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RACER-DNA
Civic Type R er en bil, som kun Honda kan lave. Den afspejler vores 
unikke måde at tænke på, vores passion for konstant at genopfinde 
og reevaluere os selv og vores uophørlige stræben efter forbedring. 

Vores ønske om at skabe den perfekte sportsmaskine til både 
landevejen og racerbanen er dybt indlejret i dens DNA og tegnet ind i 

hver kurve i karosseriet.

Civic-familien omfatter nu den iøjnefaldende Type R Sport Line:  
En bil, der er blevet skabt til at skabe køreglæde. Det er en bil, der er 
bygget med sjæl – en bil, der taler til dig, som kun få andre gør det. 

Den viste model er en Civic Type R GT i farven Racing Blue Pearl.
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STRÆB ALTID 
EFTER  

FORBEDRING
Vores omdømme bygger på vores tekniske 

kvalitet og teknologiske innovation.  
Vi elsker at udfordre, stille spørgsmål, altid 
presse på for forbedring, aldrig stå stille. 
Civic Type R er indbegrebet af alt, hvad vi 

har lært, og vores ambitioner for fremtiden. 
Den er designet helt fra bunden, og hver 
eneste komponent er udviklet og testet 

med det formål at give dig den mest 
spændende kørsel. Resultatet er en bil, der 
virkelig begejstrer – en bil, der har fortjent 

at blive kaldt Type R.

Den viste model er en Civic Type R GT i farven Racing Blue Pearl.
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Type R's muskuløse form er lige så dramatisk, som den er 
funktionel. Alle de skulpturelle linjer og aerodynamiske 
detaljer arbejder sammen om at optimere luftflowet og 

forstærke downforcen for at give bedre køreegenskaber 
og stabilitet ved høje hastigheder.

JAGTEN PÅ 
YDEEVNE

Den viste model er en Civic Type R GT i farven Racing Blue Pearl.
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FØDT TIL AT 
PRÆSTERE

Under den skulpturelle motorhjelm ligger en 4-cylindret, 2 liter 
VTEC-turbomotor, som leverer en maksimal udgangseffekt på  
320 hk og et moment på 400 Nm. Derfor overrasker det ikke,  
at Type R kan accelerere fra 0 til 100 km/t på 5,8 sekunder og 

opnå en topfart på 272 km/t (hvor forholdene tillader det).

Al denne kraft ledes gennem en jævn og præcis 6-trins manuel 
gearkasse, som er optimeret med Rev Match-system for at 

sikre et ubesværet, intuitivt gearskift. Slutkraften overføres via 
et usædvanligt dynamisk spærredifferentiale med skråtskårne 

tandhjul, som forbedrer ydeevnen endnu mere.

Den ultimative ydeevnetest foregår naturligvis på banen.  
Ikke en hvilken som helst bane, men den ikoniske Nürburgring, 

hvor vi har presset Type R helt til grænsen. Den reagerede over al 
forventning og skar næsten 7 sekunder af sin forgængers tid.

Den viste model er en Civic Type R GT i farven Racing Blue Pearl.
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VI PRÆSENTERER
SPORT LINE

I 2020 bliver Civic Type R-modeludvalget udvidet med 
tilføjelsen af den nye Sport Line-model.

Med nye 19" alufælge i farven Shark Grey og en lavt 
monteret spoiler symboliserer Sport Line det hjerte 

og den sjæl, der kendetegner Type R-modellerne, i en 
mere raffineret form.

Indvendigt er kabinen beklædt med et unikt sort 
betræk, mens støj og vibrationer er blevet tunet for at 

opnå et virkeligt enestående miljø.

09 Den viste model er en Civic Type R Sport Line i farven Polished Metal Metallic.



For dem, der ønsker den ultimative køreoplevelse, er der kun ét sted at tage 
hen: Den nye Civic Type R Limited Edition.

Produktionen begrænses til 100 biler til det europæiske marked, og den nye 
model indeholder nye, superlette komponenter, som giver uovertruffen 

ydeevne og køredynamik. 

At sige, at Type R Limited Edition ser knaldgodt ud, vil være noget af en 
underdrivelse. Sunlight Yellow møder Crystal Black Pearl – En ny, eksklusiv 

karosserilak komplementerer på elegant vis taget, sidespejlene og 
luftindtaget i motorhjelmen. Matsorte 20" smedede BBS-alufælge er sat 
sammen med Michelin Cup 2 dæk, og inde i kabinen fremhæves Hondas 

motorsports-DNA med et rødt Alcantara ®-rat og matchende røde 
skålformede sæder.

BEGRÆNSET ANTAL 
UBEGRÆNSET POTENTIALE

Den viste model er en Civic Type R Limited Edition i farven Sunlight Yellow.12
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KØREDYNAMIK
Styreresponsen og drejeegenskaberne i Type R er blevet væsentligt 
forbedret med et karosseri med høj stivhed og et affjedringssystem. 

Alt dette arbejder sammen for at levere knivskarpe køreegenskaber og 
maksimere kraftoverførslen til vejen.

Affjedringen med MacPherson-fjederbenssystem fortil er konfigureret,  
så den reducerer accelerationsvrid i rattet og optimerer 

køreegenskaberne, mens affjedringen med uafhængigt Multi-Link-system  
bagtil forbedrer stabiliteten under opbremsning og minimerer bilens 
samlede rullebevægelse. Affjedringssystemet styrkes yderligere af 

et adaptivt støddæmpersystem og et spærredifferentiale, som giver 
maksimal kontrol og stabilitet – for ikke at tale om en mere  

medrivende køreoplevelse.

Den viste model er en Civic Type R Sport Line i farven Polished Metal Metallic.



DEN UNIKKE 
TYPE R

Type R's målrettede ydre overgås kun af det 
dramatiske "cockpit" – et særligt sted, som 

er designet til at få dit hjerte til at banke 
hurtigere, allerede inden du trykker på 

knappen, der starter motoren.

Bilens motorsportsinspirerede interiør har alt, 
hvad du behøver, lige hvor du har brug for 

det, med tydelige og letlæselige instrumenter, 
en gearknop i aluminium og en Type R-plade 

med din bils individuelle serienummer.

15Den viste model er en Civic Type R GT i farven Racing Blue Pearl.



18 Den viste model er en Civic Type R GT i farven Racing Blue Pearl.

KOMPROMISLØS 
INDVENDIGT OG 

UDVENDIGT
Den føles måske som en bil til motorsport, men den mangler hverken 
udstyr eller komfort. Når du sidder i det racerinspirerede sæde, er du 

omgivet af førsteklasses bløde materialer, klimaanlæg, fartpilot, 
elektronisk parkeringsbremse og et nyt Honda CONNECT-lyd- og 

infotainmentsystem med en 7" berøringsskærm. Det er tilsluttet til Apple 
CarPlay® og Android Auto™, som problemfrit integrerer din iPhone eller 

Android-telefon med displayet, hvilket giver dig mulighed for at foretage 
opringninger, høre musik samt sende og modtage beskeder.

LogR-ydelsesdataloggeren* er eksklusiv for den nye Type R. Et nyt 
system, der kombinerer bilens computer og de indbyggede sensorer 
med en smartphone-app for at hjælpe førerne med at overvåge og 

registrere en række ydelsesparametre.
Under kørslen foregår al interaktion med Honda LogR via den 7" store 

Honda CONNECT-skærm, mens du kan få adgang til en mere dybdegående 
analyse via din smartphone, herunder tidligere ture, ydeevneovervågning 

og genafspilninger ved hjælp af Google Maps. LogR-appen kan downloades 
gratis fra App Store og Google Play.

Apple CarPlay® er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
*Ikke tilgængelig på Limited Edition.

Den viste model er en Civic Type R Sport Line i farven Polished Metal Metallic.



Vi har sat føreren i centrum med et udvalg af køretilstande: 
Comfort, Sport og den racerbilsinspirerede +R. Speederrespons, 
affjedring, styrekraft og gearskiftefornemmelse er forskellig fra 

tilstand til tilstand, og det giver Type R tre forskellige 
personligheder.

I køretilstanden +R slipper du for alvor potentialet i din Type R løs. 
Det ændrer visningen på instrumentpanelet, vejgrebsindstillingerne 

og speederresponsen og strammer styringen og affjedringen op,  
så du får en mere direkte køreoplevelse.

2019



Inden for motorsport måles succes ofte i brøkdele af et 
sekund. Derfor kan meget små detaljer gøre en stor forskel 

for en bils ydeevne og køreegenskaber.

Civic Type R er ingen undtagelse. Den er fyldt med detaljer 
som f.eks. frontluftgardin og bagdiffuser, som forbedrer 

bilens ydeevne, mens de intelligente tagmonterede  
vortex-generatorer leder luften hen over bagenden og 

skaber et mere effektivt luftflow.

Vi brænder for resultater, men har samtidig din 
sikkerhed i fokus, så derfor er der en masse intelligent 

teknik i arbejde i Type R. Som du ville forvente af 
et medlem af Civic-familien, er Type R udstyret med 

et væld af sikkerhedsteknologier, herunder den 
nyeste Honda SENSING-pakke, der indeholder vores 

kollisionsbegrænsende bremsesystem, vognbaneassistent 
og system til registrering af trafikskilte.

21



CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL23 RALLYE RED RACING BLUE PEARL

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC

SÆT DIT 
EGET PRÆG

Vi har skabt en række farver, der 
fuldender alle de flotte kurver og vinkler 
i Type R-designet, og som matcher bilens 

racerløbsarv. Vis, hvem du er, med farven på 
din bil – gør den til din egen.

Den viste model er en Civic Type R GT
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EKSTERIØRPAKKE 
I KULFIBER

Fremhæv det allerede atletiske Type R-design endnu mere 
med vores sporty eksteriørpakke i kulfiber.

INTERIØRPAKKE 
I KULFIBER

INTERIØRPAKKE I KULFIBER

Interiørpakken i kulfiber fremhæver det ekstremt sporty DNA i din Type R ved at gøre 
brug af kulfiberelementer på instrumentbrættet, midterkonsollen og dørtrinslisterne. 

Pakken indeholder: Interiørpaneler i kulfiber og dørtrinslister i kulfiber. 

*Eksteriørpakke 2 i kulfiber er også tilgængelig. Pakken indeholder: Pynteelement i kulfiber til 
luftindtaget i motorhjelmen, spejlkapper i kulfiber og en pynteliste i kulfiber til bagdiffuseren. 
Den viste model er en Civic Type R GT i farven Championship White.

 EKSTERIØRPAKKE I KULFIBER*

Denne pakke er designet, så den passer perfekt med aerodynamikken i Type R, og der er indbygget en unik rød 
detalje i kulfiberelementerne. Alt, hvad du skal bruge til din bil, når du har benzin i blodet. Pakken indeholder: 

Spejlkapper i kulfiber, pyntelister i kulfiber til B-stolpen, bagvinge i kulfiber og pynteliste i kulfiber til bagdiffuseren.
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PYNTELISTE I  KULFIBER TIL 
BAGDIFFUSEREN

Denne håndlavede pynteliste i kulfiber til 
bagdiffuseren giver bagenden på din bil 
et kraftfuldt look og fremhæver Type R's 

naturlige sporty design.

PYNTEELEMENT I KULFIBER TIL 
LUFTINDTAGET I MOTORHJELMEN

Pynteelementet i kulfiber til luftindtaget i 
motorhjelmen maksimerer din bils sporty 
look. Det erstatter standardluftindtaget 

i motorhjelmen med en autentisk 
kulfiberversion.

ELEGANCE-GULVMÅTTER

Disse Type R Elegance-gulvmåtter giver 
kabinen i din bil lidt ekstra stil. De er sorte 

med røde syninger og et vævet Type 
R-logo. Indeholder: Måtter til for og bag.

SØLVFARVEDE SPEJLKAPPER

Disse strømlinede og sporty sølvfarvede 
spejlkapper giver din Type R et unikt look.

SPEJLKAPPER I KULFIBER

Tag din Type R til det næste niveau med 
de håndlavede spejlkapper i kulfiber i 
en dybrød farve. Med disse slanke og 

sporty spejlkapper er du sikker på, at din 
bil bliver bemærket.

BAGVINGE I KULFIBER

Med denne førsteklasses bagvinge i kulfiber 
kan du virkelig maksimere din bils ekstremt 

sporty look. Midterdelen af bagvingen er 
fremstillet i ægte kulfiber og har en dybrød 

farve. Denne bagvinge er simpelthen 
uundværlig på enhver Type R!

RØD 
BELYSNINGS- 

PAKKE
Omgiv dig med rødt lys.

RØD BELYSNINGSPAKKE

Den røde belysningspakke er en kombination af belysningselementer, som giver en 
hyggelig atmosfære inde i bilen og et bedre udsyn ud af bilen. Pakken indeholder: 
Rød fodrumsbelysning, dørtrinslister med rødt, oplyst logo, rød konsolbelysning og 

rødt lys i dørbeklædningen.
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De viste modeller er en Civic Type R Sport Line i farven Polished Metal Metallic,  
en Limited Edition i farven Sunlight Yellow og en GT i farven Racing Blue Pearl.
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Motor

TYPE R TYPE R 
SPORT 

LINE

TYPE R 
GT

TYPE R 
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

Type Benzin Benzin Benzin Benzin

Slagvolumen (cc) 1996 1996 1996 1996

Ventilsystem 4 ventiler 4 ventiler 4 ventiler 4 ventiler

Emissionsstandard Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Brændstoftype Blyfri (98) Blyfri (98) Blyfri (98) Blyfri (98) 

Ydeevne
Maks. motoreffekt (kW ved o/min.) 235 ved 6500 235 ved 6500 235 ved 6500 235 ved 6500 

Maks. motoreffekt (hk ved o/min.) 320 ved 6500 320 ved 6500 320 ved 6500 320 ved 6500

Maks. motormoment (Nm ved o/min.) 400 ved 2500-
4500

400 ved 2500-
4500

400 ved 2500-
4500

400 ved 2500-
4500

0 → 100 km/t (sekunder) 5,8 5,8 5,8 5,7

Topfart (km/t) 270 270 270 270

Støjniveau i kabine (dB) 68 XX 68 XX

Brændstoføkonomi og emissioner - 
Worldwide Harmonised Light  
Vehicle Test Procedure (WLTP)†
Bykørsel (l/100 km) 10,8 10,7 10,8 10,7

Landevejskørsel (l/100 km) 7,5 7,2 7,5 7,4

Blandet kørsel (l/100 km) 8,5 8,3 8,5 8,4

CO2-udledning (g/km) 170-245 164-242 170-246 168-243

Brændstoføkonomi og emissioner - 
European Driving Cycle (NEDC)†
Bykørsel (l/100 km) 9,7 9,4 9,7 9,7

Landevejskørsel (l/100 km) 6,6 6,5 6,6 6,6

Blandet kørsel (l/100 km) 7,7 7,6 7,7 7,7

CO2-udledning (g/km)  151-220 148-214 151-220 151-220

Dimensioner
Samlet længde (mm) 4557 4557 4557 4557

Samlet bredde (mm) 1877 1877 1877 1877

Samlet bredde inklusive sidespejle (mm) 2076 2076 2076 2076

Samlet højde - ulæsset (mm) 1434 1434 1434 1434

Akselafstand (mm) 2699 2699 2699 2699

Forreste sporvidde (mm) 1584 1584 1584 1584

Bageste sporvidde (mm) 1602 1602 1602 1602

Frihøjde - med fører (mm) 126 126 126 126

Maks. siddepladser (personer) 4 4 4 4

Venderadius - ved karosseri (m) 12,56 12,56 12,56 12,56

Lås-til-lås-drejning (ratomdrejninger) 2,11 2,11 2,11 2,11

Kapacitet
Bagagerumskapacitet (liter, VDA-
metoden) - bagsæder klappet op, inkl. 
pladsen under bagagerummet

420 420 420 457

Bagagerumskapacitet (liter, VDA-
metoden) - bagsæder klappet ned, 
læsset til vindueshøjde, inkl. pladsen 
under bagagerummet

786 786 786 823

Bagagerumskapacitet (liter, VDA-
metoden) - bagsæder klappet ned, 
læsset til taghøjde, inkl. pladsen under 
bagagerummet

1209 1209 1209 1246

Tankkapacitet (liter) 46 46 46 46

Vægt‡
Køreklar vægt (kg) 1399 1395 1405 1358

Maks. tilladt vægt (kg) 1760 1760 1760 1760

Nyttelast (kg) 340-380 340-380 340-380 340-380

Maks. tilladt akselvægt - for/bag (kg) 1000/800 1000/800 1000/800 1000/800

Komfort og bekvemmeligheder

TYPE R  TYPE R 
SPORT 

LINE

TYPE R 
GT

TYPE R 
LIMITED
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

Klimaanlæg ♦ - - -

Aktiv fartpilot ♦ ♦ ♦ ♦

Dual Zone klimaanlæg - ♦ ♦ -

Autovisker med regnsensor ♦ ♦ ♦ ♦

Bagrudevisker (interval) ♦ ♦ ♦ ♦

Autolys ♦ ♦ ♦ ♦

Bakspejl med automatisk 
nedblændingsfunktion - ♦ ♦ -

Parkeringssensorer (for og bag) - ♦ ♦ -

Elruder (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernbetjent elrude 
(nøglefjernbetjening) - ♦ ♦ -

Eljusterbare sidespejle ♦ ♦ ♦ ♦

Elopvarmede sidespejle ♦ ♦ ♦ -

Elindklappelige sidespejle - ♦ ♦ -

Fjernbetjente indklappelige sidespejle - ♦ ♦ -

Makeup-spejle med lys i solskærm ♦ ♦ ♦ -

Tilbehørsstik (for) ♦ ♦ ♦ -

Tilbehørsstik (bag) ♦ ♦ ♦ -

Krog til bagagerumsnet ♦ ♦ ♦ -

Førersæde med manuel højdejustering ♦ ♦ ♦ ♦

Midterkonsol med skydearmlæn og 
opbevaringsrum ♦ ♦ ♦ ♦

60/40-opdelt bagsæde, der kan 
klappes ned, med faste nakkestøtter ♦ ♦ ♦ ♦

Rat med vippe- og teleskopfunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Førerinformationssystem med 
farvedisplay ♦ ♦ ♦ ♦

Interiørlys
Instrumenter med rød 
baggrundbelysning ♦ ♦ ♦ ♦

Kortlampe (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Omgivende lys ♦ ♦ ♦ ♦

Lys i bagagerum ♦ ♦ ♦ ♦

Lys i handskerum - ♦ ♦ ♦

Kabinelys (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Lyd og kommunikation

Honda CONNECT (7" berøringsskærm, 
digital AM/FM/DAB-radio, 
Apple CarPlay®/Android Auto™, 
internetradio, Aha™-app-integration, 
internetbrowsing)*

♦ - - -

Honda CONNECT med Garmin-
navigation (7" berøringsskærm, digital 
AM/FM/DAB-radio, Apple CarPlay®/
Android Auto™, internetradio, Aha™-
app-integration, internetbrowsing)*

- ♦ ♦ -

Trådløs opladning - ♦ ♦ -

2 x USB/HDMI-stik∆ ♦ ♦ ♦ -

8 højttalere ♦ - - -

Kraftigt lydanlæg - 11 højttalere - ♦ ♦ -

Knapper på rattet til fjernbetjening af 
lydanlægget ♦ ♦ ♦ -

Håndfri Bluetooth™-telefon ♦ ♦ ♦ -

Bakkamera ♦ ♦ ♦ -

Sikkerhed

TYPE R
 

TYPE R 
SPORT 

LINE

TYPE R 
GT

TYPE R 
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

SRS-airbag i førersiden ♦ ♦ ♦ ♦

SRS-airbag i passagersiden med 
afbryderkontakt ♦ ♦ ♦ ♦

Sideairbags (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Gardinairbags (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (antiblokeringssystem) ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk bremsekraftfordeling ♦ ♦ ♦ ♦

Bremseassistent ♦ ♦ ♦ ♦

VSA-system ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist ♦ ♦ ♦ ♦
Sikkerhedsseler på for- og bagsæder 
med opstramningsmekanisme, der 
aktiveres i nødstilfælde

♦ ♦ ♦ ♦

Isofix-punkter (bagsæder) ♦ ♦ ♦ ♦

Dæktrykadvarselssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Kollisionsbegrænsende bremsesystem ♦ ♦ ♦ ♦

System til advarsel om frontkollision ♦ ♦ ♦ ♦

Vognbaneassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Vognbaneadvarselssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Udvidet vognbaneassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent fartbegrænser ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent fartpilot ♦ ♦ ♦ ♦

System til registrering af trafikskilte ♦ ♦ ♦ ♦

Blindvinkelassistent med 
bakzoneassistent - ♦ ♦ -

Sikkerhed

Startspærrefunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernbetjent centrallås med 2 nøgler ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhedsalarmsystem ♦ ♦ ♦ ♦

Valgfri døroplåsningsfunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Nøglefri adgang og start ♦ ♦ ♦ ♦

Bagagerumsafdækning ♦ ♦ ♦ -

Indtræk
Type R-sportssæder i rødt 
ruskindslignende materiale og med 
indbyggede nakkestøtter

♦ - ♦ ♦

Type R-sportssæder i sort 
ruskindslignende materiale og med 
indbyggede nakkestøtter

- ♦ - -

Type R-sportsrat i læder ♦ ♦ ♦ ♦

Kabineindsatser og luftudtag med 
rød kant ♦ ♦ ♦ ♦

Plade med unikt serienummer ♦ ♦ ♦ ♦

Alugearknop ♦ ♦ ♦ ♦

Alupedaler ♦ ♦ ♦ ♦

Sort loftsbeklædning ♦ ♦ ♦ ♦

Funktion og teknologi

3 køretilstande (Comfort/Sport/+R) ♦ ♦ ♦ ♦

Gearskifteindikator ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyring med variabel 
udveksling ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk parkeringsbremse med 
automatisk bremseholdefunktion ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgangsstop ♦ ♦ ♦ ♦

Adaptivt dæmpersystem (for og bag) 
med sensor ♦ ♦ ♦ ♦

Manøvreringsassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Eksteriør

TYPE R  TYPE R 
SPORT 

LINE

TYPE R 
GT

TYPE R 
LIMITED
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

2.0 VTEC  
TURBO  
Manuel

Hajfinneantenne ♦ ♦ ♦ ♦

Dørhåndtag og sidespejle i 
karosserifarve ♦ ♦ ♦ -

Tag, sidespejle og luftindtag i Crystal 
Black Pearl - - - ♦

Udvendigt sportstilbehør i kulfiberlook 
(frontskørt/bagskørt/dørtrinslister) ♦ - - -

Udvendigt sportstilbehør i kulfiberlook 
med grå kant (frontskørt/bagskørt/
dørtrinslister) 

- ♦ - -

Udvendigt sportstilbehør i kulfiberlook 
med rød kant (frontskørt/bagskørt/
dørtrinslister) 

- - ♦ ♦

Type R-bagvinge ♦ - ♦ ♦

Sport Line-spoiler - ♦ - -

Midtermonteret tredobbelt Type 
R-udstødning med rørhale ♦ ♦ ♦ ♦

Sort kølergitter ♦ ♦ ♦ ♦

Type R-emblem (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Tonede ruder ♦ ♦ ♦ ♦

Udvendige lygter
LED-forlygter ♦ ♦ ♦ ♦

Fjernlysautomatik ♦ ♦ ♦ ♦

Forlygtevaskere ♦ ♦ ♦ -

Halogentågeforlygter ♦ - - -

LED-tågeforlygter - ♦ ♦ ♦

LED-kørelys ♦ ♦ ♦ ♦
Timer for automatisk tænding/slukning 
af forlygter (til når du skal hjemmefra/
kommer hjem)

♦ ♦ ♦ ♦

Hjul

20" Piano Black-alufælge ♦ - ♦ -

20" sortsmedede BBS-fælge - - - ♦

19" Shark Grey-alufælge - ♦ - -

245/30 R20 dæk ♦ - ♦ -

245/35 R19 dæk - ♦ - -

245/30 R20 Michelin Cup 2 dæk - - - ♦

Dækreparationssæt ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard - Fås ikke

†Tallene for brændstofforbrug er hentet fra EU-regulerede laboratorietestresultater og gengives her, 
så du kan sammenligne med andre biler, og afspejler muligvis ikke de virkelige tal. Honda Type R er 
blevet underkastet WLTP-testcyklus, når det kommer til CO2-udledning og brændstofforbrug, i henhold til 
Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. WLTP-tallene afspejler bedre bilens faktiske præstation på vejen. 
I overgangsfasen mellem NEDC (det tidligere testprogram) og WLTP vil NEDC-tallene for CO2-udledning og 
brændstofforbrug fortsat være tilgængelige i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1153.

‡Maksimal bugseringsvægt er baseret på 12% hældningsgrad og er testet i henhold til EU-regulativer.

*Tilslutning til Aha™-appen (herunder internetradio) og til internetsøgning via Wi-Fi-internetdeling eller en 
mobil Wi-Fi-router. Brug af programmer på Honda CONNECT kan medføre dataforbrug og roamingafgifter. 
Vi anbefaler, at du kontrollerer din mobiltelefons abonnementspakke. Funktionen til internetsøgning kan 
kun bruges, når bilen holder stille. Kun iPhone 5 eller nyere versioner med iOS 8.4 eller nyere er 
kompatibel med Apple CarPlay®. Apple CarPlay®-funktioner, -apps og -tjenester er muligvis ikke 
tilgængelige i alle områder og kan blive ændret. For at bruge Android Auto™ skal du downloade Android 
Auto™-appen fra Google Play™ på din smartphone. Kun Android 5.0 (Lollipop) eller nyere versioner er 
kompatibel med Android Auto™. Tilgængeligheden af Android Auto™ kan blive ændret og kan variere 
afhængigt af geografisk placering. 

 Apple CarPlay® er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
ΔEt USB-flashdrev med 256 MB eller højere anbefales, og nogle enheder er muligvis ikke kompatible.



33 34Den viste model er en Honda e Advance i farven Platinum White Pearl.

FØLG DINE 
DRØMME

Hos Honda er vi altid på jagt efter mere effektive 
arbejdsmetoder og måder, hvorpå vi kan få større gavn 

af teknologien. Inderst inde er vi en ingeniørvirksomhed, 
og det er vores natur at afprøve nye ting og stræbe efter 
at gøre verden til et bedre sted. Derfor har vi forpligtet 
os til at gøre vores mainstream-modeller elektrificerede 
eller fuldt elektriske inden 2022. Det gælder f.eks. den 

avancerede, nye Honda e elbil til bykørsel.



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

Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de 
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne 
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, 

der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i 
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt 

funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner. 

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk




