszínű fényezése 
egy olyan részlet, amely élesen elüt a 
környező elemektől, ezzel tökéletesen 
kihangsúlyozva a Civic orr-részének 
megjelenését.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Ezek a dekorelemek még tovább fokozzák az autó 
izgalmas, sportos megjelenését.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR 
BURKOLATOK
Nem maradhatnak ki a Nordic Silver 
tematikából a külső visszapillantó tükör 
burkolatok sem.

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Üdítő extraként hatnak az oldalsó 
alsó dekorációk.
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*A Carbon Style fényezésű külső visszapillantó tükör burkolatokat nem tartalmazó Carbon Style Light csomag is kapható.  
A csomagban található tételek önállóan is megvásárolhatók.  
A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport modellváltozat látható.

Full csomag
Carbon Style

Azok számára, akik igazán szeretik az egyedülálló, sportos megjele-
nést, a Carbon Style Full csomag listavezető helyen fog szerepelni.  
A csomag tartalma: első alsó dekoráció, hátsó alsó dekoráció, köd-
fényszóró-dekorelemek, csomagtérajtó spoiler és Carbon Style külső 
visszapillantó tükör burkolatok. A Carbon Style Light csomag* szintén 
kapható.
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ELSŐ ÉS HÁTSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Az első és hátsó alsó dekorációk sportos és 
dinamikus profilt adnak autójának.

CSOMAGTÉRAJTÓ SPOILER
A Carbon Style fényezésű spoiler sportos 
megjelenést kölcsönöz az autó hátsó részének.

KÖDFÉNYSZÓRÓ-DEKORELEMEK
Minden az apró részleteken múlik.  
Ezek a ködfényszóró-dekorelemek 
tökéletesen kiegészítik a Civic orr-
részének kecses vonalvezetését.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR 
BURKOLATOK
A Carbon Style fényezésű külső visszapillantó 
tükör burkolatok még tovább fokozzák az autó 
dinamikus megjelenését.
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A csomagban található tételek önállóan is megvásárolhatók.  
A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képen egy Premium Crystal Blue Metallic 
fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozat látható.

Az Ilmenite Titanium csomagnak köszönhetően 
mindenki megfordul majd Ön után. A csomag 
tartalma: első, hátsó és oldalsó alsó dekorációk, 
ködfényszóró-dekorelemek és külső visszapillantó 
tükör burkolatok, mind titánium hatással.

Titanium
Ilmenite

csomag

12



ELSŐ ÉS HÁTSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
Tegye velük még markánsabbá Civic-je vonalvezetését.

KÖDFÉNYSZÓRÓ-DEKORELEMEK
Újabb stílusos vonással gazdagítják az 
autó megjelenését ezek az Ilmenite 
Titanium színű dekorelemek.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR 
BURKOLATOK
A hatást pedig az Ilmenite Titanium külső 
visszapillantó tükör burkolatok teszik teljessé.

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK
A ragyogó Ilmenite Titanium 
oldalsó alsó dekorációk kifinomult 
sportosságot mutatnak.

13
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
 k

ie
g

é
s

z
ítő

k



A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport modellváltozat látható.
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CI1813 18ʺ-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
A 18”-os CI1813 felni jellemzője a Gunpowder Black teli 
fényezés, fényes átlátszó fedőlakkal és kiemelkedő 
kerékközépsapkával.

CI1812 18ʺ-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
A 18"-os CI1812 felni jellemzője a metszett gyémánthoz 
hasonló keréktárcsa-felület matt átlátszó fedőlakkal és 
Rombo Silver küllőablakokkal.

CI1811 18ʺ-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
A 18"-os CI1811 felni jellemzője a metszett gyémánthoz hasonló 
keréktárcsa-felület fényes átlátszó fedőlakkal és Gunpowder 
Black küllőablakokkal.

Könnyűfém 
keréktárcsák

03

02

01

A Civic-hez kapható könnyűfém 
felni választékunk három 
opcionálisan választható felnit is 
felvonultat – még magabiztosabbá 
téve a vezetés élményét.
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Védelem
és biztonság
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Védelem
és biztonság

A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozat látható.
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Jó okkal hívjuk Védelem csomagnak. Ez a csomag, amely 
a karosszéria színére fújt oldalvédő díszléceket, az (első és hátsó) 
sárfogókat, a csomagtérperem-védőburkolatot, az első és hátsó 
négyévszakos szőnyegeket és az összehajtható csomagtérszőnyeget 
is tartalmazza, védik Civic-jét a horpadásoktól és karcolásoktól. 
A kiegészítők mind strapabíró, minőségi anyagból készültek.

csomag
Védelem

CSOMAGTÉRPEREM-VÉDŐBURKOLAT
Praktikus és stílusos csomagtérkiegészítők, melyek egyúttal 
védenek a karcolások és horpadások ellen is. A védőelemek 
tökéletesen illeszkednek a csomagtér kárpitjába, felületük 
pedig vonzó, szálcsiszolt rozsdamentes acél.
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OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK
Nincs annál  rosszabb, mint egy karcolás vagy horpadás az autó 
karosszériáján. Az oldalvédő díszlécek puha, ütésálló anyagból 
készültek, és amellett, hogy védelmet nyújtanak az autó oldalainak, 
még dizájnelemként is szolgálnak.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK
Óvja autóját a kosztól és felverődő kövektől ezekkel a visszafogott 
első és hátsó sárfogókkal. Hosszú távú védelmet nyújtanak. 

NÉGYÉVSZAKOS SZŐNYEG
Az emelt szélű, minden évszakban használható szőnyegek a teljes 
lábteret befedik. Civic logóval. Erősek, mégis könnyen tisztíthatók. 
A készlet két első és két hátsó szőnyeget tartalmaz.

ÖSSZEHAJTHATÓ CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Védelmet nyújt a csomagtartó, illetve amennyiben a hátsó 
ülések le vannak hajtva, a teljes rakfelület számára. A szőnyeg 
meg is fordítható: az egyik oldala puha kárpit, a másik pedig egy 
vízlepergető, csúszásgátló mintával van ellátva. További jellemzője 
egy rugalmas hajtóka, mellyel megelőzheti a lökhárító ki- és 
bepakoláskor keletkező karcolásait.

A csomagban található tételek önállóan is megvásárolhatók.
A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képeken Platinum White Pearl fényezésű Honda 
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance és Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozatok láthatók.
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1. Ajtó küszöbburkolatok 
Egyedivé teszik autóját, egyúttal védik a küszöbléceket 
a sérülésektől és karcolásoktól. Szálcsiszolt, rozsdamentes 
acélból, szemet gyönyörködtető, polírozott Civic logóval. 
A készlet a következőket tartalmazza: első és hátsó 
küszöbburkolatok. 

2. Hátsó lökhárító-burkolat védőelem 
A csomagtartó folyamatos ki- és bepakolása idegesítő kis 
horpadásokat és karcolásokat okozhat, ezzel a csinos hátsó 
lökhárító-burkolat védőelemmel azonban megóvhatja 
autója fényezését.

3. Szélvédőtakaró 
A Civic logóval díszített szélvédőtakaró, amelyet azért 
terveztünk, hogy óvja Civicjét az elemektől, védi a külső 
visszapillantó tükröket és az első oldalablakokat is 
az időjárás káros hatásaitól.

és biztonság
Védelem

Maradjon fedezékben: az oldalvédő díszlécek a sérülések 
és karcolások ellen védenek, míg a szélvédőtakaró a tiszta 
látást garantálja bármely időben. Ezek a kiegészítők 
védelmet nyújtanak a környezeti hatásokkal, valamint 
a mindennapos elhasználódással szemben. 

1

3A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport modellváltozat látható.
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Szállítás
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Szállítás

A képen egy Platinum White Pearl fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance modell látható.
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Ha gyakran kell szállítania csomagokat vagy 
speciális felszereléseket, a Cargo csomaggal 
mindezt jól átgondoltan és biztonságosan 
teheti meg. A csomag tartalmaz egy csomag-
tértálcát és csomagtértálca-elválasztókat is.

csomag
Cargo

1. Csomagtértálca 
Ez a vízálló, csúszásmentes csomagtértálca 
úgy van kialakítva, hogy tökéletesen 
illeszkedjen az autó csomagterébe, ezáltal 
védve azt a kosztól és karcolásoktól. Megemelt 
peremekkel és Civic logóval rendelkezik.

2. Csomagtértálca-elválasztók  
Az elválasztók megakadályozzák, hogy 
a poggyász menet közben összevissza 
csúszkáljon. 

A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képen egy Platinum White Pearl 
fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance modell látható.
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1. Összehajtható csomagtérszőnyeg 
Védelmet nyújt a csomagtartó, illetve, amennyiben 
a hátsó ülések le vannak hajtva, a teljes rakfelület 
számára. A szőnyeg meg is fordítható: az egyik 
oldala puha kárpit, a másik pedig egy vízlepergető, 
csúszásgátló mintával van ellátva. További jellemzője 
egy rugalmas hajtóka, mellyel megelőzheti a lökhárító 
ki- és bepakoláskor keletkező karcolásait.

2. Kutyarács 
A kutyaráccsal biztonságosan szállíthatja kedvenceit, 
elválasztva a csomagteret az utastér hátsó részétől.  
Tökéletesen illeszkedik a hátsó ülések háttámlája és 
a tető közé. A kisállat tartók számára kihagyhatatlan 
tartozék.

3. Csomagtérháló 
A függőágy stílusú csomagtérháló egyenesen és 
biztonságosan tartja rakományát.

Jelenlét és praktikum: nemcsak kiemelkedik a tömeg-
ből, de a Civic mindig felkészült, utazzon bárhova, 
bármilyen céllal. Az összehajtható csomagtérszőnyeg 
a puhább dolgokat védi. Tartsa a helyükön holmijait 
a csomagtérhálóval – vagy vigye magával négylábú 
barátját a kutyarácsnak köszönhetően.

Szállítás

A könnyűfém felnik külön kaphatók. A képen egy Platinum White Pearl fényezésű Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Advance modell látható.
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A képeken Platinum White Pearl fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Advance és Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport modellváltozatok láthatók.

1. Sí- és snowboardtartó 
Könnyen használható síléctartó, egy vagy két pár síléc (a sílécek 
méretétől függően) vagy egy snowboard szállítására alkalmas. 
A síléceket vagy snowboardot biztonságosan lehet rögzíteni két 
gumiprofil között, melyek óvják a felszerelést. Szerszámok nélkül, 
könnyen felszerelhető. Zárható, súlya 3,6 kg.

2. Alaptartó 
Ez a biztonságos alaptartó megnöveli autója szállítási 
kapacitását. Négy zárral rendelkezik. Maximum terhelhetőség: 
60 kg vagy legfeljebb egy kerékpár.

3. Thule kerékpártartó – Easyfold XT Ez a Honda tanúsítvánnyal 
ellátott Thule kerékpártartó két kerékpár szállítására alkalmas 
egyszerűen felszerelhető, majd a tároláshoz könnyen 
összehajtható. A billenőmechanizmusnak köszönhetően 
könnyedén hozzá lehet férni a csomagtartóhoz, továbbá 
lopásgátló rendszerrel is rendelkezik. 13 érintkezős csatlakozóval 
együtt kapható, a használatához szükség van egy 13 érintkezős 
utánfutó-kábelkötegre.

4. Thule tető-kerékpártartó – Expert 298 
Univerzális, könnyen felszerelhető kerékpártartó, melyet úgy 
terveztek, hogy a kerékpár egyszerűen levehető, illetve rögzíthető 
legyen. A kerékpár ellopásának megelőzése érdekében zárható. 
A maximális terhelhetősége: 20 kg.

5. Levehető vonóhorog 
Nincs ok aggodalomra: ezzel a levehető vonóhoroggal könnyedén 
vontathat egy lakókocsit vagy utánfutót. Max. vontatási kapacitás: 
750 kg. A vonófej függőleges terhelhetősége: 75 kg.

6. Thule 400 literes, Motion XT M típusú tetődoboz 
Ez a masszív, Honda tanúsítvánnyal ellátott, vízálló Thule 
tetődoboz plusz 400 liter tárolókapacitást biztosít Önnek.  
Mindkét oldalról nyitható, Power-Click rendszere pedig 
megkönnyíti a rögzítést. Lopásgátló zárral ellátva. A méretei:  
175 cm hosszú, 86,5 cm széles és 46 cm magas.

Szállítás
(FOLYTATÁS)
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Utastér
& kényelem

30



Utastér
& kényelem

A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
modellváltozat látható.
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A Prémium hangulatvilágítás csomag tartalmazza a külső és belső 
világítás elemeit is. A csomag tartalma: az első lábtér és ülés alatti 
tér, az ajtó küszöbburkolatok, a pohártartó és a középkonzol teljes 
megvilágítása. Az ajtókárpit-megvilágítás biztosítja a hangulatvilágítást 
az autóban, az egészre pedig a Civic kilépőfény teszi fel a koronát.

& kényelem
Utastér

PIROS AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS 
A gyújtás bekapcsolásával az ajtófogantyúkba és az 
ajtózsebekbe rejtett ajtókárpit-megvilágítás is bekapcsol, 
sportos piros fénnyel borítva be az utasteret.

A csomagban található tételek önállóan is megvásárolhatók. Fehér színben is kapható.
A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
modellváltozat látható.
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PIROS ELSŐ LÁBTÉR ÉS ÜLÉS ALATTI TÉR VILÁGÍTÁS 
Amint kinyitja az ajtókat, az ülés alatti és a teljes első lábteret spor-
tos, piros fény borítja be. Bekapcsolt fényszóróval való vezetéskor, a 
figyelemelterelés megelőzése érdekében a kibocsátott fény 50%-kal 
csökken. Ha lekapcsolja a fényszórókat, ez a megvilágítás is kikapcsol.

CIVIC KILÉPŐFÉNY 
Az első ajtók kinyitásával a Civic emblémát fényes fehér 
fénnyel a földre vetíti. A jobb látási viszonyok megteremtésével 
megkönnyíti a ki- és beszállást a sötétben.

PIROS AJTÓ KÜSZÖBBURKOLAT MEGVILÁGÍTÁS 
Ezek a megvilágított küszöbburkolatok szálcsiszolt 
rozsdamentes acélból készültek és pirosan megvilágított Civic 
logóval rendelkeznek. Óvják a küszöbléceket a sérülésektől 
és karcolásoktól. A készlet tartalma: megvilágított első és 
megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

PIROS POHÁRTARTÓ- ÉS KÖZÉPKONZOL-MEGVILÁGÍTÁS 
A gyújtás és a fényszórók bekapcsolásával a pohártartók alja és 
a középkonzol tárolódoboza sportos, piros megvilágításba kerül.
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1. Elegance szőnyegek 
Ezek az elegáns és kényelmes, méretre szabott, puha szőnyegek 
fekete nubuk szegéllyel, varrott Civic logóval rendelkeznek 
és rendkívül tartósak. A készlet tartalmazza az első és hátsó 
szőnyegeket is.

2. Prémium szőnyegek 
Ezek a prémium és méretre szabott, puha szőnyegek fekete/ezüst 
nubuk szegéllyel, fém Civic logóval rendelkeznek és rendkívül 
tartósak. A készlet tartalmazza az első és hátsó szőnyegeket is.

3. Standard szőnyegek 
Ezek a filcszőnyegek kifejezetten gépkocsijához készültek, varrott 
szegéllyel és Civic névtáblával rendelkeznek. A készlet tartalmazza 
az első és hátsó szőnyegeket is.

4. Első és hátsó négyévszakos szőnyegek 
Az emelt szélű, négyévszakos szőnyegek a teljes lábteret befedik és 
Civic logó díszíti őket. Rendkívül ellenállóak, ugyanakkor könnyen 
tisztíthatók. A készlet tartalmazza az első és hátsó szőnyegeket is.

5. Napellenzők 
Ezekkel a sötétítőkkel hűvösben és árnyékban maradhat.  
Óvják a naptól a hátsó utasokat, könnyen felhelyezhetők és 
levehetők. A készlet tartalma: két napellenző és egy tárolózsák.

6. Honda Kidfix 
Ez az ügyes, 2-az-1-ben gyermekülés lehetővé teszi, hogy a 
legújabb I-SIZE szabályozásnak megfelelően, 3,5-től 12 éves korig 
kényelmesen utazhassanak kis és nagyobb utasai is. A háttámla 
gyermeke növekedésének megfelelően állítható és bőséges helyet 
nyújt számára, miközben óvja is. Az ülés teljesen hátradönthető 
és közvetlenül az autó alvázához rögzül. A 135 cm-nél magasabb 
gyermekek esetén a háttámla pedig egyszerűen eltávolítható.

& kényelem
Utastér

A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport modellváltozat látható.
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A képen egy Premium Crystal Blue Metallic fényezésű Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
modellváltozat látható.
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Sport csomag

Sport felszereltségi 
szint
Tartalma: csomagtérajtó spoiler, 
oldalsó alsó dekorációk és sötét 
króm emblémák (fekete Honda 
logó elöl és hátul, autónévtábla, 
e:HEV).

08E0P-T50-BLSP Elegance  
& Advance  
felszereltségi szint
Tartalma: csomagtérajtó spoiler, 
oldalsó alsó dekorációk, külső 
visszapillantó tükör burkolatok 
és sötét króm emblémák 
(fekete Honda logó elöl és hátul, 
autónévtábla, e:HEV).

08E0P-T50-BLSPM

Carbon Style Full csomag

Elegance  
& Advance 
felszereltségi szint 
vonóhorog nélküli modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk, ködfényszóró-
dekorelemek, csomagtérajtó 
spoiler, választható Berlina 
Black külső visszapillantó tükör 
burkolatok és Carbon Style külső 
visszapillantó tükör burkolatok.

08PCK-T50-CBF1 Elegance  
& Advance  
felszereltségi szint
vonóhoroggal felszerelt modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk (vonóhoroghoz), 
ködfényszóró-dekorelemek, 
csomagtérajtó spoiler, választható 
Berlina Black külső visszapillantó 
tükör burkolatok és Carbon 
Style külső visszapillantó tükör 
burkolatok.

08PCK-T50-CBTH1

Sport  
felszereltségi szint 
vonóhorog nélküli modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk, ködfényszóró-
dekorelemek, csomagtérajtó 
spoiler és Carbon Style külső 
visszapillantó tükör burkolatok.

08PCK-T50-CBF2 Sport  
felszereltségi szint 
vonóhoroggal felszerelt modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk (vonóhoroghoz), 
ködfényszóró-dekorelemek, 
csomagtérajtó spoiler és Carbon 
Style külső visszapillantó tükör 
burkolatok.

08PCK-T50-CBTH2

Carbon Style Full csomag

vonóhorog nélküli modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk, ködfényszóró-
dekorelemek és csomagtérajtó 
spoiler – mind Carbon Style 
színben.

08E0P-T50-CARE vonóhoroggal felszerelt modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk (vonóhoroghoz), 
ködfényszóró-dekorelemek és 
csomagtérajtó spoiler – mind 
Carbon Style színben.

08E0P-T50-CARTH

Sport & dizájn – Csomagok

A cikkszámok és a tartalom változhatnak. A mindenkor legpontosabb 
információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda 
kereskedőjével.
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Ilmenite Titanium csomag

vonóhorog nélküli modellek

Tartalma: első, hátsó és oldalsó 
alsó dekorációk, ködfényszóró-
dekorelemek, külső visszapillantó 
tükör burkolatok – mind titánium 
színben.

08E0P-T50-ILME vonóhoroggal felszerelt modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk (vonóhoroghoz), 
illetve oldalsó alsó dekorációk, 
ködfényszóró-dekorelemek 
és külső visszapillantó tükör 
burkolatok – mind titánium 
színben

08E0P-T50-ILMTH

Nordic Silver csomag

vonóhorog nélküli modellek

Tartalma: első, hátsó és oldalsó 
alsó dekorációk, ködfényszóró-
dekorelemek, külső visszapillantó 
tükör burkolatok – mind ezüst 
fényezéssel.

08E0P-T50-N0RE vonóhoroggal felszerelt modellek

Tartalma: első és hátsó alsó 
dekorációk (vonóhoroghoz), 
illetve oldalsó alsó dekorációk, 
ködfényszóró-dekorelemek, külső 
visszapillantó tükör burkolatok – 
mind ezüst fényezéssel.

08E0P-T50-N0RTH

Fekete embléma csomag

Összes 
felszereltségi szint
08F20-T50-600
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Sport & dizájn – Opcionális felszereltségek

Első lökhárító 
dekorelem
Kapható színek: 
Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F01-T50-6S0B

Berlina Black 
08F01-T50-610B

Platinum White Pearl 
08F01-T50-630B

Sonic Grey Pearl 
08F01-T50-660B

Crystal Black Pearl 
08F01-T50-680B

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F01-T50-6B0B

Csomagtérajtó 
spoiler
Kapható színek: 
Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F02-T50-6S0H

Berlina Black 
08F02-T50-600J

Carbon Style 
08F02-T50-600K

Platinum White Pearl 
08F02-T50-630H

Sonic Grey Pearl 
08F02-T50-660H

Crystal Black Pearl 
08F02-T50-680H

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F02-T50-6B0H

Oldalsó alsó 
dekorációk
Kapható színek: 
Berlina Black 
08F04-T50-610

Nordic Silver 
08F04-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F04-T50-6X0

Első alsó 
dekoráció
Kapható színek: 
Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F23-T50-6S0

Carbon Style 
08F23-T50-600A

Platinum White Pearl 
08F23-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08F23-T50-660

Crystal Black Pearl  
08F23-T50-680

Premium Crystal 
Red Metallic 
08F23-T50-6B0

Nordic Silver 
08F23-T50-6W0

Ilmenite Titanium 
08F23-T50-6X0

Ködfényszóró-
dekorelemek
Kapható színek: 
Nordic Silver 
08F56-T50-6W0

Carbon Style 
08F56-T50-600A

Ilmenite Titanium 
08F56-T50-6X0 

Külső 
visszapillantó 
tükör 
burkolatok
Kapható színek: 
Carbon Style a  
Sport felszereltségi szint 
esetén 
08R06-T50-600A

Carbon Style az Elegance  
és Advance felszereltségi 
szintek esetén 
08PCK-T50-MCEA

Berlina Black 
08R06-T50-610

Nordic Silver 
08R06-T50-620

Ilmenite Titanium 
08R06-T50-630

Hátsó alsó 
dekoráció
Kapható színek: 
Premium Crystal Blue – 
vonóhorog nélküli  
modellek esetén 
08F24-T50-6S0

Vonóhorog nélküli 
modellek esetén

Carbon Style  
08F24-T50-600B

Platinum White Pearl 
08F24-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08F24-T50-660

Crystal Black Pearl 
08F24-T50-680

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-T50-6B0

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F24-T50-6S0

Nordic Silver 
08F24-T50-6W0

Ilmenite Titanium  
08F24-T50-6X0

Vonóhoroggal szerelt 
modellek esetén

Carbon Style  
08F24-T50-600C

Platinum White Pearl 
08F24-T50-630A

Sonic Grey Pearl 
08F24-T50-660A

Crystal Black Pearl  
08F24-T50-680A

Premium Crystal  
Red Metallic 
08F24-T50-6B0A

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08F24-T50-6S0A

Nordic Silver 
08F24-T50-6W0A

Ilmenite Titanium  
08F24-T50-6X0A
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CI1811 18ʺ-os  
könnyűfém 
keréktárcsa
08W18-T50-600

CI1812 18ʺ-os  
könnyűfém 
keréktárcsa 
08W18-T50-600B

CI1813 18ʺ-os  
könnyűfém 
keréktárcsa
08W18-T50-600C

Kerékőr  
szett – króm
08W42-SJD-604

Kerékőr szett – 
fekete
08W42-T7S-601

Kerékcsavarok 
– króm
08W42-SP0-R00

Kerékcsavarok 
– fekete
08W42-SZT-000

Könnyűfém-felnik, téli és nyári kerekek és rögzítőelemek

Védelem csomag
Tartalma: karosszéria színére 
fújt oldalvédő díszlécek, (első 
és hátsó) sárfogók, csomagtér-
perem-védőburkolat, első és 
hátsó négyévszakos szőnyegek 
és összehajtható csomagtér-
szőnyeg.

Platinum White Pearl 
08PCK-T50-PR0L1 

Sonic Grey Pearl 
08PCK-T50-PR0L2

Crystal Black Pearl 
08PCK-T50-PR0L3

Premium Crystal  
Red Metallic 
08PCK-T50-PR0L4

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08PCK-T50-PR0L5

Oldalvédő 
díszlécek
Platinum White Pearl  
08P05-T50-630

Sonic Grey Pearl 
08P05-T50-660

Crystal Black Pearl 
08P05-T50-680

Premium Crystal  
Red Metallic 
08P05-T50-6B0

Premium Crystal  
Blue Metallic 
08P05-T50-6S0

Ajtó  
küszöb-
burkolatok
08F05-T50-600

Első és hátsó 
sárfogók
08P00-T50-600

Szélvédőtakaró
08P38-T50-600

Hátsó lök hárító-
burkolat-védő-
elem
08P01-T50-600

Védelem & biztonság
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Cargo  
csomag
Tartalma: csomagtértálca és 
csomagtértálca-elválasztók.

08PCK-T50-CARG

Csomagtérháló
08L96-TEA-601A

Csomagtér-
perem-
védőburkolat
08F07-T50-600

Csomagtér 
tálca
08U45-T50-600

Kutyarács
08U35-T50-600

Összehajtható  
csomagtér-
szőnyeg
08P11-T50-600

Tetőcsomag-
tartó
08L02-T47-600

Sí- és 
snowboard-
tartó
08L03-TA1-601G

Thule 400 l-es  
Force XT M  
tetődoboz
08L20-E09-FX

Thule 400 l-es, 
Motion  
XT M tetődoboz
08L20-E09-MX

Thule 300 l-es 
Motion 
XT Sport  
tetődoboz
08L20-E09-MXSP

Thule Expert 
298 tető-
kerékpártartó
08L07-E09-600A

Thule 
kerékpártartó – 
Coach
08L14-E09-C00

Thule 
kerékpártartó – 
EasyFold XT 
08L14-E09-EX

Láthatósági 
mellény
(10 db-os csomag) 
08YAA-9R6-602

Elsősegély-
készlet
(10 db-os csomag) 
08Z25-9R6-600

Elakadásjelző 
háromszög
08M09-SMG-600

Levehető 
vonóhorog 
13 érintkezős 
kábelköteggel
08L92-T50-D13P

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.  
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.  
A képek csak illusztrációk.

Szállítás
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Utastér & kényelem – Csomagok

Piros hangulatvilágítás csomag Fehér hangulatvilágítás csomag

Szabvány 
Tartalma: Első lábtér és 
ülés alatti tér megvilágítás, 
pohártartó-, középkonzol- és 
ajtókárpit-megvilágítás. 
 
08E0P-T50-IILR

Prémium 
csomag
Tartalma: Első lábtér és 
ülés alatti tér megvilágítás, 
megvilágított ajtó 
küszöbburkolatok, 
pohártartó-, középkonzol- és 
ajtókárpit-megvilágítás és 
fehér Civic kilépőfény.

08E0P-T50-PIRLH

Szabvány 
Tartalma: Első lábtér és 
ülés alatti tér megvilágítás, 
pohártartó-, középkonzol- és 
ajtókárpit-megvilágítás. 
 
08E0P-T50-IILW

Prémium 
csomag 
Tartalma: Első lábtér és 
ülés alatti tér megvilágítás, 
megvilágított ajtó 
küszöbburkolatok, 
pohártartó-, középkonzol- és 
ajtókárpit-megvilágítás és 
fehér Civic kilépőfény. 
 
08E0P-T50-PIWLH

Fehéren meg-
világított 
ajtó küszöb-
burkolatok
08E12-T50-600A

Fehér 
pohártartó- és  
középkonzol-
megvilágítás
08E16-T50-600A

Piros 
pohártartó- és 
középkonzol-
megvilágítás
08E16-T50-600B

Pirosan meg-
világított ajtó 
küszöbburko-
latok
08E12-T50-600B

Fehér 
ajtókárpit-
megvilágítás
08E20-T50-600A

Piros ajtókárpit 
megvilágítás
08E20-T50-600B

Standard  
szőnyegek
08P14-T50-610

Fehér első  
lábtér és ülés  
alatti tér 
világítás
08E10-T50-600A

Piros első  
lábtér és ülés  
alatti tér 
világítás
08E10-T50-600B

Első és hátsó 
négyévszakos 
szőnyegek
08P17-T50-610

Elegance  
szőnyegek
08P15-T50-620

Prémium  
szőnyegek
08P16-T50-630

2022-es Honda 
KIDFIX
08P90-E13-600D

2022-es Honda 
Trifix 
08P90-TLA-600B

2022-es Honda 
Baby Safe 
08P90-E13-600B

Napellenzők
08R13-T50-600

Hamutálca
08U25-S50-601

2022-es Honda 
Baby Safe 
ISOFIX
 08P90-E13-600C

Kilépőfény
08V27-T50-600

Extrák
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Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, 
ideértve a színeket is, akár előzetes értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül 
ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést az adott importőr vagy kereskedő végzi. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal 
történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden 
esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, 
különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Leányvállalata
www.honda.hu

A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól.  
Ha már nincsen rám szüksége, kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.


