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Baştan aşağı yeniden tasarlanan ve 
geliştirilen yeni Civic Hatchback, Honda’nın 
yenilikçi ruhunu ve mükemmeliyetçi bakış 

açısını bir araya getiriyor. 

Sonuç; direksiyonun başına her geçtiğinizde 
heyecanı ve konforu hissedeceğiniz, 

hatchback dünyasına yeni bir boyut getiren 
iç hacmiyle tamamen özgün bir otomobil. 

Yeni Civic Hatchback sportif ruhuyla 
hayatınız için vazgeçilmez olacak.  
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ARTIK
HER ANINIZ

HEYECAN DOLU 

Yeni Civic Hatchback’in tasarımındaki
sert ve keskin çizgilerle yumuşak ve 

dinamik kıvrımlar, ona hem şık hem de 
sportif bir ruh katıyor. 

Heyecan veren sıra dışı tasarıma sahip 
yeni Civic Hatchback ile tüm dikkatleri 

üzerinize çekeceksiniz. 
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YENİ NESİL GÜÇ

Yeni Civic Hatchback ile hayatınızın her anında performansı 
yaşamanız için, Honda mühendisleri gece gündüz çalıştı ve 

182 PS gücündeki 1.5 L VTEC Turbo motoru tasarladı. 

Yeni Civic Hatchback’in yüksek performanslı motoru, 
yumuşak vites geçişleriyle öne çıkan CVT şanzımanıyla 
donatıldığında, performans ve yakıt ekonomisi arasında 

mükemmel bir denge ortaya çıkıyor. Bu denge de Honda’nın 
Earth Dream Technology felsefesini yansıtıyor.
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YENİ 
VAZGEÇİLMEZİNİZ

Yeni Civic Hatchback’in direksiyonuna geçtiğiniz an
onunla yola çıkmak için sabırsızlanacaksınız.

Ergonomik sürüş pozisyonu ve çift pinyonlu yeni direksiyon sistemiyle 
yeni Civic Hatchback, mükemmel bir geri bildirim ve kontrol sağlarken 

benzersiz bir sürüş deneyimi de yaşatıyor. Yeni Civic Hatchback’in
çok noktadan bağlantılı arka süspansiyon ve McPherson tipi ön 

süspansiyonu sürüş dinamizmini destekliyor.  

Tüm bu teknolojiler en ileri mühendislikle buluştu ve bugüne kadar 
en gelişmiş, en sportif Civic Hatchback ortaya çıktı. Tamamen hafif bir 
gövde elde etmek için yeni Civic Hatchback, en ince ayrıntısına kadar 

düşünülerek tasarlandı. Yüksek dayanımlı malzemelerle yeni
Civic Hatchback, hem hafif hem de sağlam bir gövde yapısına sahip. 

Böylece daha dinamik, daha atak. 
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HAYATI HER YÖNÜYLE 
SIRTLAYACAK

GENİŞ İÇ HACİM

Yeni Civic Hatchback, gerçek dünyaya ve gerçek yaşam koşullarına
uyum sağlayacak bir otomobil olarak tasarlandı. Sınıfının üzerindeki 

geniş iç hacmiyle ve hayatı her yönüyle sırtlayabilecek esnek
iç mekanıyla hayatı dolu dolu yaşayanlar için doğru seçim.  

Sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip yeni Civic Hatchback;
yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran geniş bagaj ağzı,

60:40 oranında iki parça halinde katlanan arka koltukları, tek elle 
rahatça kontrol edebileceğiniz katlanabilir ve ters çevrilebilir pratik 

bagaj örtüsüyle hayatınızı kolaylaştıracak.

11



12



13



HER AN HER ŞEYE HAZIR

Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorsanız, her şeyi bir güne 
sığdırmak için bazen bir mucize gerekir. Gün beraberinde 

ne getirirse getirsin, yeni Civic Hatchback günün size 
yaşatacaklarını sırtlamaya hazır.
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HER AYRINTIDA 
YÜKSEK 

TEKNOLOJİ

Yeni Civic Hatchback’in her 
ayrıntısında kaliteyi ve yüksek 

teknolojiyi bulacaksınız. Yumuşak 
malzemelerin verdiği konfor 
kendinizi iyi hissettirecek;

7” dokunmatik renkli ekrana sahip 
bilgi ve eğlence sistemi

Honda CONNECT, çift bölgeli iklim 
kontrolü, ısıtmalı ön koltuklar, 

elektrikli el freni ve frende tutma 
özelliği gibi birçok özellik de 
yolculuğunuza keyif katacak. 
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HER AN ONUNLA
BAŞ BAŞA KALMAK

İSTEYECEKSİNİZ

Direksiyon başına geçin, kapıyı kapatın.
Yeni Civic Hatchback’in koltuğuna oturduğunuz an 
Honda mühendislerinin içinde sessiz, sakin, dingin 
bir yaşam alanı olan bir otomobil tasarlamak için 

çalıştığını hissedeceksiniz. Sınıfının en geniş
iç hacimlerinden birine sahip olmasının yanı sıra yeni 
Civic Hatchback, rahat okunabilir gösterge paneli ve 
sürücü dostu tasarımıyla da, size rahat ve keyifli bir 

sürüş deneyimi yaşatacak.
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HER AÇIDAN
SPORTİF

Kaslı çizgileri, güçlü performansı ve ortada konumlandırılan çift egzoz 
çıkışıyla yeni Civic Hatchback içinizdeki sportif ruhu yansıtacak. 

Aerodinamik açıdan optimize edilmiş gövde kiti, gösterişli stop lambaları 
ve tavan spoyleri, yeni Civic Hatchback’e hem estetik hem de dinamik 

bir görünüm kazandırıyor. 
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Dinamik tasarıma sahip siyah ön ızgara ve güçlü LED ön farların ardındaki
182 PS gücündeki 1.5 L VTEC Turbo motor, yeni Civic Hatchback’in

göz alıcı tasarımına etkileyici performansı ekliyor. Kırmızı aydınlatmalı 
göstergeler, alaşımlı pedallar, deri direksiyon simidi ve karbon

görünümlü detaylar da bu sportif ruhu destekliyor. 

Kısacası yeni Civic Hatchback kalp atışınızı hızlandırmak için sizi bekliyor.

HER DETAYI
ETKİLEYİCİ
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Gideceğiniz yere zamanında varmak kadar yolda geçirdiğiniz
süre de önemli. 

Siz yeni Civic Hatchback’in direksiyonunda sürüş keyfi yaşarken, 
Apple Carplay® ve 7” dokunmatik renkli ekrana sahip bilgi ve 

eğlence sistemi Honda CONNECT de size eşlik edecek.
Honda CONNECT’in internet tabanlı AHATM özelliği sayesinde

yolda dilerseniz en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz,
dilerseniz de haber servislerinden güncel haberleri 

öğreneceksiniz. 

KUSURSUZ BİR
YOL ARKADAŞI

Honda CONNECT
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ONA
BAĞLANACAKSINIZ

7” dokunmatik renkli ekrana sahip Honda CONNECT ile en sevdiğiniz şarkılar ve arkadaşlarınız
her zaman yanınızda olacak. Üstelik tek bir dokunuşla. 

APPLE CARPLAY®
iPhone’unuzu Honda CONNECT’e kolayca 
entegre edebilir, telefon görüşmelerinizi 

dokunmatik ekran üzerinden güvenli bir şekilde 
yapabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzdaki şarkıları 

dinleyebilir, mesaj alıp gönderebilirsiniz. 

UYDU NAVİGASYON
Honda CONNECT’te Türkiye haritasının da 

yer aldığı Garmin’in ödül kazanan uydu 
navigasyonu da bulunuyor. Entegre Garmin 

Uydu Navigasyon ile gideceğiniz yeri bulmak 
çok kolay.

AHA™ uygulaması (internet radyosu dahil) ve internet tarayıcısı kullanımı için WiFi bağlantısı veya Mobil WiFi Router bağlantısı gerekir. Honda CONNECT ile 
kullanılacak olan uygulamalar sonucu data kullanımı ve roaming ücreti oluşacaktır. Mobil telefonunuzun paket kapsamını öğrenmenizi öneririz. İnternet tarayıcısı 
özelliği sadece araç durduğunda kullanılabilir. Sadece iOS 8.4 veya daha güncel sürümlere sahip iPhone 5 veya daha yeni cihazlar Apple CarPlay® ile uyumludur.

ÇOK AÇILI GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
Geri vitese geçildiği an devreye giren geri görüş 
kamerası, 7” büyüklüğündeki multimedya sistemi 
ekranına görüntüyü aktaracak. Üstelik dilerseniz 
kameranın farklı açı seçeneklerini ve kuş bakışı 

görünüm alternatifini de kullanabilirsiniz. 
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HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ
GÜVENLİĞİNİZ

Bizim için her şeyden önemlisi, güvenliğiniz. İşte bu yüzden 
Honda mühendisleri, Civic Hatchback’i gelişmiş güvenlik 
özellikleriyle donattı. 

Araç Denge Kontrol Sistemi
Çekiş Kontrol Sistemi ile birlikte çalışan Araç 
Denge Kontrol Sistemi, lastiklerin tutunma 
seviyesini gözlemleyerek hızlanma, fren veya 
viraj anında lastiklere uygulanması gereken fren 
kuvvetini hesaplar.  

Lastik Basinç İkaz Sistemi
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. 

Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği 
(ACETM) Gövde Yapısı
Gelişmiş Uyumululuk 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. 

Boyun Zedelenmesini Önleyen Ön Koltuk 
Başlıkları
Bir çarpışma anında boyun zedelenmesini 
önleyen koltuk başlıkları ve aktif gergili 3 nokta 
emniyet kemerleri sizin ve diğer yolcuların 
güvenliğini artırır, travmatik yaralanmaların 
olasılığının azalmasına yardımcı olur. 
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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) 
♦ ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları 
♦ Immobilizer 
♦ Güvenlik sistemi alarmı

KONFOR
♦ Hız Sabitleyici (Cruise Control)
♦ Ayarlanabilir Hız Limitleyici (ASL)
♦ Ön-Arka park sensörleri
♦ Geri görüş kamerası
♦ Çift bölgeli otomatik klima
♦ Isıtmalı ön koltuklar
♦ Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
♦ Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği
♦ Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon
♦ Uzaktan kumandalı merkezi kilit
♦ Elektrikli, tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön-arka camlar
♦ Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar
♦ Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi

TEKNOLOJİ
♦ 7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı
♦ Honda CONNECT multimedya sistemi
♦ Navigasyon
♦ Bluetooth HFT (Telefon Kiti)
♦ Ön konsolda aksesuar soketi 
♦ Bagajda aksesuar soketi 
♦ 2 adet USB girişi
♦ HDMI girişi

İÇ DONANIM
♦ ECON fonksiyonu
♦ Elektrikli park freni
♦ Frende tutma özelliği
♦ Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)
♦ Renkli gösterge paneli
♦ Yol bilgisayarı
♦ Radyo-MP3 çalar
♦ 8 adet hoparlör
♦ Direksiyondan kumandalı müzik sistemi 
♦ Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift)
♦ Deri direksiyon
♦ Deri vites topuzu
♦ Kumaş koltuklar
♦ 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar
♦ Alaşımlı pedallar
♦ Ön koltuklar arasında kol dayama
♦ Arka koltuk kol dayama
♦ Ön yolcu koltuğu arkasında cep
♦ Bagaj aydınlatması

DIŞ DONANIM
♦ Yağmur sensörlü silecekler
♦ Uzaktan kumandalı camlar
♦ Elektrikli, ısıtmalı ve uzaktan kumandayla katlanabilir yan aynalar
♦ LED ön farlar
♦ Gündüz yanan LED farlar
♦ LED ön sis farları
♦ Işığa duyarlı otomatik yanan farlar
♦ Ön far yıkama
♦ Köpek balığı sırtı anten
♦ Gövde rengi dış kapı kolları
♦ Çift egzoz çıkışı
♦ Siyah ön ızgara
♦ Bagaj spoyleri
♦ Tavan spoyleri
♦ Karartılmış arka camlar
♦ 17" alüminyum alaşımlı jant 
♦ Lastik tamir kiti

SPORT
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POLISHED METAL METALLIC / FÜME

YENİ CIVIC HATCHBACK’İNİZ
SADECE SİZE ÖZEL OLSUN

Hem sportif hem de şık tasarımıyla mükemmel dengeye sahip yeni Civic Hatchback’i
renk ve aksesuar opsiyonlarıyla kişiselleştirebilirsiniz. 
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WHITE ORCHID PEARL / BEYAZ

HAYATINIZA
RENK KATIN
Yeni Civic Hatchback’in cesur ve şık 
çizgilerine yakışacak, iç tasarımında 
kullanılan siyah kumaş koltuklarla 
mükemmel uyum sağlayacak ve stilinizi 
yansıtacak farklı renkler sizi bekliyor.

RALLYE RED / KIRMIZI

CRYSTAL BLACK PEARL / SİYAH

POLISHED METAL METALLIC / FÜME
SİYAH KUMAŞ







*Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (kg)          
*EC 715/2007 ile değişik EC2016/646 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen test değerleridir. (Emisyon seviyesi: Euro 6/W). Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir.

Teknik Özellikler
VERSİYON

Motor

Çap ve strok (mm) 

Hacim (cc)

Sıkıştırma oranı

Maksimum güç 

Maksimum tork

Frenler

Süspansiyon

Şanzıman

Maksimum sürat (km/s) 

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

Ağırlık* (kg)

Lastikler

Bagaj hacmi (lt)

1.5 L DOHC VTEC TURBO

73x89.5

1498

10,6:1

182 PS (134 kW)/6000 d/d

220 Nm/1700-5500 d/d

Ön: Hava soğutmalı disk

Arka: Disk

Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu

Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu

CVT

200

8.2

1411

235/45 R17

420

4518

1799

1428

2697

1537

1565

Uzunluk (mm)

Genişlik (mm)

Yükseklik (mm)

Aks mesafesi (mm)

Ön tekerlek izi (mm)

Arka tekerlek izi (mm)  

Şehir içi (lt)

Şehir dışı (lt)

Birleşik (lt)

CO2 emisyonları (g/km)

Yakıt sistemi

Yakıt deposu (lt)

7.9

5.0

6.1

139

PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)-Direkt Enjeksiyonlu

46

SPORT

EBATLAR

YAKIT TÜKETİMİ**
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HAYALLER
GERÇEKLEŞTİRMEK 

İÇİN VAR

Biz, ilk günümüzden beri hayallerin sınırsızlığına 
ve teknolojinin gücüne inandık. Bu ikisi bir araya 

geldiğinde de; hayallerin ötesinde süper otomobil 
Honda NSX, dünyayı değiştirebilecek güce 

sahip ASIMO, gökyüzüne güç katan HondaJet ve 
dünyanın en popülerleri arasında gösterilen

Honda motosikletleri ortaya çıktı. 

Yeni Civic Hatchback’i tasarlarken de işte bu 
sınırsız hayal gücümüzden ilham aldık. Size her 
gün hayallerinizin ötesinde bir konfor, kusursuz

bir sürüş deneyimi ve güçlü performansı 
yaşatabilmek için.   
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Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik ve renklerinde 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 Bayilerine başvurabilirsiniz. Honda ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için honda.com.tr sayfamızı ziyaret edebilir veya 
Honda Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. 7 gün 24 saat 0 212 23HONDA (0 212 234 66 32)

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


