


Το ολοκαίνουργιο Civic ενσωματώνει την πλήρως υβριδική 
τεχνολογία e:HEV στην πιο προηγμένη της μορφή.
Είναι σε θέση να λειτουργήσει αποκλειστικά με ομαλή και 
αθόρυβη ηλεκτρική ισχύ, κάνοντας την κάθε μετακίνηση, 
συναρπαστική και εξαιρετικά αποτελεσματική.

Το Civic 11ης γενιάς είναι το αποτέλεσμα 25 ετών υβριδικής 
τεχνολογικής αριστείας, τα οποία έχουν οδηγήσει στον τέλειο 
συνδυασμό της άμεσης απόκρισης και της υψηλής απόδοσης,
με την οικονομία και τη μεγάλη αυτονομία.

Το όνομα Civic αποτελεί εγγύηση ποιότητας και απόδοσης,
με ένα σασί που συνδυάζει άνεση με κορυφαίο κράτημα
και είναι κρυμμένο πίσω από ένα αμάξωμα που χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη κομψότητα. Η στιγμή έφτασε για να βρεθείτε
πιο κοντά στη δράση.

01 02
ΑΥΤΟ-ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ,
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΙΖΑ

ΕΩΣ ΚΑΙ 840 ΧΛΜ.
ΜΕ ΕΝΑ ΓΕΜΙΣΜΑ KAI
ΡΥΠΟΥΣ 108 G/KM

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.

στιγμή, με όλες σας
Ζήστε την κάθε

τις αισθήσεις
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Η τεχνολογία Honda e:HEV σας επιτρέπει να απολαμβάνετε
όλα τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, κάθε στιγμή. Η άμεση
ισχύς και η γραμμική επιτάχυνση θα σας μεταφέρουν με άνεση, 
όπου επιθυμείτε και όποτε το επιλέξετε.

Με το αυτό-φορτιζόμενο σύστημα μετάδοσης που
παράγει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια, δεν θα χρειαστεί ποτέ
να συνδέσετε την μπαταρία στην πρίζα. Η μέγιστη ηλεκτρική 
ενέργεια διαθέσιμη με τον ελάχιστο κόπο.

Υποδεχτείτε το Civic e:HEV, το υβριδικό όχημα που σχεδιάστηκε 
για τον σύγχρονο πραγματικό οδηγό.

01 02
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗ  Ή ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ
100.000 ΧΛΜ.

ΤΟ ΑΝΑΓΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

στα χέρια σας
Η σύγχρονη ισχύς

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
σε Premium Crystal Blue Metallic.
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Το αυθεντικό στυλ δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, γι’ αυτό
το Civic ενθουσιάζει τους οδηγούς από το 1972.

Ο έξυπνος, ολοκαίνουργιος σχεδιασμός και το αεροδυναμικό 
σχήμα θέτουν τις βάσεις για την επόμενη γενιά Civic, με καθαρές, 
δυναμικές γραμμές που συνθέτουν μια κομψή, σπορ σιλουέτα
και προκαλούν θαυμασμό.

Στην πόλη και τον ανοιχτό δρόμο, αυτό είναι ένα αυτοκίνητο
που σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάζει.

στυλ
Μοναδικό

01 02
ΝΕΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΚΑΛΑΣ ΦΩΤΩΝ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 Hybrid Advance 
σε Platinum White Pearl.
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Βυθιστείτε σε ένα ευρύχωρο και κομψό εσωτερικό.
Το μεγαλύτερο μεταξόνιο του νέου Civic δημιουργεί 
περισσότερο χώρο για τα πόδια και μεγαλύτερη άνεση
για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Τα έξυπνα σχεδιασμένα υφάσματα και η κορυφαία ποιότητα
που μπορείτε να αισθανθείτε, αυξάνουν την απόσταση
του νέου Civic από τον ανταγωνισμό και ολοκληρώνουν
μια καμπίνα που απολαμβάνεις σε κάθε ρυθμό οδήγησης.

Όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν κάνετε, υπάρχει άφθονος χώρος
για να εκφραστείτε.

01 02
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1.200 ΛΙΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ*

πρώτης θέσης
Μια καμπίνα

* Μέθοδος VDA.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 Hybrid Sport
 σε Premium Crystal Blue Metallic.
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Μια κρυστάλλινης ευκρίνειας, κεντρικά τοποθετημένη, οθόνη
infotainment υψηλής ανάλυσης 9” φέρνει τον έλεγχο στα χέρια σας.

Ενσωματώνεται απρόσκοπτα με Android Auto, Apple CarPlay
και δορυφορική πλοήγηση. Απολαύστε τη συγχρονισμένη τεχνολογία 
που προσφέρει το Civic e:HEV.

Όλα είναι μέρος της φιλοσοφίας της Honda. Τεχνολογία με επίκεντρο
τον άνθρωπο.

καινοτομία
Ακόμη περισσότερη

** Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Advance.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 Hybrid Advance
 σε Platinum White Pearl.

01 02
ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΠΑΝΕΛ 10.2 ΙΝΤΣΩΝ*

PREMIUM ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΗΧΕΙΑ BOSE*
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Η βελτιωμένη σουίτα συστημάτων Honda SENSING
και συνολικά 11 αερόσακοι αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια
είναι πλήρως ενσωματωμένη στο νέο Civic.

Μια μπροστινή κάμερα ευρείας προβολής 100 μοιρών 
και οι ολοκαίνουργιοι αισθητήρες σόναρ εμπρός και πίσω, 
κάνουν το Civic ένα από τα πιο ασφαλή οχήματα που 
κυκλοφορούν στο δρόμο.

από κάθε άποψη
Ασφαλέστερο

01 02
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ
ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ*

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
HONDA SENSING

* Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Advance.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Honda Civic 2.0 Hybrid Advance
 σε Platinum White Pearl.
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Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι τα Honda Civic 2.0 Hybrid Advance
σε Platinum White Pearl και Honda Civic 2.0 Hybrid Sport σε Premium Crystal Blue Metallic.
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Honda sources paper responsibly from manufacturers within the EU.  
Please don’t bin me, pass me onto a friend or recycle me.

Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται δεν ισχύουν για όλα τα προϊόντα που παρέχονται ή διατίθενται προς πώληση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να 
αλλάξει τις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, με ή χωρίς προειδοποίηση και σε οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο. Ενδέχεται να υπάρχουν 
σημαντικές αλλά και μικρές αλλαγές. Γίνεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. Αυτή η έκδοση δεν 
θα αποτελεί σε καμία περίπτωση προσφορά της Εταιρείας προς οποιονδήποτε πρόσωπο. Όλες οι πωλήσεις πραγματοποιούνται από τον σχετικό Διανομέα ή Αντιπρόσωπο 
με κάθε επιφύλαξη και σύμφωνα με τους τυπικούς Όρους Πώλησης και Εγγύησης που δίνονται από τον εκάστοτε Διανομέα ή Αντιπρόσωπο, αντίγραφα των οποίων 
μπορούν να ληφθούν από αυτούς κατόπιν αιτήματος. Ενώ γίνονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των προδιαγραφών, τα φυλλάδια προετοιμάζονται και 
εκτυπώνονται αρκετούς μήνες πριν από τη διανομή και συνεπώς δεν μπορούν πάντα, να αντικατοπτρίζουν πιθανές αλλαγές ή και σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, 
την διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Συνιστάται στους πελάτες, να συζητούν τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών με τον Επίσημο Έμπορο, ειδικά εάν 
η επιλογή μοντέλου εξαρτάται από ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο έντυπο.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483300, FAX: 210 3483310
www.honda.gr


