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VERSENYZŐI GÉNEK
A Civic Type R ízig-vérig Honda. Felfedi egyedi gondolkodásmódunkat, bizonyítja 

innovációk iránti elkötelezettségünket és világgá kürtöli, hogy egy szebb, 
boldogabb jövőért dolgozunk.

Olyan járművet kívántunk tervezni, ami közúton és versenypályán egyaránt 
kimagasló teljesítményt nyújt, s minden egyes formajegye rendkívüli erejéről 
árulkodik. Ennek az autónak lelke van. Úgy szólítja meg a pilótát, ahogy csak  

a legkifinomultabb sportkocsik képesek.

Képünkön egy Championship White színben pompázó Civic Type R GT látható.
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MINDIG 
JOBBRA 

TÖREKSZÜNK
Vállalatunk innovatív, mérnöki kiválóságról 

árulkodó termékeinek köszönheti hírnevét. 
Szeretjük a kihívásokat, és napról-napra 

egyre jobb, hatékonyabb járművek 
megalkotásán dolgozunk. Az új Civic Type 

R mindent megtestesít, amit a múltban 
tanultunk, s amit a jövőben tervezünk. 
 A fejlesztés, a gyártás és a tesztelés 

során egyaránt az volt a cél, hogy a lehető 
legátütőbb vezetési élményt nyújtsa.  

Az eredmény nem más, mint a világ egyik 
legizgalmasabb autója, egy vérbeli Type R.
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A teljesítményorientált, erőtől duzzadó 
karosszéria nemcsak esztétikai, hanem 

gyakorlati szempontból is messzemenőkig 
megfelel az elvárásoknak. Minden egyes 

vonal és formai részlet az aerodinamikai 
hatékonyságot, illetve a szabályozott 
levegőáramlást szolgálja, maximális 

leszorítóerőt, könnyű irányíthatóságot és –  
nagy sebességnél is – kiváló úttartást 

garantálva a pilóta számára.

EGY AUTÓ  
KÖZÚTRA



A rendkívüli erő különleges, motorsportban fejlesztett 
műszaki alapokat követel, ezért nagy teljesítményű 
fékrendszert, komoly leszorítóerőt biztosító hátsó 

szárnyat, alumíniumból készülő, légbeömlővel ellátott 
motorháztetőt és középre helyezett, háromcsöves 

kipufogórendszert kapott a modell.
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A TYPE R  
ÉLMÉNY

A Civic Type R nem más, mint a vezetési 
élmény szinonimája, egy autó, amelynek 

ultramodern, innovatív technikai 
megoldásai közvetlen kapcsolatot 

teremtenek a jármű, az út és a pilóta 
között. A lélegzetelállító karosszériától, 

a fejlett motoron át, egészen az 
üléspozícióig minden egyes részlet az 
élvezetet és a gyorsaságot szolgálja.



12 13

MEGHATÁROZÓ 
TELJESÍTMÉNY

A mélyen barázdált, jellegzetes motorháztető alatt kétliteres, 
négyhengeres VTEC TURBO motor dübörög, 320 lóerős 

csúcsteljesítménnyel és 400 Nm-es forgatónyomatékkal 
ragadva magához a kategóriaelsőséget. Brutális erejéből 

fakadóan a Civic Type R-nek mindössze 5,8 másodpercre 
van szüksége, hogy 100 km/órára gyorsuljon álló helyzetből, 

végsebessége pedig eléri a 272 km/órát.
 

Az erőátvitelről kifinomult, hatfokozatú kéziváltó 
gondoskodik, melynek működését úgynevezett fordulatszám-

szabályozóval tették hatékonyabbá mérnökeink.  
Ez a visszaváltások előtt mindig az ideális fordulatra 

pörgeti az erőforrást, tehát még gyorsabbak, ösztönösebbek 
lehetnek a kapcsolások. A végáttétel gyors reakciójú, 

kúpkerekes, részlegesen önzáró differenciálműben kapott 
helyet, többek között ennek köszönhető a kiváló tapadás, 

illetve úttartás.

Persze egy ilyen gépnek a versenypályán kell bizonyítania, 
ezért az új Civic Type R-t – akárcsak elődjét – a legendás 

Nürburgring Nordschleifén tettük próbára. Mindössze 7 
perc 43,8 másodperc alatt ért körbe, így hét másodperccel 

gyorsabbnak bizonyult az előző generációnál.
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LENDÜLETES 
SZEMÉLYISÉG

Az új Type R merevebb karosszériát és új futóműrendszert kapott, így 
még precízebben irányítható, s nagyobb kanyarsebesség elérésére  

képes. MacPherson rendszerű első futóművét azt szem előtt tartva 
terveztük, hogy minimális legyen a hajtási befolyás, az új, több 

lengőkaros hátsó felfüggesztés pedig – erőteljes lassításokkor is –  
biztos útfekvéssel örvendezteti meg a vezetőt, egyúttal jelentősen 

visszafogja a bólintás mértékét.

A felfüggesztés optimális működését részlegesen önzáró differenciálmű 
és Adaptív Lengéscsillapító Rendszer segíti. Utóbbi mindig úgy 

szabályozza a futóművet, hogy precíz visszajelzések mellett sportos 
vezetési élményt nyújtson.

A képen egy Civic Type R GT látható Championship White színben,  
a másik oldalon pedig egy Civic Type R Sonic Grey Pearl fényezéssel.



VÉRBELI  
TYPE R

A céltudatos külső hasonlóképp jellegzetes, 
drámai megjelenésű utasteret ölel körbe. 

Amint beül, máris gyorsabban ver  
a szíve, még csak meg sem kell nyomnia  

a motorindító gombot…

Stílusát természetesen a versenyautók 
ihlették, miként a kezelőszervek elhelyezése 

is éppoly logikus, mint a motorsportban 
szereplő gépeknél. Minden gomb és 

kapcsoló ott van, ahol ösztönösen keresné,  
a műszerek pedig villámgyorsan 

leolvashatók. Mindehhez olyan igényes 
részletmegoldások társulnak, mint  

a könnyűfém váltógomb vagy a gravírozott 
sorozatszámmal ellátott táblácska – ilyen 

egy igazi Type R.

16 17



NINCS 
KOMPROMISSZUM. 

SEM KÍVÜL, SEM 
BELÜL...

A Civic Type R le sem tagadhatná, hogy a motorsportok 
világából érkezett, ennek ellenére felszereltség  
és kényelem terén is könnyedén leiskolázza az 

egyszerű, közúti modelleket. Sportos, gazdagon 
párnázott ülései, prémium minőségű anyagai, hatékony 

légkondicionálója, adaptív sebességrögzítője  
és elektromos rögzítőfékje éppúgy fokozza a használati 

értéket, mint az új, hétcolos érintőképernyővel ellátott 
Honda Connect szórakoztatóelektronikai  

és információs rendszer.
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A fejlett hajtáslánc három menetüzemmódot kínál  
fel a vezetőnek: Comfort, Sport és +R. A rendszer  

az adaptív lengéscsillapítók működését,  
a kormányellenállást, a váltó kapcsolási érzetét és  

a gázreakciókat is szabályozza, így a Type R 
viselkedése mindig a pilóta hangulatához, illetve  

az aktuális időjárási és útviszonyokhoz igazítható.
 

A +R üzemmód továbbra is a pályahasználatot 
támogatja. Ide kapcsolva módosul a műszeregység  

és a kipörgésgátló működése, gyorsabbá válnak  
a gázreakciók, közvetlenebb lesz a kormányzás és  
az Adaptív Lengéscsillapító Rendszer feszesebbé  

teszi a futóművet.
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A motorsportban sokszor tizedmásodperceken múlik 
a siker, ezért fontos, hogy a legapróbb részleteket 

is tökéletesen kidolgozzuk. E filozófia mentén 
fejlesztettük a Civic Type R-t, így juthattak szerephez 

olyan kifinomult technikai megoldások, mint  
a leszorítóerőt fokozó diffúzor vagy a tetőélre illesztett 

terelőlapkasor, ami optimalizálja a légáramlást  
az autó hátsó részén.

Emellett feltett szándékunk, hogy megóvjuk Önt 
és utasait, ezért a menetbiztonsági szempontok 

már a Civic Type R tervezésének kezdeti fázisában 
érvényesültek. Miként az egy Civictől elvárható,  

a legújabb eszközök sorakoznak a felszereltségi listán, 
közöttük a Honda SENSING csomaggal, ami egyebek 

mellett Ütközés Erejét Mérséklő Fékrendszert, 
Sávtartó Asszisztenst és Közúti Jelzőtábla Felismerő 

Rendszert foglal magában.
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CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL24 RALLYE RED BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC

FORMÁLJA SAJÁT 
ÍZLÉSE SZERINT

Különleges színválasztékunkban csupa olyan tónus 
szerepel, amely kiemeli a Type R feltűnő íveit és 

szögleteit, ugyanakkor hű a Honda sportautóinak 
örökségéhez. Válassza ki az Önhöz leginkább passzoló 

árnyalatot, és tegye igazán sajátjává a modellt!
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CARBON FELSZERELTSÉGI 
CSOMAG

A Civic Type R már alapból is sportos, de a Carbon külső 
felszereltségi csomaggal még ütősebbé tehető megjelenése.

 CARBON UTASTÉR 
CSOMAG

Az utastérhez kínált, szénszálas kiegészítőket 
felsorakoztató Carbon belső felszereltségi csomaggal 
még inkább kidomboríthatja a Type R sportos oldalát.

Összeállításunk szénszálas, piros díszítőelemekkel megspékelt 
elemei tökéletesen illenek a Civic Type R áramvonalas 

karosszériájához.
A csomag tartalma: szénszálas B-oszlop- és külsőtükör-borítás, 

hátsó légterelő, valamint diffúzor.

Akárcsak a külső karbonelemek, az autó belső teréhez 
ajánlott szénszálas kiegészítők is egészen különleges 

megjelenést kölcsönöznek a Civic Type R-nek. 
A csomag tartalma: karbon utastér panelek  

és küszöbvédők.

CARBON UTASTÉR CSOMAGCARBON CSOMAG
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PIROS HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG

Ez a válogatás különféle világításokkal varázsolja hangulatosabbá, 
sportosabbá a Civic Type R belterét. 

A csomag tartalma: piros lábtér-, középkonzol- és ajtózseb-világítás, 
valamint megvilágított ajtó küszöbburkolatok.

SZÉNSZÁLAS  
DIFFÚZOR

A különleges formának és 
anyaghasználatnak köszönhetően még 

erőteljesebb összhatást biztosít  
a modellnek.

PIROS  
HANGULATVILÁGÍTÁS 

CSOMAG
Tegye még sportosabbá az utasteret piros 

hangulatvilágítással!

SZÉNSZÁLAS  
KÜLSŐ TÜKÖRBURKOLATOK

Tegye még látványosabbá  
a Type R-t a kézzel készített 

külsőtükör-borítással!

SZÉNSZÁLAS 
CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER

A karbonszárny nemcsak fokozza  
a Type R megjelenését,  

de a leszorítóerő növeléséhez  
is jelentősen hozzájárul.

CSOMAGTÉRTÁLCA
ELVÁLASZTÓKKAL

A vízhatlan, csúszásgátló felületű, Type R
logóval ellátott csomagtértálca az

autó formájához illeszkedik, magasra
húzott peremei pedig megvédik a kárpitot 

a szennyeződésektől és sérülésektől. 
Elválasztók nélkül is rendelhető.

ELEGANCE SZŐNYEG

Az elegáns belső szőnyegek a stílust és  
a kényelmet illetően is új szintre emelik  

a Civic Type R-t.

EZÜST SZÍNŰ
KÜLSŐ TÜKÖRBURKOLATOK

Ezek a kifinomult, ezüstben pompázó, 
sportos külsőtükör-borítások még 

egyedibbé varázsolják a Civic Type R-t.



Erőforrás

TYPE R  GT TYPE R

2.0 VTEC TURBO 2.0 VTEC TURBO

Motor típusa Benzines Benzines 
Lökettérfogat (cm3) 1996 1996
Vezérlés 4 szelepes 4 szelepes
Emissziós besorolás Euro 6 Euro 6
Előírt üzemanyag Ólommentes (98) Ólommentes (98) 

Teljesítmény
Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc)  235/6500  235/6500
Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) 320/6500 320/6500
Maximális motorteljesítmény (Nm/ford./perc) 400/2500-4500 400/2500-4500
0 → 100 km/óra (másodperc) 5,8 5,8
Végsebesség (km/óra) 272 272
Belső zajszint (dB) 68 68

Üzemanyag-fogyasztás &  
Károsanyag-kibocsátás†
Üzemanyag-fogyasztás, városban (l/100 km) 9,8 9,8
Üzemanyag-fogyasztás, országúton (l/100 km) 6,5 6,5
Üzemanyag-fogyasztás, vegyes ciklus szerint 
(l/100 km) 7,7 7,7

Vegyes CO₂-kibocsátás (g/km) 176 176

Sebességváltó
Típusa 6 fokozatú manuális 6 fokozatú manuális
Áttételi arány 1. fokozat 3,625 3,625
Áttételi arány 2. fokozat 2,115 2,115
Áttételi arány 3. fokozat 1,529 1,529
Áttételi arány 4. fokozat 1,125 1,125
Áttételi arány 5. fokozat 0,911 0,911
Áttételi arány 6. fokozat 0,734 0,734
Áttételi arány hátramenet 3,757 3,757
Végáttételi arány 4,111 4,111

Méretek
Hosszúság (mm) 4557 4557
Szélesség (mm) 1877 1877
Szélesség a külső tükrökkel együtt (mm) 2076 2076
Magasság - terheletlenül (mm) 1434 1434
Tengelytáv (mm) 2699 2699
Nyomtáv - elöl (mm) 1584 1584
Nyomtáv - hátul (mm) 1602 1602
Szabad hasmagasság - vezetővel együtt (mm) 126 126
Szállítható személyek száma (fő) 4 4
Fordulókör a karosszéria szélein mérve (m) 12,56 12,56
Kormányfordulatok száma végállástól végállásig 2,11 2,11

Befogadóképesség

Csomagtartó kapacitása - négyszemélyes  
utastérrel ablakvonalig (liter, VDA szabvány) 420 420

Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes  
utastérrel, ablakvonalig (liter, VDA szabvány) 786 786

Csomagtérpadló alatti tároló (liter) 6 6
Üzemanyagtartály (liter) 46 46

Tömegadatok 
Saját tömeg (kg) 1380-1420 1380-1420
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1760 1760
Hasznos terhelhetőség (kg) 340-380 340-380
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés -  
elöl/hátul (kg)  1000/800  1000/800

Komfort & Kényelem

TYPE R  GT TYPE R

2.0 VTEC TURBO 2.0 VTEC TURBO

Hátsó ablaktörlő ♦ ♦

Sötétedésérzékelős, automata vezérlésű 
fényszórók ♦ ♦

Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó 
tükör ♦ –

Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul) ♦ –

Elektromos ablakemelő elöl és hátul ♦ ♦

Egyérintéses elektromos ablakemelő elöl (le és fel) ♦ ♦

Egyérintéses elektromos ablakemelő hátul  
(le és fel) ♦ –

Távolról vezérelhető elektromos ablakemelő 
(kompakt távirányítós működtetés) ♦ –

Állítható magasságú és távolságú kormánykerék ♦ ♦

Elektromosan állítható és fűthető külső  
visszapillantó tükrök ♦ ♦

Elektromosan behajtható külső tükrök ♦ –

Távirányítással behajtható külső tükrök  
(kompakt távirányítós működtetés) ♦ –

Megvilágított piperetükör a napellenzőkben ♦ ♦

12 V-os aljzat elöl ♦ ♦

12 V-os aljzat hátul ♦ ♦

Négy csomagrögzítőfül a csomagtartóban ♦ ♦

Állítható magasságú vezetőülés (manuálisan) ♦ ♦

Középkonzol csúsztatható, tárolórekesszel 
kiegészített könyöktámasszal ♦ ♦

60/40 arányban dönthető hátsó ülés rögzített 
fejtámaszokkal ♦ ♦

Színes információs kijelző a vezető számára ♦ ♦

Tanksapka nélküli üzemanyag-betöltő nyílás ♦ ♦

Belső világítás
Piros műszerfal-világítás ♦ ♦

Térképolvasó lámpa (elöl) ♦ ♦

Mennyezeti világítás ♦ ♦

Csomagtér-világítás ♦ ♦

Kesztyűtartó-világítás ♦ –

Üdvözlővilágítás (elöl és hátul) ♦ ♦

Audio & Kommunikáció

Honda CONNECT (hétcolos érintőképernyő, Apple 
CarPlay®, Android Auto™, AM-, FM-, DAB- és  
internetrádió, Aha™, internetböngészés)*

– ♦

Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel 
(hétcolos érintőképernyő, Apple CarPlay®,  
Android Auto™, AM-, FM-, DAB- és  
internetrádió, Aha™, internetböngészés)*

♦ –

Vezeték nélküli telefontöltő ♦ –

2x USB csatlakozó/HDMI csatlakozóΔ ♦ ♦

8 hangszóró – ♦

11 hangszóró - High Power Audio ♦ –

Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer ♦ ♦

BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító 
(HFT) ♦ ♦

Tolatókamera ♦ ♦

Külső megjelenés
Cápauszony jellegű antenna ♦ ♦

Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek ♦ ♦

Szénszál hatású szpoilerszett  
(első, hátsó és küszöb) – ♦

Szénszál hatású szpoilerszett piros díszcsíkkal 
(első, hátsó és küszöb) ♦ –

Menetbiztonság

TYPE R  GT TYPE R

2.0 VTEC TURBO 2.0 VTEC TURBO

Vezetőoldali i-SRS légzsák – két fokozatban 
felfúvódó ♦ ♦

Utasoldali SRS légzsák – kikapcsolható ♦ ♦

Oldallégzsákok (elöl) ♦ ♦

Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) ♦ ♦

18" hűtött és lyuggatott első féktárcsák ♦ ♦

16" hátsó féktárcsák ♦ ♦

ABS (blokkolásgátló fékrendszer) ♦ ♦

Elektronikus fékerőelosztó ♦ ♦

Vészfékrásegítés ♦ ♦

Menetstabilizáló elektronika ♦ ♦

Hegymeneti elindulássegítő ♦ ♦

Első biztonsági övek kétfázisú automata  
reteszeléssel ♦ ♦

Hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel ♦ ♦

ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok ♦ ♦

Guminyomás-ellenőrző rendszer ♦ ♦

Ütközés erejét mérseklő fékrendszer ♦ ♦

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer ♦ ♦

Sávtartó asszisztens ♦ ♦

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer ♦ ♦

Útpálya elhagyást megelőző rendszer ♦ ♦

Intelligens sebességrögzítő ♦ ♦

Intelligens adaptív sebességrögzítő ♦ ♦

Közúti jelzőtábla felismerő rendszer ♦ ♦

Holttérfigyelő rendszer & Kitolatást segítő 
rendszer ♦ –

Lopásvédelem

Indításgátló rendszer ♦ ♦

Riasztóberendezés ♦ ♦

Választható ajtónyitás ♦ ♦

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás ♦ ♦

Csomagtér-takaró ♦ –

Utastér

Fejtámasszal és piros öltésekkel ellátott  
Type R sportülések ♦ ♦

Bőrkárpitozású Type R sportkormány ♦ ♦

Kárpitok és szellőzőrostélyok piros szegéllyel ♦ ♦

Szériaszám-plakett ♦ ♦

Könnyűfém váltógomb ♦ ♦

Könnyűfém pedálok ♦ ♦

Fekete tetőkárpit ♦ ♦

Funkció & Technológia

Három menetüzemmód: Comfort, Sport és +R ♦ ♦

Fordulatszám illesztés visszaváltáskor ♦ ♦

Váltások esedékességére figyelmeztető jelzés ♦ ♦

Elektronikus, változó áttételű szervokormány ♦ ♦

Elektromos rögzítőfék elindulássegítő funkcióval ♦ ♦

Alapjárati leállítás (Start/Stop funkció) ♦ ♦

Adaptív Lengéscsillapító Rendszer érzékelőkkel 
(elöl és hátul) ♦ ♦

Komfort & Kényelem

Automatikus  vezérlésű klímaberendezés – ♦

Automatikus  vezérlésű kétzónás klímaberendezés ♦ –

Esőérzékelős, automata vezérlésű ablaktörlők ♦ ♦

Külső megjelenés

TYPE R  GT TYPE R

2.0 VTEC TURBO 2.0 VTEC TURBO

Type R hátsó szárny ♦ ♦

Középen elhelyezett háromcsöves kipufogóvég ♦ ♦

Fekete hűtőrács ♦ ♦

Type R-embléma (elöl és hátul) ♦ ♦

Sötétített ablakok hátul (hátsó ajtókon és hátsó 
szélvédőn) ♦ ♦

Külső világítás

LED-es fényszórók ♦ ♦

Automatikus távolsági fényszórók (HSS) ♦ ♦

Fényszóró mosó berendezés ♦ ♦

Első ködfényszórók (halogén) – ♦

LED-es első ködfényszórók ♦ –

LED-es nappali menetfény ♦ ♦

Magasan elhelyezett harmadik féklámpa ♦ ♦

Fényszóró – időzített ki- és bekapcsolással 
(hazakísérő fény) ♦ ♦

Kerekek

20"-os Piano Black könnyűfém keréktárcsák ♦ ♦

245/30 ZR20-as abroncsok ♦ ♦

Mankókerék
Abroncsjavító-készlet ♦ ♦
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♦  Alapfelszereltség       Rendelhető extra    –  Nem rendelhető
† Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi  
 tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat,  
 hogy nem felelnek meg a valós közúti körülményeknek.
* Wifimegosztásra képes telefon vagy mobilwifi segítségével webböngészésre  
 és internetrádiók hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem,  
 a Honda CONNECT alkalmazásainak futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat  
 vonhat maga után! Mielőtt megkezdené a rendszer használatát, kérjük, ellenőrizze  
 mobilszolgáltatójával kötött előfizetési szerződésének erre vonatkozó részleteit!  
 Internetböngészésre – menetbiztonsági okokból – csak akkor van lehetősége a  
 vezetőnek, ha áll az autó.  
 Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülékek és iOS 8.4 vagy  
 frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay® működése változhat,  
 bizonyos szolgáltatásai pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™  
 használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ alkalmazást a Google Play™  
 webáruházból. A rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb  
 operációs rendszerekkel kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos  
 funkcióinak működését pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok.

Δ Legalább 256 Mbyte kapacitású pendrive használata ajánlott. Bizonyos tárolóeszközök  
 nem kompatibilisek a rendszerrel.

Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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ISMERI  
A TYPE R 

NYÚJTOTTA 
ÉLETÉRZÉST?

A Civic Type R fejlesztésénél az a roppant 
egyszerű cél vezérelt bennünket, hogy 
a lehető legátütőbb vezetési élményt 

nyújtsuk az Ön számára. Úgy terveztük, 
hogy közúton és versenypályán egyaránt 
otthon érezze magát, s minden percben 

vezetésre inspirálja pilótáját. Ha érdeklik  
az innovatív technikai megoldások  
és szereti a kihívásokat, ez az autó  

Önnek készült.

Törjön az élre!



KÖVESSE
ÁLMAIT!

Az álmok ereje semmihez nem fogható, motivációt, 
ötleteket és célokat ad, sőt sokszor új megvilágításba 

helyezi a dolgokat. Ebből merítünk mi is, így 
olyan csodák születhettek, mint a lenyűgöző NSX 
szupersportkocsi vagy ASIMO, a humanoid robot. 
Szintén álmaink inspiráltak minket – világszerte 
népszerű – motorkerékpárjaink tervezésekor, 

csakúgy, mint a HondaJet hosszú, kihívásokkal teli 
fejlesztési folyamata során. És végül, de korántsem 
utolsó sorban álmaink vezéreltek minket a Civic Type 

R megalkotásakor, így ismét egy olyan járművel 
örvendeztethetjük meg vásárlóinkat, amibe szívünket-

lelkünket és minden tudásunkat beleadtuk.

35

HONDA PREMIUM QUALITY

8 ÉV GONDTALAN AUTÓZÁS 
A HONDA TÖBBET NYÚJT A GARANCIA TERÉN 
Egy Hondával mindig jó úton lenni. Dinamikus, kényelmes és biztonságos. Annak érdekében, hogy ez sokáig így 
maradjon, összeállítottuk Önnek az egyedülálló Honda Premium Quality csomagot. Az alap jótállás egy új Honda 
esetében 3 év, legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény mellett (fényezésre 3 év kilometer-korlátozás nélküli jótállás). 
Ezen kívül az összes modell esetén 5 év jótállás érvényes a kipufogórendszer és 10 év jótállás a futómű és hajtás bizonyos 
elemeinek átrozsdásodására. A karosszériára vonatkozóan pedig 12 év átrozsdásodási jótállás érvényes (kilométer-
korlátozás nélkül). És ez még csak a kezdet. 

A Honda Premium Quality jóvoltából összesen 8 év biztonság előnyeit élvezheti! 

HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAG 
A Honda tökéletesen biztos az általa gyártott járművek minőségében, ezért a 3 év jótállás nekünk nem elég. A gyári jótállás 
lejárta után további 5 évig, illetve legfeljebb 150 000 km futásteljesítményig élvezheti a verhetetlen hűségbónusz előnyeit.  
A Honda Premium Quality csomag keretei között 5 év hűségbónuszt biztosítunk Önnek a garanciaidőn felül! 

Minden újonnan vásárolt Hondához felár nélkül jár Premium Quality csomagunk is.

A HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAGGAL JOBBAN JÁR 
Még akkor is jól jár a hűségbónusszal, amikor a 8 év lejárta előtt eladja az autóját. Ilyenkor ugyanis automatikusan az új 
tulajdonosra szállnak át az előnyök, ami kiváló alkupozíciót jelent az Ön számára! 

A Honda Premium Quality csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy rendszeresen elvégeztesse 
járművének karbantartását a gyári előírások szerint, valamelyik hivatalos magyarországi Honda szervizben. Ez már csak 
azért is megéri Önnek, mert itt csak eredeti Honda cserealkatrészekkel látják el autóját.

A jótállással kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja Honda márkakereskedőjétől vagy a www.honda.hu oldalon! 

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év
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Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2017. szeptember

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindent 
megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a 
Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében 
végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi 
a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy 
a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásukat egy adott 
funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 267/2004. (IX.23.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést 
kötött a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal.
Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű 
begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén.
Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:
– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
– a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).
A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés autóértékesítő 
munkatársától.
Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!

   
Az Ön Honda Márkakereskedője:
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