


Den helt nye Civic e:HEV er indbegrebet af fuld 
hybridteknologi, når den er mest avanceret: Den 
er i stand til udelukkende at køre på jævn og stille 
elektrisk batteristrøm, hvilket gør din køretur lige så 
spændende som den er effektiv. 

11. generation af Civic er et produkt af 25 års hybrid 
teknisk ekspertise, der kulminerer i det perfekte 
ægteskab mellem elektrificeret reaktionsevne og 
overlegen langtrækkende økonomi. 

Civic-navnet er dit godkendelsesmærke: 
Med et chassis, der kombinerer komfort med 
køreegenskaber og pakket ind i et karrosseri, der er 
enestående stilfuldt, er det så ikke på tide at komme 
tættere på handlingen? 

fuldt ud 
Lev livet

01 02
SELVOPLADENDE, 
DERFOR INGEN 
BEHOV FOR 
ELEKTRISK 
TILSLUTNING.

OP TIL 851 KM PÅ EN 
FULD TANK OG CO2 
UDSLIP PÅ BLOT  
108 G/KM (BLANDET 
KØRSEL).

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.
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Honda e:HEV-teknologi betyder, at du hele tiden 
kan nyde alle fordelene ved elektrificeret kørsel: 
Øjeblikkelig effekt og lineær acceleration får dig 
derhen, hvor du vil hen. 

Og med en selvopladende drivlinje, der laver sin 
egen elektricitet, behøver du aldrig forbindelse til 
el-nettet – det er maksimal energi med minimalt 
besvær. 

Velkommen til Civic e:HEV, førerens hybrid. 

01 02
5 ÅRS GARANTI PÅ 
DEN ELEKTRISKE 
DRIVLINJE ELLER DE 
FØRSTE 100.000 KM

REGENERATIV 
BREMSNING 
LAGRER ENERGI TIL 
FREMTIDIG BRUG

i nuet 
Lev

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport
i Premium Crystal Blue Metallic.
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Ægte stil går aldrig af mode, hvilket er grunden til, at 
bilister har elsket Civic siden 1972.

Det helt nye og smarte design og den strømlinede 
stil viser vejen for næste generation af Civic med rene 
konturlinjer, der giver en slank og sportslig silhuet, der 
giver opmærksomhed. 

Denne bil er designet til at imponere i alle former  
for kørsel.

standard
Stil som

01 02
NYDESIGNEDE 
ALUFÆLGE SOM 
STANDARD

LED-FORLYGTER 
MED SEKVENTIELLE 
BLINKLYS 

Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum white pearl.
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Fordyb dig i et rummeligt og stilfuldt interiør: 
Den nye Civics længere akselafstand skaber mere 
benplads og større komfort, som du kan nyde. 

Intelligent designede materialer af høj kvalitet, 
gør at du kan mærke at det er en klasse over 
konkurrenterne, og samtidig gør kabinen til et 
raffineret sted at være. 

Hvorfor ikke skabe plads til at udtrykke dig, uanset 
hvor du skal hen, og hvad du laver? 

01 02
OPVARMEDE FORSÆDER 
I ALLE VARIANTER 

BAGAGERUMSKAPACITET  
PÅ OP TIL 1220 LITER* 

kabine 
Førsteklasses 

*VDA-metode. 
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
i Premium Crystal Blue Metallic.
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En krystalklar centralt monteret 9” infotainmentskærm 
med høj opløsning giver dig kontrollen lige ved hånden. 

Nyd din oplevelse af Civic e:HEV’s synkroniserede 
teknologi, der er perfekt integreret med Android Auto, 
Apple CarPlay og satellitnavigation. 

Det er alt sammen del af Hondas filosofi: teknologi med 
menneskeligt strejf. 

innovation
En anelse mere 

*Kun tilgængelig på Advance-modellen. 
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance 
i Platinum white pearl.

01 02
FULD DIGITAL SKÆRM 
MED 10,2” HD-PANEL*

PREMIUM AUDIO MED 
BOSE-HØJTTALERE* 
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En forbedret pakke af Honda SENSING-funktioner 
og samlet 11 airbags er det utvetydige bevis på, at 
sikkerheden er indbygget i selve essensen af den 
nye Civic. 

Et 100-graders vidvinkelkamera foran og helt 
nye sonarsensorer for og bag gør Civic til et af de 
sikreste steder på vejen. 

alle aspekter 
sikkerhed i

01 02
ADAPTIVT  
FJERNLYS* 

AVANCERET  
SENSORSIKKERHEDS- 
TEKNOLOGI 

Mere

*Kun tilgængelig på Advance-modellen.
Den viste model er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum white pearl.
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Den viste modeller er Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance
i Platinum white pearl og Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport  
i Premium Crystal Blue Metallic. 
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Honda Motor Europe – Denmark  
Kokholm 13, 6000 Kolding. Tlf. 76 30 55 30

Udvid Honda Civic e:HEV-oplevelsen på honda.dk

Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.  
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.

Vil du have nyheder før alle 
andre om Civic hybrid?  
Skriv dig op til vores 
nyhedsbrev på  
honda.dk. 
Her kan du også  
booke en VIP- 
testkørsel.

Det kan ikke sikres, at de specifikationer, der er nævnt i denne brochure, gælder alle produkter, der er omtalt. Producenten 
af produktet forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne, herunder de viste farver, med eller uden varsel, på tids-
punkter, som producenten finder passende. Der kan være tale om større og mindre ændringer. Producenten vil dog 
bestræbe sig på at sikre, at oplysningerne i brochuren er korrekte i forhold til, det viste og beskrevne produkt.
Brochuren og indholdet i brochuren kan under ingen omstændigheder anses som et tilbud til enkeltpersoner eller 
virksomheder. Det skal understreges, at alt salg af de viste produkter sker gennem producentens autoriserede 
distributionssystem, det vil sige autoriseret importør og forhandler på grundlag af de til enhver tid gældende salgs- og 
leveringsbetingelser, herunder garantibestemmelser. Indholdet i brochuren, herunder tekst- og billedmateriale, er underlagt 
den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af immaterielle rettigheder for producenten, tillige med den til 
enhver tid gældende lovgivning om markedsføring. Producenten vil bestræbe sig på at sikre at informationerne i denne 
brochure samt senere ændringer stedse er korrekte i forhold til de viste og beskrevne produkter, dog under hensyntagen til, 
at brochuremateriale kan forberedes og produceres flere måneder før de viste produkter udbydes til salg.
Kunderne opfordres derfor til at drøfte de nøjagtige og aktuelle specifikationer med den autoriserede Honda forhandler i 
forbindelse med køb og dermed valg af model og modelvariant ud fra de specifikationer, som kunden ønsker til den nye bil.


