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0Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik, renk seçenekleri ve renk tanımlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. Broşürde yer alan fotoğraflarda görülen renkler ve özelliklerle, Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Otomobilin gerçek renkleri baskı 
nedeniyle broşüre göre değişiklik gösterebilir. Honda’nın onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Bu broşürde yer alan bilgiler, yayınlandığı 
tarihten itibaren geçerlidir. Daha fazla bilgi için Honda Yetkili Bayileri’ne başvurabilirsiniz. Honda ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için honda.com.tr sayfamızı ziyaret 

edebilir veya Honda Aktif Yardım Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. 7 gün 24 saat 0850 733 55 05

facebook.com/HondaTR  ·  twitter.com/HondaTR  ·  instagram.com/hondatr



CIVIC SEDAN
İÇİNDE FAZLASI 

VAR

İçinde Honda’nın yenilikçi ruhu ve 
kusursuz teknolojisi, benzersiz bir 

sürüş deneyimi sunan gücü, yola her 
çıktığınızda rahatınızı ve konforunuzu 

düşünen detaylar var.
 Etkileyici dokunuşlarla yenilenen 
Civic Sedan’ın içinde fazlası var.
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Civic Sedan’ın benzersiz gövde 
yapısı ve eklenen yeni detaylarıyla 

bütün gözler üzerinizde olacak. 
Sportif çizgileri, kusursuz kıvrımları 
ve baştan aşağı göz alıcı tasarımıyla 

Civic Sedan şimdi çok daha 
etkileyici. 

HER AÇIDAN
FAZLASI
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TARZINIZI 
ORTAYA ÇIKARIN

Göz alıcı ön tampon tasarımı, 
dikkatleri üzerine çeken LED ön farları 
ve sportif jantlarıyla Civic Sedan şimdi 

çok daha sportif, çok daha dinamik.  
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GELECEĞİMİZ İÇİN ÇEVREYE SAYGI

Hem benzini hem de LPG’yi aynı motorda sunan Civic Eco, Honda Türkiye fabrikasında 
LPG dönüşümüne uygun olarak tasarlandı. 

Tasarruf ve çevrecilik anlayışını bir araya getiren Civic Eco, yenilikçi tasarımı ve yüksek kaliteye sahip 
montaj teknikleriyle her açıdan kusursuz bir sürüş deneyimi sunuyor. 

Civic Eco’nun gösterge bölümünde LPG için 
kalan yakıt miktarı, ortalama yakıt tüketimi 
ve menzil bilgisi yer alıyor.

Civic Eco’nuzda yer alan LPG Mode tuşu 
sayesinde tek dokunuşla, benzin ve LPG 
arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

Yenilikçi teknolojik özellikleri sayesinde LPG 
yakıt dolumunu diğer benzinli otomobillerde de 
olduğu gibi depo kapağından, özel tasarlanmış 
LPG dolum ağzından kolayca yapabilirsiniz.
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HER DETAYI KEŞFEDİN

7” DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ

VİTES DEĞİŞTİRME KULAKÇIKLARI

OTOMATİK KARARAN DİKİZ AYNASI

7” DOKUNMATİK RENKLİ 
MULTİMEDYA SİSTEMİ

ISITMALI DERİ KOLTUKLAR

*Belirtilen özelliklerin hangi donanım seviyesinde sunulduğunu 

öğrenmek için sayfa 28 ve 29’da yer alan tabloları inceleyiniz. 10 11



Telefonunuzu, kullanışlı arayüze sahip dokunmatik ekran üzerinden yönetebilirsiniz. 
Yol tarifi alabilir, müzik dinleyebilir, ellerinizi direksiyondan ayırmadan telefonla konuşabilir, 

mesajlarınızı okuyup cevaplandırabilirsiniz. 

HONDA CONNECT 
7” DOKUNMATİK RENKLİ MULTIMEDYA SİSTEMİ + APPLE CARPLAY

ELEKTRİKLİ BEL DESTEĞİ

Bel desteği özelliği sayesinde 
özellikle uzun mesafeli yolculuklarda 
konforlu bir sürüşün keyfine 
varabilirsiniz.

ÇOK AÇILI GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

7 inçlik Honda CONNECT ekranındaki, 
3 farklı açıda görüntü sunabilen geri görüş 
kamerası sayesinde, kolayca park 
edebilirsiniz.

*Belirtilen özelliklerin hangi donanım seviyesinde sunulduğunu 
öğrenmek için sayfa 28 ve 29’da yer alan tabloları inceleyiniz.

ANAHTARSIZ GİRİŞ SİSTEMİ VE 
MOTOR ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİ

Anahtarınızı çantanızdan veya cebinizden 
çıkarmadan kapıları açabilir, kilitleyebilir 
ve aracınızı çalıştırabilirsiniz. 

ELEKTRİKLİ PARK FRENİ

Sürüş keyfinize kolaylık katan elektrikli 
park frenini küçük bir dokunuşla 
rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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Honda SENSING

ŞERİT TAKİP UYARI SİSTEMİ
Otomobilin içinde bulunduğu şeridin 
dışına çıkması halinde (sinyal lambası 
etkinleştirilmediği durumlarda) sistem sizi 
görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve aracı 
tekrar şeride sokmanız için dikkatinizi 
çekiyor.

ŞERİT KORUMA DESTEK SİSTEMİ
Otomobilin şerit ortasında kalmasına 
yardımcı olan sistem, sürüş boyunca 
direksiyon düzeltme gereksinimini 
azaltırken daha az stresli ve daha dingin 
bir sürüş deneyimi sağlıyor. 

ŞERİTTE TUTMA ASİSTANI 

Ön cama monte edilen kamera, 
otomobilin şeridin dışına çıkmak üzere 
olduğunu tespit ediyor ve elektrikli 
direksiyon sistemine müdahale ederek 
aracı tekrar şeride sokmak için manevra 
yapıyor. Sistem bazı durumlarda fren de 
yaparak otomobili yavaşlatabiliyor. 

ÇARPIŞMA HAFİFLETİCİ FREN SİSTEMİ 
Bir otomobille veya yayayla çarpışma olasılığı söz 
konusu olduğunda bu özellik sizi tehlikeye karşı 
uyarıyor ve olası çarpışmanın şiddetini en aza 
indirmek için aracınızın hızını azaltıyor.

UYARLANABİLİR HIZ SABİTLEYİCİ

Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, trafikteki diğer 
araçların hareketini sürekli olarak takip ederek 
otomobilin hızını ayarlıyor. Böylece sürücünün 
maksimum hız ve takip mesafesini belirlemesine 
olanak tanıyor. 

DÜŞÜK HIZDA TAKİP ÖZELLİĞİNE SAHİP
HIZ SABİTLEYİCİ
Bu fonksiyon önünüzdeki otomobile göre 
ayarlanmış seyir hızını ve takip mesafesini 
koruyor. Öndeki otomobilin durması halinde 
sistem siz ayağınızı fren pedalına götürmeden 
otomobilinizi yavaşlatıyor ve durduruyor. Öndeki 
aracın tekrar harekete geçmesi halinde sistem 
aracınızın otomatik olarak hareket etmesini 
sağlıyor.

Civic Sedan’ın içinde yola her zaman güvenle çıkabilmeniz için gelişmiş güvenlik özellikleriyle 
Honda SENSING bulunuyor. Civic Sedan’da yer alan bu donanımla, herhangi bir tehlike anında sizin 
ve sevdiklerinizin görebileceği zarar en aza iniyor. 
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İÇİNDE HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
TEKNOLOJİLER VAR

Hem sizin hem de beraberinizdeki yolcuların güvenliği için Civic Sedan’ı, 

çok sayıda mühendislik çözümü ve teknolojiyle donattık. Çoğu zaman orada olduğunu bile 

anlamadığınız tüm bu teknolojik çözümler, sürüş sırasında her zaman aktif halde olacak.

KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ

Kör noktada kalan araçları tespit ederek ilgili tarafın yan aynasında yanıp sönen 

bir ışık ve sesli uyarıyla sürücüyü uyarır. Bu sayede şerit değişikliğini daha güvenli 

yapmanızı sağlar.

ÇAPRAZ TRAFİK UYARI SİSTEMİ

Geri manevra esnasında devreye giren Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, her iki yönden de 

yaklaşan araçları algılar ve sürücüyü olası bir tehlikeye karşı sesli ve 

görsel olarak uyarır.

5: LASTİK BASINÇ İKAZ SİSTEMİ (TPMS)
Lastik Basınç İkaz Sistemi, lastiklerin basınçlarını sürekli 
denetler, olası bir basınç kaybında sizi uyarır ve bu sayede 
lastiklerinizin doğru basınç değerinde olduğundan emin 
olmanızı sağlar.

4: HAVA YASTIKLARI
Sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklarını 
standart olarak sunan Civic Sedan, kaza anında 
maksimum koruma sağlar.

2: AKTİF YOL TUTUŞ DESTEK SİSTEMİ (AHA)
AHA sensörleri sürüş esnasında lastiklerin tutunma 
seviyesini denetler, elde ettiği veriler ışığında 
maksimum yol tutuşu için gerekli olan güç veya fren 
miktarını hesaplar ve bu sayede aracınızı en dengeli 
şekliyle kullanmanıza imkan tanır.

1: GELİŞMİŞ UYUMLULUK MÜHENDİSLİĞİ 
(ACETM) GÖVDE YAPISI
Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği ile geliştirilen 
gövde yapısı, sizi ve sevdiklerinizi korumak için 
olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi aracın 
geneline eşit bir şekilde dağıtır ve güvende 
olmanıza yardımcı olur.

3: GELİŞMİŞ FREN SİSTEMİ
ABS fren sistemi sert frenlerde tekerleklerin 
bloke olup kaymasını önlerken, EBD (Elektronik 
Fren Gücü Dağıtımı) Civic Sedan’ın yük ve ağırlık 
dağılımına bağlı olarak fren gücünü her bir 
tekerleğe bağımsız olarak dağıtır. Bu sayede 
tehlike anında en kısa mesafede durabilmenizi 
sağlar. 

1

3

*Belirtilen özelliklerin hangi donanım seviyesinde sunulduğunu 
öğrenmek için sayfa 28 ve 29’da yer alan tabloları inceleyiniz.
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Civic Sedan’ın yeni kozmik mavi ve diğer 6 çarpıcı rengi tarzınızı yansıtacak.
Rengine uygun olarak seçeceğiniz kumaş ya da deri döşemeyle de Civic Sedan’ınız size özel olacak.

İÇİNDE SİZİ YANSITAN DETAYLAR VAR

01 SİYAH DERİ 03 FİLDİŞİ DERİ02 SİYAH KUMAŞ

ARKTİK BEYAZ
Opak

GÜMÜŞ GRİ 
Metalik

KARBON GRİ
Metalik

 KRİSTAL SİYAH
Sedefli

KOZMİK MAVİ
Metalik

RALLİ KIRMIZI
Opak

*Elegance versiyonu kumaş, Executive ve Executive+ versiyonları deri döşemelidir.     
**Ralli Kırmızı yalnızca 1.5 L VTEC Turbo Motor seçeneğine sahip versiyonlarda sunulmaktadır.

ELEGANCE*

EXECUTIVE

EXECUTIVE+

ARKTİK BEYAZ GÜMÜŞ GRİKARBON GRİ KOZMİK MAVİ KRİSTAL SİYAH RALLİ  KIRMIZI**

SİYAH SİYAH SİYAH SİYAH SİYAH

SİYAH SİYAH SİYAH SİYAH FİLDİŞİ

FİLDİŞİSİYAH SİYAH SİYAH SİYAH SİYAH



KROM YAN AYNA ÇITASI BAGAJ SPOYLERİ KÖPEK BALIĞI SIRTI ANTEN SİYAH YAN GÖVDE ÇITASI

KROM PAKET’TE
BAKIŞLARI ÜZERİNİZE ÇEKEN 

ÇİZGİLER VAR

SPOR PAKET’TE
TARZINIZA GÜÇ KATAN

DOKUNUŞLAR VAR

KROM YAN GÖVDE ÇITASIKROM CAM ÇITASI
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ELEGANCE

1.6 L BENZİN

EXECUTIVE

1.6 L SOHC i-VTEC, 4 silindir

81.0 x 77.5

1597

10,7:1

125 / 6500

152 / 4300

PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

Ön: Hava soğutmalı disk  -  Arka: Disk

Teknik Özellikler

VERSİYON

Motor

Yakıt Sistemi

Çap ve strok (mm) 

Hacim (cc)

Sıkıştırma oranı

Maksimum güç (PS/dd)

Maksimum tork (Nm/dd)

Frenler

Süspansiyon

Şanzıman

Maksimum sürat (km/s)

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

Ağırlık** (kg)

Lastikler

Yakıt deposu (lt)

Bagaj hacmi (lt)

Yukarıdaki “1.6 L Benzin” tablosunda belirtilen veriler Civic Sedan benzinli versiyonu için geçerli olup LPG dönüşümü yapılmış araçlarda farklılık gösterebilir. 

*Executive CVT versiyonu sadece LPG dönüşümü yapılmış araçlarda bulunmaktadır. 

**Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (kg) 

6,3

144

4,9

8,7

YAKIT TÜKETİMİ***

Şehir içi (lt)

Şehir dışı (lt)

Birleşik (lt)***

CO2 emisyonları (g/km)

46

519

215/50 R17 215/55 R16 

196

11,5

1319

CVT CVT*

Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu
Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu

***EC 715/2007 ile değişik EU 2018/1832 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen NEDC test değerleridir. (Emisyon seviyesi: Euro 6/AP) Normal kullanım koşullarında 
farklılık gösterebilir.

1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 silindir

73.0x89,5

1498

10,6:1

182 / 6000

220 / 1700-5500

PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) Direkt Enjeksiyonlu

Ön: Hava soğutmalı disk  -  Arka: Disk

46

519

215/55 R16 215/50 R17 

200

8,2

1367

5,7

130

4,6

7,6

CVT

Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu 
Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu

1799 mm

1547 mm
ön tekerlek izi

1407 mm

4658 mm

2698 mm

Teknik Özellikler

VERSİYON

Motor

Yakıt Sistemi

Çap ve strok (mm) 

Hacim (cc)

Sıkıştırma oranı

Maksimum güç (PS/dd)

Maksimum tork (Nm/dd)

Frenler

1.5 L BENZİN

ELEGANCE EXECUTIVE+

YAKIT TÜKETİMİ***

Şehir içi (lt)

Şehir dışı (lt)

Birleşik (lt)

CO2 emisyonları (g/km)
1575

arka tekerlek izi

Şanzıman

Maksimum sürat (km/s)

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

Ağırlık** (kg)

Lastikler

Yakıt deposu (lt)

Bagaj hacmi (lt)

Süspansiyon

aks mesafesi

uzunluk

genişlik

yükseklik
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ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE+Donanım
GÜVENLİK    

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları  

Yan hava yastıkları 

Perde hava yastıkları 

Ön yolcu hava yastığı iptal fonksiyonu 

Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) 

Ön ve arkada aktif gergili emniyet kemerleri (ELR) 

Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)  

Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)

Acil Durum Fren Desteği (BA) 

Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS) 

Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) 

Lastik Basınç İkaz Sistemi 

Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS)  

Şerit Takip Uyarı Sistemi     

Şerit Koruma Destek Sistemi     

Şeritte Tutma Asistanı     

Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi     

Uyarlanabilir Hız Sabitleyici     

Düşük Hızda Takip Özelliğine Sahip Hız Sabitleyici     

Kör Nokta Uyarı Sistemi     

Çapraz Trafik Uyarı Sistemi     

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları  

Immobilizer  

Güvenlik sistemi alarmı 

    

İÇ DONANIM    

ECON fonksiyonu 

7" dijital gösterge paneli 

Yol bilgisayarı 

Elektrikli park freni 

Frende tutma özelliği  

Radyo-MP3 çalar  

Hoparlör

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi  

Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift)   

Deri direksiyon   

Deri koltuklar    

Ön koltuklar arasında kol dayama 

Arka koltuk kol dayama 

Ön yolcu koltuğu arkasında cep 

Bagaj aydınlatması 

6 adet 6 adet 6 adet

KONFOR    

Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi   

Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği   

Hız Sabitleyici (Cruise Control) 

Hız Limitleyici (ASL) 

Park sensörleri                      

Geri görüş kamerası  

Otomatik klima  

Isıtmalı ön koltuklar  

Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon 

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 

Uzaktan kumandalı merkezi kilit 

Elektrikli ön ve arka camlar 

Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön camlar 

Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen arka camlar  

Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar 

Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi  

Açılabilir cam tavan (sunroof)  

    

TEKNOLOJİ    

Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası 

7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı  

Honda CONNECT multimedya sistemi  

Navigasyon  

Bluetooth HFT (Telefon Kiti) 

Ön konsolda aksesuar soketi  

USB girişi                   

HDMI girişi  

    

    

ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE+Donanım

DIŞ DONANIM    

Yağmur sensörlü silecekler  

Işığa duyarlı otomatik yanan farlar 

Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar 

Uzaktan kumandayla katlanabilir yan aynalar 

Yan aynalarda sinyaller 

LED ön farlar 

Gündüz yanan LED farlar 

Ön sis farları                LED LED LED

Gövde rengi dış kapı kolları   

Krom dış kapı kolları   

Krom ön ızgara   

Siyah ön ızgara   

16" alüminyum alaşımlı jant     

17" alüminyum alaşımlı jant    

Lastik tamir kiti 

Ön-Arka Ön-ArkaÖn-Arka

Çift bölgeliÇift bölgeli

2 adet 2 adet 2 adet
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GELECEK İÇİN
HAYALLERİN GÜCÜ

Biz hep hayallerin gücüne inandık.
Yeni fikirler ve yeni teknolojiler
keşfederken, hep daha fazlasını

hayal etmeye devam ettik. Hayallerimiz,
gelişmiş teknolojilere sahip otomobillerin 

yanı sıra, insanlara daha güzel,
daha yaşanabilir bir dünya sunmak için 

insansı robot ASIMO’ya hayat verdi, 
HondaJet’in uçuşuna başlamasını 
ve dünyanın en gözde motosiklet 

modellerinin geliştirilmesini sağladı. 
Dünyanın geleceğini düşünürken 
hayallerimiz daha da güçlendi ve
Honda e gibi tamamen yenilikçi
bir elektrikli otomobile dönüştü.
Bugüne kadar öğrendiklerimizle, 
hayallerimizden ilham alıyoruz ve

yepyeni keşiflerle gelecek için
çalışmaya devam ediyoruz.
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