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מכונית 
לאנשים 
שאוהבים

לנהוג
הסיוויק החדשה תוכננה ונבנתה מחדש, דגם 5 
הדלתות מגלם בתוכו רוח חדשה של חדשנות 
ואת השאיפות שלנו למצוינות מכאנית הנדסית. 
ייחודיים  מאפיינים  בעלת  מכונית  התוצאה 
ומהנה  מרגשת  מכונית  ספורטיבית,  ונשמה 
לנהיגה, מלוטשת ונוחה במיוחד. מעל הכל זוהי 

מכונית לאנשים שאוהבים לנהוג.





עיצוב
מלא נוכחות

העיצוב העכשווי של הסיוויק הוא ללא ספק 
עיצוב מיוחד, חלק וספורטיבי, הכולל בתוכו 
וקימורים  מפוסלים  קווים  של  ייחודי  שילוב 
אך  בקפדנות,  שעוצבה  מכונית  אתלטיים. 

בראש ובראשונה, נבנתה לנהיגה מהנה!
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מנועי הדור
הבא שלנו

לסיוויק  לתת  כדי  חדשים  טורבו  מנועי  שני  יצרנו 
החדשה כוח וחיסכון המתאימים לחזותה. באפשרותך 
לבחור בין מנוע VTEC  TURBO בנפח של 1.5 ל' עוצמתי
ומעודן עם 182 כ"ס לבין מנוע VTEC TURBO בנפח של
1.0 ל' יעיל וחסכוני עם 126 כ"ס- שניהם מתאפיינים 
בטכנולוגיית Earth Dreams שלנו המספקת איזון מושלם

בין ביצועים וחיסכון. 





להרגיש חלק ממנה
הנהיגה  לתנוחת  הודות  מצוינים  ובקרה  משוב  מספקת  הסיוויק 
הארגונומית שלה ולמערכת ההיגוי החדשנית, המעניקים חוויית נהיגה 
מרתקת. המתלים כויילו להתנהגות דינמית והם כוללים מתלה רב חיבורי 
מאחור ומתלה מקפרסון מלפנים. בחנו ותכננו מחדש כל חלק במכונית, 
יצרנו מרכב מחומרים בעלי חוזק גבוה כדי לצמצם כמה שיותר את 
המשקל ולהעניק לגוף הסיוויק קשיחות בשילוב עם זריזות. הטכנולוגיות 
הללו שולבו יחד כדי ליצור את ההונדה סיוויק המתקדמת והספורטיבית 

שייצרנו אי פעם.





מרחב
חוצה
גבולות

אחת  שהיא  מכונית  האמיתי,  לעולם  מכונית  לעצב  רצינו 
מהמרווחות ביותר בקטגוריה וגמישה מספיק כדי לקחת את 
כל מה שיש לחיים להציע. הסיוויק שימושית במיוחד הודות 
פעולות  את  להקל  כדי  המטען  תא  דלת  של  רחב  לפתח 
מפוצלים  מתקפלים  אחוריים  מושבים  והפריקה,  ההעמסה 
הניתן  וכיסוי תא מטען מתקפל   60:40 של  ביחס  ושימושיים 

לתפעול בעזרת יד אחת.





התאמה 
מושלמת

כאשר אתה נהנה ויודע לנצל כל רגע 
איך  פלא  ממש  זהו  לעיתים  בחיים, 
ביום אחד. טוב לדעת  הספקת הכול 
הסיוויק  שלך,  ואתגר  תכנון  שבכל 

החדשה ניצבת לצידך. 



איכות 
במגע ידך

ובאיכות  בנוחות  עצמך  את  הקף 
ורכיבים  למגע  נעימים  חומרים  לצד 
שימושיות  טכנולוגיות  ייצרנו  יוקרתיים. 
רבות, כגון מערכת הבידור והמידע עם 
דו-אזורית,  אקלים  בקרת  מגע,  מסך 
ובלם חניה חשמלי חדש כדי להפוך כל 

נסיעה למהנה יותר.







מרחב 
השליטה 

שלך

מהמושב התומך והמפוסל, תוכלו לראות מדוע 
הנוסעים  מתאי  אחד  את  יש  שלכם  לסיוויק 
המרווחים והנעימים בפלח השוק. לוח מחוונים 
לתפעול  ידידותית  נהג  סביבת  ומרהיב,  רחב 
משטחים  יצרנו  מצוין.  היקפי  ראיה  שדה  וכן 
ארוכים המדגישים את המרחב, כל מה שנותר 

הוא להרגיש חופשי ונינוח וליהנות מהנהיגה.



סיוויק ספורט
1.5L טורבו

העמידה השרירית וההחלטית של הסיוויק וצינור המפלט הכפול 
והמרכזי מעניקים לסיוויק ספורט החדשה מראה עוצמתי ותקיף 
והאווירודינמית,  המושחזת  המרכב  ערכת  בכביש.  וגם  בחניה 
בשילוב עם הפנסים האחוריים הדרמטיים ומסיט הרוח בקצה 

הגג תורמים למראה האסתטי המרשים שלה.

דגם הספורט זמין עם מנוע VTEC  TURBO בנפח של 1.5 ל' 
והוא משודרג עם מפרט עשיר יותר ויוקרה אולטימטיבית.







מאחורי הגריל השחור הייחודי והפנסים הראשיים העוצמתיים הפועלים 
בטכנולוגיית LED שוכן מנוע VTEC  TURBO החדש שלנו בנפח של
כ"ס, המוודא שיש לסיוויק את הכוח להרשים.  1.5 ל' המפיק 182

החוויה הספורטיבית נמשכת בתוך המכונית בעזרת מאפייני עיצוב 
ייחודיים, כגון תאורה עגולה אדומה, דוושות אלומיניום, גלגל הגה מעור 
ואלמנטים בסגנון קרבון. כל אלה מעוצבים כדי להאיץ את הדופק שלך 

קצת יותר, בכל נסיעה.





HONDA SENSING
HONDA SENSING היא אחת החבילות המתקדמות ביותר של טכנולוגיות בטיחות 
המתוכננות לשמור עליך ועל נוסעיך. מערכת בלימה לשיכוך עוצמת ההתנגשות אם 
קיים סיכוי להתנגשות עם רכב או עם הולך רגל, מערכת זו תתריע בפניך מפני הסכנה 

וגם תאט את מהירותך כדי לסייע בהפחתת חומרת ההתנגשות.

CMBS מערכת בלימה אוטונומית
עם  או  רכב  עם  להתנגשות  סיכוי  קיים  כאשר 
הולך רגל, מערכת זו תתריע על הסכנה ובו בזמן 
כל  להפחית  בכדי  הנסיעה  מהירות  את  תאט 

סיכוי לפגיעה ולנזק. 

אזהרת מעבר נתיב
שתפעיל  מבלי  מהנתיב  יוצאת  המכונית  אם 
את תאורת האיתות, המערכת תספק התראה 
לבך  תשומת  את  להסב  כדי  וקולית  חזותית 

לעובדה שעליך לחזור לנתיב הנסיעה שלך.

מערכת סיוע למניעת סטייה מהכביש
הקדמית,  השמשה  על  המותקנת  מצלמה, 
ומשתמשת  מהכביש  סוטה  הרכב  אם  מזהה 
תיקון  לבצע  כדי  החשמלי  ההגה  במערכת 
שלו.  הנסיעה  נתיב  בתוך  הרכב  את  ולשמור 
בתנאים מסוימים, היא יכולה גם להפעיל את 

הבלמים.

מערכת עזר לשמירה על נתיב
מסייעת לך לנסוע במרכז הנתיב שלך, ומעניקה 
לך חוויית נהיגה נטולת דאגות על ידי הפחתת 
הדרוש  והמאמץ  תיקון  פעולות  לבצע  הצורך 

לנהיגה בדרכים מהירות.

מערכת זיהוי תמרורים
תמרורים  מזהה  התמרורים  זיהוי  מערכת 
רגע  בכל  הצג.  דרך  אליך  זה  מידע  ומעבירה 

נתון היא יכולה להציג שני תמרורים.
פעולת  של  חכם  שילוב  חכם  מהירות  מגביל 
מגביל המהירות המתכוונן הקיימת עם מערכת 
את  אוטומטית  להגדיר  כדי  תמרורים  זיהוי 
ידי  על  שזוהתה  למהירות  המהירות  הגבלת 

מערכת זיהוי התמרורים.

בקרת שיוט אדפטיבית חכמה
מערכת זו מזהה אם רכב מסוים, הנע בנתיב 
והיא  מלפנים  אותך  "לחתוך"  מתכנן  סמוך, 
מבעוד  שלך  הסיוויק  מהירות  את  מתאימה 
מועד. היא גם מסייעת לך לשמור מרחק בינך 
ובין הרכב שלפניך כך שלא תצטרך לשנות את 

מהירותך.

מהירות  מעקב  עם  אדפטיבית  שיוט  בקרת 
נמוכה*

פעולה זו שומרת על מהירות השיוט שהוגדרה 
אם  שלפניך.  הרכב  ובין  שבינך  המרחק  ועל 
הרכב שזוהה נעצר, המערכת מאיטה ועוצרת 
דוושת  על  ללחוץ  שתצטרך  בלי  רכבך  את 
שוב  מתחיל  שלפניך  שהרכב  ברגע  הבלמים. 
לנוע, כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על דוושת 

ההאצה כדי לחדש את פעולת המערכת.

*מעקב מהירות נמוכה זמין רק בגרסאות עם 
.CVT תיבת הילוכים אוטומטית רציפה





הבטיחות שלך מעל הכל

 אנו מתחייבים לשמור על בטיחותך - זו הסיבה שהשקענו
משאבים הנדסיים חכמים רבים בתכנון הסיוויק החדשה.

ADVANCED COMPATIBILITY ENGINEERING

 Advanced Compatibility Engineering מבנה שילדת המרכב בטכנולוגיית
סופג את אנרגיית ההתנגשות החזיתית בצורה שווה על פני כל הרכב, 

ומסייע בהגנה על הנוסעים.

מערכת בקרת יציבות
יציבות עם בקרת אחיזה מנטרת את רמת האחיזה  מערכת בקרת 
ומחשבת את מידת הכוח המדויקת הדרושה להאצה או לבלימה ובכך 

משפרת את השליטה במהלך האצה, בלימה או פנייה.

מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים
מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים מאפשרת לך לדעת אם לחץ 
ניפוח הצמיגים שלך תקין. היא יכולה לדוגמה לתת לך אזהרה מראש 

במקרה של נקר הגורם לירידה איטית בלחץ הניפוח.

משענות ראש קדמיות למניעת פגיעות צליפת שוט
 ELR הבטיחות  וחגורות  אלה  ראש  משענות  התנגשות,  של  במקרה 
בעלות 3 נקודות עיגון שומרות על בטיחות הנוסעים ומפחיתות את 

הסיכוי לחבלות הנגרמות בשל צליפת שוט.



CIVIC COMFORT
1.0 ל׳ 126 כ״ס
 VTEC  TURBO



CIVIC SPORT  
1.5 ל׳ 182 כ״ס
 VTEC  TURBO



מקוריים בהתקנה מקומית*לבחירתך מגוון צבעים ואביזרים 

LUNAR SILVER METALLICWHITE ORCHID PEARLSONIC GREY PEARLCRYSTAL BLACK PEARL

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRALLYE REDPOLISHED METAL METALLIC



מקוריים בהתקנה מקומית*לבחירתך מגוון צבעים ואביזרים 

*דוגמאות הצבעים והאביזרים מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוֿס, תתכנה סטיות מהצבעים והאביזרים בפועל.
מגוון הצבעים והאביזרים כפוף לשינויים על-פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי.

מתקן לאופניים - לדגם 1.0 ל׳ בלבד

ספויילר אחורי

וו גרירה - לדגם 1.0 ל׳ בלבד
CRYSTAL BLACK PEARL
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"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: הרצליה: המנופים  10, 09-9572200. תל-אביב: יצחק שדה 17, 03-6255625. ירושלים: פייר קניג 38 
א.ת. תלפיות, 02-6799977. חיפה: דרך יפו 139, 04-9110600. רעננה: התדהר 3 א.ת חדש, 09-7628700. ראשון לציון: השר חיים שפירא 25, -03
9433600. אשדוד: האורגים 29, 08-6223333. באר-שבע: "מאיר" א.ל. שרותי רכב, הסדנא 08-6274333,7. מעלות: רויאל מוסך וסוכנות בע”מ, שלמה 
שרירא א.ת. קורן, 04-9570320. עפולה: א.א. שרותי רכב, שד' מנחם בגין 66, 04-6402404. מפרץ חיפה: ארז פרטיות, האשלג 27, 04-8477277. 
חדרה: סוכנות רכב "גילרון", צה"ל 44, 04-6344461. נתניה: א.כ. טופקאר בע"מ הכדר 47, א.ת. ישן, 09-8610581. רחובות: רפי ורפי מוסכים, משה 
יתום 7, א.ת רחובות, 08-9362994. אשקלון: מוסך בני את דוד, המרכבה 16 א.ת. צפוני, 08-6754789. מחלקת עסקים וציי רכב: יצחק 17 תל-אביב, 

03-6255630. מוקד שירות ללקוחות 03-9182100.

*אחריות ל3- שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

יש הבדלים  זו  הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה  עופרת בלבד. מכוניות  נטול  ומותאמים לשימוש בדלק  כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי 
במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים 
הם כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או 

לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.

honda.co.il)2099 *)מהנייד

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

98CIVIC 5D 1.0 COMFORT Auto6

97, 99CIVIC 5D 1.5 SPORT Auto6

100CIVIC 5D 1.5 SPORT M/T6

715/2007 EC נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

876543210

רמת האבזור הבטיחותי

 רמת בטיחות
גבוהה

 רמת בטיחות
נמוכה

 צריכת דלק בליטריםדגם
דרגת זיהום אווירל-100 ק״מ

CIVIC 5D 1.0 COMFORT Auto6.39משולב

CIVIC 5D 1.5 SPORT Auto6.66משולב

CIVIC 5D 1.5 SPORT M/T6.14משולב

מספר קטלוגי: 1

151413121110987654321

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

זיהום
מזערי

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

https://honda.co.il/


מפרט טכני ואבזור
Technical Specification

CIVIC 5D 1.5L

 Civic 1.5L Sport
MT

 Civic 1.5L Sport
Auto

 Civic 1.5L Sport
Plus Auto

 Engine & Transmissionמנוע ותיבת הילוכים

 VTEC Turbo Petrol Euro 6Engine typeסוג מנוע

1,498Displacement (cc)נפח מנוע )סמ"ק(

CVT 7Tansmission אוטו'CVT 7 אוטו'ידני 6 יחסי העברהתיבת הילוכים

 Steering wheel paddle shift-העברת הילוכים מגלגל ההגה

Performanceביצועים

182/5,500182/6,000182/6,000Engine maximum power (PS @ rpm)הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(

24.5/1,900-5,00022.4/1,700-5,50022.4/1,700-5,500Engine maximum torque (Kgm @ rpm)מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

)seconds( km/h 100 - 8.28.38.50תאוצה 100 - 0 קמ"ש )שניות(

)km/h( 220200200Maximum speedמהירות מרבית )קמ"ש(

Dimensions, Capacity & Weightsממדים, קיבולת ומשקלים

4,518Overall length (mm)אורך כללי )מ"מ(

1,799Overall width (mm)רוחב כללי )מ"מ(

2,076Overall width including door mirrors (mm)רוחב כללי כולל מראות צד

1,434Overall height - unladen (mm)גובה )מ"מ(

2,697Wheelbase (mm)בסיס גלגלים )מ"מ(

1,537Tread front (mm)מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(

)mm( 1,565Tread rearמפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

129Ground clearance - with driver (mm)מרווח גחון - עם נהג )מ"מ(

5.5Turning circle - at wheel centre (m)רדיוס סיבוב מינימלי )מ'(

2.22Steering wheel lock to lock (wheel turns)גלגל הגה, מנעילה לנעילה

)VDA 414תא מטען  )ליטרים, בשיטתTrunk Capacity (litres, VDA method) - Rear 
Seats up 

46Fuel tank (litres)מכל דלק )ליטרים(

1,308-1,396Kerb weight (kg)משקל עצמי )ק"ג(

45Maximum roof load (kg)עומס מרבי על הגג )ק"ג(

Safety & Securityבטיחות ובטחון

כרית אוויר לנהג עם פתיחה דו-
שלבית + לנוסע )אפשרות נטרול( 

Driver i-SRS airbag

Side airbags (front)כריות אוויר צידיות )קדמיות( + וילון 

משענות ראש קדמיות להגנה מפני 
"צליפת שוט"

Whiplash lessening front headrests

ABSABS (Anti-Lock Braking System) )מערכת למניעת נעילת גלגלים(

מערכת חלוקת כוח בלימה 
)EBD( אלקטרונית

Electronic Brakeforce Distribution (EBD)

)BA( מערכת עזר לבלימהBrake Assist (BA)

)VSA( מערכת בקרת יציבותVehicle Stability Assist (VSA)



)HSA( מערכת עזר לזינוק בעלייהHill Start Assist (HAS)

חגורות בטיחות עם מנגנון גלילה הננעל 
במקרה חירום

Front Seat Belts with 2 Stage Emergency 
Locking Retractor 

נקודות קיבוע ISO Fix )במושבים האחוריים 
החיצוניים(

ISO Fix Points (Outer Rear Seats)

Emergency stop signalאיתות מצוקה בעת בלימת חירום

)DWS( מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגיםDeflation Warning System (DWS)

Collision Mitigation Braking Systemמערכת בלימה לשיכוך עוצמת ההתנגשות

Forward Collision Warningאזהרה מפני התנגשות חזיתית

Lane Keeping Assist Systemמערכת עזר לשמירה על נתיב

Lane Departure Warningאזהרת סטייה מנתיב

Road Departure Mitigationמערכת למניעת סטייה מנתיב

Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor--מערכת זיהוי "שטח מת" כולל תנועה חוצה

Intelligent Speed Limiter מגביל מהירות חכם

Intelligent - Adaptive Cruise Controlבקרת שיוט אדפטיבית חכמה

Traffic Sign Recognition Systemמערכת זיהוי תמרורים

Low Speed Following-מעקב במהירות נמוכה

Selectable door unlockשחרור נעילת דלתות הנתנת לבחירה

Comfort & Convenienceנוחות ונוחיות

Leather steering wheelגלגל הגה מעור

Alloy pedalsדוושות אלומיניום

)ECON( מצב חסכוניECON mode

Idle stop- מערכת "עצור וסע"

 Electronic parking brake with automaticבלם חניה חשמלי עם החזקת בלם אוטומטית
brake hold

Dual Climate control auto A/Cבקרת אקלים אוטומטית A/C דו איזורית

Rain sensing auto wipersחיישן גשם ומגבים אוטומטיים

Rear wiper (intermittent)מגב אחורי 

Parking sensors (front and rear)חיישני חניה )קדמיים ואחוריים(

Rear View cameraמצלמה לסיוע בעת נסיעה לאחור

חלונות  חשמליים - הפעלה באמצעות השלט 
רחוק

Electric windows (one touch) & key fob 
operation

Tilt and telescopic steering wheelכיוון כפול לגלגל ההגה

מראות צד חשמליות מתכווננות ומתקפלות 
עם חימום

Electric adjustable and heated door mirrors

)12V( שקע אביזריםAccessory socket (12V(

Driver Seat Electric Adjustment--כוונון חשמלי למושב הנהג

Driver Seat Electric Lumbar Adjustכוונון חשמלי לתמיכה במותניים במושב הנהג

 Rear seat armrestמשענת יד אחורית 
Front heated seatsמושבים קדמיים מחוממים

Rear seat 60/40 fold downמושב אחורי מתקפל 60/40

Driver information interface with colour displayממשק מידע לנהג עם צג צבעוני

Auto Dimming Rear View Mirror--מראה מרכזית מתכהה אוטו' למניעת סנוור

Adaptive Suspension-- מתלים אדפטיביים

Smart Entry & Start-- כניסה והתנעה ללא מפתח

 Civic 1.5L
Sport MT

 Civic 1.5L
Sport Auto

 Civic 1.5L
Sport Plus Auto



Civic 1.5L
Sport MT

Civic 1.5L
Sport Auto

Civic 1.5L
Sport Plus Auto

Audio & Communicationsמערכות שמע ומידע

 מסך מגע  Honda Connect 7 אינץ
 Android Auto & Apple Carplay-התומך ב
)*זמינות הממשקים, היישומים והפעלתם הינם  

בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריותו בלבד(

Honda Connect (7" Touchscreen, AM/FM, 
Android Auto & Apple Carplay)

USB שקעUSB 2 USB

8811Speakersרמקולים

)W( 180180465הספק מערכת שמעPower of Audio System (W)

Wireless charging--טעינה אלחוטית

Steering wheel remote audio controlsבקרות שמע על גלגל ההגה

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)מערכת Bluetooth™ מובנית 

Exteriorגימור חיצוני

Centre dual exhaust with finisherצינור פליטה כפול אמצעי ייחודי

Privacy glassחלונות כהים מאחור

Panoramic glass roof--חלון גג פנוראמי

Interior Lightsתאורה

Dusk sensing auto lightsחיישן תאורה ופנסים אוטומטיים

Meter red illuminationתאורת לוח מחוונים אדומה

Trunk lightתאורת תא מטען

Glove box lightתאורת תא כפפות

LED headlightsתאורת חזית "לד"

)HSS( )"מערכת תמיכה באורות הדרך )"גבוהיםHighbeam Support System (HSS)

Front fog lights (LED)פנסי ערפל קדמיים "לד"

LED תאורת יום קבועהLED daytime running lights

/Headlight auto on/off timer (coming homeקוצב זמן לתאורה ראשית )כניסה ויציאה( 
leaving home(

Wheelsגלגלים

Alloy wheels "17חישוקי סגסוגת 17 אינץ'

235/45 R17 צמיגיםTyres 235/45 R17

 Spare Temper Tyreגלגל חלופי זמני 

 Civic 1.5L
Sport MT

 Civic 1.5L
Sport Auto

 Civic 1.5L
Sport Plus Auto

Standard     סטנדרט  Not included (-) לא קיים

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

97, 99CIVIC 5D 1.5 SPORT Auto6

100CIVIC 5D 1.5 SPORT M/T6

105CIVIC 5D 1.5 SPORT PLUS7

715/2007 EC נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

Civic 5D 1.5L Sport Plus פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

• 6 כריות אויר
• מערכת בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות

X זיהוי ״שטח מת״
• בקרת שיוט אדפטיבית

• עזר לבלם
• מצלמות רוורס 

X חיישני חגורות בטיחות מאחור 
• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית

• מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים  
• מערכת זיהוי לתמרורי תנועה 

• זיהוי הולכי רגל 
X זיהוי דו גלגלי 

X בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
X התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

X מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מקרא

• מערכת מותקנת בדגם הרכב
X לא קיים ברכב

צריכת דלק בליטרים דגם
דרגת זיהום אווירל-100 ק״מ

CIVIC 5D 1.5 SPORT Auto6.66משולב

CIVIC 5D 1.5 SPORT M/T6.14משולב

CIVIC 5D 1.5 SPORT PLUS6.76משולב

876543210

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות נמוכהרמת בטיחות גבוהה

151413121110987654321

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום
מירבי

זיה ום
מזערי

• 6 כריות אויר
• מערכת בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות

• זיהוי ״שטח מת״
• בקרת שיוט אדפטיבית

• עזר לבלם
• מצלמות רוורס 

X חיישני חגורות בטיחות מאחור 
• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית

• מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים  
• מערכת זיהוי לתמרורי תנועה 

• זיהוי הולכי רגל 
X זיהוי דו גלגלי 

X בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
X התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

X מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

Civic 5D 1.5L Sport Auto+MT פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

מספר קטלוגי: 2

 נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.
 טיפולים שוטפים מדי 12 חודשים או 15,000 ק"מ, הקודם מבניהם, בהתאם להנחיות היצרן. בנוסף, החלפת שמן מנוע או פילטר שמן מנוע תתבצע בהתאם לחיווי שיתקבל בלוח 

השעונים. חיווי כאמור יכול להתקבל אף בין מועדי הטיפולים השוטפים.



תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה
honda.co.il)2099 *)מהנייד

*אחריות ל-3 שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים 
ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים, 
ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים 

והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
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