
CIVIC TOURER



More space. More versatility. More Civic. 
Více prostoru a všestrannosti – 

to je nový model Civic.
Označení Civic bylo vždy ztělesněním inovací, čerpání 
zkušeností z minulosti a pokračujícího vývoje. Proto jsme 
model Civic Tourer ještě vylepšili novým sportovním předním 
nárazníkem a novou maskou světel, které nyní podtrhují 
jeho elegantní design.

Civic Tourer je vůz, který se může pochlubit inovativními 
technologiemi, pokročilými bezpečnostními funkcemi, 
dynamickými jízdními vlastnostmi, neuvěřitelně flexibilním 
interiérem a největším zavazadlovým prostorem ve své třídě. 
Další Civic, který se přizpůsobí vašemu životnímu stylu.
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Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic.
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Vylepšený styl
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Stejně jako u každého modelu Civic 
jsme chtěli, aby i Tourer vyčníval  

z davu, a přesně toho jsme dosáhli. 
Vytvořili jsme aerodynamický 

rodinný vůz s naprosto jedinečným 
profilem, takže nemusíte obětovat 

styl na úkor prostoru.



Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic.



Ve společnosti Honda mají všechny naše kroky svůj důvod. Proto jsme se při navrhování modelu 
Civic Tourer dívali na vůz z každého úhlu. 

Nádherné elegantní plynulé linie střechy nejen doplňují stylový design vozu, ale také zlepšují 
aerodynamiku. Podobně design zadního bočního okna zlepšuje jeho profil a zároveň maximalizuje 
výhled dozadu. 

Dynamicky tvarované světlomety, skryté kliky dveří a anténa typu „žraločí ploutev“ jsou navrženy tak, 
aby zlepšovaly styl a snižovaly aerodynamický odpor, snižovaly emise a poskytovaly příjemnější jízdu, 
stejně jako celá modelová řada Civic.

Funkční design
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Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic.



SÍŤ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Dvě polohy sítě do zavazadlového prostoru zaručují bezpečnost vašeho 
nákladu. Lze ji nasadit za zadní sedadla, jako na obrázku, nebo za přední 
sedadla, pokud jsou zadní sedadla sklopená.

Přemýšleli jsme dokonce 
o takových detailech, jako 
jsou koberečky. Jsou 
speciálně navržené, aby 
odpuzovaly nečistoty, takže 
mnohem snadněji vyčistíte 
stopy od vašich domácích 
mazlíčků nebo od bot.

Zavazadlový prostor 
ukrývá 12V napájecí 
zásuvku příslušenství, která 
představuje praktický zdroj 
energie pro pikniky a další 
venkovní aktivity.

STŘEŠNÍ LIŽINY
Střešní ližiny zvýrazňují elegantní linie modelu Civic a nabízí 
možnost snadno přidat střešní nosič pro přepravu větších 
nákladů.

FLEXIBILNÍ PROSTOR
Sklopte variabilní sedadla Magic Seats až na podlahu a získáte prostor téměř 
pro cokoli, možnosti jsou nekonečné.

ÚLOŽNÝ PROSTOR POD PODLAHOU                                                                   
Uschovejte své cennosti v bezpečí díky 117l skrytému úložnému prostoru 
pod podlahou.

KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU                                                                                            
Kryt zavazadlového prostoru se automaticky zasune po jediném dotyku. 
Když se nepoužívá, lze jej umístit do úložného prostoru pod podlahou.

Vytvořili jsme flexibilní a praktický interiér vyhovující nárokům současného života – od snížení hrany zavazadlového 
prostoru pro zajištění snadného nakládání po přidání praktických doplňků, jako je nastavitelná síť do zavazadlového 
prostoru a kryt zavazadlového prostoru ovládaný jedním dotykem. 

Získáte tak prvotřídní zavazadlový prostor 624 litrů*, včetně 117 litrů úložného prostoru pod podlahou, a maximální 
prostor (se sklopenými sedadly) 1 668 litrů až po střechu – dostatečný pro každou cestu.Snížili jsme hranu 

zavazadlového prostoru 
a zajistili, aby se dveře 
zavazadlového prostoru 
otvíraly vysoko, což vám 
usnadní nakládání zavazadel.

* se vzpřímenými zadními sedadly pod krytem zavazadlového prostoru.
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Vychutnejte si prostor
Plný chytrých nápadů

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic s černým koženým interiérem.  
Více informací o tom, u kterých verzí jsou tyto funkce k dispozici, naleznete na stranách 38-43 s technickými údaji.



Model shown is Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive in 
Twilight Blue Metallic with 
black leather interior.Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight 

Blue Metallic s černým koženým interiérem.



Ať už přepravujete osoby, odrážedla, nebo štěňata, v každém autě potřebujete prostor. Proto 
jsme v modelu Civic Tourer využili doslova každý centimetr, abychom vám nabídli prvotřídní 
prostor, který bude vyhovovat všem vašim potřebám. 

Inovativní sedadla Magic Seats v modelu Civic lze sklopit do mnoha různých konfigurací, 
takže můžete vytvořit užitečný prostor pro jakýkoli náklad, ať už je dlouhý, vysoký, nebo  
obojí zároveň. Sedadla jsou dělená v poměru 60 : 40 a lze je sklopit nahoru nebo dolů, takže 
vytvoříte více prostoru, než byste čekali. Jedním snadným pohybem zajistíte jejich polohu  
a máte k dispozici dokonalý flexibilní prostor.

Sedadla, 
která se přizpůsobí vašemu životnímu stylu

S E D A D L A  M A G I C  S E AT S  :  1 1



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.
Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive s manuální převodovkou, volitelným  
pokročilým systémem asistenta řidiče (ADAS), displejem Honda CONNECT a interiérem v černé kůži.



Pohodlně se usaďte 

a vychutnejte 
si jízdu

Nastavení bederní 
opěrky a bočního 

vedení

Život není vždy krátká cesta z bodu A do bodu B. 
Občas musíte jet ještě dále.

A v modelu Civic Tourer se tam dostanete  
s pohodlím a stylem.

Celý prostorný interiér jsme opatřili vysoce 
kvalitními materiály a mnoha sportovními prvky, 
díky kterým se v něm cítíte jako doma.  
Byl navržen pro vás, aby vám nabídl lepší zážitek  
z jízdy, s funkcemi jako je elektricky nastavitelná 
bederní opěrka nebo nastavitelné boční vedení 
sedadla řidiče.

Jak vidíte, myslíme na vaše pohodlí.
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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.

V modelu Civic Tourer budete středem 
veškerého dění. Při navrhování kokpitu 
modelu Civic Tourer jsme multifunkční 
palubní desku zaměřili na řidiče, takže 
vše máte doslova na dosah. A díky 
seskupení ovládacích prvků zábavních  
a jízdních systémů kolem volantu 
získáváte vyvážené a praktické prostředí, 
které nebude odpoutávat vaši pozornost 
od dění na silnici.

Buďte 
středem   
pozornosti

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.8 i-VTEC Executive s automatickou převodovkou, volitelnými  
pokročilými asistenčními systémy řidiče, displejem Honda CONNECT a černým koženým interiérem.
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Zůstaňte

ve spojení
Vyvinuli jsme inovativní a inteligentní technologie, které zpříjemní každou cestu.

Model Civic obsahuje nový multimediální LCD displej Honda CONNECT, se kterým 
můžete zůstat v kontaktu se vším, co máte v životě rádi, například s oblíbenou hudbou 
nebo s přáteli. Vše zajistí jeden centrální dotykový displej, který lze ovládat podobně jako 
smartphone.

Displej Honda CONNECT nabízí nepřeberné možnosti připojení, díky kterým můžete 
zůstat na příjmu i na cestách, například pomocí funkce připojení Wifi* nebo mobilního  
Wifi routeru.

7" dotykový displej Honda CONNECT si můžete individuálně přizpůsobit svými oblíbenými 
fotografiemi. S aplikací AhaTM radio si také snadno můžete vybrat hudební doprovod 
svých cest. Máte možnost poslechu oblíbené hudby vysílané přes internetové hudební 
služby a rozhlasových programů z celého světa, například zpráv, počasí, sportovních 
přenosů, podcastů a audioknih.

Přes technologii Bluetooth můžete připojit svůj smartphone k systému handsfree  
ve vozidleΔ. 

Na dotykovém displeji můžete dokonce brouzdat po internetu**.

Pro displej Honda CONNECT je volitelně k dispozici osvědčená satelitní navigace Garmin, 
která využívá jednoduchou nabídku s ikonami a nabízí dopravní informace v reálném čase, 
upozornění na rychlostní limity a dostupnost aktualizací map zdarma po dobu 5 let.

Displej Honda CONNECT podporuje také technologii MirrorLink***.

INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÁ 
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA 

Upravte si displej Honda CONNECT nahráním své oblíbené 
fotografie jako tapety. Displej lze individuálně upravit  

a přizpůsobit vašemu stylu.

HANDS-FREE TELEFON (HFT)  
S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTHTM

Pomocí dotykového displeje s intuitivním ovládáním získáte přístup 
ke všem svým kontaktům v mobilním telefonu.

NAVIGACE GARMIN
Technologie Garmin PhotoRealTM, která umožňuje fotorealistické 

zobrazení náhledů blížících se křižovatek a výjezdů se zobrazením 
šipek pro řazení do jízdních pruhů, zaručuje srozumitelnější navigaci. 

Systém také pracuje s prediktivními trasami, dopravním zpravodajstvím 
s návrhy objížděk v reálném čase, zobrazením rychlostních limitů, 3D 

zobrazením budov, zobrazením terénu a dalšími funkcemi.

AHA*

S aplikací Aha™ se můžete připojit  
k internetovým rádiím, ke svému účtu  
na sociálních sítích Facebook™ a Twitter™ 
nebo si najít restaurace a hotely poblíž.

* Používání aplikací ve vozidle Honda může přinést poplatky za data a roaming.
**  Tuto funkci lze využívat pouze v zastaveném vozidle.
***  Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že smartphone uživatele je kompatibilní s technologií MirrorLink displeje Honda CONNECT.  
 Tato technologie umožňuje uživateli zrcadlit displej smartphonu a zpřístupnit aplikace ve smartphonu.
Δ Kompatibilita s telefonem HFT se může lišit.
Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 38-43 s technickými údaji.
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Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic. Systém ADS je k dispozici u určitých verzí.  
*Více informací o tom, u kterých verzí jsou tyto i další prvky výbavy k dispozici, najdete na stranách 38-43.



Podvozek modelu Civic vytváří dokonalou 
vyváženost mezi pohodlnou jízdou a agilním 
ovládáním. Adaptivní zadní tlumiče se třemi 
režimy (ADS)* nabízí lepší možnosti přizpůsobení, 
ať vás cesta zavede kamkoli. 

Ať už vyrážíte na dlouhý výlet do přírody, nebo 
jedete zkratkou po dlážděné ulici, systém 
adaptivních tlumičů vám nabízí jednoduchou 
volbu režimu, který nejlépe vyhovuje vašemu stylu 
jízdy, rychlosti, zatížení a povrchu vozovky. 

Systém jsme testovali v nejdrsnějších  
a nejrozmanitějších jízdních podmínkách v Evropě 
a ladili jsme jej, dokud jsme neměli jistotu,  
že budete připraveni na cokoli.

Vnímejte jízdu, 
nikoli vozovku

Přepínač režimů 
adaptivních zadních 
tlumičů se nachází  
v blízkosti řadicí páky.

Nastavení je zobrazeno na 
displeji i-MID* a poslední 
použitý režim je uložen, takže 
jej nemusíte po dalším startu 
znovu volit. 

NORMAL

Poskytuje plynulou jízdu a dobrou 
kontrolu, nejlepší nastavení pro 
většinu jízdních podmínek.

COMFORT

Tento režim oceníte pro vyšší komfort 
zejména na nerovných silnicích.

DYNAMIC

Nastavení stvořené pro řidiče milující 
dynamičtější zážitek z jízdy. Zlepšuje 
ovladatelnost vozidla v zatáčkách.
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Výkon, 
na který se můžete 

spolehnout

Abychom zajistili, že motory modelu Civic zvládnou 
nároky vašeho rušného životního stylu, naplno jsme 

prověřili zážehový motor 1.8 i-VTEC a vznětový 
motor 1.6 i-DTEC, nikoli po dobu několika hodin,  

ale několika dní. A to je spousta kilometrů. 

Spolehlivost je samozřejmě pouze jedním faktorem. 
Proto byl zážehový motor 1.8 i-VTEC vyvinut tak, 

aby poskytoval kvalitní jízdní dynamiku a výkon. Díky 
výkonu 142 koní a maximální rychlosti 210 km/h vám 
poskytuje dostatečnou sílu, abyste si jízdu vychutnali. 

Inteligentní systém časování ventilů (proto „i“  
v názvu i-VTEC), který je k dispozici u manuální 

6stupňové i automatické 5stupňové převodovky, 
zaručuje kvalitní jízdní zážitek s vynikajícím výkonem 

a spotřebou paliva, takže se můžete v klidu usadit  
a vychutnat si jízdu.

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic.
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Inovace, výkon 
a efektivita

KONTROLKA INDIKÁTORU  
ŘAZENÍ

TLAČÍTKO ECON

Motor i-DTEC modelu Civic, vyvinutý v programu Earth Dreams Technology, je speciálně vyladěn tak, 
aby nabízel dokonalou vyváženost účinnosti a jízdních vlastností. Poskytuje výkon 120 k a spotřebu 
paliva 3,8 l/100 km*. 

Díky snížení hmotnosti a tření poskytuje motor plynulou jízdu s rychlými reakčními časy, ale přitom 
emise CO2 jsou pouhých 99 g/km*. 

Motory 1.6 i-DTEC a 1.8 i-VTEC jsou vybaveny také funkcí ECO Assist, která pomáhá maximálně 
snižovat spotřebu paliva, a funkce automatického vypnutí motoru při volnoběhu vypíná a zapíná motor 
v hustém provozu. Během plynulé a úsporné jízdy svítí podsvícení rychloměru zeleně. U manuální 
převodovky je k dispozici kontrolka indikátoru řazení, takže snadno uvidíte nejlepší čas pro změnu 
převodového stupně a úsporu paliva. 

Ať si tedy vyberete kterýkoli motor, model Civic Tourer je postaven s ohledem na lepší budoucnost.

* Hodnota kombinované spotřeby paliva motoru 1.6 i-DTEC je 3,8–3,9 l/100 km, emise CO2 99–103 g/km.  
 Další informace o výkonu najdete na stranách 38-43 s technickými údaji.
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AIRBAGY

V modelu Civic Tourer jsme instalovali celou 
řadu airbagů. Od předních airbagů řidiče 
a spolujezdce po hlavové airbagy po celé 
délce kabiny, abychom zlepšili ochranu před 
kolizí ze všech úhlů.

„COMING/LEAVING HOME“ 
(ČASOVÉ SPÍNÁNÍ SVĚTEL)

Abychom vám usnadnili nastupování  
a vystupování z vozu, světlomety  

se automaticky zapnou po odemknutí dveří 
a vypnou 15 sekund po jejich zamknutí.

STABILIZAČNÍ SYSTÉM (VSA)

Pomocný stabilizační systém vozidla neustále 
monitoruje přilnavost vozidla, reguluje výkon  
a brzdnou sílu a poskytuje vám maximální kontrolu.

SYSTÉM VÝSTRAHY POKLESU 
TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Defekt pneumatiky vás může potkat 
kdykoli, proto vás systém varuje před 
možným poklesem tlaku v pneumatikách.

AKTIVNÍ HLAVOVÉ OPĚRKY NA PŘEDNÍCH SEDADLECH

Při nárazu zezadu se hlavové opěrky posunou dopředu, čímž 
omezí zaklonění hlavy a sníží tak riziko poranění krční páteře

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive.



SVĚTELNÁ 
SIGNALIZACE PŘI 
NOUZOVÉM BRZDĚNÍ

Pokud musíte  
v nouzovém případě 
prudce zabrzdit, 
výstražná světla začnou 
automaticky blikat, čímž 
varují ostatní řidiče  
a vy se můžete plně 
soustředit na situaci  
před vámi.

ROZDĚLOVAČ BRZDNÉ 
SÍLY (EBD)

Systém elektronického 
rozdělování brzdné síly doplňuje 
stávající protiblokovací brzdový 
systém. Elektronicky reguluje 
rozdělování tlaku mezi předními 
a zadními brzdami podle 
rozložení hmotnosti mezi přední 
a zadní nápravou. Tento systém 
zaručuje brzdnou stabilitu  
a výkon, zejména při velkém 
zatížení.

ASISTENT PRO ROZJEZD 
V KOPCI (HSA)

Tento systém za vás podrží 
brzdy při rozjíždění ve svahu, 
čímž pomáhá zabránit 
samovolnému pohybu vzad 
a zaručuje bezproblémový 
rozjezd.

SYSTÉM UCHYCENÍ DĚTSKÉ SEDAČKY ISOFIX 
(ZADNÍ SEDADLA)

Kotvicí body umístěné v zadních vnějších sedadlech 
zaručují bezpečné upevnění dětských sedaček.

Pokročilé technologie Honda se spojily v modelu 
Civic, který je bezpečnější než kdy předtím, což 
potvrdilo 5 hvězdiček získaných v testu Euro NCAP. 

Nejprve jsme upravili konstrukci karosérie modelu 
Civic využívající technologii nárazové kompatibility 
– Advanced Compatibility Engineering (ACE). 
Polygonální hlavní rám na přídi byl zkonstruován 
tak, aby zabraňoval deformacím kabiny přenosem 
sil vznikajících při nehodě do několika směrů 
vedoucích mimo prostor pro cestující. Současně 
přitom minimalizuje poškození druhého vozidla. 

Jakmile jsme měli konstrukci karoserie hotovou, 
obklopili jsme ji našimi nejpokročilejšími 
bezpečnostními systémy, aby byla vaše rodina 
chráněna ze všech stran. 

Uvnitř je standardně zabudováno několik airbagů, 
protiblokovací brzdový systém (ABS), elektronické 
rozdělení brzdné síly (EBD) a stabilizační systém 
(VSA). Další inteligentní funkce, například brzdový 
asistent, který zesiluje brzdnou sílu při nouzovém 
brzdění, vám zajišťují na silnicích větší bezpečnost 
než kdy dříve. 

Završením je pokročilý systém asistenta řidiče 
(ADAS), který kombinuje nejnovější technologie 
rozpoznávání s dalšími inteligentními funkcemi, jako 
je systém rozpoznávání dopravních značek (TSR), 
upozornění na nechtěné opuštění jízdního pruhu 
(LDW) a indikace objektů v mrtvém úhlu (BSI).

5 hvězdiček v testu Euro 
NCAP, nejlepší možné 

hodnocení v těchto 
nezávislých testech.

Bezpečnost

na prvním 
místě
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Automatické přepínání dálkových 
světel (HSS)

Systém automatického přepínání 
dálkových světel vyhodnocuje jízdní 
podmínky kolem vás a automaticky 
přepíná mezi dálkovými a potkávacími 
světly.

POKROČILÝ SYSTÉM ASISTENTA ŘIDIČE (ADAS)

Asistent při couvání z parkovacího 
místa (CTM)

Asistent při couvání z parkovacího 
místa detekuje během couvání vozidla 
přibližující se z obou stran a varuje 
řidiče před hrozícím nebezpečím. 
Varování se zobrazí na displeji i-MID.

Varování před čelní srážkou (FCW)

Pokud přední kamera zachytí vozidlo 
před vámi, systém varuje před 
čelní srážkou a poskytuje vám čas 
zareagovat.

Systém rozpoznávání dopravních 
značek (TSR)

Systém rozpoznávání dopravních 
značek identifikuje dopravní značky  
až 100 m daleko a při jejich míjení 
předává tyto informace řidiči 
prostřednictvím displeje i-MID.  
Kdykoli lze zobrazit dvě značky.

Detekce objektů v mrtvém úhlu 
(BSI)

Tato inovace, díky které jsou 
změny jízdních pruhů a předjíždění 
bezpečnější, je u vozu Honda použita 
poprvé. Varuje vás, pokud se ve 
vašem mrtvém úhlu nachází vozidla.

Varování před neúmyslným 
opuštěním jízdního pruhu (LDW)

Pokud jsou detekovány jízdní pruhy  
a vozidlo se bez předchozí signalizace 
odchýlí od vašeho aktuálního pruhu, 
varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu vás na tuto skutečnost 
upozorní akustickými a vizuálními 
upozorněními.

Mimořádně inteligentní

Mimořádně 
bezpečný

Všichni se snaží chránit svou rodinu. Proto 
nabízíme technologie pokročilých systémů 

asistenta řidiče (ADAS). 

Protikolizní systém (CTBA), který je standardem 
od verze Comfort, sleduje dopravu před 

vozidlem a upozorňuje na možnost čelní srážky 
tak, aby měl řidič čas zasáhnout. 

Díky využití našich nejpokročilejších technologií 
získáte větší klid. Mezi tyto technologie patří 

varování před neúmyslným opuštěním jízdního 
pruhu (LDW) a chytré varování před čelní 

srážkou, které sleduje oblast kolem vozidla  
a pomáhá předcházet kolizím tak,  

aby se všichni mohli cítit bezpečněji.

2 6  :  P O K R O Č I L Á  B E Z P E Č N O S T



PROTIKOLIZNÍ SYSTÉM (DO 30 KM/H) – CITY BREAK ACTIVE SYSTEM (CTBA)

Pokud jedete ve městě rychlostí  
5–30 km/h, tento systém může 
monitorovat vzdálenost mezi vámi 
a vpředu jedoucím vozidlem, čímž 
pomáhá zabránit srážce.

Pokud se budete stále přibližovat  
k detekovanému vozidlu, Civic Tourer 
vás akusticky a vizuálně varuje 
prostřednictvím displeje i-MID.

Pokud ani nyní nezareagujete  
a hrozí srážka, protikolizní systém 
může automaticky aplikovat nouzové 
brzdění a maximálně snížit rychlost. 
Při dobrých jízdních podmínkách 
dokonce může srážce zcela zabránit.

1

2

3

Vyobrazeny jsou modely Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic a Civic 1.6 i-DTEC Executive v barvě White Orchid Pearl.



Executive>

Kožené čalounění Modré ambientní  
osvětlení

1.8 i-VTEC
6stupňová manuální převodovka
5stupňová automatická převodovka

1.6 i-DTEC
6stupňová manuální převodovka

17" kola z lehkých slitin
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)
SRS airbag u spolujezdce s možností 
deaktivace
Boční airbagy vpředu
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Hlavové opěrky na předních sedadlech  
s ochranou proti poranění krční páteře
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Rozdělovač brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Stabilizační systém (VSA)
Asistent pro rozjezd v kopci (HSA)
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 
(vnější zadní sedadla)
Alarm
Kryt zavazadlového prostoru
Bezklíčkový vstup a zapalování
Kožený interiér
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Sportovní hliníkové pedály
Multimediální LCD displej (i-MID)
Systém start-stop (pouze s MT 
převodovkou)
Systém adaptivního tlumení
Duální automatická klimatizace
Tempomat s nastavitelným omezovačem 
rychlosti
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou 
clonou
Stěrače s dešťovým senzorem
Automatické spínání světel při setmění
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Ovládání oken pomocí klíčku
Výškově a podélně nastavitelný volant
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka
Dálkově sklopná vnější zpětná zrcátka 
pomocí klíčku
Elektricky nastavitelná boční podpora 
sedadla řidiče
Vyhřívaná přední sedadla
Flexibilní sedadla Magic Seats

Odkládací prostor pod podlahou 
zavazadlového prostoru
Modré ambientní osvětlení interiéru 
(obložení předních dveří)
7" dotykový displej Honda CONNECT + 
navigace zahrnující:
tuner AM/FM/DAB, internetová rádia, 
integrovanou aplikaci AhaTM*,
procházení internetu*, navigaci Garmin  
a přehrávač CD
Bluetooth Hands Free (HFT)**
Zadní parkovací kamera s dynamickým 
ukazatelem směru
Tmavá boční a zadní skla

Střešní ližiny ve stříbrné barvě
Ostřikovače předních světlometů
Přední mlhová světla
Denní svícení – LED
Funkce „Coming/Leaving Home“  
(časové spínání světel)
Protikolizní systém (do 30 km/h) –  
City Break Active System (CTBA)

Volitelné:
Pokročilé bezpečnostní systémy podpory 
řízení (ADAS):
Varování před čelní srážkou –  
Forward Collision Warning (FCW)

Systém rozpoznávání dopravních značek 
– Traffic Sign Recognition System (TSR)
Varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu – Lane Departure Warning 
(LDW)
Detekce objektů v mrtvém úhlu –  
Blind Spot Information (BSI)
Asistent při couvání z parkovacího místa – 
Cross Traffic Monitor (CTM)
Automatické přepínání dálkových světel 
(HSS)

* Připojení pro aplikaci AhaTM (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle Honda může přinést poplatky  
 za data a roaming. Doporučujeme ověřit služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle.
 Poznámka: Displej Honda CONNECT podporuje také technologii MirrorLink (tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je smartphone uživatele kompatibilní s technologií MirrorLink displeje 
 Honda CONNECT). 
** Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránce www.hondahandsfree.com.
 Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 38-43.



NAVIGACE 
GARMIN

Fotorealistické snímky 
křižovatek a výjezdů 

zajišťují srozumitelnou 
navigaci.

ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ 
TUHOST BEDERNÍ OPĚRKY 

A BOČNÍHO VEDENÍ

Bederní opěrku a boční vedení 
sedadla řidiče lze nastavit  
pro lepší pohodlí a oporu.

BEZKLÍČKOVÝ 
VSTUP  

A ZAPALOVÁNÍ

Bezklíčkový vstup  
a zapalování vám umožňuje 

zamknout, odemknout 
a nastartovat vozidlo, 

přestože máte klíč v kapse.

KOŽENÝ INTERIÉR

Kožený interiér dodává 
nádech luxusu již tak 
komfortnímu interiéru.

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive v barvě Twilight Blue Metallic.
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Lifestyle>

Sportovní 
hliníkové pedály

Střešní ližiny  
ve stříbrné barvě

1.8 i-VTEC
6stupňová manuální převodovka
5stupňová automatická převodovka

1.6 i-DTEC
6stupňová manuální převodovka

17" kola z lehkých slitin
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)
SRS airbag u spolujezdce s možností 
deaktivace
Boční airbagy vpředu
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Hlavové opěrky na předních sedadlech  
s ochranou proti poranění krční páteře
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Rozdělovač brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Stabilizační systém (VSA)
Asistent pro rozjezd v kopci (HSA)
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 
(vnější zadní sedadla)
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Sportovní hliníkové pedály
Multimediální LCD displej (i-MID)
Systém start-stop (pouze s MT 
převodovkou)
Systém adaptivního tlumení
Duální automatická klimatizace
Tempomat s nastavitelným omezovačem 
rychlosti
Stěrače s dešťovým senzorem
Automatické spínání světel při setmění
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Elektricky ovládaná okna (přední a zadní)
Ovládání oken pomocí klíčku
Výškově a podélně nastavitelný volant
Vyhřívaná přední sedadla
Flexibilní sedadla Magic Seats
Upevňovací body sítě zavazadlového 
prostoru pro uchycení nákladu (střední  
a zadní sloupek)
Ochranný kryt nákladové hrany 
zavazadlového prostoru
Odkládací prostor pod podlahou 
zavazadlového prostoru
7" dotykový displej Honda CONNECT 
zahrnující: tuner AM/FM/DAB, internetová 
rádia, integrovanou aplikaci AhaTM*, 
procházení internetu*

Ovládání autorádia na volantu
Bluetooth Hands Free (HFT)**
Protikolizní systém (do 30 km/h) –  
City Break Active System (CTBA)
Zadní parkovací kamera s dynamickým 
ukazatelem směru
Tmavá boční a zadní skla
Střešní ližiny ve stříbrné barvě
Ostřikovače předních světlometů
Přední mlhová světla
LED světlomety (LED potkávací 
světlomety, dálkové halogenové)
Funkce „Coming/Leaving Home“
(časové spínání světel)

Volitelné:
Displej Honda CONNECT + Navigace 
Garmin a přehrávač CD
Pokročilé bezpečnostní systémy podpory 
řízení (ADAS):
Varování před čelní srážkou – Forward 
Collision Warning (FCW)
Systém rozpoznávání dopravních značek 
– Traffic Sign Recognition System (TSR)

Varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu – Lane Departure Warning 
(LDW)
Detekce objektů v mrtvém úhlu –  
Blind Spot Information (BSI)
Asistent při couvání z parkovacího místa – 
Cross Traffic Monitor (CTM)
Automatické přepínání dálkových světel 
(HSS)

* Připojení pro aplikaci AhaTM (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle Honda může přinést poplatky  
 za data a roaming. Doporučujeme ověřit služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle. Poznámka: Displej Honda CONNECT  
 podporuje také technologii MirrorLink (tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je smartphone uživatele kompatibilní s technologií MirrorLink displeje Honda CONNECT).
** Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránce www.hondahandsfree.com.
 Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 38-43.



SYSTÉM ADAPTIVNÍCH TLUMIČŮ

Výběr nastavení tlumičů z režimů Normal, 
Comfort a Dynamic. Umožňuje přizpůsobit  

jízdu daným podmínkám.

PARKOVACÍ 
SENZORY

Přední a zadní  
parkovací senzory 
usnadňují zajíždění  

do stísněných  
prostor. Čím více  

se přibližujete k objektu, 
tím intenzivnější  

je přerušované pípání.

OCHRANNÁ LIŠTA 
NÁKLADOVÉ HRANY 
ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU

Lišta z nerezové oceli 
chrání karoserii před 
každodenním opotřebením.

TMAVÁ BOČNÍ  
A ZADNÍ SKLA

Tmavá boční a zadní skla 
vytváří soukromý prostor 
a redukují množství 
slunečního světla 
vstupujícího do zadní 
části vozu Civic.

STŘEŠNÍ LIŽINY VE 
STŘÍBRNÉ BARVĚ

Dobře vypadající  
a praktické, podobně jako 
celý model Civic Tourer.

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Lifestyle v barvě Crystal Black Pearl.

Ú R O V N Ě  V Ý B AV Y  :  3 1



Elegance>

Duální 
automatická 
klimatizace

Bluetooth  
Hands Free

1.8 i-VTEC
6stupňová manuální převodovka
5stupňová automatická převodovka

1.6 i-DTEC
6stupňová manuální převodovka

17" kola z lehkých slitin
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)
SRS airbag u spolujezdce s možností 
deaktivace
Boční airbagy vpředu
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Hlavové opěrky na předních sedadlech  
s ochranou proti poranění krční páteře
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Rozdělovač brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Stabilizační systém (VSA)
Asistent pro rozjezd v kopci (HSA)
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 
(vnější zadní sedadla)
Světelná signalizace při nouzovém brzdění
Systém výstrahy poklesu tlaku  
v pneumatikách (DWS)
Kryt zavazadlového prostoru
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Multimediální LCD displej (i-MID)
Systém start-stop (pouze s MT 
převodovkou)
Duální automatická klimatizace
Tempomat s nastavitelným omezovačem 
rychlosti
Stěrače s dešťovým senzorem
Automatické spínání světel při setmění
Elektrické ovládání oken – automatizované
Ovládání oken pomocí klíčku
Výškově a podélně nastavitelný volant
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka
Dálkově sklopná vnější zpětná zrcátka 
pomocí klíčku
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče  
a spolujezdce s osvětlením
Kapsa na zadní straně sedadla 
spolujezdce
Zadní loketní opěrka
Flexibilní sedadla Magic Seats
Protikolizní systém (do 30 km/h) –  
City Break Active System (CTBA)

Odkládací prostor pod podlahou 
zavazadlového prostoru
Zadní parkovací kamera
Autorádio s podporou MP3
USB/AUX vstup (kompatibilní  
s přehrávači iPod)†

6 reproduktorů
Ovládání autorádia na volantu
Bluetooth Hands Free (HFT)**
Střešní ližiny v černé barvě
Přední mlhová světla
Denní svícení – LED
Funkce „Coming/Leaving Home“  
(časové spínání světel)

Volitelné:
7" dotykový displej Honda CONNECT + 
navigace zahrnující:
tuner AM/FM/DAB, internetová rádia, 
integrovanou aplikaci AhaTM*, procházení 
internetu*, navigaci Garmin a přehrávač CD
Pokročilé bezpečnostní systémy podpory 
řízení (ADAS):
Varování před čelní srážkou –  
Forward Collision Warning (FCW)
Systém rozpoznávání dopravních značek 
– Traffic Sign Recognition System (TSR)

Varování před neúmyslným opuštěním 
jízdního pruhu – Lane Departure Warning 
(LDW)
Detekce objektů v mrtvém úhlu –  
Blind Spot Information (BSI)
Asistent při couvání z parkovacího místa – 
Cross Traffic Monitor (CTM)
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou 
clonou
Automatické přepínání dálkových světel 
(HSS)

* Připojení pro aplikaci AhaTM (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle Honda může přinést poplatky  
 za data a roaming. Doporučujeme ověřit služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle. Poznámka: Displej Honda CONNECT  
 podporuje také technologii MirrorLink (tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je smartphone uživatele kompatibilní s technologií MirrorLink displeje Honda CONNECT).
** Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránce www.hondahandsfree.com. 
 Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 38-43. 
†  Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.



AUTOMATICKÉ 
SPÍNÁNÍ SVĚTEL 

PŘI SETMĚNÍ

Světla se automaticky 
zapnou, když se setmí.

ZADNÍ PARKOVACÍ 
KAMERA

Kamera se nachází  
ve dveřích zavazadlového 
prostoru a poskytuje vám  
při couvání jasný výhled  
za vozidlo.

ALARM 

Zajistí bezpečnost  
a zabezpečení vašeho 
vozu Civic Tourer.

STĚRAČE S DEŠŤOVÝM 
SENZOREM

Stěrače čelního skla s dešťovým 
senzorem se aktivují, když je  

na čelním skle detekována vlhkost 
a automaticky přizpůsobí rychlost 

stěračů podle potřeby.

PŘEDNÍ MLHOVÁ 
SVĚTLA 

Poskytují přídavné 
osvětlení při špatných 

povětrnostních 
podmínkách  

a zaručují bezpečnější  
a snadnější jízdu.

KOŽENÝ VOLANT

Dodá vašemu vozu Civic 
nádech luxusu.

17" KOLA  
Z LEHKÝCH SLITIN 

17" kola z lehkých slitin 
dodají vašemu vozu Civic 
Tourer výrazný  
a sportovní vzhled.

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.6 i-DTEC Elegance v barvě Polished Metal Metallic.
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Comfort>

Kryt zavazadlového 
prostoru

Ovládání autorádia 
na volantu

S>

* Připojení pro aplikaci AhaTM (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací ve vozidle Honda může přinést poplatky  
 za data a roaming. Doporučujeme ověřit služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze využívat pouze v zastaveném vozidle. Poznámka: Displej Honda CONNECT  
 podporuje také technologii MirrorLink (tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je smartphone uživatele kompatibilní s technologií MirrorLink displeje Honda CONNECT).
** Seznam kompatibilních telefonů naleznete na stránce www.hondahandsfree.com. 
 Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 38-43. 
†  Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.

1.8 i-VTEC
6stupňová manuální převodovka

1.6 i-DTEC
6stupňová manuální převodovka

16" kola z lehkých slitin
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)
SRS airbag u spolujezdce s možností 
deaktivace
Boční airbagy vpředu
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Hlavové opěrky na předních sedadlech  
s ochranou proti poranění krční páteře
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Rozdělovač brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Stabilizační systém (VSA)
Asistent pro rozjezd v kopci (HSA)
Předpínače bezpečnostních pásů  
na předních sedadlech (ELR)
Předpínače bezpečnostních pásů  
na zadních sedadlech (ELR)
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX 
(vnější zadní sedadla)
Systém výstrahy poklesu tlaku  
v pneumatikách (DWS)
Světelná signalizace při nouzovém brzdění
Multimediální LCD displej (i-MID)
Systém start-stop (pouze s MT 
převodovkou)
Elektrické ovládání oken – automatizované 
(vpředu)
Výškově a podélně nastavitelný volant
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče  
a spolujezdce s osvětlením
Vyhřívaná přední sedadla
Flexibilní sedadla Magic Seats
Protikolizní systém (do 30 km/h) –  
City Break Active System (CTBA)
Upevňovací body sítě zavazadlového 
prostoru pro uchycení nákladu (střední  
a zadní sloupek)
Odkládací prostor pod podlahou 
zavazadlového prostoru
Čtecí lampička (přední)
Autorádio s podporou MP3
USB/AUX vstup (kompatibilní s přehrávači 
iPod)†

4 reproduktory
Ovládání autorádia na volantu
Bluetooth Hands Free (HFT)**
Střešní ližiny v černé barvě
Ostřikovače předních světlometů
Halogenové světlomety
Denní svícení – LED
Funkce „Coming/Leaving Home“ 
(časové spínání světel)
Třetí brzdové světlo

Volitelné:
7" dotykový displej Honda CONNECT + 
navigace zahrnující:
tuner AM/FM/DAB, internetová rádia, 
integrovanou aplikaci AhaTM*, procházení 
internetu*, navigaci Garmin a přehrávač 
CD, zadní parkovací kamera

1.6 i-DTEC 
6stupňová manuální převodovka

16" kola z lehkých slitin
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)
SRS airbag u spolujezdce s možností 
deaktivace
Boční airbagy vpředu
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Rozdělovač brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (BA)
Stabilizační systém (VSA)
Asistent pro rozjezd v kopci (HSA)
Předpínače bezpečnostních pásů  
na předních sedadlech (ELR)
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX
Dálkové centrální zamykání
Systém start-stop
Látkové čalounění
Multimediální LCD displej (i-MID)
Přední a zadní elektricky ovládaná okna
Halogenové světlomety
Denní svícení – LED
Funkce „Coming/Leaving Home“  
(časové spínání světel)



KRYT ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU (S FUNKCÍ 
STAŽENÍ JEDNÍM DOTYKEM) 

Kryt zavazadlového prostoru  
se automaticky zasune po jediném 
dotyku.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ 
A VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ 
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA 

Snadné nastavení dokonalého 
úhlu a rychlé odmrazení během 
chladného rána.

AUTOMATICKÁ 
KLIMATIZACE 

Klimatizace automaticky 
udržuje ve voze nastavenou 
teplotu.

TEMPOMAT  
S NASTAVITELNÝM 

OMEZOVAČEM 
RYCHLOSTI 

Elektronický tempomat 
umožňuje udržování stálé 
rychlosti jízdy, což zvyšuje 

komfort při jízdě  
na dlouhé vzdálenosti.

Vyobrazen je model Civic Tourer 1.8 i-VTEC Comfort v barvě Alabaster Silver Metallic.

OVLÁDACÍ 
PRVKY  
NA VOLANTU

Poskytují řidiči přístup 
k ovládacím prvkům 
včetně autorádia, 
aniž by musel pustit 
volant.

Ú R O V N Ě  V Ý B AV Y  :  3 5

VYHŘÍVANÁ SEDADLA

Sedadlo řidiče i spolujezdce 
je vybaveno dvoustupňovým 
vyhříváním.



Vyobrazeny jsou modely 1.6 i-DTEC Civic Tourer Executive.

Metalická Polished Metal

Perleťová Crystal Black

Metalická Alabaster Silver

Určitá čalounění jsou k dispozici jen u některých verzí. Další informace najdete na stranách 38-43 s technickými údaji.

Čalounění
Ať už zvolíte jakýkoli vzhled exteriéru vašeho vozu Civic Tourer,  
máme řadu kvalitního čalounění, které jej doplní uvnitř.

< 
Šedá kůže

<< 
Černá látka

< 
Černá kůže

Černá 
látka

Šedá 
kůže

Černá 
kůže

Strop v 
šedé barvě

Executive – • • •

Lifestyle • – – •

Elegance • – – •

Comfort • – – •

S • – – •

Vysvětlivky   • Standardní   – Není k dispozici



Barvy

Metalická Twilight Blue

Perleťová White Orchid

Metalická Golden Brown Červená Milano Red

Metalická Brilliant Sporty Blue

Perleťová Passion Red

První dojem je rozhodující, a protože model Civic Tourer 
je k dostání v široké paletě barev, můžete dosáhnout 
požadované atraktivity.

B A R V Y  :  3 7



S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Motor / Převodovka / Výkon kW (k)

1.8 i-VTEC® / 6MT / 104 kW (142 k) x • • • •

1.8 i-VTEC® / 5AT / 104 kW (142 k) x x • • •

1.6 i-DTEC® / 6MT / 88 kW (120 k) • • • • •

Bezpečnostní prvky

i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) • • • • •

SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace • • • • •

Boční airbagy vpředu • • • • •

Hlavové airbagy po celé délce kabiny • • • • •

Hlavové opěrky na předních sedadlech s ochranou  
proti poranění krční páteře

• • • • •

Protiblokovací systém brzd (ABS) • • • • •

Rozdělovač brzdné síly (EBD) • • • • •

Brzdový asistent (BA) • • • • •

Stabilizační systém (VSA) • • • • •

Asistent pro rozjezd v kopci (HSA) • • • • •

Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech • • • • •

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách • • • • •

Světelná signalizace při nouzovém brzdění • • • • •

Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla) • • • • •

Protikolizní systém (do 30 km/h) -  
City Break Active System (CTBA)

x • • • •

Pokročilý systém podpory řízení - bezpečnostní paket (ADAS I)

Varování před čelní srážkou - Forward Collision Warning (FCW)

x x

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu -  
Lane Departure Warning (LDW)

Systém rozpoznávání dopravních značek -  
Traffic Sign Recognition System (TSR)

Detekce objektů v mrtvém úhlu - Blind Spot Information (BSI)

Asistent při couvání z parkovacího místa -  
Cross Traffic Monitor (CTM)

Automatické přepínání dálkových světel (HSS)

Ochrana vozu

Dálkově ovládané centrální zamykání • • • • x

Bezklíčkový vstup a zapalování (Smart Entry & Start) x x x x •

Imobilizér • • • • •

Alarm x x • • •

Volitelné otevírání dveří • • • • •

Ovládání oken pomocí klíčku x x • • •

PŘEHLED VÝBAV
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S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Funkce a technologie

Multimediální LCD displej (i-MID) • • • • •

Spínač ekonomického režimu ECON x • • • •

Aktivní elektrický posilovač řízení (EPS) • • • • •

Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu (SIL) • • • • •

Systém start-stop (pouze s MT převodovkou) • • • • •

Páčky řazení pod volantem (pouze s AT převodovkou) x • • • •

Adaptivní zadní tlumiče se třemi režimy (ADS) x x x • •

Provedení interiéru - sedadla

Textilní interiér • • • • x

Kožený interiér x x x x •

Vyhřívaná přední sedadla x • • • •

Flexibilní sedadla Magic Seats x • • • •

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče • • • • •

Elektricky nastavitelná tuhost bederní opěrky sedadla řidiče x x x x •

Elektricky nastavitelná tuhost bederní  
opěrky sedadla spolujezdce

x x x x •

Elektricky nastavitelná boční podpora sedadla řidiče x x x x •

Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce x x • • •

Přední loketní opěrka • • • • •

Zadní loketní opěrka x x • • •

Provedení interiéru - komfort a pohodlí

Automatická klimatizace x • x x x

Duální automatická klimatizace x x • • •

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti x • • • •

Kožený volant x x • • •

Kožená hlavice řadicí páky (pouze s MT převodovkou) x x • • •

Sportovní hliníkové pedály x x x • •

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) • • • • •

Elektrické ovládání oken - automatizované (vpředu) • • • • •

Elektrické ovládání oken - automatizované (vzadu) x x • • •

Výškově a podélně nastavitelný volant • • • • •

Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce • x x x x

Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce s osvětlením x • • • •

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou x x * • •

Háček pro uchycení nákladu v zavazadlovém prostoru • • • • •

•  standardní výbava    výbava na přání  x  není v nabídce

PŘEHLED VÝBAV



S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Provedení interiéru - komfort a pohodlí

Kryt zavazadlového prostoru (s funkcí stažení jedním dotykem) x • • • •

Odkládací prostor pod podlahou zavazadlového prostoru x • • • •

Síť v zavazadlovém prostoru pro uchycení nákladu x x x • •

Ochranný kryt nákladové hrany zavazadlového prostoru x x x • •

12V zásuvka v předním panelu • • • • •

12V zásuvka ve středovém panelu x • • • •

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru x x • • •

Provedení interiéru - osvětlení

Modré podsvícení ukazatelů • • • • •

Osvětlení zavazadlového prostoru • • • • •

Osvětlení interiéru (přední a zadní) • • • • •

Čtecí lampička (přední) x • • • •

Osvětlení schránky u spolujezdce x x x x •

Modré ambientní osvětlení interiéru x x x x •

Modré ambientní osvětlení předních dveří x x x x •

Audio a komunikace

Autorádio s podporou MP3 x • • x x

Multimediální LCD displej Honda Connect
- 7" touchscreen
- DAB Radio
- Bluetooth
- MirrorLink
- 2x USB vstup
- 27 jazyků (obsahuje český/slovenský jazyk)
- zadní parkovací kamera s dynamickým ukazatelem směru

x x x • x

Multimediální LCD displej Honda Connect + navigace
- 7" touchscreen
- CD player - MP3 kombatibilní
- DAB Radio
- Bluetooth
- MirrorLink
- předinstalovaná navigace Garmin™  
  (aktualizace na 5 let zdarma)
- 2x USB vstup, HDMI vstup
- 27 jazyků (obsahuje český/slovenský jazyk)
- zadní parkovací kamera s dynamickým ukazatelem směru

x •

USB/AUX vstup (kompatibilní s přehrávači iPod) x • • x x

4 reproduktory x • x x x

6 reproduktorů x x • x x

8 reproduktorů (320 W) x x x • •

Ovládání autorádia na volantu x • • • •

Bluetooth Hands Free (HFT) x • • • •

PŘEHLED VÝBAV
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S Comfort Elegance Lifestyle Executive

Výbava exteriéru

Příplatek za metalický lak

Mikroanténa • x x x x

Mikroanténa ve tvaru žraločí ploutve x • • • •

Zatmavená boční a zadní skla x x x • •

Stěrače s dešťovým senzorem x x • • •

Parkovací senzory (vpředu a vzadu) x x x • •

Zadní parkovací kamera x x • • •

Zadní stěrač x • • • •

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka x x x x x

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka x • • • •

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka x x • • •

Sklápění vnějších zpětných zrcátek pomocí klíčku x x • • •

Vnější osvětlení

Halogenové světlomety • • • x x

LED světlomety (LED potkávací světlomety, dálkové halogenové) x x x • •

Automatické spínání světel při setmění x x • • •

Ostřikovače předních světlometů x • • • •

Přední mlhová světla x x • • •

Denní svícení - LED • • • • •

Třetí brzdové světlo • • • • •

Funkce „Comming/Leaving Home“ (časové spínání světel) • • • • •

Kola

16" kola z lehkých slitin • • x x x

17" kola z lehkých slitin x x • • •

Sada na opravu pneumatiky • • • • •

* Pouze v kombinaci s bezpečnostním paketem (ADAS I) 
Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!

•  standardní výbava    výbava na přání  x  není v nabídce

PŘEHLED VÝBAV



1.8 i-VTEC® 1.8 i-VTEC® 1.6 i-DTEC®

Převodovka 6MT 5AT 6MT

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1 798 1 798 1 597

Rozvod SOHC i-VTEC® SOHC i-VTEC® DOHC i-DTEC®

Palivo Benzin (95) Benzin (95) Diesel

Počet poháněných kol 2 (Přední) 2 (Přední) 2 (Přední)

Počet válců 4 4 4

Počet ventilů 16 16 16

Výkon

Maximální výkon motoru - kW (k) / otáček za 1 min 104 (142) / 6 500 104 (142) / 6 500 88 (120) / 4 000

Maximální točivý moment motoru - Nm / otáček za 1 min 174 / 4 300 174 / 4 300 300 / 2 000

Maximální rychlost (km/h) 210 205 195

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)* 9,2 - 9,5 11,1 - 11,4 10,1 - 10,5

Spotřeba 

Kombinovaná spotřeba - CO2 (g/km)* 146 - 149 155 99 - 103

Spotřeba - město (l/100 km)* 7,7 - 7,8 8,9 4,2 - 4,3

Spotřeba - mimo město (l/100 km)* 5,3 - 5,5 5,3 3,6 - 3,7

Spotřeba - kombinovaná (l/100 km)* 6,2 - 6,4 6,6 3,8 - 3,9

Rozměry

Délka vozu (mm) 4 590 4 590 4 590

Šířka vozu (mm) 1 795 1 795 1 795

Šířka vozu vč. zrcátek (mm) 2 065 2 065 2 065

Výška vozu (mm) 1 435 1 435 1 435

Výška vozu vč. antény (mm)* 1 465 1 465 1 465

Rozvor náprav (mm) 2 595 2 595 2 595

Rozchod kol vpředu (mm)* 1 540 (1 530) 1 530 1 540 (1 530)

Rozchod kol vzadu (mm)* 1 540 (1 530) 1 530 1 540 (1 530)

Světlá výška (při provozní hmotnosti) (mm) 140 140 145

Objemy

Počet míst k sezení 5 5 5

Velikost zavazadlového prostoru (l)* 624 624 624

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými 
sedadly po hranu oken (l)* 1 116 1 116 1 116

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými 
sedadly po střechu (l)* 1 668 1 668 1 668

Velikost palivové nádrže (l) 50 50 50

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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1.8 i-VTEC® 1.8 i-VTEC® 1.6 i-DTEC®

Hmotnosti

Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg)* 1 359-1 425 1 388-1 453 1 378-1 497

Maximální hmotnost (kg) 1 790 1 830 1 870

Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) 1 400 1 000 1 400

Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) 500 500 500

Maximální zatížení střechy (kg) 75 75 75

Kola

Pneumatiky a disky kol*:

Standardní (alternativní) 
rozměr disku / pneu 16 x 6 1/2 J ET 45, 205/55 R16 Comfort x S, Comfort

Standardní (alternativní)  
rozměr disku / pneu

17 x 7 J ET 50, 225/45 R17 Elegance, Lifestyle, Executive Elegance, Lifestyle, Executive Elegance, Lifestyle, Executive

Dojezdové kolo x x x

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

4 590 mm 1 770 mm
1 

48
0 

m
m

2 065 mm včetně vnějších zrcátek

Specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění!   
* V závislosti na zvolené výbavě  

Verze vozidel a úrovně vybavení uvedené v tomto katalogu nemusí být ve všech zemích dostupné. Máte-li zájem o přesné informace,  
obraťte se na svého dealera Honda.

Na vůz Civic se vztahují následující záruky:
Standardní záruka platná 3 roky nebo 100 000 km
3letá záruka na korozi laku
5letá záruka na korozi výfuku
10letá záruka na korozi podvozku
12letá záruka na korozi karoserie

  výbava na přání  x  není v nabídce



Každý model, stejně jako byste čekali i u Civic Tourer, má svůj vlastní charakter.  
Nyní do něj však můžete vložit i kus své osobnosti. Nabízíme vám proto vše potřebné 
počínaje kompletními sadami příslušenství a konče různými variantami litých ráfků kol.

Rally Red
Sada (EXTERIÉR)

Nechte hovořit svoji osobnost a odlište se od ostatních.  
Tato exteriérová sada s důrazem na červenou Rally barvu dodá 

vašemu vozidlu agresivnější vzhled a podtrhne sportovní charakter.

Obsah sady: 
– Rámeček masky chladiče

– Kryty vnějších zrcátek
– Lišta střešního spoileru 

Na obrázku jsou 18" litá kola Inferno.

Obsah sady: 

– Boční lišty karoserie 
– Lišty prahů 
– Přední a zadní zástěrky 

Na obrázku jsou 17" litá kola Cobalt.

Vyberte si 
oblíbené doplňky

Praktik
Sada

Sada Praktik je balík příslušenství, které je speciálně 
navrženo pro ochranu vašeho vozidla před odřením, 
poškrábáním, blátem a pískem.

Chcete-li si prohlédnout veškeré dostupné příslušenství, stáhněte si aplikaci pro příslušenství modelu Civic Tourer z webu iTunes a Google Play ➞



Black Edition 
Sada 
Vylepšete vzhled svého vozidla leskle černými prvky ze speciální 
sady Black edition. Kombinující odvážný vzhled a eleganci.

Cargo
Sada

Pomocí této praktické sady nabízející unikátní 
kombinaci úložných řešení si uděláte  
v zavazadlovém prostoru pořádek.

Osvětlení interiéru
Sada Vnáší do interiéru vozidla uklidňující atmosféru.

Obsah sady: 

– Přední spoiler a boční spoiler Shiny Black 
– Kryty vnějších zrcátek Shiny Black 
– Zadní difuzor Shiny Black 
– Střešní spoiler Crystal Black 
– Sportovní kryt palivové nádrže Shiny Black 
– Logo Black Edition 

Na obrázku jsou 18" litá kola Nitrogen

Obsah sady: 

– Dělicí síť 
– Vložka zavazadlového prostoru s oddělovacími přepážkami 
– Boční síť  
– Lišta zavazadlového prostoru

Obsah sady: 

– Prosvětlené lišty prahů 
– Přední ambientní osvětlení  
  prostoru pro nohy

P Ř Í S L U Š E N S T V Í  :  4 5



Chrom
Sada
Vyzdvihněte eleganci svého modelu Civic 
přidáním několika chromovaných doplňků.

Rally Red
Sada (INTERIÉR)

Vyjádřete naplno svou osobnost pomocí sady Rally Red pro interiér. 
Tato sada navazuje v interiéru na barevné doplňky exteriéru  
a zvýrazňuje tak přirozeně sportovní charakter vozidla.
Příslušenství je v barvě Rally Red.

Shiny Black  
Sada (INTERIÉR)

Vyjádřete naplno svou osobnost pomocí sady Shiny Black 
pro interiér. Tato sada navazuje v interiéru na barevné doplňky 
exteriéru vozidla a zvýrazňuje tak sportovní charakter vozidla. 
Příslušenství je v barvě Shiny Black.

Obsah sady: 

– Ozdobné rámečky výdechů 
– Ozdobný rámeček středové konzoly
– Rámeček na volant 

Na obrázku je řadicí páka a koberečky elegance.

Obsah sady: 

– Chromovaný rámeček masky chladiče
– Chromované lišty kolem oken 
– Boční lišty karoserie 
– Chromované boční lišty 
– Chromovaná ozdobná lišta v dolní části  
  dveří zavazadlového prostoru 
– Chromovaný sportovní kryt palivové nádrže 

Na obrázku jsou 18" litá kola Hydrogen.

Obsah sady: 

– Ozdobné rámečky výdechů
– Ozdobný rámeček středové konzoly 
– Rámeček na volant

Na obrázku je řadicí páka a koberečky elegance, modré ambientní osvětlení prostoru pro nohy.

Chcete-li si prohlédnout veškeré dostupné příslušenství, stáhněte si aplikaci pro příslušenství modelu Civic Tourer z webu iTunes a Google Play ➞
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Vyberte si 
Litá kola

Ochranná síť pro přepravu psů: 
Ochranná síť udržuje vaše domácí zvířata v bezpečí 
zavazadlového prostoru vozidla. Odděluje prostor  
pro cestující od zavazadlového prostoru.

Vložka zavazadlového prostoru: 
Přesně vytvarovaná podle zavazadlového prostoru vozidla. 
Vložka zavazadlového prostoru je voděodolná a je opatřena 
zvýšenými okraji, které ochrání lak vozidla před nečistotami 
a škrábanci. Protiskluzová úprava. S logem Civic.

Honda 3D Sound: Hudba ještě nikdy nezněla tak reálně 
Od audiosystémů ve vozidlech všichni chceme, aby věrně reprodukovaly 
hudbu našich oblíbených umělců – ať už jde o technicky dokonalou studiovou 
nahrávku, nebo záznam ze živého koncertu. Doplněním kompaktního modulu 
DSP (digitálního zpracování signálu) do stávajícího audiosystému vašeho 
vozidla Honda můžete povýšit svůj zážitek z poslechu na úroveň koncertní síně.

Parkovací senzory: 
Zajistěte si bezpečnější a pohodlnější parkování doplněním 
těchto předních a zadních parkovacích senzorů. S jistotou 
pak zajedete i do těch nejtěsnějších parkovacích míst.  
8 snímačů vydává při přibližování k objektu zvukový 
signál. Detekci snímačů můžete sledovat i na inteligentním 
multimediálním LCD displeji vozidla (i-MID).

Snímatelné tažné zařízení: 
Originální tažné zařízení Honda vám umožní tažení obytného 
přívěsu nebo vozíku s maximální hmotností 1 000 kg až 1 400 kg, 
v závislosti na typu motoru a převodovky vozidla. Odnímatelná 
verze disponuje sklopnou zásuvkou, kterou lze v případě 
deaktivace zcela schovat. Maximální svislé zatížení je 75 kg.  
K dispozici je i pevné tažné zařízení.

Příčníky a střešní nosiče: 
Rozšiřte přepravní kapacitu svého vozidla pomocí 
pevného a bezpečného střešního nosiče. Včetně čtyř 
zámků. Díky dostatečné tuhosti nosičů lze při použití 
pomocných úchytů využít maximálního zatížení střechy 
75 kg nebo 2 jízdních kol. 
Dostupné příslušenství: box na lyže, střešní box, držák lyží a snowboardů,  
střešní nosič jízdního kola 
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17" RADIUM 17" NEON 17" COBALT
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Vyobrazeny jsou modely Civic 1.8 i-VTEC Executive v barvě Polished Metal Metallic,  
Civic 1.6 i-DTEC Sport v barvě Brilliant Sporty Blue a Civic Tourer 1.8 i-VTEC v barvě Twilight Blue Metallic



Model Civic je hrdinou příběhu o nepřetržitém vývoji, 
opakovaném vyhodnocování a neustávajícím hledání 
nových cest, zkoušení nových nápadů a objevování nových 
technologií. 

Naši technici mají jasnou vizi. Chtějí postavit vozidlo, 
které bude nabízet vyvážený poměr výkonu, jedinečného 
designu a flexibilního prostoru. Řadu, která je konstruována 
speciálně tak, aby umožňovala nabízet několik provedení, 
od pětidveřového hatchbacku až po kombi Tourer. Auta, 
která by nejen dobře vypadala na silnici, ale slavila úspěchy 
i na závodních okruzích. Do značné míry to dokonale odráží 
naši snahu konstruovat vozidla, jejichž vlastnictví bude lidi 
těšit a která bude samozřejmě také potěšení řídit.

Civic DNA
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8letý věrnostní program
Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních náhradních 
dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více než 
150 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu Honda za použití 
originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu.

Výhody věrnostního programu
Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.

Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který vašemu vozidlu můžete dát, zároveň zvyšuje 
jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případu prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu dává další 
významný argument a výhodu.

8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

Co je kryté věrnostním programem:
Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, 
používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
• Motor a jeho vnitřní časti (s výjimkou příslušenství motoru)
• Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
• Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
• Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
• Jednotku DPS – diferenciál 4WD (kromě gumových manžet)
• Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), komfortní příslušenství a multiplex (MICU), převodovku (TCU), řízení (EPS), airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)

Co není kryto věrnostním programem:
• Práce spojená s opravou
• Spotřební materiál, náplně a maziva
• Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
• Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače, palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
• Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky, které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
• Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
• Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky / modulátoru ABS)
• Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
• Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
• Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
• Části systému IMA včetně baterie IMA (části hybridního pohonu u hybridních modelů)
• Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
• Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního programu Honda Premium Quality.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 let

HONDA PREMIUM QUALITY
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Jděte za svými sny
Sny mohou mít velkou sílu. Mohou vás hnát za dosahováním vyšších cílů, 
za hledáním nových nápadů, nových technologií a nových způsobů řešení 
problémů. Mohou být inspirací pro návrh a konstrukci nefalšovaného 
supersportovního vozu, jako je dramatický nový model NSX, nebo touhy stvořit 
dokonalejší nový model CR-V. 

Sny o lepším světě, na kterém budou lidé rádi žít, vdechly život humanoidnímu 
robotovi jménem ASIMO, vznesly do vzduchu letouny HondaJet a stvořily 
některé z nejpopulárnějších motocyklů na planetě. Veškeré naše znalosti, které 
získáváme ze všeho, co děláme, vkládáme do všech našich výrobků, například 
právě do modelu Civic.

Vyobrazen je model CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive v barvě Passion Red Pearl.



Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika 
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
Tel.: +420 257 100 111, Fax: +420 257 100 112
www.honda.cz

Úkolem této brožury je představit nový vůz Honda Civic Tourer. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích doporučujeme 
konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá na konkrétním  
vybavení zobrazeném v této brožuře. 

Obrázky jsou ilustrativní. 

Jezděte bezpečně 
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat  
• Sledujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou 
dobrého a zkušeného řidiče 

Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci. 
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