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RALLYE RED LUNAR SILVER ME TALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

BRILLIANT SPORT Y BLUE ME TALLICTAFFE TA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL

POLISHED ME TAL ME TALLIC



7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ИЛИ160.000КМ

4  D O O R



Целосно редизајниран и прерабо-
тен, новиот Civic 4DR со 4 врати е 
олицетворение на иновативен дух 
и е пример за техничка перфекција. 
Како резултат на сето ова, се доби-
ва автомобил  создаден со уникатен 
персоналитет и душа, автомобил 
што е возбудлив за возење, што е 
префинет, удобен и софистициран. 
Пред сè, ова е автомобил направен 
запазувајќи ја најсуштинската ком-
понента, Вас и Вашите потреби.

СОВРЕМЕН СТИЛ

Стилизиран и со спортски изглед,  нови-
от дизајн на Civic 4DR е пракрасно ускла-
ден во уникатен спој од драматична и 
обликувана линија и заоблени рабови, 
што се движат од елегантнатата хауба до 
атрактивниот заоблен багажник. 
Дизајнираните финеси, како што се но-
вите моќни фарови со LED светла, спорт-
ските алуминиумски тркала и впечатли-
вата хромирана решетка му даваат на 
новиот Civic 4DR единствен и модерен 
стил. 

ПОЧУСТВУВАЈТЕ СЕ 
СПЛОТЕНИ СО ВОЗИЛОТО

Новиот дизајн на внатрешниот про-
стор на возилото се карактеризира со 
просторност, квалитет и комфор,  со 
површина пријатна на допир, со конту-
рирани седишта и со голема контрол-
на табла. Наша цел е да Ви овозможи-
ме уживање при возењето, па затоа 
создадовме простор што овозможува 
да се сплотите со автомобилот.

ВАШИОТ НОВ CIVIC



КОРИСНА ТЕХНОЛОГИЈА 

Внатрешноста на автомобилот е 
дизајнирана да изгледа чисто и едно-
ставно, притоа да бидат прегледни и 
лесно достапни сите поважни инфор-
мации и опрема. Ова е надополнето 
со интегрираната корисна технологија 
што го надополнува уживањето при 
возењето, како што се нашиот нов па-
метен мултинаменски екран на допир 
Honda CONNECT  од 7 инчи,   двозон-
ската контрола на климатизацијата, си-
стемот на загревање на предните и на 

задните седишта и новата електронска 
паркинг сопирачка. 

МОЌЕН МОТОР 

Ние создадовме современ нов мотор 
што ќе му ја даде на новиот динамичен 
Civic 4DR моќта и економичноста што 
соодветствува со неговиот изглед. 
Целосно новиот мотор  1.5 VTEC TURBO  
се одликува со уникатните опции за 
варијабилно подесување на времето 
на отворање и за електронска контро-
ла на подигање на вентилите (Variable 

Valve Timing  and Lift Electronic Control) 
и со иновативната Earth Dreams 
Технологија за оптимална квалитетна 
работа и ефикасност. Моторот про-
изведува импресивна и префинета 
моќност, со 182ks и вртежен момент 
од 240Nm, со нашиот елегантен ра-
чен менувач со шест брзини. Исто 
така, како опција е направен и новиот 
7-брзински автоматски континуирано 
варијабилен пренос (CVT) што му дава 
спортски перформанси и непречено  и 
брзо забрзување. 
 

АВТОМОБИЛ СОЗДАДЕН 
ЗА ВИСТИНСКИ ВОЗАЧИ


