
"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: תל-אביב: סניף ראשי, יצחק שדה 17, 03-6255625. ירושלים: סניף ירושלים, פייר קניג 38 א.ת. תלפיות, 
02-6799977. חיפה: סניף חיפה, דרך יפו 139, 04-9110600. נצרת: סניף נצרת, פאולוס השישי 1, צומת נצרת עפולה,04-9110500. רעננה: סניף רעננה, 
התדהר 3 א.ת חדש, 09-7628700. פתח תקוה: סניף פתח-תקוה, ז'בוטינסקי 96, 03-6338800. ראשון לציון: מרכז שירות ומכירות: השר חיים שפירא 25, 
03-9433600. אשדוד: סניף אשדוד, האורגים 29, 08-6223333. באר-שבע: "מאיר" א.ל. שרותי רכב, הסדנא 7, 08-6274333. מעלות: רויאל מוסך וסוכנות 
בע”מ, שלמה שרירא א.ת. קורן, 04-9570320. עפולה: א.א. שרותי רכב, שד' מנחם בגין 196, 04-6402404. מפרץ חיפה: ארז פרטיות, האשלג 27, 
04-8477277. חדרה: סוכנות רכב "גילרון", צה"ל 44, 04-6344461. נתניה: א.כ. טופקאר בע"מ הכדר 47, א.ת. ישן, 09-8610581. רחובות: רפי ורפי מוסכים, 

משה יתום 7, א.ת רחובות, 08-9362994. אשקלון: מוסך בני את דוד, המרכבה 16 א.ת. צפוני, 08-6754789. 
מחלקת עסקים וציי רכב: יצחק שדה 17 תל-אביב, 03-6255630. מוקד שירות ללקוחות 03-9182100.

כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים 
ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. נתוני היצרן לצריכת הדלק על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה 
מוסמכת לפי התקן האירופאי EC715/2007 בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובינעירונית. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם 
כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את 

הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.
*אחריות ל- 3 שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

הדנוה תוחוקלל חוטיבה תינכות
honda.co.il)2099 *)מהנייד
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מכונית 
שנבנתה 
עבור נהגים

הסיוויק 4 דלתות החדשה עוצבה והונדסה 
נועזת  רוח  בתוכה  מגלמת  היא  מחדש. 
למצוינות  שאיפתנו  ואת  חדשנות  של 
מכנית הנדסית. התוצאה היא מכונית עם 
ספורטיבית,  ונשמה  ייחודיים  מאפיינים 
מלוטשת  לנהיגה,  ומהנה  מרגשת  מכונית 
מכונית  זוהי  הכל  מעל  במיוחד.  ונוחה 

שנבנתה להתאים בדיוק עבורך.



עיצוב
מלא נוכחות

העיצוב העכשווי של הסיוויק הוא ללא ספק עיצוב 
מיוחד, חלק וספורטיבי, הכולל בתוכו שילוב ייחודי 
של קווים מפוסלים וקימורים אתלטיים. המכונית 
נבנתה  ובראשונה  בראש  אך  בקפדנות,  עוצבה 

לנהיגה מהנה!





הסיוויק
שלך







להרגיש חלק ממנה
הסיוויק מספקת משוב ובקרה מצוינים הודות לתנוחת הנהיגה הארגונומית שלה ולמערכת 
ההיגוי החדשנית, המעניקים חוויית נהיגה מרתקת. המתלים כויילו להתנהגות דינמית והם 
כוללים מתלה רב חיבורי מאחור ומתלה מקפרסון מלפנים. בחנו ותכננו מחדש כל חלק 
במכונית, יצרנו מרכב מחומרים בעלי חוזק גבוה כדי לצמצם כמה שיותר את המשקל 
ולהעניק לגוף הסיוויק קשיחות בשילוב עם זריזות. הטכנולוגיות הללו שולבו יחד כדי ליצור 

את ההונדה סיוויק המתקדמת והספורטיבית שייצרנו אי פעם.



מרחב השליטה שלך
תא הנוסעים העצום של הסיוויק החדשה מקיף אותך באיכות ובנוחות 
וכולל משטחים רכים למגע, מושבים תומכים ולוח מכשירים רחב ומקיף. 
אנו רוצים שתיהנה מכל נסיעה ולכן יצרנו סביבה שתעניק לך תחושה 
אמיתית של חיבור למכונית. תנוחת הנהיגה הארגונומית והספורטיבית, 
בשילוב עם מערכת היגוי חדשה בעלת תיבת הגה כפולה, מעניקות לך 

שליטה ותגובה מצוינות.





איכות במגע ידך
המידע  ורוב  ופשוטה  נקייה  בצורה  עוצב  הפנים  חלל 
יצרנו  נגיעה.  ובמרחק  והציוד נמצאים בשדה הראייה שלך 
מכל  יותר  ליהנות  לך  המאפשרות  שימושיות  טכנולוגיות 
נסיעה. לדוגמה מסך המגע הרב-תכליתי, בקרת אקלים, 

בקרת שיוט ובלם חניה אלקטרוני חכם חדש.

היקפי  ראייה  שדה  לך  לספק  כדי  עוצבה  החדשה  הסיוויק 
הוא  הפנים  חלל  בקלות;  החוצה  להביט  שתוכל  כדי  מצוין 

מקום שקט ומרגיע לשהייה.





במערכת  מצויד  החדש   VTEC טורבו  ל'  ה-1.5  מנוע 
שסתומים  ובבקרת  המשתנה  השסתומים  תזמון 
 Earth Dreams אלקטרונית הייחודית שלנו ובטכנולוגיית
מפתח  הוא  והיעילות.  הביצועים  לשיפור  החדשנית 
הספק מרשים של 182 כ"ס ומשודך אל תיבת הילוכים 
רציפה )CVT( אוטומטית בעלת 7 הילוכים המספקת 

לך תגובה ספורטיבית והאצה חלקה ומהירה.

מערכת זיהוי תמרורים
תמרורים  מזהה  התמרורים  זיהוי  מערכת 
רגע  בכל  הצג.  דרך  אליך  זה  מידע  ומעבירה 

נתון היא יכולה להציג שני תמרורים.
פעולת  של  חכם  שילוב  חכם  מהירות  מגביל 
מגביל המהירות המתכוונן הקיימת עם מערכת 
את  אוטומטית  להגדיר  כדי  תמרורים  זיהוי 
ידי  על  שזוהתה  למהירות  המהירות  הגבלת 

מערכת זיהוי התמרורים.

בקרת שיוט אדפטיבית חכמה
מערכת זו מזהה אם רכב מסוים, הנע בנתיב 
והיא  מלפנים  אותך  "לחתוך"  מתכנן  סמוך, 
מבעוד  שלך  הסיוויק  מהירות  את  מתאימה 
מועד. היא גם מסייעת לך לשמור מרחק בינך 
ובין הרכב שלפניך כך שלא תצטרך לשנות את 

מהירותך.

מהירות  מעקב  עם  אדפטיבית  שיוט  בקרת 
נמוכה*

פעולה זו שומרת על מהירות השיוט שהוגדרה 
אם  שלפניך.  הרכב  ובין  שבינך  המרחק  ועל 
הרכב שזוהה נעצר, המערכת מאיטה ועוצרת 
דוושת  על  ללחוץ  שתצטרך  בלי  רכבך  את 
שוב  מתחיל  שלפניך  שהרכב  ברגע  הבלמים. 
לנוע, כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על דוושת 

ההאצה כדי לחדש את פעולת המערכת.

*מעקב מהירות נמוכה זמין רק בגרסאות עם 
.CVT תיבת הילוכים אוטומטית רציפה

CMBS מערכת בלימה אוטונומית
כאשר קיים סיכוי להתנגשות עם רכב או עם 
ובו  הסכנה  על  תתריע  זו  מערכת  רגל,  הולך 
בזמן תאט את מהירות הנסיעה בכדי להפחית 

כל סיכוי לפגיעה ולנזק. 

אזהרת מעבר נתיב
שתפעיל  מבלי  מהנתיב  יוצאת  המכונית  אם 
את תאורת האיתות, המערכת תספק התראה 
לבך  תשומת  את  להסב  כדי  וקולית  חזותית 

לעובדה שעליך לחזור לנתיב הנסיעה שלך.

מערכת סיוע למניעת סטייה מהכביש
הקדמית,  השמשה  על  המותקנת  מצלמה, 
ומשתמשת  מהכביש  סוטה  הרכב  אם  מזהה 
תיקון  לבצע  כדי  החשמלי  ההגה  במערכת 
שלו.  הנסיעה  נתיב  בתוך  הרכב  את  ולשמור 
בתנאים מסוימים, היא יכולה גם להפעיל את 

הבלמים.

מערכת עזר לשמירה על נתיב
מסייעת לך לנסוע במרכז הנתיב שלך, ומעניקה 
לך חוויית נהיגה נטולת דאגות על ידי הפחתת 
הדרוש  והמאמץ  תיקון  פעולות  לבצע  הצורך 

לנהיגה בדרכים מהירות.

HONDA SENSING* היא אחת החבילות המתקדמות ביותר של טכנולוגיות בטיחות 
נוסעיך. מערכת בלימה לשיכוך עוצמת ההתנגשות  ועל  המתוכננות לשמור עליך 
אם קיים סיכוי להתנגשות עם רכב או עם הולך רגל, מערכת זו תתריע בפניך מפני 

הסכנה וגם תאט את מהירותך כדי לסייע בהפחתת חומרת ההתנגשות.

כוחם של ביצועים
1.5 ל' טורבו

*קיים בדגם 1.5 ל' בלבד.





הבטיחות שלך מעל הכל
 אנו מתחייבים לשמור על בטיחותך - זו הסיבה שהשקענו
משאבים הנדסיים חכמים רבים בתכנון הסיוויק החדשה.

מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגים
מערכת אזהרת לחץ האוויר בצמיגים מאפשרת לך לדעת אם לחץ 
ניפוח הצמיגים שלך תקין. היא יכולה לדוגמה לתת לך אזהרה מראש 

במקרה של נקר הגורם לירידה איטית בלחץ הניפוח.

ADVANCED COMPATIBILITY ENGINEERING

 Advanced Compatibility Engineering מבנה שילדת המרכב בטכנולוגיית
סופג את אנרגיית ההתנגשות החזיתית בצורה שווה על פני כל הרכב, 

ומסייע בהגנה על הנוסעים.

מערכת בקרת יציבות
יציבות עם בקרת אחיזה מנטרת את רמת האחיזה  מערכת בקרת 
ומחשבת את מידת הכוח המדויקת הדרושה להאצה או לבלימה ובכך 

משפרת את השליטה במהלך האצה, בלימה או פנייה.





התאמה 
מושלמת

כאשר אתה נהנה ויודע לנצל כל רגע 
איך  פלא  ממש  זהו  לעיתים  בחיים, 
ביום אחד. טוב לדעת  הספקת הכול 
הסיוויק  שלך,  ואתגר  תכנון  שבכל 

החדשה ניצבת לצידך. 







CIVIC ELEGANCE
1.6 ל׳ 125 כ״ס

   VTEC





CIVIC ELEGANCE
1.5 ל׳ 182 כ״ס
 VTEC  TURBO



מקוריים בהתקנה מקומית*לבחירתך מגוון צבעים ואביזרים 

RALLYE RED LUNAR SILVER METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICTAFFETA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL



מקוריים בהתקנה מקומית*לבחירתך מגוון צבעים ואביזרים 

*דוגמאות הצבעים והאביזרים מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוֿס, תתכנה סטיות מהצבעים והאביזרים בפועל.
מגוון הצבעים והאביזרים כפוף לשינויים על-פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי.

פס קישוט לדלת

ספויילר אחורי

מתקן לאופניים

RALLYE REDPOLISHED METAL METALLIC

MIDNIGHT BURGUNDY PEARL



מפרט טכני ואבזור
Technical Specification

Elegance - Auto
1.6 CVT

 Elegance - Auto
1.5 Turbo CVT

 Engine & Transmissionמנוע ותיבת הילוכים

VTECסוג מנוע
 Petrol-בנזין

טורבו בנזין  
VTEC  Turbo Petrol

Engine type

15971498Displacement (cc)נפח מנוע )סמ"ק(

Euro 6Euro 6Emission standardתקן פליטה

9595Fuel requiredסוג דלק

CVT 7Tansmission - 'אוטו CVT - 'אוטותיבת הילוכים

 Steering wheel paddle shift-העברת הילוכים מגלגל ההגה

Performanceביצועים

125/6500182/6000Engine maximum power (PS @ rpm)הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(

152/4300220/1700Engine maximum torque (Nm @ rpm)מומנט מרבי )ניוטון מטר/סל"ד(

15.5/430022.42/1700Engine maximum torque (Kgm @ rpm)מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

km/h (seconds) 100 - 11.68.10תאוצה 100 - 0 קמ"ש )שניות(

196200Maximum speed (km/h)מהירות מרבית )קמ"ש(

Fuel Economy & Emissionsצריכת דלק ומדדי זיהום אוויר*

9.27.8Urban cycle (l/100km)נסיעה עירונית )ליטר/100 ק"מ(

5.24.7Extra urban (l/100km)נסיעה בין עירונית )ליטר/100 ק"מ(

6.75.8Combined (l/100km)נסיעה משולבת )ליטר/100 ק"מ(

153132Combined CO2 (g/km)פליטת CO2 )גרם/ק"מ(

98Israeli emission standardדרגת זיהום אוויר תקן ישראלי

Dimensions, Capacity & Weightsממדים, קיבולת ומשקלים

46484648Overall length (mm)אורך כללי )מ"מ(

17991799Overall width (mm)רוחב כללי )מ"מ(

14161416Overall height - unladen (mm)גובה )מ"מ(

26982698Wheelbase (mm)בסיס גלגלים )מ"מ(

15431543Tread front (mm)מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(

15571557Tread rear (mm)מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

124124Ground clearance - with driver (mm)מרווח גחון - עם נהג )מ"מ(

55Maximum seating capacity (persons)מס' מושבים )אנשים(

10.910.6Turning circle - at wheel centre (m)רדיוס סיבוב מינימלי )מ'(

2.222.22Steering wheel lock to lock (wheel turns)גלגל הגה, מנעילה לנעילה )סיבובי הגה(

)VDA 519519תא מטען  )ליטרים, בשיטתTrunk capacity (litres, VDA method) 

4646Fuel tank (litres)מיכל דלק )ליטרים(

12601310-1348Kerb weight (kg) - 1250משקל עצמי )ק"ג(

500500Maximum towing weight unbraked (kg)משקל גרירה מרבי  ללא בלמי גרור )ק"ג(

*נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר עפ״י נתוני היצרן.



Standard  סטנדרט   Not included )—( לא קיים   Option at extra charge  אופציה בתשלום נוסף

*בהתקנה מקומית

Elegance - Auto
1.6 CVT

 Elegance - Auto
1.5 Turbo CVT

Safety & Securityבטיחות ובטחון

 i-SRS כרית אוויר לנהג דו-שלביתDriver i-SRS airbag (dual stage inflation)

Passenger SRS airbag with cut off switchכרית אוויר SRS לנוסע עם מתג ניטרול

Side airbags (front)כריות אוויר צידיות )קדמיות(

Side curtain airbags (front and rear)כריות אוויר מסוג "וילון" )קדמיות ואחוריות(

Whiplash lessening front headrests-משענות ראש קדמיות למניעת פציעות "צליפת שוט"

ABSABS (Anti-Lock Braking System) )מערכת למניעת נעילת גלגלים(

)EBD( מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוניתElectronic Brakeforce Distribution (EBD)

)BA( מערכת עזר לבלימהBrake Assist (BA)

)VSA( מערכת בקרת יציבותVehicle Stability Assist (VSA)

)HSA( מערכת עזר לזינוק בעלייהHill Start Assist (HAS)

חגורות בטיחות במושב הקדמי עם מנגנון גלילה דו-שלבי 
הננעל במקרה חירום

Front Seat Belts with 2 Stage Emergency Locking 
Retractor 

חגורות בטיחות במושב האחורי עם מנגנון גלילה הננעל 
)ELR( במקרה חירום

Rear Seat Belts with Emergency Locking Retractor 
(ELR)

ISO Fix Points (Outer Rear Seats)נקודות קיבוע ISO Fix )במושבים האחוריים החיצוניים(

Emergency stop signalאיתות בלימת חירום

)DWS( מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגיםDeflation Warning System (DWS)

Collision Mitigation Braking System-מערכת בלימה לשיכוך עוצמת ההתנגשות

Forward Collision Warning-אזהרה מפני התנגשות חזיתית

Lane Keeping Assist System-מערכת עזר לשמירה על נתיב

Lane Departure Warning-אזהרת סטייה מנתיב

Road Departure Mitigation-מערכת למניעת סטייה מנתיב

Intelligent Speed Limiter-מגביל מהירות חכם

Intelligent - Adaptive Cruise Control-בקרת שיוט אדפטיבית חכמה

Traffic Sign Recognition System-מערכת זיהוי תמרורים

Low Speed Following-מעקב במהירות נמוכה

Mobileye-מערכת מובילאיי*

Selectable door unlock-שחרור נעילת דלתות הנתנת לבחירה

Remote central locking with 2 jack knife keysנעילה מרכזית עם שני להבי מפתח נשלפים

Interior Trimגימור פנים הרכב

Fabric upholsteryריפוד בד

Leather steering wheelגלגל הגה מעור

Alloy pedals-דוושות אלומיניום
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Standard  סטנדרט   Not included )—( לא קיים   Option at extra charge  אופציה בתשלום נוסף

Elegance - Auto
1.6 CVT

 Elegance - Auto
1.5 Turbo CVT

Function & Technologyתפקוד וטכנולוגיה

)ECON( מצב חסכוניECON mode

 Electric Power Steering (EPS-Motion Adaptive )הגה כוח חשמלי )EPS( עם תגבור משתנה

Electronic parking brake with automatic brake holdבלם חניה חשמלי עם החזקת בלם אוטומטית

Paddle shift-ידיות החלפת הילוכים )"מנופים"(

Comfort & Convenienceנוחות ונוחיות

A/C בקרת אקלים אוטומטית-Climate control auto a/c

A/C בקרת אקלים כפולה אוטומטית-Climate control dual auto a/c

Cruise control & adjustable speed limiterבקרת שיוט ומגביל מהירות

Rain sensing auto wipersחיישן גשם ומגבים אוטומטיים

Dusk sensing auto lightsחיישן תאורה ופנסים אוטומטיים

Parking sensors (front and rear)חיישני חניה )קדמיים ואחוריים(

 Electric windows (one touch)חלונות חשמליים )פתיחה/סגירה בלחיצה(

חלונות חשמליים )פתיחה/סגירה בלחיצה והפעלה באמצעות 
השלט רחוק(

-Electric windows (one touch) & key fob operation)

Tilt and telescopic steering wheelגלגל הגה טלסקופי וכוון לגובה

Electric adjustable and heated door mirrorsמראות צד חשמליות מתכווננות הכוללות חימום

 Remote retractable door mirrorsמראות צד חשמליות מתקפלות 

 Remote retractable door mirrors (+key fob-מראות צד חשמליות מתקפלות )+ הפעלה באמצעות השלט(
operation)

Sunvisor vanity mirrors with illuminationמראות איפור עם תאורה במגני השמש

Accessory socket 12V (front)שקע אביזרים 12V )קדמי(

Driver seat manual height adjustmentכוונון ידני לגובה מושב הנהג

Driver seat power lumbar adjust-כוונון חשמלי של תמיכת המותניים במושב הנהג

 Centre console with sliding armrest and storage-קונסולה מרכזית עם משענת יד מתכווננת ותא אחסון
compartment

Rear seat armrest with cupholder-משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות

Front heated seats-חימום מושבים קדמיים 

Rear seat 60/40 fold downמושב אחורי מתקפל 60/40

Interior Lightsתאורת פנים הרכב

Meter blue illuminationתאורת לוח מחוונים כחולה

Map light (front)תאורת מפות )קדמית(

Ambient light-תאורת אווירה

Trunk lightתאורת תא מטען

Glove box lightתאורת תא כפפות

Courtesy light (front and rear)תאורת כניסה )קדמית ואחורית(



תיאור דגםקוד דגם

Civic 4D 1.6 Elegance
Civic 4D 1.5 Elegance

EC715/2007*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

32 4 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם
זיהום אוויר

  Civic 4D 1.6
 Eleganceדרגה 5.29בינעירוני9.2עירוני

  Civic 4D 1.5
 Eleganceדרגה 4.78בינעירוני7.8עירוני

רמת האבזור הבטיחותי: 7

רמת
בטיחות
גבוהה

10 2 3 4 5 6 7 רמת8
בטיחות

נמוכה
הדרגה מחושבת לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 

)ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי(, תשע"ז-2016

Standard  סטנדרט   Not included )—( לא קיים   Option at extra charge  אופציה בתשלום נוסף

Elegance - Auto
1.6 CVT

 Elegance - Auto
1.5 Turbo CVT

Audio & Communicationsמערכות שמע ומידע

Honda CONNECT 7" touchscreen-מסך מגע מקורי Honda Connect  7 אינץ'

Multimedia-מערכת מולטימדיה*

USB שקע x 1-1 x USB

HDMI שקע/USB שקעי x 2-2 x USB Jack / HDMI Jack

68Speakersרמקולים  

Steering wheel remote audio controlבקרת שמע על גלגל ההגה

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT)מערכת BT מובנית 

Exterior Lightsתאורה חיצונית

Halogen headlightsפנסי הלוגן

)HSS( )"מערכת תמיכה באורות הדרך )"גבוהים-Highbeam Support System (HSS)

Headlight washers-מתזי פנסים ראשיים

Front fog lightsפנסי ערפל קדמיים

LED daytime running lightsנוריות LED לנהיגה בשעות היום

טיימר הפעלה/כיבוי אוטומטי לפנסים הראשיים )חזרה הביתה/
יציאה מהבית(

Headlight auto on/off timer (coming home/leaving 
home)

Wheels & Exteriorגלגלים ואבזור חיצוני

Sunroof-חלון שמש חשמלי

Alloy wheels "16-חישוקי סגסוגת 16 אינץ'

Alloy wheels "17-חישוקי סגסוגת 17 אינץ'

 215/55 R16 צמיגים-Tyres 215/55 R16

 215/50 R17 צמיגים-Tyres 235/45 R17

 Spare Temper Tyreגלגל חלופי זמני

*בהתקנה מקומית





חלומות בהחלט
נועדו להתגשם

חלומות נועדו לתת השראה, הם דוחפים אותך להשיג יותר ולהגיע רחוק יותר. הם 
מביאים רעיונות חדשניים וטכנולוגיה חסרת פשרות. החלומות נותנים לנו את הכוח 

לשבור שיאים, כמו בסיוויק. הם מאפשרים לנו לבנות את "מכונית העל" –
הונדה NSX הייחודית.

 ASIMO החלומות שלנו על עולם טוב יותר מפיחים חיים ברובוט האנושי המתקדם
הם  על,  אל  לטוס   HONDA JET שלנו  המנהלים  למטוס  גורמים  הם  שפיתחנו, 
מעלים חיוך מדי יום על פניהם של מיליוני רוכבי הונדה ברחבי העולם כולו. כל אלו 
הם פירות חלומותינו שהתגשמו והידע שצברנו, והעשייה המופלאה הזו מופנית 

באהבה גדולה לתוצרת שלנו ובכלל זה כמובן גם להונדה סיוויק החדשה.


