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Civic 5 Dørs uttrykker på en flott måte 
nytenking og søken etter overlegne tekniske 

løsninger. Resultatet er en bil med unik 
personlighet og sjel, en bil som er spennende 

å kjøre, raffinert, komfortabel og sofistikert. 
Fremfor alt er det imidlertid en bil som er 
bygget rundt én viktig komponent. Deg.
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Den viste modellen er en Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line  
i Brilliant Sporty Blue Metallic.01 0201



Civic-ens moderne design er helt særegen, 
slank og sporty med en unik blanding av 

dramatiske linjer og glatte, atletiske kurver.  
Det er en bil som er utformet for å skape 
oppmerksomhet og utviklet for å kjøres.

Med sitt ergonomiske førersete og 
styringssystem med dobbel pinjong gir Civic-en 
utmerket respons og kontroll, slik at du får en 
engasjerende kjøreopplevelse. Fjæringen er 
konfigurert for dynamisk håndtering og har et 
uavhengig Multi-Link-system på baksiden og  
et MacPherson hjulopphengssystem i front. 

Vi har også lagd en ny lett ramme med 
høyfaste materialer for å spare viktige kilogram 

og gi Civic et stivere karosseri. All denne 
teknologien er utviklet for sammen å skape det 
vi mener er vår mest avanserte og sporty Civic 

noensinne.

Den viste modellen er en Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line i Brilliant Sporty Blue Metallic.

BLI EN DEL 
AV DEN
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Civic Sport Line er praktisk og muskuløst bygd, og den ser like 
kraftig og trygg ut på parkeringsplassen som den gjør på veien. Det 

aerodynamisk finslipte tilbehørssettet til karosseriet og den særegne 
takspoileren gir den en slående estetikk. 

Det sportslige uttrykket fortsetter på innsiden med spennende 
egenskaper, inkludert aluminiumspedaler, stoffseter med røde 

sømmer og skinnkledd ratt. Alt er utformet for å få hjertet ditt til å slå 
litt raskere på hver eneste kjøretur.

Velg mellom to nye dynamiske modeller: den godt utstyrte Comfort 
Sport Line, og Executive Sport Line med enda høyere spesifikasjoner.

CIVIC 
SPORT LINE

*Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller disse og andre funksjoner er tilgjengelige i, kan du se spesifikasjonene på side 43–46.

Den viste modellen er en Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line i Brilliant Sporty Blue Metallic.05 0605



EN HELT NY 
GENERASJON 

MOTORER
Vi har utviklet en serie nye motorer for å gi vår nyeste Civic 
en sporty ytelse som matcher det avanserte utseendet. Velg 

mellom to raffinerte turboladede bensinmotorer:  
en kraftig 182 hk 1,5 VTEC TURBO eller en  

effektiv 126 hk 1,0 VTEC TURBO.

Du kan velge mellom en nøyaktig 6-trinns manuell girkasse 
og en 7-trinns automatisk CVT-girkasse med god respons.

Modellen som vises, er Civic 5 Door 1,0 VTEC TURBO Executive i Polished Metal Metallic.07 0807



KLASSELEDENDE 
PLASS

Vi ønsket å designe en bil for virkelighetens verden, og som er en av de mest 
romslige i sin klasse og fleksibel nok til å takle alt hva livet har å by på. Civic-en har 
mange gjennomtenkte funksjoner, for eksempel en stor baklukeåpning som letter 

lasting og lossing, en nedfellingskonstruksjon for baksetene på 60 : 40 samt et 
smart nedfellbart og vendbart bagasjeromtrekk som kan håndteres med én hånd.

Den viste modellen er en Civic 5 Dørs 1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line i Brilliant Sporty Blue Metallic.
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HØY 
KVALITET OG 

HI-TECH

*Honda CONNECT er standard på alle modeller unntatt S og Comfort. 
*Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller disse og andre funksjoner  

er tilgjengelige i, kan du se spesifikasjonene på side 43–46.

Den viste modellen er en Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line  
i Brilliant Sporty Blue Metallic.

Fra et formstøpt sete som gir god støtte vil du 
se hvorfor Civic-en har en av de romsligste 

kupeene i sin klasse med et bredt og feiende 
flott dashbord, en enkel og førervennlig 

utforming og god sikt i alle retninger ut av 
bilen. 

Du er omgitt av kvalitet og komfort med myke 
materialer og førsteklasses detaljer. Vi har tatt 

med mye nyttig teknologi, for eksempel det 
smarte infotainmentsystemet Honda CONNECT 

med 7-tommers berøringsskjerm*, 
klimakontroll i to soner, oppvarmede forseter 
og en elektrisk parkeringsbrems, for å gjøre 
hver eneste kjøretur til en enda større glede.
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Civic er utstyrt med det 7 tommer store Honda CONNECT-systemet for lyd og informasjon* med DAB digitalradio, 
Apple CarPlay og Android Auto™**. Med den forhåndsmonterte, nettbaserte Aha™-lydavspilleren kan du også 

koble til favorittene dine innen musikk, podcaster og nyhetstjenester.

HOLDER DEG 
TILKOBLET

Honda CONNECT-systemet på 7 tommer holder deg oppdatert om alt du setter pris på i livet,  
som musikk og venner, fra én sentral berøringsskjerm. 

APPLE CarPlay OG ANDROID AUTO™

Du kan sømløst integrere en Android-telefon 
eller iPhone med berøringsskjermen, slik at 
du kan ringe, lytte til musikk og sende og 

motta meldinger.

SATELLITTNAVIGASJON

Den integrerte Garmin-satellittnavigasjonen vil 
gjøre det lett for deg å finne veien, og takket være 

oppdateringer i TMC (trafikkmeldingskanalen) vil 
du alltid finne den beste ruten.

RYGGEKAMERA MED FLERE VINKLER

Sett bilen i revers, så vil ryggekameraet 
automatisk aktiveres på den 7 tommer store 

skjermen, der du kan velge å se i vidvinkel eller 
se bilen ovenfra.

DIGITAL DAB-RADIO

Gled deg over digital lydkvalitet og et 
større utvalg radiostasjoner avspilt med stor 

klarhet.

*Honda CONNECT er standard på alle modeller unntatt S og Comfort. Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i 
Honda CONNECT kan medføre databruk og roaming-kostnader. Vi anbefaler deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes når bilen står stille. Bare iPhone 5 eller nyere med 
iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funksjoner, applikasjoner og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder og kan endres. For å bruke Android Auto™ må du laste 
ned Android Auto™-appen fra Google Play™ til smarttelefonen din. Bare Android 5.0 (Lollipop) og nyere versjoner er kompatible med Android Auto™. Tilgjengeligheten av Android Auto™ kan bli endret og kan 
variere med den geografiske plasseringen. *Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller disse og andre funksjoner er tilgjengelige i, kan du se spesifikasjonene på side 43–46.

Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
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PRIORITERER 
SIKKERHETEN DIN

Honda SENSING er en av de mest avanserte seriene med sikkerhetsteknologi som er tilgjengelig, 

skapt for å holde deg og passasjerene tryggere.

Kollisjonsminimerende bremsesystem 

Hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy eller 
en fotgjenger, varsler denne funksjonen deg om 
faren og reduserer hastigheten din for å gjøre 
sammenstøtet så mykt som mulig. 

Kjørefeltvarsling 
Hvis bilen beveger seg ut av kjørefeltet uten at 
du har satt på blinklyset, aktiveres lys- og 
lydvarsler for at du skal rette opp kursen. 

Road Departure Mitigation 
Et frontrutemontert kamera oppdager om bilen er 
i ferd med å kjøre av veien og bruker elektrisk 
servostyring til å foreta små korrigeringer for å 
holde bilen på veien. Under visse omstendigheter 
kan den også bremse.

Kjørefeltassistent 

Hjelper deg med å kjøre midt i kjørefeltet og gir 
en mindre stressende kjøreopplevelse ved å 
redusere behovet for rattkorrigering og 
kursjusteringer på motorveien.

Trafikkskiltgjenkjenning 

Systemet for trafikkskiltgjenkjenning identifiserer 
trafikkskilt og sender deg denne informasjonen 
via et visuelt display. To skilt kan vises om gangen.

Intelligent fartsbegrenser 
Kombinerer den eksisterende justerbare 
fartsbegrenseren med trafikkskiltgjenkjenning for 
automatisk holding av fartsgrensen som 
trafikkskiltgjenkjenningen oppdager.

Intelligent adaptiv cruisekontroll 

Denne funksjonen oppdager om et kjøretøy i 
kjørefeltet ved siden av, er i ferd med å skjære 
inn foran deg og justerer hastigheten til CR-V på 
forhånd. Den hjelper deg også med å holde 
avstanden mellom deg og bilen foran deg, slik at 
du ikke trenger å endre hastigheten.

Adaptiv cruisekontroll med Low-Speed 

Following* 

Denne funksjonen holder en angitt marsjfart og 
avstand til bilen foran deg. Hvis det registrerte 
kjøretøyet stopper, vil funksjonen sakke av farten 
og stoppe kjøretøyet uten at du trenger å 
bremse. Når bilen foran deg begynner å kjøre 
igjen, trykker du bare forsiktig inn gasspedalen 
for å gjenoppta kjøringen.

*Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke modeller disse og andre funksjoner er tilgjengelige i, kan du se spesifikasjonene på side 43–46.
*Low-Speed Following er bare tilgjengelig på versjoner utstyrt med CVT automatgir.
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ELEGANCE

Modellen som vises, er Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Elegance i Platinum White Pearl. 
Hvis du vil se fullstendige spesifikasjoner for denne modellen, kan du se side 43-46.

1.0 VTEC TURBO 
6-trinns manuell  
girkasse
7-trinns automatisk  
girkasse (CVT)

17 1817

♦ 17-tommers lettmetallfelger
♦ low speed following*
♦ sentrallås med to foldenøkler
♦ tekstilpolstring
♦ måler med blått lys
♦ kollisjonsminimerende bremsesystem
♦ kjørefeltvarsling
♦ kjørefeltassistent
♦ intelligent fartsbegrenser
♦ intelligent adaptiv cruisekontroll
♦ road departure mitigation
♦ trafikkskiltgjenkjenning
♦ bevegelsestilpasset EPS
♦ elektrisk parkeringsbrems med  

automatisk Brake Hold
♦ Honda CONNECT med Garmin-navigasjon – (7" 

berøringsskjerm, AM/FM/DAB digital radio, 
internettradio, Aha™-appintegrering, nettsurfing, 
Apple CarPlay og Android Auto™)*, 2 x USB-kontakt/
HDMI-kontakt

♦ girhendel*
♦ tomgangsstopp
♦ automatiske hovedlys med skumringssensor
♦ tilt- og teleskopjustering av ratt
♦ lakkerte sidespeil
♦ LED-frontlys
♦ LED-kjørelys

♦ system for fjernlysstyring
♦ automatisk timer for hovedlys på/av 

(utstigning-/innstigningsfunksjon)
♦ manuell høydejustering av førersete
♦ ettrykks elektriske vinduer (foran og bak)
♦ oppvarmede seter foran
♦ 5" monitor audio (AM/FM/DAB)
♦ USB-kontakt
♦ 8 høyttalere
♦ lydkontroller på rattet
♦ håndfritt Bluetooth™-telefonsystem
♦ elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
♦ elektrisk servostyring med variabelt 

utvekslingsforhold
♦ spylere for hovedlys
♦ skinnkledd ratt
♦ girspakkule trukket i skinn†
♦ pedaler kledd i lettmetall
♦ parkeringssensorer (foran og bak)
♦ ryggekamera
♦ mørktonede vinduer
♦ automatiske vindusviskere med regnsensor
♦ elektrisk innfellbare sidespeil
♦ fjernstyrt innfelling av sidespeil 

(nøkkelringfunksjon)
♦ lakkerte sidespeil med integrert LED-indikator
♦ halogen-tåkelys foran

†bare tilgjengelig på versjoner med manuell girkasse
*Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan 
medføre databruk og roaming-kostnader. Vi anbefaler deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes når bilen står stille. Bare iPhone 5 
eller nyere med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funksjoner, applikasjoner og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle områder 
og kan endres. For å bruke Android Auto™ må du laste ned Android Auto™-appen fra Google Play™ til smarttelefonen din. Bare
Android 5.0 (Lollipop) og nyere versjoner er kompatible med Android Auto™. Tilgjengeligheten av Android Auto™ kan bli endret og kan variere med den geografiske 
plasseringen.Apple CarPlay er et varemerke fra Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.



SPORT PLUS 1.5 VTEC TURBO 
6-trinns manuell girkasse
7-trinns automatisk girkasse (CVT)

Modellen som vises, er en Civic 5 Dørs 1.5 VTEC TURBO Sport Plus i Rallye Red.
Hvis du vil se fullstendige spesifikasjoner for denne modellen, kan du se side 43-46.19 2019

SPORT PLUS
♦ 17" lettmetallfelger – svarte
♦ skinnkledd ratt
♦ girspakkule trukket i skinn†
♦ pedaler kledd i lettmetall
♦ bevegelsestilpasset EPS
♦ low speed following◊
♦ kollisjonsminimerende bremsesystem
♦ kjørefeltvarsling
♦ kjørefeltassistent
♦ intelligent fartsbegrenser
♦ intelligent adaptiv cruisekontroll
♦ road departure mitigation
♦ trafikkskiltgjenkjenning
♦ system for blindsonevarsling (BSI) inkl. 

overvåkingssystem for kryssende trafikk
♦ Girhendel◊
♦ parkeringssensorer (foran og bak)
♦ ryggekamera
♦ oppvarmede seter foran
♦ Honda CONNECT med Garmin-navigasjon  

– (7" berøringsskjerm, AM/FM/DAB digital internett- 
radio, Aha™-appintegrering, nettsurfing, Apple 
CarPlay and Android Auto™)*, x2 USB-kontakt/ 
HDMI-kontakt

♦ lydkontroller på rattet
♦ håndfritt Bluetooth™-telefonsystem
♦ utvendig sportsdekor (front-/bak-/sideterskel)
♦ dobbelt eksosrør sentralt
♦ mørktonede vinduer
♦ LED-frontlys
♦ LED-kjørelys
♦ LED-tåkelys foran
♦ tekstilpolstring
♦ måler med rødt lys
♦ tosoners automatisk klimakontroll for klimaanlegg
♦ smart start- og låsesystem
♦ trådløs lading
♦ kraftig lydanlegg – 11 høyttalere
♦ glasstak (med åpning)
♦ adaptivt støtdempersystem

†bare tilgjengelig på versjoner med manuell girkasse
∆bare tilgjengelig på versjoner med CVT automatgir
*Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan 
medføre databruk og roaming-kostnader. Vi anbefaler deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes
når bilen står stille. Bare iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funksjoner, applikasjoner og tjenester er 
kanskje ikke tilgjengelige i alle områder og kan endres. For å bruke Android Auto™ må du laste ned Android Auto™-appen fra Google Play™ til smarttelefonen din. Bare
Android 5.0 (Lollipop) og nyere versjoner er kompatible med Android Auto™. Tilgjengeligheten av Android Auto™ kan bli endret og kan variere med den geografiske 
plasseringen. Apple CarPlay er et varemerke fra Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.



INTERIØRTREKK
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SVART STOFF 
MED RØD SØM

SVART
STOFF

S ♦
COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦
COMFORT SPORT LINE ♦
EXECUTIVE SPORT LINE ♦
SPORT PLUS ♦

Uansett hvilken Civic-farge du velger, passer 
setetrekket i stoff perfekt.

02 SVART STOFF01 SVART STOFF MED RØD SØM
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SONIC GREY PEARL PLATINUM WHITE PEARL LUNAR SILVER METALLIC

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

LEV LIVET  
I FARGER
Vi har laget en rekke farger som passer til 
stilen din. Hver av dem er spesielt utvalgt 
for å gjenspeile de stilige og vakre linjene 
på en Civic.

RALLYE RED

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED METAL METALLICModellen som vises, er en Civic 5 Door 1.0 VTEC TURBO Executive Sport Line. OBSIDIAN BLUE METALLIC2323



TILPASNING

BRONZE LINE

Uttrykk personligheten din med den særegne og dristige Bronze Line. 
Pakken inneholder følgende: frontskjørt, sideskjørt, bakre diffusor, 

speildeksler og dekor for fremre og bakre støtfanger – alt i Infinite Bronze.
Disse artiklene er også tilgjengelige enkeltvis.

RED LINE

Fremhev bilens naturlige sportslige stil med Red Line. 
Pakken inneholder følgende: frontskjørt, sideskjørt, bakre diffusor, 

speildeksler og dekor for fremre og bakre støtfanger – alt i Rallye Red.
Disse artiklene er også tilgjengelige enkeltvis.

Bildene viser 18" CI1805 lettmetallfelger. Bildene viser CI1806 lettmetallfelger.

Originalt Honda-tilbehør er konstruert og produsert etter nøyaktig de samme 
standardene som enhver Honda. De er dermed holdbare og får garantert plass.  

Alt du trenger å gjøre, er å velge det som passer best for deg.
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18" CI1806 RED LINE LETTMETALLFELGER

Diamantskåret A-overflate med blank klarlakk, 
Gunpowder Black-vinduer og rød sirkel. Midtdeksel 
med svart gradient og en blank H-flate i krom. Den 

har også en maskinert ring bak eikene som fremhever 
hjulenes størrelse og dybde. 

VINDUSDEKOR

Forbedre den sporty stilen til Civic med denne svarte vindusdekoren.

18" CI1805 BRONZE LINE LETTMETALLFELGER

Diamantskåret A-flate med matt klarlakk og Infinite 
Bronze-vinduer, midtdeksel med maskinert utseende og 
en blank H-flate i krom. Den har også en maskinert ring 
bak eikene som fremhever hjulenes størrelse og dybde. 

BLACK LINE

Uttrykk personligheten din med den særegne og dristige Black Line. 
Pakken inneholder følgende: frontskjort, sideskjørt, bakre diffusor, 

speildeksler og dekor for fremre og bakre støtfanger – alt i Berlina Black.
Disse artiklene er også tilgjengelige enkeltvis.

Bildene viser 18" CI1801 lettmetallfelger.
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TEKNOLOGI
Holder deg tilkoblet, og passasjerene underholdt.

NETTBRETTHOLDER

Passer alle nettbrett fra 7" til 11,6". 
Den har en praktisk vippefunksjon, 

slik at den kan justeres til den beste 
visningsposisjonen.

TRÅDLØS TELEFONLADER

Hondas pakke for trådløs lading sikrer at 
den kompatible smarttelefonen din aldri går 
tom for strøm. Bare legg telefonen på den 

integrerte ladematten, så lades den uten at 
du trenger å tenke på ledninger.

BESKYTTELSESPAKKE

Beskyttelsespakken består av tilbehør som er slitesterkt, holdbart og elegant utformet for å beskytte bilen 
mot riper og skrammer. Pakken inneholder følgende: sideskjørter på karosseriet, dørterskelkledning og 

beskyttelse til fottrinn. Artiklene i beskyttelsespakken er også tilgjengelige enkeltvis.

BESKYTTELSE 
OG SIKKERHET

En rekke tilbehør som er laget for  
å beskytte Civic-en din. 

BAGASJEROMSBESKYTTER

Robust, vanntett, sklisikker og vaskbar – denne 
bagasjeromsbeskytteren hindrer smuss og væske 

fra å skade bagasjeromsmatten og bakseteryggen.
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AVTAKBART TILHENGERFESTE

Med Honda tilhengerfeste er det enkelt å taue tilhengere 
og campingvogner. Det kan tas av når det ikke er i bruk,  

og det har en slepekapasitet på 1400 kg og 75 kg 
vertikallast*. Det er også tilgjengelig som fastmontert.

TAKBOKS

Utnytt plassen i Civic-en din maksimalt ved å legge 
bagasjen i denne stilige, låsbare takboksen fra Thule. 

Tilgjengelig med: kapasitet på 410, 400 og 320 l.

AVTAKBART TILHENGERFESTE – SPORT

Med dette avtakbare tilhengerfestet kan du trekke 
campingvogna eller tilhengeren din og så ta av festet når 

du ikke skal bruke den. Det har en slepekapasitet  
på 1200 kg og 75 kg vertikallast*. 

THULE SYKKELSTATIV – EASYFOLD

Easyfold sykkelstativ er lett å legge sammen for å bidra til 
transport og oppbevaring. Det kan bære to sykler,  

er enkelt å montere, har en vippefunksjon for enkel tilgang 
til bagasjerommet og et låsesystem for tyverisikring. 

BAGASJEROMSPAKKE

Beskytt Civic mot søle, riper og skrammer, samtidig som du holder orden på tingene dine og beskytter dem. 
Pakken inneholder følgende: bagasjeromsmatte med skillevegger, gummimatter med kant og dekorasjoner  

til bagasjeromterskelen. Artiklene i bagasjeromspakken er også tilgjengelige enkeltvis.

TOURING
Tilhengerfeste, hundegrind, takboks og 
bagasjeromsmatte – alt du trenger for å 

få mest mulig ut av Civic-en din.

*Slepekapasiteten avhenger av girkassen. Hvis du vil ha mer informasjon 
om ytelse, kan du se spesifikasjonssidene 43–46. 31 3231



BELYSNINGSPAKKE

Belysningspakken bruker en kombinasjon av diskré lys for å gi bilen en egen atmosfære 
innvendig. Pakken inneholder følgende: blå omgivelsesbelysning i fotbrønnene foran, belyste 

dørterskelkledninger, blå konsollbelysning og blå bekledningsbelysninger. Disse artiklene er også 
tilgjengelige enkeltvis. En rød belysningspakke er også tilgjengelig for Sport-utgaven.

KOMFORT  
OG INTERIØR

Gjør kjøreopplevelsen enda bedre og 
livet litt mer komfortabelt.

ELEGANCE GULVMATTER

Disse elegante og komfortable tilpassede mattene har  
svart Nubuck-kanting for slitestyrke, og de har et stilig vevd 

Civic-emblem. Settet inkluderer følgende: matter foran  
og bak.

HONDA BARNESETER

Originale Honda barneseter gir barnet ditt suveren 
beskyttelse, fra fødselen til 12 år, med to alternativer  

for montering: Isofix eller 3-punkts setebelte.

Skinntrekk er bare tilgjengelig i utvalgte land. Snakk med din lokale forhandler for mer informasjon. 
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♦ standard    - ikke tilgjengelig   
 *Maksimale slepevekter er basert på en 12 % helling og er testet i henhold til EU-forskrifter.
 †Tall for drivstofforbruk fra EU-regulerte laboratorietester brukes kun til sammenligningsformål og 
gjenspeiler ikke nødvendigvis den faktiske kjøreopplevelsen. Honda Civic har gjennomgått WLTP-testing 
for CO2-utslipp og drivstofforbruk

Motor

ELEGANCE SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO 
Manual / CVT

1.5 VTEC TURBO 
Manual / CVT

Motor Petrol Petrol

Slagvolum (cc) 988 1,498

Motortype 4-Valves 4-Valves

Utslippsstandard Euro 6 Euro 6

Drivstofftype Unleaded (95) Unleaded (95)

Ytelser
Maks. motoreffekt 
(kW@rpm)

93@5,500 134@5,500 / 134@6,000

Maks. motoreffekt 
(hk@rpm)

126@5,500 182@5,500 / 182@6,000

Maks. dreiemoment 
(Nm@rpm)

200@2,250 / 180@1,700-
4,500

240@1,900-5,000 / 
220@1,700-5,500

0 → 100 km/t (sekunder) 10.9 / 10.7 8.3 / 8.5

Maks. hastighet (km/t) 205 / 200 220 / 200

Innvendig støynivå (dB) 64.5 64.5

Drivstofføkonomi og utslipp – 
verdensomspennende harmonisert 
testprosedyre av lette kjøretøy 
(WLTP)†

Lav – FC (l/100 km) 7.5 / 7.7 8.2 / 9.7

Høy – FC (l/100 km) 5.2 / 5.6 5.3 / 5.6

Kombinert – FC (l/100 km) 6.1 / 6.5 6.1 / 6.7

Intervall – CO2 (g/km) 118-171 / 128-174 120-185 / 127-220

Dimensjoner
Total lengde (mm) 4,518 4,518

Total bredde (mm) 1,799 1,799

Total bredde inkludert sidespeil (mm) 2,076 2,076

Total høyde – uten last (mm) 1,434 1,434

Akselavstand (mm) 2,697 2,697

Sporvidde foran (mm) 1,537 1,537

Sporvidde bak (mm) 1,566 1,566

Bakkeklaring – med fører (mm) 129 129

Maksimal setekapasitet (personer) 5 5

Svingradius – ved karosseri (m) 11.8 11.8

Rattomdreininger (fra side til side) 2.22 2.22 

Kapasitet
Bagasjeromskapasitet (liter, VDA-metode) 478 420

Bagasjeromskapasitet – baksete nede, last til 
vindu (liter, VDA-metode) 

828 770

Drivstofftank (liter) 46.9 46.9

Vekt*

Egenvekt (kg) 1,281-1,362 /  
1,289-1,371

1,308-1,362 /  
1,341-1,396

Maks. Tillatte vekt (kg) 1,775 1,760 / 1,790

Nyttevekt (kg) 416-427 / 419-491 403-453 / 401-450

Tillatt akselvekt – foran/bak 940/855 / 950/845 945/865 / 980/865

Maks. Tilhengervekt med brems (kg) 1,200 / 800 -

Maks. Tilhengervekt uten brems (kg) 500 -

Maks. taklast (kg) 45 -

Sikkerhet

ELEGANCE SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO 
Manual / CVT

1.5 VTEC TURBO 
Manual / CVT

SRS-airbag for sjåfør ♦ ♦

Airbag - SRS airbag med utkoblingsbryter på 
passasjerside ♦ ♦

Sideairbag (foran) ♦ ♦

Sidekollisjonsgardiner (foran og bak) ♦ ♦

Nakkeslengreduserende nakkestøtter foran ♦ ♦

Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS) ♦ ♦

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) ♦ ♦

Bremseassistanse ♦ ♦

Kjøretøystabiliseringssystem (VSA) ♦ ♦

Bakkestartassistent (HSA) ♦ ♦

Sikkerhetsbelter foran med 2-trinns 
låsemekanisme for nødstilfeller (ELR) ♦ ♦

Sikkerhetsbelter bak med låsemekanisme for 
nødstilfeller (ELR) ♦ ♦

ISOFIX-punkter (ytre seter bak) ♦ ♦

Nødstoppsignal ♦ ♦

Dekktrykksovervåkning (DWS) ♦ ♦

Collision Mitigation Braking System (CMBS) ♦ ♦

Forward Collision Warning (FCW) ♦ ♦

Kjørefeltkontrollsystem ♦ ♦

Filholder-assistent (LDW) ♦ ♦

Road Departure Mitigation ♦ ♦

Intelligent fartsbegrenser ♦ ♦

Intelligent adaptiv cruisekontroll (i-ACC) ♦ ♦

Trafikkskiltgjenkjenning ♦ ♦

Low-Speed Following -/♦ -/♦

Blindsonevarsling inkl. overvåkingssystem for 
kryssende trafikk - ♦

Sikkerhet
Startsperre ♦ ♦

Alarmsystem ♦ ♦

Valgbar døropplåsing ♦ ♦

Fjernsentrallåsing med to foldenøkler ♦ -

Nøkkelfri opplåsning og start - ♦

Bagasjeromstrekk ♦ ♦

Interiør – kledning
Stoffinteriør ♦ ♦

Skinnkledd ratt ♦ ♦

Girkule kledd i skinn ♦ ♦

Pedaler kledd i lettmetall ♦ ♦

Funksjon og teknologi

ELEGANCE SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO 
Manual / CVT

1.5 VTEC TURBO 
Manual / CVT

ECON-modus ♦ ♦

Girskiftlampe ♦ ♦

Elektrisk servostyring (EPS) med variabel 
utveksling ♦ ♦

Fartstilpasset EPS ♦ ♦

Elektronisk parkeringsbrems  
med automatisk "brake hold" ♦ ♦

Tomgangsstopp ♦ ♦

Girhendler på ratt -/♦ -/♦

Adaptivt støtdemper-system (foran og bak) - ♦

Komfort
Tosoners automatisk klimaanlegg ♦ ♦

Automatiske vindusviskere med regnsensor ♦ ♦

Vindusvisker bak med intervall ♦ ♦

Automatiske hovedlys med skumringssensor ♦ ♦

Bakspeil med automatisk dimming - ♦

Ryggekamera ♦ ♦

Parkeringssensorer (foran og bak) ♦ ♦

Elektriske vinduer foran og bak  
(ett trykk opp/ned og med nøkkelen) ♦ ♦

Tilt- og teleskopjustering av ratt ♦ ♦

Elektrisk justerbare sidespeil med varme ♦ ♦

Elektrisk innfellbare sidespeil ♦ ♦

Fjernstyrte nedfellbare sidespeil (nøkkel-
ringfunksjon) ♦ ♦

Sminkespeil i solskjerm - -

Sminkespeil i solskjerm med lys ♦ ♦

Tilbehørskontakt (foran) ♦ ♦

Tilbehørskontakt (bak) ♦ ♦

4 kroker i bagasjerommet ♦ ♦

Manuell høydejustering av førersete ♦ ♦

Elektrisk regulerbart førersete (8-veis) - ♦

Elektrisk korsryggjustering i førersete ♦ ♦

Elektrisk korsryggjustering i passasjersete - ♦

Midtkonsoll med skyvbart armlene og 
oppbevaringsrom ♦ ♦

Midtarmlene for baksete (med koppholder) ♦ ♦

Seterygglomme på førersete - ♦

Seterygglomme på passasjersete ♦ ♦

Oppvarmede seter foran ♦ ♦

Mulighet til å folde ned baksetene 60/40 ♦ ♦

Fargeskjerm med førerinformasjon ♦ ♦

Oppbevaringsrom i bagasjeromsgulv ♦ ♦

Kupébelysning
Blått instrumentlys ♦ -

Rød instrumentbelysning - ♦

Kartlys (foran) ♦ ♦

Omgivelseslys ♦ ♦

Belysning i bagasjerom ♦ ♦

Hanskeromslys ♦ ♦

Kupélys (foran og bak) ♦ ♦

Lyd og kommunikasjon

ELEGANCE SPORT PLUS

1.0 VTEC TURBO 
Manual / CVT

1.5 VTEC TURBO 
Manual / CVT

Honda CONNECT with Garmin Navigation (7" 
Touchscreen, AM/FM/DAB Digital Radio, Apple 
CarPlay / Android Auto™, nettradio, Aha™ App-
integrering, nettsurfing)*, x2 USB Port + HDMI 
Jack∆

♦ ♦

Trådløs lading til mobiltelefon - ♦

8 høyttalere ♦ -

High Power Audio - 11 høyttalere - ♦

Lydkontroller på rattet ♦ ♦

Bluetooth™ håndfri telefon (HFT) ♦ ♦

Eksteriør
Haifinneantenne ♦ ♦

Utvendige håndtak i karosseriets farge ♦ ♦

Lakkerte sidespeil ♦ ♦

Panoramaglasstak - ♦

Utvendig Sport-dekor (front/bak/side) - ♦

Sentralt plassert dobbelt utstødningsrør - ♦

Sort grill ♦ ♦

Kromdekor for rute ♦ -

Sort rutedekor - ♦

Mørktonede vinduer ♦ ♦

Utvendig belysning
LED-frontlys ♦ ♦

LED baklys ♦ ♦

Automatisk fjernlyssystem (HSS) ♦ ♦

Hovedlykt-spylere ♦ ♦

Tåkelys foran - halogen ♦ -

Front Tåkelykter - LED - ♦

Kjørelys (LED) ♦ ♦

Høytmontert bremselys ♦ ♦

Automatisk av/på-timer for hovedlys  
(funksjon for hjemkomst / utkjøring) ♦ ♦

Felger
17" lettmetallfelger Shark Grey ♦ -

17" sort lettmetallfelger - ♦

Dekk 235/45 R17 ♦ ♦

Dekkreparasjonssett ♦ ♦

♦ standard    - ikke tilgjengelig  
 * Tilkoblingen for Aha™-appen (inkludert nettradio) og for nettsurfing opprettes via WiFi-deling eller 

en mobil WiFi-ruter. Bruk av applikasjoner i Honda CONNECT kan medføre databruk og roaming-
kostnader. Vi anbefaler deg å sjekke mobilabonnementet ditt. Internettfunksjonen kan bare benyttes 
når bilen står stille. Bare iPhone 5 eller nyere versjoner med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med 
Apple CarPlay. Apple CarPlay-funksjoner, applikasjoner og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i 
alle områder og kan endres. For å bruke Android Auto™ må du laste ned Android Auto™-appen fra 
Google Play™ til smarttelefonen din. Bare Android 5.0 (Lollipop) og nyere versjoner er kompatible med 
Android Auto™. Tilgjengeligheten av Android Auto™ kan bli endret og kan variere med den geografiske 
plasseringen. 
Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
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DRØMMER  
BLIR FAKTISK 
TIL VIRKELIGHET

Drømmer kan være mektige – de driver deg til å oppnå mer, til å utforske nye ideer og nye teknologier og til å oppdage nye 
måter å løse problemer på. Drømmen om en bedre verden har gitt liv til en menneskelignende robot ved navn ASIMO, fått 
HondaJet opp i luften og skapt noen av verdens mest populære motorsykler. Kunnskapen vi får fra alt vi gjør og alt vi lærer, 
brukes i alt vi lager, inkludert vår nye SUV-serie.

Modellene på bildet er CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive i Premium Crystal Red Metallic 
og HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight Blue Beam Metallic. 37 3837



Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. 
Ikke kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn eller resirkuler meg.

Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment 
til generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side 
overfor andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. 

Selgeren kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  
Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no
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