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 מכונית
 שנבנתה

ר נהגיםעבו
מחדש, ונבנתה תוכננה החדשה הסיוויק 

חדשה רוח בתוכו מגלם הדלתות 5 דגם 
למצוינות שלנו השאיפות ואת חדשנות של 

 בעלת מכונית התוצאה הנדסית. מכאנית 
ספורטיבית,ונשמה ייחודיים מאפיינים
 מלוטשת לנהיגה, ומהנה מרגשת מכונית 

מכוניתזוהי הכל מעל במיוחד. ונוחה
 שנבנתה להתאים בדיוק עבורך.





 
 
 
 

 עיצוב
מלא נוכחות

ספק ללא הוא הסיוויק של העכשווי העיצוב 
בתוכו הכולל רטיבי,וספו חלק מיוחד, עיצוב 
וקימורים מפוסלים קווים של ייחודי שילוב 

 אך בקפדנות, שעוצבה מכונית אתלטיים. 
 אשונה, נבנתה לנהיגה מהנה!אש וברבר
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 מנועי הדור
 א שלנוהב

לסיוויקלתת כדי חדשים רבוטומנועי שני רנויצ
רותךאפשב לחזותה. המתאימים וחיסכון כוח החדשה 
VTEC מנוע בין לבחור  TURBO עוצמתי ל'1.5 של בנפח
 של בנפח VTEC TURBO מנוע לבין כ"ס 182 עם ומעודן 

מתאפיינים שניהם כ"ס- 129 עם וחסכוני יעיל ל' 1.0
 מושלם איזון המספקת שלנו Earth Dreams בטכנולוגיית 

 בין ביצועים וחיסכון.





 
 
 
 
 
 
 

 להרגיש חלק ממנה
הנהיגהלתנוחת הודות מצוינים ובקרה משוב מספקת הסיוויק

נהיגה חוויית המעניקים החדשנית, ההיגוי ולמערכת שלה הארגונומית 
חיבורי רב מתלה כוללים והם דינמית להתנהגות כויילו המתלים מרתקת. 
במכונית, חלק כל מחדש ותכננו בחנו מלפנים. מקפרסון ומתלה מאחור 

את שיותר כמה לצמצם כדי גבוה חוזק בעלי מחומרים מרכב יצרנו 
הטכנולוגיות זריזות. עם בשילוב קשיחות הסיוויק לגוף ולהעניק המשקל 

 והספורטיבית המתקדמת סיוויק ההונדה את ליצור כדי יחד שולבו הללו 
 שייצרנו אי פעם.





 
 
 
 
 
  

 מרחב
 חוצה
גבולות

אחת אשהי מכונית האמיתי, לעולם מכונית לעצב רצינו 
את לקחת כדי מספיק וגמישה בקטגוריה ביותר מהמרווחות 

הודות במיוחד שימושית הסיוויק להציע. לחיים שיש מה כל 
פעולות את להקל כדי המטען תא דלת של רחב לפתח 

מפוצלים מתקפלים אחוריים מושבים ריקה,והפ ההעמסה 
 הניתן מתקפל מטען תא וכיסוי 60:40 של ביחס ושימושיים 

 לתפעול בעזרת יד אחת.





 

 
 
 
 

 

 התאמה
 מושלמת

רגע כל לנצל ויודע נהנה אתה אשרכ
איך פלא ממש זהו לעיתים בחיים, 

 לדעת טוב אחד. ביום הכול הספקת 
הסיוויקשלך, ואתגר תכנון שבכל

 החדשה ניצבת לצידך.



 

 
 
 
 
 
 

 איכות
 במגע ידך

ובאיכותבנוחות עצמך את קףה
ורכיבים למגע נעימים חומרים לצד 

שימושיות טכנולוגיות ייצרנו יוקרתיים. 
עם והמידע הבידור מערכת כגון רבות, 
דו-אזורית, אקלים בקרת מגע, מסך 
 כל להפוך כדי חדש חשמלי חניה ובלם 

 נסיעה למהנה יותר.







 
 

 
 
 
 
 
 

 מרחב
 השליטה
שלך!

מדוע לראות תוכלו והמפוסל, ךהתומ מהמושב 
הנוסעים מתאי אחד את יש שלכם לסיוויק 

מחוונים לוח השוק. בפלח והנעימים המרווחים 
לתפעול ידידותית נהג סביבת ומרהיב, רחב 

משטחים יצרנו מצוין. היקפי ראיה שדה וכן 
 שנותר מה כל המרחב, את המדגישים ארוכים 

 הוא להרגיש חופשי ונינוח וליהנות מהנהיגה.



 
 
 
 

    

 סיוויק ספורט
L1.5 רבוטו

הכפול המפלט וצינור הסיוויק של וההחלטית השרירית העמידה 
ותקיף עוצמתי מראה החדשה ספורט לסיוויק מעניקים והמרכזי 

אווירודינמית,וה המושחזת המרכב ערכת בכביש. וגם בחניה 
 בקצה הרוח ומסיט הדרמטיים האחוריים הפנסים עם בשילוב 

אה האסתטי המרשים שלה.רמים למרהגג תו

 ל' 1.5 של בנפח VTEC TURBO מנוע עם זמין הספורט דגם 
 רה אולטימטיבית.רג עם מפרט עשיר יותר ויוקוהוא משוד







 
   

 
 
 

הפועלים העוצמתיים הראשיים והפנסים הייחודי השחור הגריל מאחורי 
1.5 של בנפח שלנו החדש TURBOVTEC מנוע שוכן LED בטכנולוגיית 

 כ"ס, המוודא שיש לסיוויק את הכוח להרשים. 182 ל' המפיק 

עיצוב אפיינימ בעזרת המכונית בתוך נמשכת הספורטיבית החוויה
מעור הגה גלגל אלומיניום, דוושות אדומה, עגולה תאורה כגון ייחודיים, 

 הדופק את להאיץ כדי מעוצבים אלה כל קרבון. בסגנון ואלמנטים 
 שלך קצת יותר, בכל נסיעה.





 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

HONDA SENSING 
HONDA SENSING חותבטי טכנולוגיות של ביותר המתקדמות החבילות אחת היא

אם ההתנגשות עוצמת לשיכוך בלימה מערכת נוסעיך. ועל עליך לשמור המתוכננות 
 הסכנה מפני בפניך תתריע זו ערכתמ רגל, הולך עם או רכב עם להתנגשות סיכוי קיים 

 חומרת ההתנגשות. חתתוגם תאט את מהירותך כדי לסייע בהפ

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

 סיכוי לפגיעה ולנזק.

עבר נתיבאזהרת מ
שתפעיל מבלי מהנתיב יוצאת המכונית אם 
התראה תספק המערכת האיתות, אורתת את 

 לבך תשומת את להסב כדי וקולית חזותית 
 לעובדה שעליך לחזור לנתיב הנסיעה שלך.

 עת סטייה מהכבישע למניערכת סיומ
הקדמית,השמשה על המותקנת מצלמה,
 ומשתמשת מהכביש סוטה הרכב אם מזהה 

תיקון לבצע כדי החשמלי ההגה רכתבמע
 שלו. הנסיעה נתיב בתוך הרכב את ולשמור 

 את להפעיל גם יכולה אהי מסוימים, איםבתנ
הבלמים.

על נתיב עזר לשמירה מערכת 
ומעניקה שלך, הנתיב במרכז לנסוע לך מסייעת 

הפחתת ידי על דאגות נטולת נהיגה חוויית לך 
 הדרוש והמאמץ תיקון פעולות לבצע הצורך 

 רות.לנהיגה בדרכים מהי

 ערכת זיהוי תמרוריםמ
תמרוריםמזהה התמרורים זיהוי מערכת

 רגע בכל הצג. ךדר אליך זה מידע ומעבירה 
א יכולה להציג שני תמרורים.נתון הי
פעולת של חכם שילוב חכם מהירות מגביל 
 מערכת עם הקיימת המתכוונן המהירות מגביל 

אתאוטומטית להגדיר כדי תמרורים זיהוי
 ידי על שזוהתה למהירות רותהמהי הגבלת 

 מערכת זיהוי התמרורים.

בקרת שיוט אדפטיבית חכמה
בנתיב הנע מסוים, רכב אם מזהה זו מערכת 

והיא מלפנים אותך "לחתוך" מתכנן סמוך, 
מבעוד שלך הסיוויק מהירות את מתאימה 

בינך מרחק לשמור לך מסייעת גם היא מועד. 
 את לשנות תצטרך שלא כך ךשלפני הרכב ובין 

מהירותך.

 מהירות מעקב עם אדפטיבית שיוט בקרת 
נמוכה*
שהוגדרה השיוט מהירות על שומרת זו פעולה 

אם שלפניך. הרכב ובין שבינך המרחק ועל 
ועוצרת מאיטה המערכת נעצר, שזוהה הרכב 

דוושת על ללחוץ שתצטרך בלי רכבך את 
שוב מתחיל שלפניך שהרכב ברגע הבלמים. 

 דוושת על ללחוץ הוא לעשות שעליך כל לנוע, 
ההאצה כדי לחדש את פעולת המערכת.

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





 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 מעל הכל הבטיחות שלך
אנו מתחייבים לשמור על בטיחותך - זו הסיבה שהשקענו

 הנדסיים חכמים רבים בתכנון הסיוויק החדשה. משאבים 

ADVANCED COMPATIBILITY ENGINEERING 

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

 ומסייע בהגנה על הנוסעים.

 מערכת בקרת יציבות
האחיזה רמת את מנטרת אחיזה בקרת עם יציבות בקרת רכתמע

 ובכך לבלימה או להאצה הדרושה המדויקת הכוח מידת את ומחשבת 
 אצה, בלימה או פנייה.משפרת את השליטה במהלך ה

ערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגיםמ
לחץ אם לדעת לך מאפשרת בצמיגים אווירה ץלח אזהרת מערכת 

אשמר אזהרה לך לתת לדוגמה יכולה היא תקין. שלך הצמיגים ניפוח 
 איטית בלחץ הניפוח. במקרה של נקר הגורם לירידה 

עת פגיעות צליפת שוטמשענות ראש קדמיות למני
ELR הבטיחות וחגורות אלה ראש משענות התנגשות, של במקרה 
 את ומפחיתות הנוסעים בטיחות על שומרות עיגון נקודות 3 בעלות 

 הסיכוי לחבלות הנגרמות בשל צליפת שוט.





  
 

CIVIC COMFORT 

VTEC TURBO 
 כ״ס 129 ׳ל 1.0





  
  

 

CIVIC SPORT 

VTEC TURBO 
 כ״ס 182 ׳ל 1.5



 אביזריםלבחירתך מגוון צבעים ו 

WHITE ORCHID PEARLSONIC GREY PEARL LUNAR SILVER METALLIC 

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC RALLYE RED POLISHED METAL METALLIC 



 

 

 

 מקוריים בהתקנה מקומית*

CRYSTAL BLACK PEARL 

 ירחוא רויילפס

 רהירג וו

 םיינפואל ןתקמ

ועל.ים בפאביזרוה יםות מהצבע, תתכנה סטי ֿוסות הדפוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלים מיזרים והאבעאות הצבוגמ*ד
 י.ות המלאות היצרן ולמגבלייני מדעל-פ ייםווף לשינים כפוהאביזר יםעון הצבמגו



   

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 מפרט טכני ואבזור
Technical Specifcation 

Sport Plus - Sport - Sport - Comfort - Comfort -
Auto Manual Auto Auto Manual 

Turbo 1.5 Turbo 1.5 Turbo 1.5 Turbo 1.0 Turbo 1.0 
  CVT CVTידני  CVTידני

Engine & Transmission מנוע ותיבת הילוכים 
Engine type VTEC בנזין טורבוTurbo Petrol  סוג מנוע 

Displacement (cc) 1498 988  נפח מנוע )סמ"ק(

Emission standard Euro 6 תקן פליטה 

Fuel required 95  סוג דלק

Transmission ידניתMT 6 - אוטוCVT 7 - '  תיבת הילוכים CVT 7אוטו' - MT 6- ידנית

Steering wheel paddle shift — —  העברת הילוכים מגלגל ההגה

Performance ביצועים 
Engine maximum power (PS @ rpm) 182/6000 129/5500  הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(

Engine maximum torque (Nm @ rpm) 220/1700 240/1900 220/1700 180/1700 200/2250  מומנט מרבי )ניוטון מטר/סל"ד(

Engine maximum torque (Kgm @ rpm) 22.42/1700 24.46/1900 22.42/1700 18.35/1700 20.4/2250  מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

0 - 100 km/h (seconds) 8.4 8.2 8.2 10.6 10.8 0  תאוצה -  קמ"ש )שניות(100

Maximum speed (km/h) 200 220 200 203  מהירות מרבית )קמ"ש(

Fuel Economy & Emissions *צריכת דלק ומדדי זיהום אוויר 
Urban cycle (l/100km) 7.9 7.4 7.9 5.5 6.1  ק"מ( 100נסיעה עירונית )ליטר/

Extra urban (l/100km) 5 4.9 5 4.2 4.1  ק"מ( 100נסיעה בין עירונית )ליטר/

Combined (l/100km) 6.1 5.8 6.1 4.7 4.8  ק"מ( 100נסיעה משולבת )ליטר/

Combined CO2 (g/km) 139 133 139 106 110  )גרם/ק"מ( CO2 פליטת

Israeli emission standard 9 6 9 4 4  דרגת זיהום אוויר תקן ישראלי

Dimensions, Capacity & Weights ממדים, קיבולת ומשקלים 
Overall length (mm) 4518  אורך כללי )מ"מ(

Overall width (mm) 1799  רוחב כללי )מ"מ(

Overall height - unladen (mm) 1434  גובה )מ"מ(

Wheelbase (mm) 2697  בסיס גלגלים )מ"מ(

Tread front (mm) 1537 1547  מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(

Tread rear (mm) 1565 1575  מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

Ground clearance - with driver (mm) 129  מרווח גחון - עם נהג )מ"מ(

Maximum seating capacity (persons) 5  מס' מושבים )אנשים(

Turning circle - at wheel centre (m) 11 10.6  רדיוס סיבוב מינימלי )מ'(

Steering wheel lock to lock (wheel turns) 2.22 2.14  גלגל הגה, מנעילה לנעילה )סיבובי הגה(

Trunk capacity (litres,VDA method) Rear 
Seats up to Window 356 414    VDA)יטתיטרים, בשובה חלון )לעד גא מטעןנפח ת

Trunk Capacity (litres,VDA method) - Rear 
Seats up to Roof 428 486  VDA)נפח תא מטען עד גובה הגג )

Trunk Capacity (litres,VDA method) - Rear 
Seats Down to Roof 1123 1145 1203  VDA)נפח תא מטען - מושב מקופל, עד הגג )

Fuel tank (litres) 46  מיכל דלק )ליטרים(

Kerb Weight (kg) 1360-1389 1307-1357 1340-1389 1315-1330 1295-1348  משקל עצמי )ק״ג(

Maximum towing weight unbraked (kg) — — — 500  משקל גרירה מרבי ללא בלמי גרור )ק״ג(

Maximum roof load (kg) — 45  עומס מרבי על הגג )ק״ג(

 י היצרן.ונעפ״י נת ירווום האיהוז יכת הדלקי צר*נתונ



 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 

  

 

  
 

  

        

Sport Plus -
Auto 

Turbo 1.5 
CVT 

Sport -
Manual 

Turbo 1.5 
 ידני

Sport - 
Auto 

Turbo 1.5 
CVT 

Comfort -
Auto 

Turbo 1.0 
CVT 

Comfort -
Manual 

Turbo 1.0 
 ידני

Safety & Security בטיחות ובטחון 
Israeli safety standard 7 7 7 7 7  רמת האבזור הבטיחותי תקן ישראלי

Driver i-SRS airbag (dual stage infation) כרית אוויר לנהג עם פתיחה דו-שלבית 

Passenger SRS airbag with cut off switch כרית אוויר לנוסע עם מתג נטרול 

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"

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

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) ( מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוניתEBD( 

Brake Assist (BA) ( מערכת עזר לבלימהBA( 

Vehicle Stability Assist (VSA) ( מערכת בקרת יציבותVSA( 

Hill Start Assist (HAS)  )HSAמערכת עזר לזינוק בעלייה )

Front Seat Belts with 2 Stage Emergency
Locking Retractor

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

Rear Seat Belts with Emergency Locking
Retractor (ELR)

 חגורות בטיחות במושב האחורי עם מנגנון 
 )ELRגלילה הננעל במקרה חירום )

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

Emergency stop signal  איתות מצוקה בעת בלימת חירום

Defation Warning System (DWS) ( מערכת אזהרת לחץ אוויר בצמיגיםDWS( 

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 סיוע למניעת סטייה מהכביש 

Intelligent Speed Limiter  מגביל מהירות חכם

Intelligent - Adaptive Cruise Control בקרת שיוט אדפטיבית חכמה 

Traffc Sign Recognition System מערכת זיהוי תמרורים 

Low Speed Following — —  מעקב במהירות נמוכה

Blind Spot Information incl. Cross Traffc Monitor — — — —  וצהעה חועם ניטור תנ ות מתותור נקודערכת לניטמ

Selectable door unlock  שחרור נעילת דלתות הנתנת לבחירה

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

Smart entry & start — — — —  כניסה והתנעה חכמה

Tonneau cover כיסוי תא מטען 

Interior Trim פנים הרכב 
Leather steering wheel — —  גלגל הגה מעור

Alloy pedals — —  דוושות אלומיניום

Standard סטנדרט ) Not included—( לא קיים Option at extra charge אופציה בתשלום נוסף
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Turbo 1.5 
CVT 

Sport -
Manual 

Turbo 1.5 
 ידני

Sport - 
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Turbo 1.5 
CVT 

Comfort -
Auto 

Turbo 1.0 
CVT 

Comfort -
Manual 

Turbo 1.0 
 ידני

Function & Technology תפקוד וטכנולוגיה 
ECON mode  )ECONמצב חסכוני )

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

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

Idle stop — —  מערכת "עצור וסע"

Paddle shift — —  ידיות החלפת הילוכים )"מנופים"( מגלגל ההגה

Adaptive Damper System (2 Operating modes) — — — —  מצבי הפעלה( 2מערכת שיכוך אדפטיבית )

Comfort & Convenience  נוחות ונוחיות
Climate control auto a/c — — —  A/C בקרת אקלים אוטומטית

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

Rain sensing auto wipers — —  חיישן גשם ומגבים אוטומטיים

Rear wiper (intermittent)  מגב אחורי )פעולה לסירוגין(

Dusk sensing auto lights  חיישן תאורה ופנסים אוטומטיים

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

Auto dim rear view mirror — — — —  עמעום אוטומטי של המראה האחורית

Electric windows (one touch) & key fob 
operation)

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

Tilt and telescopic steering wheel  גלגל הגה טלסקופי וכוון לגובה

Electric adjustable and heated door
mirrors  מראות צד חשמליות מתכווננות ועם חימום

Remote retractable door mirrors (+key 
fob operation) — — מראות צד חשמליות מתקפלות )+ הפעלה

 באמצעות השלט(

Sunvisor vanity mirrors with illumination מראות איפור עם תאורה במגני השמש 

Accessory socket (front) )שקע אביזרים )קדמי 

Accessory socket (rear) — —  שקע אביזרים )אחורי(

Driver seat manual height adjustment כוונון ידני לגובה מושב הנהג 

Driver seat power lumbar adjust — —  כוונון חשמלי לתמיכת המותניים במושב הנהג

Passenger seat power lumbar adjust — — — —  יוסע הקדמושב הנים במותנייכת המי של תמונון חשמלכו

Centre console with sliding armrest and 
storage compartment 

 קונסולה מרכזית עם משענת יד מתכווננת
 ותא אחסון

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

Front heated seats  מושבים קדמיים מחוממים

Rear seat 60/40 fold down 60/40 מושב אחורי מתקפל 

Driver information interface with colour display ממשק מידע לנהג עם צג צבעוני 

Interior Lights  תאורת פנים הרכב
Meter blue illumination — — —  תאורת לוח מחוונים כחולה

Meter red illumination — —  תאורת לוח מחוונים אדומה

Map light (front) )תאורת מפות )קדמית 

Ambient light — —  תאורת אווירה

Trunk light תאורת תא מטען 

Glove box light — —  תאורת תא כפפות

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

Audio & Communications מערכות שמע ומידע 
Honda Connect 7" — —  7הונדה קונקט ״

Multimedia* + Rear parking camera — — —  מולטימדיה* + מצלמת נסיעה לאחור

Wireless Charging — — — —  משטח טעינה אלחוטית

1 x USB — — — x 1 שקע USB 

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

8 Speakers — 8 רמקולים 

High power audio - 11 Speakers — — — —  רמקולים 11 מערכת שמע עוצמתית -

 התקנה מקומית*

Standardסטנדרט ) Not included—( לא קיים Option at extra charge אופציה בתשלום נוסף
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Steering wheel remote audio controls  בקרות שמע על גלגל ההגה

Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT) מערכת BT מובנית 

Exterior  חוץ הרכב
Glass roof (opening) — — — —  חלון גג זכוכית )נפתח(

Exterior sport garnish (front / rear / side 
sill) — —  גימור ספורטיבי חיצוני )קדמי/אחורי/סף צדדי(

Centre dual exhaust with fnisher — —  צינור פליטה כפול אמצעי עם גימור ייחודי

Black grille  גריל שחור

Chrome window surround — — —  מסגרת חלון בגימור כרום

Black window surround — —  מסגרת חלון בגימור שחור

Privacy glass — —  חלונות כהים מאחור

Exterior Lights  תאורה חיצונית
Halogen headlights — — —  פנסי הלוגן

LED headlights — —  LED פנסים ראשיים מסוג

Highbeam Support System (HSS) ( )מערכת תמיכה באורות הדרך )״גבוהים״HSS( 

Front fog lights — — —  פנסי ערפל קדמיים

Front for lights (LED) — —  LED פנסי ערפל קדמיים

LED daytime running lights  לנהיגה בשעות היום LED נוריות

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

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

Wheels  גלגלים
16" Alloy wheels — — —  אינץ׳ 16 חישוקי סגסוגת

17" Alloy wheels — —  אינץ׳ 17 חישוקי סגסוגת

Tyres 215/55 R16 — — —  R16215/55 צמיגים

Tyres 235/45 R17 — —  R17235/45 צמיגים

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

 7:יחותיטבה ורזבהא תמר

 תרמ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 תרמ
 חותיטב חותיטב

כהומנ ההבוג
 הדרגה מחושבת לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 

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

 מנועי* מרכב אוויר זיהום דרגת
 זיהום4 32 זיהום
מיזערי מירבי

EC715/2007*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן*
 2009 אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט **הדרגה מחושבת לפי תקנות 

תיאור דגם  קוד דגם

Civic 5D 1.0 Comfort MT 049 
Civic 5D 1.0 Comfort 047 

Civic 5D 1.5 Sport 048 
Civic 5D 1.5 Sport MT 053 

Civic 5D 1.5 Sport Plus Auto 063 

 דרגת
זיהום אוויר *ק”מ 100ם ל-טריק בלילצריכת ד  דגם

4.1 4 דרגה בינעירוני 6.1 עירוני Civic 5D 1.0 
Comfort MT 

4.2 4 דרגה בינעירוני 5.5 עירוני Civic 5D 1.0 
Comfort 

5 9 דרגה בינעירוני 7.9 עירוני Civic 5D 1.5 
Sport 

4.9 6 דרגה בינעירוני 7.4 עירוני Civic 5D 1.5 
Sport MT 

5 9 דרגה בינעירוני 7.9 עירוני Civic 5D 1.5 
Sport Plus 



 
 
 

 
 
 
 
  

 
  
    
 
 
 
 

 לומותח
 בהחלט
 נועדו
שםלהתג

אותך דוחפים הם השראה, לתת נועדו חלומות 
 רעיונות מביאים הם יותר. רחוק ולהגיע להשיג 

החלומותפשרות. חסרת וטכנולוגיה חדשניים
 בסיוויק כמו שיאים לשבור הכוח את לנו נותנים 
.Type R העל" מכונית את לבנות לנו אפשריםמ הם"

 הייחודית. NSX הונדה 
חיים מפיחים יותר טוב עולם על שלנו החלומות
הם שפיתחנו, Asimo המתקדם האנושי ברובוט 
Honda שלנו המנהלים למטוס גורמים  Jetלטוס

של פניהם על יום מדי חיוך מעלים הם על, אל 
הם אלו כל כולו. העולם ברחבי הונדה רוכבי מיליוני 
 והעשייה שצברנו הידע שהתגשמו, חלומותינו פירות 
 שלנו לתוצרת גדולה באהבה מופנים הזו אההמופל

 ובכלל זה כמובן גם להונדה סיוויק החדשה.
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 .תא. 38 גינק רייפ ,םילשורי ףינס ם:לישורי 03-6255625. ,17 הדש קחצי ,ישאר ףינס ב:יבא-לת :מ"עב תיואשמו תיוונכמל הרבח "ריאמ"
 :הוקת חתפ 09-7628700. ,שדח ת.א 3 הרדהת ,הננער ףינס :ננהער 04-9110600. ,139 ופי ךרד ,הפיח ףינס :הפיח 02-6799977. ,תוילפת
 ףניס :ודשדא 03-9433600. ,25 אריפש םייח רשה :תוריכמו תוריש זכרמ :יוןצל וןשאר 03-6338800. ,96 יסקניטוב'ז ,הותק-חתפ ףינס
המשל ,מ”עב תונכוסו ךסומ לאיור :תולעמ 08-6274333.,7 אדנסה ,בכר יתורש .ל.א "ריאמ":עבש-ראב 08-6223333.,29 םיגרהאו ,דודשא
-27,04 גלשאה ,תויטרפ זרא ה:פיח ץרפמ 04-6402404. ,196 ןיגב םחנמ 'דש ,בכר יתורש .א.א :הלועפ 04-9570320. ,רןוק .ת.א ארירש

 ירפ :תובחור 09-8610581. ,ןשי ..תא ,47 רדכה מ"עב ראקפוט .כ.א :הניתנ 04-6344461.,44 ל"הצ ",ןורליג" בכר תונכוס :הרחד 8477277. 
 08-6754789. ,ינופ. צת.א 16 הבכרמ, הדות די אנך בסומ ן:לוקשא 08-9362994. ,תובוחת ר., א7 םותי השמ ,םיכסמו פירו

 03-9182100. תוחוקלל תוריש דקומ 03-6255630.,ביבאל-ת 17 הדק שחצי :ברכ ייצו םיקסע תקמחל

 םיטרפמב םילדבה שי וז הביסמ ,םלועה לכב תוקוושמ הדנוה תוינוכמ .דבלב תרפוע לוטנ קלדב שומישל םימאתומו יטילטק ריממב םידייוצמ םימגדה לכ
 הדבעמב ושענש םייוסינה יאצממ יפ לע קלדה תכירצל ןרציה ינותנ .ןרציה ינותנ י"פע ילארשיה קושל טרפמה תא ראתמ הז ףד .תונושה תוצראל םינותנבו

 םה םינושה םיטקפסורפב םינותנהו םיטרפמה ,תונומתה .תינוריעניבו תינוריע העיסנ יאנת לש היצלומיסב 715/2007EC יאפוריאה ןקהת פיל תכמסמו
 תא תונשל וא ןקתל תוכזה תא םמצעל םירמוש הרבחהו ןרציה .יטרדנטס דויצ חרכהב וניא םהב עיפומה דויצה .ידוחיי קוש וא םגדל םכיישל ןיאו ,םייללכ

 .דבלה בשחמהה לג זולטקב תונמוהת .תוריכמץ העויל מבקן לתיט נורפץ וועי. יתמדקוה מעדוא הלם לינושם היטרפמהם וינותנה
 .תורישת ווירחת ארבוחף לופכם | בהיניבם מדקוממ ה"ק 100.000 ום אינש 3 ל- תוירחא*

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה
honda.co.il 2099*)מהנייד(

http:honda.co.il

	עמוד ראשי
	מכונית שנבנתה עבור נהגים
	עיצוב מלא נוכחות
	מנועי הדור הבא שלנו
	להרגיש חלק ממנה
	מרחב חוצה גבולות
	התאמה מושלמת
	איכות במגע ידך
	מרחב השליטה שלך
	סיוויק ספורט 1.5L טורבו
	חבילת הבטיחות HONDA SENSING
	הבטיחות שלך מעל הכל
	CIVIC COMFORT VTEC TURBO 1.0 ליטר 129 כוח סוס
	CIVIC SPORT VTEC TURBO 1.5 ליטר 182 כוח סוס
	מגוון צבעים לבחירתך
	אביזרים
	מפרט טכני ואבזור
	חלומות בהחלט נועדו להתגשם



Accessibility Report


		Filename: 

		new-civic_catalog.pdf




		Report created by: 

		Keren Mendel, keren@maspick.co.il

		Organization: 

		Maspick Ltd.




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 1

		Passed manually: 1

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 27

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Skipped		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
