ACCESORII SEDAN

VIAȚA ESTE
PLINĂ DE
OPȚIUNI
Accesoriile originale Honda au fost
proiectate și fabricate la aceleași
standarde riguroase ca orice alt
produs Honda. Astfel, ele sunt
durabile, sigure, exacte și garantate
pentru a se potrivi. Tot ce trebuie
să faceți este să alegeți accesoriul
potrivit pentru dumneavoastră.
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SPORT & DESIGN
Conferiți o alură chiar și mai sportivă Civic-ului dumneavoastră cu o
gamă captivantă de opțiuni sportive și de design.

PACHETUL SPORT
Oferiți noului dumneavoastră Civic un caracter și mai
determinat și dinamic.
Include: Spoiler față Berlina Black, ornamente
inferioare ușă, spoiler spate negru și eleron capotă
portbagaj.
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ORNAMENTE INFERIOARE UȘĂ - NEGRE

ORNAMENTE INFERIOARE UȘĂ - CROM

Ornamentele inferioare pentru ușă evidențiază
liniile dinamice de design ale noului Civic.

Ornamentele inferioare pentru ușă din crom
aduc o tentă de rafinament profilului lateral.
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ELERON CAPOTĂ PORTBAGAJ
Eleronul elegant al capotei portbagajului conferă
un aer extra sportiv profilului spate al noului
dumneavoastră Civic.

SPOILER FAȚĂ ȘI SPATE
Aceste spoilere atractive față și spate scot în evidență
profilul remarcabil al noului Civic.
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CONFORT &
INTERIOR
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KIT UMERAȘ HAINE

GEANTĂ COTIERĂ

Fără haine și jachete șifonate, pentru ca
dumneavoastră să ajungeți la destinație arătând la fel
de sofiscat ca Civic-ul dumneavoastră.

O idee utilă ce vă permite să organizați obiectele
departe de vedere.

COVORAȘE ELEGANCE

GEANTĂ MULTI-UTILITARĂ

Aceste covoare elegante și confortabile au bordură
neagră de piele năbuc pentru durabilitate, și o
emblemă Civic elegantă, țesută.
Include: covorașe față și spate.

Mențineți spațiul cabinei curat și aranjat cu
acest organizator elegant și ergonomic.
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LUMINI PEDALIER ALBASTRE
Prin deschiderea ușilor și pornirea farurilor, zona
picioarelor din față devine iluminată, oferind o
atmosferă captivantă și calmă în interiorul mașinii.
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ILUMINARE ALBASTRĂ PRAG UȘĂ
Fabricate din oțel inoxidabil, aceste ornamente
luminoase albastre sunt iluminate atunci când ușile
sunt deschise, ajutând la protejarea pragului interior
de urme și zgârieturi.
Include: ornamente iluminate față și ornamente
decorative spate.

LUMINĂ ALBASTRĂ CONSOLĂ

ILUMINARE MĂNERE UȘI

Iluminează lateralele consolei, oferind o iluminare
ambientală subtilă de culoare albastră în interiorul mașinii.

Deschideți ușile și o lumină albastră, rece,
conturează mânerele și buzunarele ușii.

Aceste elemente sunt disponibile ca parte din Pachetul Iluminare sau ca opțiuni unice.
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SCAUN COPIL HONDA KID FIX

SCAUN COPIL GRUP 1 DUOPLUS
Scaunele originale Honda de copii oferă o protecție
superioară pentru copilul dumneavoastră, de la nounăscuți până la 12 ani. Există două opțiuni de instalare:
Sistemul ISOFix sau fixarea centurii de siguranță în 3
puncte.

ORNAMENTE PRAG UȘI
Din oțel inoxidabil, vor proteja interiorul ușii de
uzură.
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SCAUN COPIL GRUP 0 BABY SAFE PLUS II

CONECTIVITATE
Opțiuni care vă ajută să vă mențineți pe
dumneavoastă conectat, iar pe pasageri
delectați.

KIT SUPORT TABLETĂ

ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS

Acest suport pentru tabletă, cu bază pentru tetiere, se
potrivește cu orice tabletă cu dimensiuni variind de la
7” la 11.6”. Are un component util de înclinare, pentru a
putea fi ajustat la cea mai bună poziție de vizionare.

Kitul de încărcare wireless Honda vă asigură
că telefonul dumneavoastră compatibil va
fi întotdeauna încărcat. Plasați pur și simplu
smartphone-ul pe suportul de încărcare integrat
pentru încărcare fără efort și fără grija cablurilor.
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TOURING
Profită din plin de Civic, profită
din plin de viață.

CÂRLIG DE REMORCARE DETAȘABIL
Dispune de cablaj cu 13-pini și
poate tracta cu ușurință o rulotă
sau o remorcă. Detașabil când nu
este necesar, cu o capacitate de
remorcare de 1.400kg și încărcare
verticală de 75kg.
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SUPORT DE BICICLETĂ - COACH
Creat de Thule, certificat de Honda. Acest accesoriu poate susține două biciclete, este ușor de instalat, are o
funcție de înclinare pentru un acces ușor la portbagaj și un sistem de blocare antifurt. Dispune de un conector
cu 13 pini și necesită un cârlig de remorcare și un cablaj electric cu 13 pini.

SUPORT DE BICICLETĂ - EASYFOLD
Creat de Thule, certificat de Honda. Acest suport easyfold de biciclete poate fi pliat cu ușurință pentru a ajuta la
transport și depozitare. Susține două biciclete, este ușor de instalat, are o funcție de înclinare pentru un acces
ușor la portbagaj și un sistem de blocare antifurt pentru securitate. Și acesta dispune de un conector cu 13 pini și
necesită un un cablaj electric cu 13 pini.
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PROTECȚIE
Protejează mașina dragă.

PRELATĂ PARBRIZ

BANDOURI LATERALE

Această prelată pentru parbriz acţionează ca un scut împotriva
intemperiilor, protejând de asemenea oglinzile și geamurile
laterale de vremea rea, atunci când mașina este parcată afară. Are
imprimat logo-ul CIVIC.

Bandourile laterale evidențiază liniile dinamice
de design al modelului Civic și protejează
împotriva zgârieturilor.
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PROTECȚIE PORTBAGAJ

PROTECȚIE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE

Această protecție anti-alunecare impremeabilă pentru portbagaj
este perfect adaptată pentru a se potrivi spațiului de depozitare
al mașinii dumneavoastră, și îl va proteja de murdărie și
zgârieturi. Are margini ridicate și prezintă logo-ul CIVIC.

Ajută la protecția mașinii
dumneavoastră și a mașinilor din
spate împotriva pietrelor și noroiului.

COVORAȘE FAȚĂ ȘI SPATE CU MARGINI RIDICATE
Rezistente și durabile, aceste covorașe negre de cauciuc prezintă logo-ul
Civic în relief, cu o margine robustă pentru protecția sporită a interiorului.
Disponibil ca seturi față și spate.

Produsele de mai sus sunt disponibile în Pachetul Protection sau ca opțiuni de sine stătătoare.
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OPȚIONALELE DUMNEAVOASTRĂ
Personalizați-vă Civic-ul cu aceste accesorii originale Honda.
SPORT & DESIGN

CONFORT & INTERIOR

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

Pachet Sport

08E0P-TEA-SP0

Pachet iluminare

08E0P-TEA-ILL

08E0P-TEA-SP0

Iluminare ambientală pedalier

08F03-TED-6T0A

Ornament luminos prag ușă

08F57-TED-610A

Iluminare albastră consolă

Eleron capotă portbagaj – Tip
„ducktail”

08F10-TED-6T0

Iluminare albastră mânere uși

Ornament lateral inferior - crom

08F57-TED-600

Ornament decorativ prag ușă

Preţ cu TVA (Euro):
1.407,73

Pachet Sport

Preţ cu TVA (Euro):
1.364,87

Preţ cu TVA (Euro):
1.407,73

Spoiler spate

Preţ cu TVA (Euro): 248,66

Preţ cu TVA (Euro): 469,80

Ornamente inferioare ușă negre

08E10-TEA-600

08E12-TEA-600

Preţ cu TVA (Euro): 499,79

Preţ cu TVA (Euro): 323,20

08E16-TEA-610

Preţ cu TVA (Euro): 333,20

Preţ cu TVA (Euro): 381,49

08E20-TEA-600

Preţ cu TVA (Euro): 283,22

Preţ cu TVA (Euro): 323,20

08F05-TEA-600

Preţ cu TVA (Euro): 229,91
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CONFORT & INTERIOR

CONFORT & INTERIOR

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

Geantă multi-utilitară

08MLW-UTI-FRBAG

Kit umeraș haină

08U08-E6J-620D

Preţ cu TVA (Euro): 109,96

Geantă cotieră

Preţ cu TVA (Euro): 199,92

08MLW-UTI-RRBAG

Preţ cu TVA (Euro): 208,26

Covorașe Elegance

08P15-TEA-610A

Preţ cu TVA (Euro): 87,73

Scaun Copii Grup 2+3 KidfixXP
SICT

08P90-T7S-600

Scaun Copii Grup 1 Duo Plus
ISOFIX

08P90-TA2-603

Scaun Copii Grup 0+ Baby-Safe
Plus

08P90-TA2-605D

Preţ cu TVA (Euro): 546,77

Preţ cu TVA (Euro): 601,25

Preţ cu TVA (Euro): 343,85

Prețul nu include manopera. Numărul de piesă și conținutul pot fi schimbate. Pentru cele mai exacte informații, vă rugăm să contactați dealer-ul dumneavoastră autorizat Honda.
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PROTECȚIE

CONECTIVITATE
DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

Kit suport tabletă

08U08-E6J-620C

Protecție portbagaj

08E0P-TEA-PR0

08U58-TEA-610A

Protecție nămol față și spate

Preţ cu TVA (Euro): 199,92

Încărcător wireless

Preţ cu TVA (Euro): 293,75

Preţ cu TVA (Euro): 499,79

Preţ cu TVA (Euro): 102,48

TOURING
Suport bicicletă Thule – Coach

08L14-E09-C00

Preţ cu TVA (Euro): 851,52

Suport bicicletă Thule – EasyFold

08L14-E09-E00

Preţ cu TVA (Euro): 1.129,17

Cârlig de remorcare detașabil cu
cablaj de 13 pini

08P00-TED-600

Bandouri laterale - Crystal Black Pearl
Bandouri laterale - Taffeta White
Bandouri laterale - Lunar Silver
Metallic
Bandouri laterale - Brilliant Sporty
Blue Metallic
Bandouri laterale - Rallye Red
Bandouri laterale- Midnight Burgundy
Pearl

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-620A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A

Covorașe față cu margini ridicate

08P18-TEA-610A

08P05-TEA-680A
08P05-TEA-690A
08P05-TEA-6J0A

Preţ cu TVA (Euro): 532,55

Preţ cu TVA (Euro): 68,82

08L92-TEA-K13

Covorașe spate cu margini
ridicate

Preţ cu TVA (Euro):
1.011,99
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08P19-TEA-610A

Preţ cu TVA (Euro): 50,91

PROTECȚIE
DESCRIERE

NUMĂR PIESĂ

Prelată parbriz

08P38-TED-600

Preţ cu TVA (Euro): 99,96

Tavă portbagaj

08U45-TED-600

Preţ cu TVA (Euro): 89,96

Piulițe anti-furt

08W42-SJD-602

Preţ cu TVA (Euro): 60,65

Piuliță - silver

08W42-SP0-R00

Preţ cu TVA (Euro): 23,65

Prețul nu include manopera. Numărul de piesă și conținutul pot fi schimbate. Pentru cele mai exacte informații, vă rugăm să contactați dealer-ul dumneavoastră autorizat Honda.
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Aceste specificaţii nu se referă la niciun produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv pretul și culorile modelelor, cu sau fără notificare
prealabilă, la momentul pe care el îl considerã potrivit. Pot fi incluse modificări majore sau minore. Sunt însă depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea in formaţiilor prezentate în acest catalog. Prezenta
publicaţie nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite de către reprezentant,
copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite şi produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite şi, prin urmare, nu pot
reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul dealerului, în special dacă materialele
prezentate influențează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.
Șos. București-Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park, 077190, Voluntari, Județul Ilfov, Romania
Vă rugăm nu aruncați pe jos. Oferiți aceast catalog unui prieten sau reciclați-l.

