5 AJTÓS
EREDETI HONDA KIEGÉSZÍTŐK

AZ ÉLET
TELIS-TELE
VAN LEHETŐSÉGEKKEL
A Civic imádja az életet. Legyen
szó akár a mindennapos ingázásról,
akár a nyaralásról, a Civic mindig
készen áll rá, hogy Ön maximálisan
élvezhesse kedvenc időtöltéseit.
Ezért állítottunk össze egy sor olyan
Honda kiegészítőt, melyekkel nemcsak
az életéből, hanem Civicjéből is a legtöbbet
tudja kihozni. Ugyanazon szigorú
előírásoknak megfelelően készültek,
mint ahogyan maguk a járművek, ennek
köszönhetően tartósak, biztonságosak
és garantáltan méretpontosak.
Önnek mindössze a leginkább
tetszőt kell kiválasztani.
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SPORT & DIZÁJN
Sportos tartozékok széles palettája, melyek még jobban
kihangsúlyozzák Civicje dinamikus természetét.

ORANGE LINE
A jellegzetes és merész Orange Line-nal mindenkinek megmutathatja egyediségét.
A csomag tartalma: első lökhárító alsó dekoráció, oldalsó alsó dekorációk,
hátsó diffúzor, külső tükörburkolatok és műszerfal díszítés – mind Tuscan
Orange színben. Ezek a tartozékok külön-külön is megrendelhetőek.
A képen látható autó opcionális 18"-os Hexia könnyűfém-keréktárcsákkal van felszerelve.
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ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ DEKORÁCIÓ –
TUSCAN ORANGE

HÁTSÓ DIFFÚZOR –
TUSCAN ORANGE

KÜLSŐ TÜKÖRBURKOLATOK –
TUSCAN ORANGE

Kölcsönözzön még sportosabb

Szemet gyönyörködtető kiegészítő, mellyel

Ezek a feltűnő tükörburkolatok biztosan

megjelenést Civicje első részének.

kiemelheti Civicje impresszív hátsó vonalait.

magukra vonzzák a tekintetet.

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK – TUSCAN ORANGE

MŰSZERFAL-DÍSZÍTÉS – TUSCAN ORANGE

A formázott oldalsó szoknyák kihangsúlyozzák
a Civic dinamikus profilját.

A merész és egyéni megjelenés belül is folytatódik
a színes és stílusos műszerfallal.
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BLACK LINE
Tegye még drámaibbá Civicje megjelenését a Black Line-nal!
A csomag tartalma: első lökhárító alsó dekoráció, oldalsó alsó dekorációk,
hátsó diffúzor és külső tükörburkolatok – mind Berlina Black színben.
Ezek a tartozékok külön-külön is megrendelhetőek.

A képen látható autó opcionális 17"-os Cura könnyűfém-keréktárcsákkal van felszerelve.
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ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ DEKORÁCIÓ – BERLINA BLACK

HÁTSÓ DIFFÚZOR – BERLINA BLACK

Ez a szemrevaló első díszítés
kihangsúlyozza a Civic feltűnő dizájnját.

Tegye még sportosabbá Civicje hátsó részét!

OLDALSÓ ALSÓ DEKORÁCIÓK – BERLINA BLACK

KÜLSŐ TÜKÖRBURKOLATOK – BERLINA BLACK

Ezek a pompás oldalsó díszítések sportos
megjelenést kölcsönöznek az autónak.

Ezek a feltűnő tükörburkolatok biztosan
magukra vonzzák a tekintetet.
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CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER
Az elegáns csomagtérajtó-spoiler még sportosabbá teszi Civicje hátsó részét.

SPORTPEDÁLOK
Az alumínium sportpedálok valódi sportos
jelleggel ruházzák fel Civicje belső terét.
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17"-OS CURA KÖNNYŰFÉM-KERÉKTÁRCSA

18"-OS APOLLON KÖNNYŰFÉM-KERÉKTÁRCSA

A 17"-os Cura jellemzője a metszett gyémánthoz hasonló
keréktárcsa-perem fényes fedőlakkal, Gunpowder Black
küllőablakokkal, festett (Black Pearl) kerékközépsapkával
és egy fényes króm H-jellel.

A 18"-os Apollon jellemzője a metszett gyémánthoz
hasonló keréktárcsa-perem fényes fedőlakkal,
Gunpowder Black küllőablakokkal, esztergált-hatású
kerékközépsapkával és egy fényes króm H-jellel.

18" HEXIA KÖNNYŰFÉM-KERÉKTÁRCSA
A 18"-os többszínű Hexia jellemzője a Tuscan Orange
keréktárcsa-perem fényes fedőlakkal, Gunpowder Black
küllőablakokkal, esztergált-hatású kerékközépsapkával
és egy fényes króm H-jellel. A küllők mögött egy
esztergált kör is meghúzódik, amely még jobban
kihangsúlyozza a keréktárcsa méretét és mélységét.

VÉDELEM & BIZTONSÁG
Számos olyan kiegészítőt kínálunk, melyek fő feladata,
hogy védelmet biztosítsanak autójának.

CSOMAGTÉR-NYÍLÁS VÉDŐBURKOLAT

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK

Stílusos módja a csomagtartó-perem
megóvásának a karcolásoktól.

Strapabíró, ellenálló és óvja Civicjét a
kosztól és a kőfelverődésektől.
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HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ-BURKOLAT VÉDŐELEM

AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

A hátsó lökhárító plusz védelme a be- és
kipakoláskor szerzett sérülésekkel szemben.

Strapabíró, ellenálló és óvja Civicjét a
koszolódástól és a karcolásoktól.

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK
Kihangsúlyozza a Civic dinamikus vonalait és óvja az autót a kisebb karcolásoktól és horpadásoktól.

A fenti tartozékok külön-külön vagy a Védelem csomag részeként is megrendelhetőek.
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SZÉLVÉDŐTAKARÓ
Pajzs az elemekkel szemben: ez a szélvédőtakaró védi a külső
visszapillantó tükröket, szélvédőt és az első oldalablakokat a zord
időjárással szemben, ha autója kültéren parkol. Civic logóval.

KÖDFÉNYSZÓRÓK
Erős fényű ködfényszórók, melyek gyenge látási viszonyok között
is utat mutatnak. LED-es és halogén izzós kivitelben is elérhetők.
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KÉNYELEM &
UTASTÉR
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HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN
Az ajtók kinyitása és a gyújtás bekapcsolása
után bekapcsol az első lábtérmegvilágítás,
amely puha, hűvös és kifinomult hangulatot
áraszt az autó belső terében.

KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS

Megvilágítja a középkonzol oldalát, így a Civic
belső tere finom hangulatfényben fürdik majd.

A szálcsiszolt rozsdamentes acél küszöbburkolatok
kék megvilágítása az ajtók kinyitásakor kapcsol
be. A csomag tartalma: megvilágított első és
megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

Hűvös és megnyugtató kék fény emeli ki
az ajtófogantyúkat és -zsebeket.

A fenti tartozékok külön-külön vagy a Hangulatvilágítás csomag részeként is megrendelhetőek.

13

HANGULATFÉNY AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN – SPORT

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK – SPORT

A piros hangulatfény a lábtérben drámaian
kiemeli az autó sportos belső terét.

A szálcsiszolt rozsdamentes acél küszöbburkolatok
megvilágítása az ajtók kinyitásakor
kapcsol be. Használatával megkímélheti
az ajtóküszöböt a sérülésektől és karcolásoktól.
A csomag tartalma: megvilágított első és
megvilágítás nélküli hátsó burkolatok.

KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS – SPORT

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS – SPORT

Sportos, piros fénnyel vonja be
a középkonzol oldalait.

Halvány piros fény emeli ki
az ajtófogantyúkat és -zsebeket.

A fenti tartozékok külön-külön vagy a Hangulatvilágítás – Sport csomag részeként is megrendelhetőek.
Csak Sport felszereltségű modellekhez rendelhető.
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KABÁTAKASZTÓ
Nincs több gyűrött kabát vagy zakó, így
elegánsan és stílusosan szállhat ki Civicjéből.

ELEGANCE SZŐNYEGEK

HONDA GYEREKÜLÉSEK

Ezek az elegáns és méretre szabott puha
szőnyegek a tartósság érdekében fekete
nubuk szegélyezéssel és stílusos varrott
Civic emblémával rendelkeznek.
A csomag tartalma: első és hátsó szőnyegek.

Az eredeti Honda gyerekülések elsőrendű
védelmet biztosítanak gyermekei számára
csecsemőkortól egészen 12 éves korukig.
Az ülések a két ISOFIX rögzítési ponthoz vagy
3 pontos biztonsági övvel rögzíthetők.
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KOMMUNIKÁCIÓ
Tartozékaink használatával garantált
a kellemes időtöltés.

TABLETTARTÓ

HONDA 3D HANGRENDSZER

VEZETÉKNÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

Bármilyen, 7"–11,6"-os tablet rögzítésére
alkalmas. Billentő funkcióval rendelkezik,
hogy használatkor biztosítani lehessen
a legmegfelelőbb pozíciót.

Alakítsa át Civicje belső terét koncertteremé
ezzel a CDP- (Compact Digital Processor,
azaz kompakt digitális jelfeldolgozó)
egységgel. Olyan érzése lesz, mintha
kedvenc előadóit élőben hallgatná.

A Honda vezetéknélküli telefontöltője
biztosítja, hogy a készülékkel kompatibilis
okostelefonja sose merüljön le.
Egyszerűen helyezze okostelefonját az
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integrált töltőlapra, így azt könnyen,
a vezetékek kuszasága nélkül töltheti.

UTAZÁS
Vonóhorgok, kutyarácsok, síléctartók
és csomagtérszőnyegek: minden,
amire szüksége lehet, hogy a legtöbbet
hozhassa ki életéből és Civicjéből.
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THULE KERÉKPÁRTARTÓ – COACH
A vonóhorogra szerelhető tartó két kerékpár szállítására alkalmas, egyszerű
felszerelni, lopásgátló zárrendszerrel rendelkezik és a billenőmechanizmusnak
köszönhetően könnyű hozzáférést biztosít a csomagtartóhoz.

THULE KERÉKPÁRTARTÓ – EASYFOLD
A vonóhorogra szerelhető tartó két kerékpár szállítására alkalmas, egyszerű
felszerelni, lopásgátló zárrendszerrel rendelkezik és a billenőmechanizmusnak
köszönhetően könnyű hozzáférést biztosít a csomagtartóhoz. Ez a
kerékpártartó összehajtható, így könnyedén szállítható és tárolható.
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TETŐCSOMAGTARTÓ

THULE TETŐBOX

Élvezze ki a kalandokban rejlő összes lehetőséget
tetőcsomagtartónkkal! Síléc- és snowboard-tartó,
illetve tetőboxok használatához szükséges. Kizárólag
üvegtető nélküli modelleknél használható.

Növelje Civicje szállítókapacitását, használja
ezt a stílusos és zárható tetődobozt!
320, 400 és 410 literes méretben elérhető.

SÍLÉC- ÉS SNOWBOARD-TARTÓ
Egy-két pár síléc vagy egy snowboard szállítására alkalmas. Ezzel
a zárható rögzítőrendszerrel biztonságosan szállíthatja felszerelését.
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CSOMAGTÉRTÁLCA ELVÁLASZTÓKKAL

KUTYARÁCS

Ez a strapabíró csomagtértálca vízhatlan, csúszásgátló és
mosható; magasított peremmel rendelkezik, mely megóvja
a csomagteret a kosztól vagy a kiömlő folyadékoktól.
Rendelkezik továbbá hasznos elválasztókkal, melyekkel
könnyedén és biztonságosan rendszerezheti tárgyait.

Szállítsa kedvencét biztonságosan az autó
hátuljában ennek a könnyen felszerelhető
kutyarácsnak köszönhetően.

CSOMAGTÉRHÁLÓ

CSOMAGTÉRSZŐNYEG

LEVEHETŐ VONÓHOROG

Megakadályozza, hogy a különféle tárgyak
elcsúszhassanak a csomagtérben. Ez a
csomagtérháló kampókkal is rendelkezik,
melyek a csomagtartóban található standard
rögzítőgyűrűkbe kapaszkodnak.

Strapabíró és rugalmas csomagtérszőnyeg,
amely védi a csomagteret
a kosztól és nedvességtől.

A Honda vonóhoroggal könnyedén vontathat
egy lakókocsit vagy utánfutót. Használaton
kívül levehető, vontatási kapacitása 1400 kg,
a vonófej függőleges terhelhetősége 75 kg
(a motor- és a sebességváltó típusától
függően). Fix változatban is kapható.
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CARGO CSOMAG
Óvja Civicjét a sártól és karcolásoktól, miközben tárgyait rendszerezetten szállíthatja.
A csomag tartalma: csomagtértálca elválasztókkal, peremes gumiszőnyegek és csomagtér-nyílás
védőburkolat. A kiegészítők külön-külön is megvásárolhatók.

22

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK
Az eredeti Honda tartozékokkal személyre szabhatja Civicjét.
SPORT & DIZÁJN

SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Orange Line

08E0P-TGL-0RANL

Oldalsó alsó dekorácók – Berlina
Black

08F04-TGL-6V0

08E0P-TGL-BLAC

Külső tükörburkolatok – Tuscan
Orange

08R06-TGL-610

Első lökhárító alsó dekoráció –
Tuscan Orange

08F01-TGL-6R0

Külső tükörburkolatok – Berlina
Black

08R06-TGL-620

Első lökhárító alsó dekoráció –
Berlina Black

08F01-TGL-6V0

A csomag tartalma: első lökhárító
alsó dekoráció, oldalsó alsó
dekorációk, hátsó diffúzor, külső
tükörburkolatok, műszerfal-díszítés
Black Line
A csomag tartalma: első lökhárító
alsó dekoráció, oldalsó alsó
dekorációk, hátsó diffúzor, külső
tükörburkolatok

Csomagtérajtó-spoiler
– Crystal Black
– White Orchid Pearl
– Lunar Silver
– Brilliant Sporty Blue
– Rallye Red
– Polished Metal
– Sonic Grey

08F02-TGL-610
08F02-TGL-630
08F02-TGL-650
08F02-TGL-660
08F02-TGL-680
08F02-TGL-6J0
08F02-TGL-6K0

Hátsó diffúzor – Tuscan Orange

08F03-TGL-6R0

Hátsó diffúzor – Berlina Black

08F03-TGL-6V0

Oldalsó alsó dekorácók – Tuscan
Orange

08F04-TGL-6R0

Sportpedálok
– automata sebességváltós
modellhez
– manuális sebességváltós
modellhez
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08U74-TEA-600
08U74-TEA-600A

17"-os Cura könnyűfém-keréktárcsa
17"-os Cura komplett kerék

08W17-TGL-600
08W77-TGL-600K

18"-os Apollon könnyűfémkeréktárcsa
18"-os Apollon komplett kerék

08W18-TGL-600
08W78-TGL-600K

SPORT & DIZÁJN

VÉDELEM & BIZTONSÁG

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

18"-os Hexia könnyűfémkeréktárcsa
18"-os Hexia komplett kerék

08W18-TGL-600C

Hátsó lökhárító-burkolat védőelem

08P01-TGL-600

Oldalvédő díszlécek
– Crystal Black
– White Orchid Pearl
– Lunar Silver
– Brilliant Sporty Blue
– Rallye Red
– Polished Metal
– Sonic Grey

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-630A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A

Szélvédőtakaró

08P38-TED-600

Első ködfényszórók – LED-es típus

08V31-TGG-600

Első ködfényszóró szett – halogén
izzós – benzines modellekhez

08V31-TGG-K600L

Láthatósági mellény
(10 db-os csomag)

08YAA-9R6-601

Elsősegély készlet
(10 db-os csomag)

08Z25-9R6-601

Kerékőr szett
– ezüstszínű
– fekete

08W78-TGL-600CK

08W42-SJD-602
08W42-T7S-0000

VÉDELEM & BIZTONSÁG
Parkolássegítő kamera

08A77-TEA-6B0

Védelem csomag
– Crystal Black
– White Orchid Pearl
– Lunar Silver
– Brilliant Sporty Blue
– Rallye Red
– Polished Metal
– Sonic Grey

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR03
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K

Csomagtér-nyílás védőburkolat

08F07-TGL-600

Elakadásjelző háromszög

Első és hátsó sárfogók

08M09-SMG-600

08P00-TGL-600

A katalógus tartalma változhat.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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KOMFORT & UTASTÉR

KOMFORT & UTASTÉR

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Hangulatvilágítás csomag

08E0P-TGL-ILLL

Ajtó küszöbburkolatok

08F05-TEA-600

Hangulatvilágítás csomag – Sport

08E0P-TGL-ILLSL

Standard szőnyegek

08P14-TEA-620A

Hangulatfény az első lábtérben

08E10-TEA-600

Elegance szőnyegek

08P15-TEA-610A

Hangulatfény az első lábtérben
– Sport

08E10-TEA-600A

Első peremes gumiszőnyegek

08P18-TEA-610A

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok

08E12-TEA-600

Hátsó peremes gumiszőnyegek

08P19-TEA-610A

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok
– Sport

08E12-TEA-600A

Baby-Safe ISOFIX Base gyerekülés,
0+ csoport

08P90-E13-600

Középkonzolvilágítás

08E16-TEA-610C

Duo Plus ISOFIX gyerekülés,
1. csoport

08P90-TA2-603

Középkonzolvilágítás – Sport

08E16-TEA-610B

Baby-Safe Plus gyerekülés,
0+ csoport

08P90-TA2-605D

Ajtókárpit-megvilágítás

08E20-TEA-600

KIDFIX XP gyerekülés, 2/3 csoport

08P90-TGL-600

Ajtókárpit-megvilágítás – Sport

08E20-TEA-600A

Pohártartóba helyezhető hamutartó

08U25-TEA-610A
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KOMFORT & UTASTÉR

UTAZÁS

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Kabátakasztó szett

08U08-E6J-610D

Síléc- és snowboard-tartó

08L03-TA1-601G

Thule tetőbox 410 l-es

08L20-E09-M20

Thule tetőbox 320 l-es

08L20-E09-M60

Thule tetőbox 400 l-es

08L20-E09-T20

Fix vonóhorog 13 érintkezős
kábelköteggel

08L90-TGL-K13P

Levehető vonóhorog 13 érintkezős
kábelköteggel

08L92-TGL-K13P

Csomagtérháló

08L96-TEA-600A

Csomagtérszőnyeg

08P11-TEA-600

Kutyarács

08U35-TGL-600

Csomagtértálca elválasztókkal

08U45-TGL-600

KOMMUNIKÁCIÓ
MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Honda 3D hangrendszer
– standard audiorendszerhez
– Honda Connect-hez

08A53-TGL-K600A

Vezetéknélküli telefontöltő

08U58-TEA-610A

Tablettartó szett

08A53-TGL-K600B

08U08-E6J-610C

UTAZÁS
MEGNEVEZÉS

Cikkszám

Cargo csomag

08E0P-TGL-CARGL

Tetőcsomagtartó

Thule kerékpártartó – Coach

Thule kerékpártartó – EasyFold

08L02-TED-600A

08L14-E09-C00

08L14-E09-E00

A katalógus tartalma változhat.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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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 tájékoztatóanyagban a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus –
semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést az adott importőr vagy kereskedő végzi az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre
hozzáférhető. Ez a tájékoztató anyag a kizárólag az Egyesült Királyságban érvényes, 1968. évi Kereskedelmi megnevezésekről szóló törvény (Trade Descriptions Act) hatálya alá esik. 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.
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.

