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YENİ
HONDA CIVIC

ONUN ZAMANI
ŞİMDİ BAŞLIYOR

Baştan aşağı yeniden tasarlanan ve 

geliştirilen Civic Sedan; inovasyon, ileri 

mühendislik ve sürüş heyecanını bir 

arada en iyi şekilde yansıtıyor.

Onuncu jenerasyonuyla yeni Civic, 

yeni bir dönem açarken aynı zamanda 

“bir işi ne kadar uzun süre yaparsan, 

o işte o kadar iyi olursun” teorisini de 

doğruluyor.

4



5



6



O şimdi daha sportif ve daha göz 

alıcı. Yeni Civic Sedan’ın benzersiz 

gövde yapısı sayesinde bütün 

gözler üzerinizde olacak. Yeni Civic 

Sedan’ın motor kaputundan bagaj 

kapağına kadar her detayı incelikle 

tasarlandı. Düzgün hatları, pürüzsüz 

kıvrımları ve baştan aşağı kusursuz 

tasarımıyla yeni Civic Sedan şimdi 

karşınızda. 

ŞİMDİ ONA
HER AÇIDAN
BAKMA ZAMANI
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ŞİMDİ ONU KEŞFETME ZAMANI

Yeni Civic Sedan’ı tam anlamıyla anlayabilmek 

ve onu keşfedebilmek için direksiyonuna 

geçmeniz gerekiyor. Geniş iç ve bagaj hacminin 

yanı sıra, vücudunuzu saran koltukları, kusursuz 

bir tutuş için ayarlanmış ergonomik vites 

kolu, yüksek kaliteli yüzeyleri ve hassas geri 

bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen 

yeni direksiyon sistemiyle eşsiz bir otomobil 

keşfedeceksiniz.
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Yeni Civic Sedan’ın iç mekanı; yalın ve sade tasarım, 

kaliteli ve yumuşak dokulu malzeme, geliştirilmiş görüş 

açısı ve saklama alanlarıyla sürüş keyfinizi ve konforunuzu 

artırmak üzere tasarlandı.

7” dokunmatik renkli ekrana sahip Honda CONNECT* 

multimedya sistemiyle gözünüzü yoldan ayırmadan 

isteklerinize cevap alabilecek ve sürüş deneyiminizi 

benzersiz bir hale getireceksiniz. Ses yalıtımı konusunda 

da sınıfının ilerisinde olan yeni Civic Sedan, onunla aranıza 

hiçbir şeyin girmesine izin vermeyecek. Sadece siz, yeni 

Civic Sedan, gidilecek yollar ve görülecek yeni yerler.

*Bu özelliğin hangi donanım seviyesinden itibaren sunulduğunu öğrenmek için 
sayfa 36 ve 37’de yer alan tabloları inceleyiniz.

ŞİMDİ
ONUN KEYFİNİ SÜRME 
ZAMANI
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YENİ CIVIC SEDAN’DA
HER ŞEY EN İNCE 

AYRINTISINA KADAR 
DÜŞÜNÜLDÜ

Yeni Civic Sedan’da yer alan çok 

noktadan bağlantılı arka süspansiyon, 

hidrolik burçlar ve McPherson tipi 

ön süspansiyon sayesinde dinamik 

performans, yol tutuşu ve konforu en 

üst seviyede yaşayacaksınız. Ayrıca 

mühendislerimizin gövde statiğini 

artırmak için Bilgisayar Destekli 

Mühendislik (CAE) tekniklerini 

kullanarak geliştirdikleri hafif ve 

yüksek dirençli şasiyle, performans 

ve sağlamlığın dengesine hayran 

kalacaksınız.
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YENİ CIVIC SEDAN’I

HER KOŞULDA TEST ETTİK

Yeni Civic Sedan’ı tasarlarken eşsiz 

konfor, kusursuz görsellik gibi 

özelliklerinin yanı sıra en çok da 

güvenliğinin maksimum seviyede 

olması için çalıştık. Önce limitler 

belirledik, limitleri zorladık, aştık 

ve en iyi sonuç için daha üst 

limitler belirledik. Güvenliğiniz için 

motorlarımızı en zor şartlar altında test 

ettik. 

Abartılı gelebilir ama motorlarımızı 

80ºC’ye kadar ısıttık ve ardından 

-30ºC’ye kadar soğuttuk. Günlerce 

yüksek devirlerde çalıştırdık ve 

ardından motoru tamamen söküp 

yeniden topladık. Bunu defalarca ve 

defalarca tekrar ettik. Ta ki her şeyin 

kusursuz olduğundan emin olana kadar. 

Honda olarak, her şeyi sizin yola daha 

güvenli ve konforlu şekilde çıkmanız 

için yapıyoruz.
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GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Yeni Honda Civic Sedan, yola ilk çıktığınız andan aracınızı durdurduğunuz ana kadar kendinizi ve 

sevdiklerinizi güvende hissetmeniz için gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatıldı.

Yeni Civic Sedan’da sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, ABS fren sistemi, Elektronik Fren 

Gücü Dağıtımı (EBD) ve Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) gibi güvenlik özellikleri standart olarak 

sunulmakta. Panik fren anında fren gücünü artıran Acil Durum Fren Desteği (BA) gibi akıllı ekipmanlarla da 

yolculuklarınız her zaman olduğundan daha güvenli.

Yeni Civic Sedan, en son yapılan Euro NCAP çarpışma testinden de en yüksek değerlendirme notu olan

5 yıldız alarak güvenilirliğini belgelendirmiş oldu. 

ŞİMDİ GÜVENLE YOLA ÇIKMA ZAMANI
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ÇEVREYE SAYGI DURUŞUMUZ 

Honda Türkiye fabrikasında otogaz (LPG) dönüşümüne uygun olarak tasarlanan ve üretilen Civic Eco, 

performans kaybı yaşamadan hem benzini hem de LPG’yi aynı motorda kullanabilmenizi sağlıyor.

Tasarruf ve çevreciliği farklı bir anlayışla birleştiren Civic Eco, yenilikçi tasarım özellikleri ve yüksek kaliteye 

sahip montaj teknikleriyle her açıdan mükemmelliği hedefliyor.
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PREMIUM

• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları • Bluetooth HFT (Telefon Kiti)

• Yan ve perde hava yastıkları • Hız Sabitleyici (Cruise Control)

• Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) • Işığa duyarlı otomatik yanan farlar

• ABS fren sistemi  • Arka park sensörleri

• Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) • Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön-arka camlar

• Acil Durum Fren Desteği (BA) • Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar

• Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS) • Elektrikli katlanabilir yan aynalar

• Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) • Otomatik klima

• ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları  • Gündüz yanan LED farlar

• ECON fonksiyonu • Ön sis farları

• Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS) • Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi

• Yol bilgisayarı • Gövde rengi dış kapı kolları

• Elektrikli park freni • Krom ön ızgara

• 5” renkli multimedya ekranı • 16” çelik jantlar (Kapaklı)

LED GÜNDÜZ YANAN 
FARLAR

OTOMATİK KLİMA

5” RENKLİ MULTİMEDYA 
EKRANI

ELEKTRİKLİ KATLANABİLİR 
YAN AYNALAR

ELEKTRİKLİ PARK FRENİ

BLUETOOTH HFT
(TELEFON KİTİ)



05

Civic Sedan 1.6 i-VTEC Premium, Taffeta White.
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ELEGANCE
• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları • Işığa duyarlı otomatik yanan farlar

• Yan ve perde hava yastıkları • Ön-arka park sensörleri

• Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) • Geri görüş kamerası

• ABS fren sistemi  • Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön-arka camlar

• Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) • Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar

• Acil Durum Fren Desteği (BA) • Elektrikli katlanabilir yan aynalar

• Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS) • Otomatik klima

• Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) • Isıtmalı ön koltuklar

• ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları  • Deri direksiyon

• ECON fonksiyonu • Deri vites topuzu

• Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS) • Gündüz yanan LED farlar

• Yol bilgisayarı • Ön sis farları

• Elektrikli park freni • Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi

• 5” renkli multimedya ekranı • Gövde rengi dış kapı kolları

• Bluetooth HFT (Telefon Kiti) • Krom ön ızgara

• Hız Sabitleyici (Cruise Control) • Açılabilir cam tavan (Sunroof)

• Yağmur sensörlü silecekler • 16” alüminyum alaşımlı jantlar 

YAĞMUR SENSÖRLÜ 
SİLECEKLER

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

AÇILABİLİR CAM TAVAN 
(SUNROOF)

ISITMALI ÖN KOLTUKLAR

16”ALÜMİNYUM
ALAŞIMLI JANT 

ÖN-ARKA PARK SENSÖRÜ
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Civic Sedan 1.6 i-VTEC Elegance, Brilliant Sporty Blue Metallic
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EXECUTIVE
• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları

• Yan ve perde hava yastıkları

• Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)

• ABS fren sistemi

• Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)

• Acil Durum Fren Desteği (BA)

• Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS)

• Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)

• ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları

• Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi

• ECON fonksiyonu

• Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS)

• Renkli gösterge paneli

• Yol bilgisayarı

• Elektrikli park freni

• 7’’ dokunmatik renkli multimedya ekranı

• Honda CONNECT multimedya sistemi

• Navigasyon

• HDMI girişi

• Bluetooth HFT (Telefon Kiti)

• Hız Sabitleyici (Cruise Control)

• Ayarlanabilir Hız Limitleyici (ASL)

• Yağmur sensörlü silecekler

• Işığa duyarlı otomatik yanan farlar

• Ön-arka park sensörleri

• Geri görüş kamerası

• Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön-arka camlar

• Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar

• Elektrikli katlanabilir yan aynalar

• Çift bölgeli otomatik klima

• Isıtmalı ön koltuklar

• Deri direksiyon

• Deri vites topuzu

• Deri koltuklar

• LED ön farlar

• Gündüz yanan LED farlar

• LED ön sis farları

• Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi

• Krom dış kapı kolları

• Krom ön ızgara

• Açılabilir cam tavan (Sunroof)

• 16” alüminyum alaşımlı jantlar 

RENKLİ GÖSTERGE PANELİ DERİ KOLTUKLAR

7”DOKUNMATİK RENKLİ 
MULTİMEDYA 

EKRANI&NAVİGASYON

LED ÖN FARLAR

ÇİFT BÖLGELİ
OTOMATİK KLİMA

ANAHTARSIZ GİRİŞ SİSTEMİ VE

MOTOR ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİ



Civic Sedan 1.6 i-VTEC Executive, Polished Metal Metallic
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POLISHED METAL METALLIC / FÜME BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC / MAVİTAFFETA WHITE / BEYAZ

CARNELIAN RED PEARL / BORDO LUNAR SILVER METALLIC / GÜMÜŞ CRYSTAL BLACK PEARL / SİYAH
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01 SİYAH DERİ

Yeni Civic Sedan’da her renk seçeneğine uygun, 

tamamlayıcı kumaş ya da deri döşeme bulabilir,

yeni Civic Sedan’ınızı zevkinize göre 

kişiselleştirebilirsiniz. 

ŞİMDİ ONU YAKINDAN 
TANIMA ZAMANI

KOZMİK SİYAH

-

SİYAH

SİYAH

*Premium ve Elegance versiyonları kumaş, Executive versiyonu deri döşemelidir.

PREMIUM

ELEGANCE

EXECUTIVE

BORDO

-

FİLDİŞİ

FİLDİŞİ

GÜMÜŞ

SİYAH

SİYAH

SİYAH

SİYAH

SİYAH/FİLDİŞİ

SİYAH/FİLDİŞİ

SİYAH/FİLDİŞİ

FÜME

SİYAH/FİLDİŞİ

SİYAH/FİLDİŞİ

SİYAH/FİLDİŞİ

BEYAZ

SİYAH

SİYAH

SİYAH

MAVİ

-

SİYAH

SİYAH

03 FİLDİŞİ DERİ 04 FİLDİŞİ KUMAŞ02 SİYAH KUMAŞ
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*Spor Paket, isteğe bağlı olarak jantsız da alınabilir.

SPOR PAKET

Yeni Civic Sedan’ın baştan aşağı yenilenen tasarımındaki sportif duruşu Spor Paket’le daha da ön plana çıkarabilir ve sürüş keyfinizi artırabilirsiniz. 

Spor Paket; 17” dharkan alaşımlı jant takımı*, ön-arka tampon alt spoylerleri, bagaj spoyleri ve yan gövde çıtalarını (siyah) içeriyor.

ŞİMDİ ONA KİŞİLİĞİNİZİ
YANSITMA ZAMANI

Yeni Civic Sedan, göz alıcı tasarımı ve sunduğu üstün özellikleriyle yolda size ve hayallerinize

eşlik etmek için hazırlandı. Güvenliğiniz, konforunuz ve sürüş keyfiniz için her detayı düşünüldü,

daha fazlasını isteyenler için seçeneklerle dolu paketler tasarlandı. Yeni Civic Sedan’ınızı

özel paket seçenekleriyle kişiselleştirebilir ve yola kendi tarzınızla çıkabilirsiniz.
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KORUMA PAKETİ

Yeni Civic Sedan’ınızı uzun yıllar ilk günkü gibi 

kullanabilmeniz için özel olarak tasarlanan 

Koruma Paketi’nde, kaliteli malzemelerden 

üretilen ön ve arka çamurluk, bagaj havuzu 

ve kauçuk paspaslar yer alıyor. Ayrıca Koruma 

Paketi’ndeki gereçler koruma görevini yerine 

getirmenin yanı sıra kabartmalı Civic logolu 

tasarımlarıyla otomobilinizi daha şık ve çekici 

bir görünüme kavuşturmanızı da sağlıyor.

AYDINLATMA PAKETİ

Yeni Civic Sedan’ın şık iç tasarımını daha 

dikkat çekici bir hale getirmeniz ve dışarıdan 

bakıldığında daha çarpıcı görünmesini 

sağlamanız için Aydınlatma Paketi de 

seçenekler arasında bulunuyor. Aydınlatma 

Paketi; mavi ambiyans aydınlatma, mavi konsol 

aydınlatma, mavi kapı içi aydınlatma ve ışıklı 

kapı eşik nikelajını içeriyor. 
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DONANIM PREMIUM ELEGANCE EXECUTIVE

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 (TPMS) • • •

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları • • •

Immobilizer • • •

Güvenlik sistemi alarmı • • •

Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi - - •

ECON fonksiyonu • • •

Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS) • • •

Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)* • • •

Renkli gösterge paneli - - •

Yol bilgisayarı • • •

Elektrikli park freni • • •

Frende tutma özelliği • • •

Radyo-MP3 çalar • • •

5" renkli multimedya ekranı • • -

7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı - - •

Honda CONNECT multimedya sistemi - - •

Navigasyon - - •

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi • • •

Ön konsolda aksesuar soketi • • •

USB girişi 1 adet 1 adet 2 adet

HDMI girişi - - •

Hoparlör 6 adet 6 adet 6 adet

Bluetooth HFT (Telefon Kiti) • • •

Hız Sabitleyici (Cruise Control) • • •

DONANIM PREMIUM ELEGANCE EXECUTIVE

Ayarlanabilir Hız Limitleyici (ASL) - - •

Yağmur sensörlü silecekler - • •

Işığa duyarlı otomatik yanan farlar • • •

Park sensörleri Arka Ön-Arka Ön-Arka

Geri görüş kamerası - • •

Uzaktan kumandalı merkezi kilit • • •

Elektrikli ön ve arka camlar • • •

Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön camlar • • •

Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen arka camlar • • •

Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar • • •

Elektrikli katlanabilir yan aynalar • • •

Otomatik klima • • Çift bölgeli

Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon • • •

Isıtmalı ön koltuklar - • •

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu • • •

Ön koltuklar arasında kol dayama • • •

Arka koltuk kol dayama • • •

Ön yolcu koltuğu arkasında cep • • •

Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar • • •

Deri direksiyon - • •

Deri vites topuzu - • •

Deri Koltuklar - - •

LED ön farlar - - •

Gündüz yanan LED farlar • • •

Ön sis farları Halojen Halojen Led

Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi • • •

Bagaj aydınlatması • • •

Gövde rengi dış kapı kolları • • -

Krom dış kapı kolları - - •

Krom ön ızgara • • •

Açılabilir cam tavan (Sunroof) - • •

16" çelik jant (Kapaklı) • - -

16" alüminyum alaşımlı jant - • •

Lastik tamir kiti • • •

Donanım

* Sadece manuel vitesli versiyonlarda bulunmaktadır. 
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Yukarıdaki tabloda belirtilen veriler Civic Sedan benzinli versiyonu için geçerli olup, LPG dönüşümü yapılmış araçlarda farklılık gösterebilir.       

 

* Premium CVT ve Executive düz vites versiyonları sadece LPG dönüşümü yapılmış araçlarda bulunmaktadır.        

**Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (kg)        

***EC 715/2007 ile değişik EC 2016/646 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen test değerleridir. (Emisyon seviyesi: Euro 6/W) Normal kullanım koşullarında farklılık gösterebilir.    

    

        

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 broşürde göründüğünden farklı olabilir. Broşürde görülen modellerle (gerek donanım gerekse renk) Türkiye’de satışa sunulan modeller 

arasında farklılıklar olabilir. Bu broşürde yer alan bilgiler ile ilgili olarak Honda bayilerine başvurabilirsiniz.        

Detaylı bilgi için www.honda.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Honda Yetkili Satıcıları’na başvurabilirsiniz.        

Teknik Özellikler

Motor Su soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC i-VTEC, 16 supaplı, enine yerleştirilmiş, 4 silindir

Yakıt Sistemi PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi) 

Çap ve strok (mm) 81.0 x 77.5

Hacim (cc) 1597

Sıkıştırma oranı 10,7:1

Maksimum güç 125 PS (92 kW) / 6500 rpm

Maksimum tork 152 Nm / 4300 rpm

Frenler
Ön: Hava soğutmalı disk 

Arka: Disk

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

Lastikler 215/55 R16

Yakıt deposu (lt) 47

Bagaj hacmi (lt) 519

Şanzıman 6 ileri düz CVT* 6 ileri düz CVT 6 ileri düz* CVT

Maksimum sürat (km/s) 205 196 205 196 205 196

Hızlanma 0-100 km/s (sn) 10,6 11,6 10,7 11,6 10,7 11,6

Ağırlık** (kg) 1301 1322 1301 1322 1301 1322

EBATLAR  
Uzunluk (mm) 4648

Genişlik (mm) 1799

Yükseklik (mm) 1407

Aks mesafesi (mm) 2698

Ön tekerlek izi (mm) 1543

Arka tekerlek izi (mm) 1557

YAKIT TÜKETİMİ***

Şehir içi (lt) 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Şehir dışı (lt) 5,7 5,2 5,7 5,2 5,7 5,2

Birleşik (lt) 7 6,7 7 6,7 7 6,7

CO2 emisyonları (g/km) 160 153 160 153 160 153

PREMIUMVERSİYON ELEGANCE

1.6 L BENZİN

EXECUTIVE
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ŞİMDİ HAYALLERİ 
GERÇEKLEŞTİRME ZAMANI

Hayaller güçlüdür, sizi daha fazlası 

için yönlendirir. Yeni fikirler ve yeni 

teknolojiler keşfetmeye ve sorunların 

çözümü için yeni yollar aramaya teşfik 

eder. Hayaller, yeni NSX gibi süper 

spor otomobilleri tasarlamak veya yeni 

CR-V gibi gelişmiş teknolojilere sahip 

otomobilleri geliştirmek için ilham 

kaynağı da olabilir. İnsanlara daha 

güzel, daha yaşanabilir bir dünya sunma 

hayaliyle insansı robot ASIMO’nun 

hayat bulmasını, HondaJet’in uçuşa 

başlamasını ve dünyanın en gözde 

motosiklet modellerinin geliştirilmesini 

sağlayabilir. Bugüne kadar 

yaptıklarımızdan elde ettiğimiz bilgi 

birikimi ve deneyimle, öğrendiğimiz her 

şeyi hayata geçirdiğimiz her ürünümüze 

aktarıyoruz. Tıpkı yeni Honda Civic 

Sedan’da olduğu gibi.
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