
Výrobcovia si vyhradzujú právo meniť svoje technické údaje (vrátane farieb) aj bez predchádzajúceho upozornenia akýmkoľvek spôsobom, aký uznajú za vhodný. Môže ísť o významné, ako aj drobné zmeny. Vynakladáme však najlepšie úsilie, aby bola zabezpečená 
správnosť údajov uvedených v tejto brožúre. Táto publikácia v žiadnom prípade nepredstavuje ponuku spoločnosti pre akúkoľvek osobu. Každý predaj uskutočňuje príslušný distribútor alebo predajca na základe štandardných podmienok predaja a záruky daného 

distribútora alebo predajcu, kópie ktorých možno získať na požiadanie. Napriek značnému úsiliu vynaloženému na zabezpečenie presnosti údajov sú brožúry pripravované a vytlačené niekoľko mesiacov pred distribúciou, a preto nemôžu ihneď odrážať zmeny v 
špecifikáciách alebo v niektorých ojedinelých prípadoch zabezpečenie konkrétnej funkcie. Zákazníkom vždy odporúčame prediskutovať technické špecifikácie so svojím predajcom, najmä ak váš výber modelu závisí od splnenia jednej z inzerovaných funkcií.

Honda nakupuje papier zodpovedne od výrobcov v rámci EÚ. 
Prosím, nevyhadzujte ma, dajte ma priateľovi alebo ma recyklujte.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
www.honda.sk
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Vaša Honda Civic miluje život. Či už 

ide o dochádzanie do práce, alebo 

začiatok dovolenky, vždy je pripravená 

spríjemniť vám všetko, čo radi robíte. 

Práve preto sme vytvorili rad doplnkov 

značky Honda, ktoré vám pomôžu využiť 

svoj život na maximum a vyťažiť čo najviac 

zo svojej Hondy Civic. Sú navrhnuté 

a vyrobené podľa rovnako prísnych 

štandardov ako každá Honda. Sú teda 

odolné, bezpečné a zaručene budú sedieť. 

Stačí si vybrať, čo je pre vás to pravé.
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ORANGE LINE

Vyjadrite svoju individualitu výrazným a smelým balíkom Orange Line.

Balík zahŕňa: Predný spojler, postranné lišty, zadný difuzér, kryty

zrkadiel a zvýraznenie palubnej dosky – to všetko v toskánskej 

oranžovej.  Tieto doplnky sú k dispozícii aj samostatne.

PREDNÝ SPOJLER – TOSKÁNSKA ORANŽOVÁ 
Vytvorte dramatický a športovejší vzhľad 

prednej časti vašej Hondy Civic.

KRYTY ZRKADIEL – TOSKÁNSKA ORANŽOVÁ

Tieto nápadné kryty zrkadiel sú navrhnuté tak, 

aby upútali pozornosť.

ZVÝRAZNENIE PALUBNEJ DOSKY 
– TOSKÁNSKA ORANŽOVÁ

Pokračujte s odvážnym a individuálnym vzhľadom aj vo vnútri 

pomocou farby a štýlu. 

ZADNÝ DIFUZÉR – TOSKÁNSKA ORANŽOVÁ

Pútavý doplnok na zvýraznenie pôsobivých 

zadných línií vašej Hondy Civic.

POSTRANNÉ LIŠTY – TOSKÁNSKA ORANŽOVÁ

Tvarované postranné lišty zvýraznia dynamický 

profil vašej Hondy Civic a nízky vzhľad.

ŠPORT A DIZAJN

Dynamický rad doplnkov navrhnutých na pozdvihnutie 

športového charakteru vašej Hondy Civic.

Na obrázku sú doplnkové 18˝ kolesá zo zliatin Hexia.
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BLACK LINE

Dodajte svojej Honde Civic dramatický ráz pomocou balíka Black Line. 
Balík zahŕňa: Predný spojler, postranné lišty, zadný difuzér a kryty zrkadiel – všetko vo farbe Berlina 

Black. Tieto doplnky sú k dispozícii aj samostatne.

PREDNÁ LIŠTA – BERLINA BLACK ZADNÝ DIFUZÉR - BERLINA BLACK

Táto pútavá predná lišta zdôrazňuje 

nápadný dizajn Hondy Civic.

Zdôraznite dramatický a športový vzhľad zadnej 

časti vašej Hondy Civic.

KRYTY ZRKADIEL – BERLINA BLACK

Tieto nápadné kryty zrkadiel sú navrhnuté tak, 

aby upútali pozornosť.

Úžasné postranné lišty vytvárajú 

športový, nízky vzhľad.

POSTRANNÉ LIŠTY – BERLINA BLACK

Na obrázku sú doplnkové 17˝ zliatinové kolesá Cura.
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STREŠNÝ SPOJLER

Elegantný spojler zadných výklopných dverí dodá zadnej 

časti vašej Hondy Civic viac športového štýlu. 

ŠPORTOVÉ PEDÁLE

Hliníkové športové pedále dodajú interiéru vašej 

Hondy Civic skutočne športový vzhľad..

18˝ ZLIATINOVÉ KOLESÁ APOLLON

18˝ kolesá Apollon majú diamantom brúsený povrch 

triedy A s lesklým bezfarebným lakom, diery Gunpowder 

Black, stredovú krytku so strojovo opracovaným 

vzhľadom a lesklé chrómové písmeno H.

18˝ ZLIATINOVÉ KOLESÁ HEXIA

18˝ kolesá Apollon majú diamantom brúsený povrch 

triedy A s lesklým bezfarebným lakom, diery Gunpowder 

Black, stredovú krytku so strojovo opracovaným 

vzhľadom a lesklé chrómové písmeno H.  Sú vybavené 

aj opracovaným prstencom za lúčmi, ktorý zvýrazňuje 

veľkosť a hĺbku diskov. 

17˝ ZLIATINOVÉ KOLESÁ CURA

17˝ kolesá Cura majú diamantom brúsený povrch 

triedy A s lesklým bezfarebným lakom, diery 

Gunpowder Black, lakovanú stredovú krytku (Black 

Pearl) a lesklé chrómové písmeno H. 
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OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

Rad doplnkov navrhnutých na ochranu vašej Hondy Civic a na vašu osobnú ochranu. 

DEKORÁCIE PRAHU BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Štýlový spôsob ochrany prahu batožinového 

priestoru pred poškriabaním.

PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERKY

Pevná a odolná ochrana pomáha chrániť vašu 

Hondu Civic pred nečistotami a štrkom.

BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY
Vyzdvihnite dynamický tvar Hondy Civic a ochráňte ju pred menšími škrabancami a preliačinami. 

CHRÁNIČ PRAHU BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Pridaná ochrana zadného nárazníka pri nakladaní 

a vykladaní batožinového priestoru. 

PRAHOVÉ LIŠTY DVIER

Pevná a odolná ochrana pomáha chrániť vašu 

Hondu Civic pred nečistotami a poškriabaním.

Vyššie uvedené doplnky sú k dispozícii samostatne alebo sú zahrnuté v ochrannom balíku.
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KRYT ČELNÉHO SKLA

Kryt čelného skla pôsobí ako štít proti rôznym vplyvom a ochráni zrkadlá a predné 

bočné okná pred zlým počasím, keď je vaše auto zaparkované vonku.  

Kryt je ozdobený logom Civic.

HMLOVKY

Výkonné hmlovky prerazia aj v zlej viditeľnosti.  

K dispozícii sú v podobe LED alebo v podobe žiaroviek. 

POHODLIE A 
INTERIÉR

11 12



OSVETLENIE KONZOLY

Osvetľuje postrannú časť konzoly a dodáva 

jemné osvetlenie interiéru vášho vozidla. 

OSVETLENIE OBKLADOV DVERÍ 
Elegantné, pokojné modré svetlo zvýrazní 

kľučky dverí a vrecká.

OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY DVIER – SPORT

Tieto osvetlené prahové lišty vyrobené z leštenej 

nerezovej ocele sa aktivujú po otvorení dverí a pomáhajú 

chrániť vnútorné dvere pred škrabancami a ryhami. 

Zahŕňa osvetlené predné a neosvetlené zadné lišty.

OSVETLENIE KONZOLY – SPORT 
Športové červené osvetlenie 

na postranných častiach konzoly.

OSVETLENIE OBKLADOV DVERÍ– SPORT 
Jemné červené svetlo zvýrazní 

kľučky dverí a vrecká.

OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY DVIER

Tieto modré osvetlené prahové lišty vyrobené 

z leštenej nerezovej ocele sa aktivujú po otvorení 

dverí. Zahŕňa osvetlené predné a neosvetlené 

zadné lišty.

OSVETLENIE PRIESTORU NÔH OSVETLENIE PRIESTORU NÔH – SPORT

Červené ambientné osvetlenie priestoru nôh vytvorí 

dramatickú atmosféru pri každom naštartovaní.

Po otvorení dverí a zapnutí svetiel sa 
rozsvieti predný priestor nôh, čo dodá 

interiéru vášho automobilu jemné, 
elegantné a pokojné osvetlenie.

Vyššie uvedené doplnky sú k dispozícii samostatne alebo sú zahrnuté v balíku osvetlenia. Vyššie uvedené doplnky sú k dispozícii samostatne alebo sú zahrnuté v balíku osvetlenia – Sport. K dispozícii len pre športové triedy.

13 14



VEŠIAK NA KABÁT

Už žiadne pokrčené kabáty alebo 

saká – teraz môžete prísť elegantne 

a štýlovo ako vaša Honda Civic.

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ KOBERČEKY
Tieto elegantné a pohodlné koberčeky majú čierne

odolné nubukové spoje a štýlový tkaný znak Hondy Civic.  

Zahŕňa: Predné a zadné rohože.

AUTOSEDAČKY ZNAČKY HONDA

Originálne autosedačky značky Honda zabezpečujú 

špičkovú ochranu vášho dieťaťa od narodenia  

do 12 rokov a ponúkajú dve možnosti inštalácie 

inštalácie – ISOFIX alebo 3-bodový bezpečnostný pás.

KOMUNIKÁCIA

Doplnky, vďaka ktorým zostanete pripojený 

a vaši cestujúci sa budú môcť zabávať.

STOJAN NA TABLET 

Vhodný pre akýkoľvek tablet s rozmermi 

od 7˝ do 11,6˝. Má elegantnú sklopnú 

funkciu, takže ho možno upraviť 

pre najpohodlnejšie sledovanie.

3D ZVUKOVÝ SYSTÉM ZNAČKY HONDA

Inštalujte si tento kompaktný digitálny 

procesor (CDP) a vytvorte si vo svojej 

Honde Civic virtuálnu koncertnú sálu. 

Budete sa cítiť, akoby ste počúvali 

svojich obľúbených umelcov naživo.

BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA NA TELEFÓN

Bezdrôtová nabíjačka značky Honda zabezpečí, 

aby vášmu smartfónu nikdy nedošli sily.  Stačí, 

ak svoj smartfón položíte na integrovanú 

nabíjaciu podložku. Na jednoduché nabíjanie už 

nepotrebujete žiadne káble. 
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CESTOVANIE
Ťažné zariadenia, mreže pre psy, nosiče 

lyží a rohože do batožinového priestoru, 

všetko, čo potrebujete, aby ste svoj 

život využili na maximum a vyťažili čo 

najviac zo svojej Hondy Civic.
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THULE NOSIČ BICYKLOV – COACH

Odnesie dva bicykle, jednoducho sa inštaluje, má sklápaciu funkciu, ktorá zabezpečuje 

ľahký prístup do batožinového priestoru, a je vybavený systémom proti odcudzeniu. 

Dodáva sa s 13-kolíkovým konektorom a vyžaduje si 13-kolíkový kábel pre prívesy.

THULE NOSIČ BICYKLOV – EASYFOLD  

Tento skladací nosič bicyklov robí presne to, čo naznačuje jeho názov: ľahko sa skladá 

a pomôže vám s prenášaním a skladovaním. Odnesie dva bicykle, jednoducho sa 

inštaluje, má sklápaciu funkciu, ktorá zabezpečuje ľahký prístup do batožinového 

priestoru, a je vybavený bezpečnostným systémom proti odcudzeniu.

STREŠNÝ NOSIČ 

Užite si každé dobrodružstvo a pribaľte 

si na strechu oveľa viac. Vhodné na 

nosič lyží a snowboardov a strešný box. 

Pre vozidlá s nesklenenou strechou.

NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDOV

Tento uzamykateľný nosič bezpečne odnesie 

štyri páry lyží alebo štyri snowboardy.

STREŠNÝ NOSIČ THULE

Využite priestor vnútri svojej Hondy Civic 

na maximum tak, že náklad umiestnite do tohto 

štýlového a uzamykateľného strešného boxu. 

K dispozícii s kapacitou 410 L, 400 L a 320 L.
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VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU S PRIEČKAMI 
Vodotesná, protišmyková a umývateľná podložka do batožinového 

priestoru má zvýšené okraje, ktoré chránia váš batožinový priestor 

pred nečistotou a rozliatymi kvapalinami. Dodáva sa aj s užitočnými 

priečkami, ktoré pomáhajú náklad zaistiť a usporiadať.

MREŽA PRE PSA

Chráňte svojho psa v zadnej časti 

vozidla pomocou našej mreže, 

ktorá sa jednoducho inštaluje.

SIEŤ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Bráni presúvaniu nákladu v batožinovom 

priestore. Táto sieť do batožinového 

priestoru je dodávaná s háčikmi, ktoré sa 

prichytia k štandardným upínacím krúžkom 

v batožinovom priestore.

ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

 Pevná a flexibilná podložka do batožinového 

priestoru, ktorá chráni batožinový priestor 

pred nečistotami a vlhkosťou. 

ODPOJITEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE

S ťažným zariadením značky Honda ľahko 

odtiahnete karavan alebo príves. Keď nie je 

potrebné, dá sa odpojiť. Ťažná kapacita 1400 kg 

a 75 kg zvislého zaťaženia (v závislosti 

od motora a typu prevodovky). K dispozícii aj 

ako pevné ťažné zariadenie.

BALÍK NÁKLADU

Ochráňte svoju Hondu Civic pred blatom, poškriabaním a ryhami a udržujte ju čistú a bezpečnú. 

Balík zahŕňa: Podložka do batožinového priestoru s priečkami, gumové rohože 

so zvýšeným okrajom a ochranné dekorácie prahu batožinového priestoru. Doplnky 

z balíka nákladu sú k dispozícii aj ako samostatné príslušenstvo.
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PREHĽAD
Prispôsobte si Hondu Civic s originálnym príslušenstvom.

Čísla dielov a obsah sa môžu meniť.  

Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.

ŠPORT A DIZAJN

OPIS ČÍSLO DIELU

Oranžový rad

Zahŕňa: Predná lišta, postranné 

lišty, zadný difuzér, kryty zrkadiel a 

zvýraznenie palubnej dosky

08E0P-TGL-0RANL

Čierny rad

Zahŕňa: Predná lišta, postranné 

lišty, zadný difuzér, kryty zrkadiel

08E0P-TGL-BLAC

Predná lišta – toskánska oranžová 08F01-TGL-6R0

Predná lišta – Berlina Black 08F01-TGL-6V0

Spojler zadných výklopných dverí
– Crystal Black
– White Orchid Pearl
– Lunar Silver
–  Brilliant Sporty Blue
– Rallye Red
– Metalíza
– Sonic Grey

08F02-TGL-610
08F02-TGL-630
08F02-TGL-650
08F02-TGL-660
08F02-TGL-680
08F02-TGL-6J0
08F02-TGL-6K0

Zadný difuzér – toskánska 

oranžová

08F03-TGL-6R0 

Zadný difuzér – Berlina Black 08F03-TGL-6V0 

Postranné lišty – toskánska 

oranžová

08F04-TGL-6R0

ŠPORT A DIZAJN

OPIS ČÍSLO DIELU

Postranné lišty – Berlina Black 08F04-TGL-6V0

Kryty zrkadiel – toskánska oranžová 08R06-TGL-610 

Kryty zrkadiel – Berlina Black 08R06-TGL-620 

Športové pedále 

– pre automatickú prevodovku

– pre manuálnu prevodovku

08U74-TEA-600
08U74-TEA-600A

17˝ zliatinové kolesá Cura

17˝ kompletné kolesá Cura

08W17-TGL-600
08W77-TGL-600K

18˝ zliatinové kolesá Apollon

18˝ kompletné kolesá Apollon

08W18-TGL-600
08W78-TGL-600K

ŠPORT A DIZAJN

OPIS ČÍSLO DIELU

18˝ zliatinové kolesá Hexia

18˝ kompletné kolesá Hexia 

08W18-TGL-600C
08W78-TGL-600CK

Poistná matica kolies – strieborná

Poistná matica kolies – čierna

08W42-SJD-602
08W42-T7S-0000

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

Parkovacia kamera 08A77-TEA-6B0

Ochranný balík 
– Crystal Black 
– White Orchid Pearl
– Lunar Silver
–  Brilliant Sporty Blue 
– Rallye Red
– Metalíza
– Sonic Grey

08E0P-TGL-PR01
08E0P-TGL-PR03
08E0P-TGL-PR05
08E0P-TGL-PR06
08E0P-TGL-PR08
08E0P-TGL-PR0J
08E0P-TGL-PR0K

Dekorácie prahu batožinového 

priestoru 

08F07-TGL-600

Výstražný trojuholník 08M09-SMG-600

Predné a zadné zásterky 08P00-TGL-600

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

OPIS ČÍSLO DIELU

Chránič prahu batožinového 

priestoru

08P01-TGL-600

Postranné lišty karosérie 
– Crystal Black 
– White Orchid Pearl
– Lunar Silver
–  Brilliant Sporty Blue
– Rallye Red
– Metalíza
– Sonic Grey

08P05-TEA-610A
08P05-TEA-630A
08P05-TEA-650A
08P05-TEA-660A
08P05-TEA-680A
08P05-TEA-6J0A
08P05-TEA-6K0A

Kryt čelného skla 08P38-TED-600

Predné hmlovky – typ LED 08V31-TGG-600

Sada predných hmloviek – typ 

žiarovky – pre automobily na 

benzínový pohon. 

08V31-TGG-K600L

Fluorescenčná vesta (10 v balení) 08YAA-9R6-601

Lekárnička (10 v balení) 08Z25-9R6-601 
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Čísla dielov a obsah sa môžu meniť.  

Pre najpresnejšie informácie sa obráťte na svojho miestneho predajcu značky Honda.

POHODLIE A INTERIÉR

OPIS ČÍSLO DIELU

Balík osvetlenia 08E0P-TGL-ILLL

Balík osvetlenia – Sport 08E0P-TGL-ILLSL

Modré predné ambientné 

osvetlenie priestoru nôh

08E10-TEA-600

Predné ambientné osvetlenie 

priestoru nôh – Sport

08E10-TEA-600A

Červené osvetlené prahové lišty 

dvier 

08E12-TEA-600

Červené osvetlené prahové lišty 

dvier – Sport

08E12-TEA-600A

Osvetlenie konzoly 08E16-TEA-610C

Osvetlenie konzoly – Sport 08E16-TEA-610A

Osvetlenie zárubne dvier 08E20-TEA-600

Osvetlenie zárubne dvier – Sport 08E20-TEA-600A

POHODLIE A INTERIÉR

OPIS ČÍSLO DIELU

Prahové lišty dvier 08F05-TEA-600

Štandardné podlahové rohože 08P14-TEA-620A

Elegantné podlahové rohože 08P15-TEA-610A

Predné zakladacie gumené rohože 08P18-TEA-610A

Zadné zakladacie gumené rohože 08P19-TEA-610A

Detská autosedačka skupina 0+ 

Baby-Safe ISOFIX Base

08P90-E13-600

Detská autosedačka skupina 1 Duo 

Plus ISOFIX

08P90-TA2-603

Detská autosedačka skupina 0+ 

Baby-Safe Plus

08P90-TA2-605D

Autosedačka skupina 2/3 KIDFIX 

XP booster

08P90-TGL-600

Popolník 08U25-TEA-610A

POHODLIE A INTERIÉR

OPIS ČÍSLO DIELU

Vešiak na kabáty 08U08-E6J-610D

KOMUNIKÁCIA

OPIS ČÍSLO DIELU

3D zvuková sada Honda 

– pre štandardný zvuk

– pre digitálny zvuk

08A53-TGL-K600A
08A53-TGL-K600B

Bezdrôtová nabíjačka 08U58-TEA-610A

Stojan na tablet 08U08-E6J-610C

JAZDA

OPIS ČÍSLO DIELU

Balík nákladu 08E0P-TGL-CARGL

Strešný nosič 08L02-TED-600A

Thule nosič bicyklov – Coach 08L14-E09-C00

Thule nosič bicyklov – EasyFold 08L14-E09-E00

JAZDA

OPIS ČÍSLO DIELU

Nosič lyží a snowboardov 08L03-TA1-601G

Strešný nosič Thule 410 L 08L20-E09-M20

Strešný nosič Thule 320 L 08L20-E09-M60

Strešný nosič Thule 400 L 08L20-E09-T20

Pevné ťažné zariadenie s 

13-kolíkovým prívesovým postrojom

08L90-TGL-K13P

Odpojiteľné ťažné zariadenie s 

13-kolíkovým prívesovým postrojom

08L92-TGL-K13P

Sieť do batožinového priestoru 08L96-TEA-600A

Rohož batožinového priestoru 

– Sport

08P11-TEA-600

Mreža pre psa 08U35-TGL-600

Podložka do batožinového priestoru 

s priečkami

08U45-TGL-600 

25 26




