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7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ИЛИ160.000КМ

5  D O O R

SONIC GREY PEARL WHITE ORCHID PEARL LUNAR SILVER ME TALLIC

BRILLIANT SPORT Y BLUE ME TALLICRALLYE RED

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED ME TAL ME TALLIC



Комплетно редизајниран и реконстру-
иран, новиот Civic 5DR е автомобил 
создаден со уникатен идентитет и 
спортски дух, автомобил возбудлив за 
возење, рафиниран, удобен и софи-
стициран. Пред сè, тоа е автомобил 
креиран поради една единствена при-
чина. Поради вас.

Неспорно препознатлив, непогрешли-
во елегантен и спортски, современиот 
дизајн на Civic 5DR е уникатен спој 
на драматични скулпторски форми и 

елегантни атлетски линии. Автомобил 
дизајниран за да привлече внимание 
и, најважно, автомобил создаден за 
возење.

Создадовме два нови турбо мотори, 
за да му дадеме на нашиот најнов Civic 
5DR моќ и економичност соодветни на 
неговиот изглед. Можете да изберете 
помеѓу моќниот и рафиниран 182кс 
1.5 VTEC TURBO или ефикасниот 129кс 
1.0 VTEC TURBO мотор. Двете верзии 
имат Earth Dreams технологија, која 

овозможува совршен баланс помеѓу 
моќноста и економичноста. Новите 
мотори се опремени со спортски 
рачен менувач со шест брзини или 
со ефикасен автоматски менувач со 
постојан варијабилен пренос. 

Со неговата ергономска позиција за 
возење и новиот dual pinion систем 
за управување, Civic 5DR обезбедува 
одлична реакција и контрола, што 
нуди ново  искуство во возењето. 
Потпирањето е, исто така, конфигури-

рано за динамично возење со незави-
сен Multi-Link на задната и Макферсон 
систем на потпирање поставен на 
предната оска. Го испитавме и преис-
питавме секој аспект на автомобилот, 
создавајќи нова и лесна рамка со 
висока цврстина и намалена тежина 
и при тоа овозможивме поголема ри-
гидност и агилност. Овој технолошки 
процес го создадовме за да го произ-
ведеме, според нас, најнапредниот и 
најспортскиот Civic 5DR досега.

Сакавме да дизајнираме автомобил 
за реалниот свет, автомобил што е 
еден од најпространите во својата 
класа и што е доволно флексибилен 
да одговори на сите предизвици. 
Новиот  Civic 5DR поседува внимател-
но осмислени решенија, како што се 
широко отворање на задната врата за 
полесен утовар и истовар, свиткување 
на задните седишта со поделба 60:40 
и поклопец на багажниот простор на 
извлекување, што може да се намести 
со една рака. 

Опкружете се со удобност и квали-
тет, врвни детали и материјали меки 
на допир. За да го направиме секое 
патување попријатно, вклучивме 
врвна технологија, како што е новиот 
паметен Honda CONNECT инфозаба-
вен систем со 7-инчен екран на допир, 
двозонски клима уред, греење на 
предните и задните седишта, како и 
нова електронска рачна сопирачка.

ПРОСТОР
ВОДЕЧКИ  ВО КЛАСАТА
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ЗА ВИСТИНСКИ ВОЗАЧИ


