HONDA CIVIC
გაბარიტები

Elegance

სიგრძე (მმ)

4648

Length (mm)

სიგანე (მმ)

1799

Width (mm)

სიმაღლე (მმ)

1407

Height (mm)

დასაშვები წონა (კგ)

1319

Weight, Weight of vehicle in running condition (kg)

Dimensions

საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)

46

Fuel tank (lt)

საწვავის ხარჯი შერეული (ლ. / 100კმ.)

6.3

Fuel consumption United (lt / 100 km)

თვლებს შორის ბაზა

2698.0

Axle distance (mm)

წინათვლებს შორის მანძილი

1547.0

Front wheel trace (mm)

უკანა თვლებს შორის მანძილი

1576.0

Rear wheel trace (mm)

144.0

CO2 emissions (g / km)

CO2 ემისია
ემისიის სტანდარტი

EURO VI

ძრავი
ძრავი
ძრავის მოცულობა
კუმშვის ხარისხი

Emission
Engine Type

1.6L SOHC i-VTEC Petrol Engine
1597
10,7:1

Engine
Volume (cc)
Compression ratio

მაქსილამლური სიმძლავრე (ც.ძ / ბრ.წთ)

125 / 6500

Maximum Power - HP @ rpm

მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი ( ნ-მ / ბრ.წთ)

152 / 4300

Maximum Torque - (N-m @ rpm)

გადაცემათა კოლოფი

CVT

Transmission Type

წინა წამყვანი თვლებით

4X2

Front Drive

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)

196

Maximum speed (km / h)

აჩქარება 0-100 კმ/ წმ.

8.5

Acceleration 0-100 km / s (sec)

უსაფრთხოება

Safety Features

ABS (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა)

•

(ABS) Antilock Brake System

EBD (მუხრუჭების ძალის გადანაწილების სისტემა)

•

(EBD) Electric Brake Force Distribution

VSA (კურსის სტაბილიზაციის სისტემა)

•

(VSA) Vehicle Stability Assist

(TPMS) საბურავებში წნევის მონიტორინგის სისტემა

•

(TPMS) Tire Pressure Monitoring System

ექსტრემალური დამუხრუჭების სისტემა

•

(BA) Emergency Braking Assist

წინა სამუხრუჭე დისკები

air ventilated disc

Front brake discs

უკანა სამუხრუჭე დისკები

Disc

Rear brake discs

წინა დაკიდების სისტემა

McPherson suspension, toe control,
torgue stabilizer

Suspension (Front)

უკანა დაკიდების სისტემა

Multipoint independent suspension,
torgue stabilizer

Suspension (Rear)

მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები

•

Driver and front passenger Airbags

გვერდითა უსაფრთხოების ბალიშები

•

Side airbags

ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები

•

Curtain airbags

უსაფრთხოების ბალიშის დეაქტივაციის ფუნქცია

•

Front passenger airbag cancellation function

მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ღვედები

•

Active Belt Safety Belts at Front and Rear

იმობილაიზერი

•

ECU Immobilizer

სიგნალიზაცია

•

Security system alarm

დაგორების საწინააღმდეგო ფუნქცია

•

Hill holder

სიჩქარის რეგულირება

•

Adjustable Speed Limiter

სიჩქარის მიმართ სენსიტიური ელექტრო საჭის მექანიზმი

•

Movement Sensitive Electric Steering System

ბავშვის სავარძლის სამაგრი

•

ISOFIX child seat points

ინტერიერი

Interior Features

ელექტრო პარკირების მუხრუჭი

•

Electric Parking Brake

წინა - უკანა პარკირების სენსორი

•

Front- Rear Parking Sensors

აღმართზე ასვლის დამხმარე სისტემა

•

Brake Holding option

კრუიზ კონტროლი

•

Cruise Control

Econ (წვის ეკონომღილაკი)

•

ECON Mode

ბორტკომპიუტერი

•

Road computer

კონდიციონერი

•

Auto Aircondition

უკანა ხედვის კამერა

•

View Rear Camera

საჭიდან სიჩქარეების გადართვა

•

Paddle Shift on the steering wheel

ტყავის საჭე

•

Leather Steering Wheel

უკანა სავარძლების დაკეცვა

•

60:40 folding rear seats

წინა სავარძლის ხელის დასადები

•

Armrest between front seats

უკანა სავარძლის ხელი დასადები

•

Rear seat armrest

საბარგულის განათება

•

Luggage lighting

წინა სავარძლების გათბობა

•

Heated front seats

დინამიკი

6

Speakers

რადიო , MP3

•

Radio-MP3, Bluetooth HFT (Phone Kit)

USB

1

USB

HDMI input

•

HDMI input

საჭიდან აუდიო სისტემის მართვა

•

Steering wheel on controlled music system

ნავიგაცია

•

Navigation

მულტიმედია მონიტორი

6.2

7 ინჩიანი აუდიო სისტემა

•

7 '' touch color multimedia display

ჰონდას მულტიმედიური სისტემა

•

Honda CONNECT multimedia system

საჭის სიმაღლეში რეგულირება

•

Depth and height adjustable steering

მძღოლის სავარძლის რეგულირება

•

Height adjustable driver's seat

ცენტრალური საკეტი

•

Remote lock central locking

ლუქი

•

Openable glass roof

ექსტერიერი
საბურავები
დღის განათების ფარები

color multimedia display

Exterior Features
215/55 R16
LED

tires
Daytime Running Lights

წვიმის სენსორები

•

Rain sensor wipers

ფარების ავტომატური ჩართვის ფუნქცია

•

Light-sensitive automatic headlights

ელ. რეგულირებითსარკეები

•

Electrically adjustable side mirrors

მოხვევის ინდიკატორები სარკეებზე

•

Signals in side mirror

Body

Outside door handles

სახელურები
გვრდითა სარკეების ელ.რეგულირება

•

Electric folding side mirrors

გვერდითა სარკეების გათბობა

•

Heated side mirrors

ელ. მინები

•

Remote control windows

LED ფარები

•

Led headlights

LED

Front fog lights

წინა ნისლის საწინააღმდეგო ფარები
ქრომირებული წინა ცხაური

•

Chrome front grille

სათადარიგო საბურავი

•

Spare Tire

ალუმინის დისკები

•

Aluminum alloy wheel

გარანტია 5 წელი ულიმიტო გარბენით
5 Years Unlimited Mileage Warranty

SENA AUTO GROUP - official Dealer in Georgia
Address : 12th km Agmashenebeli Alley, Tbilisi , 0131, Georgia
Hotline: +995 32 255 10 50 / E-Mail: office@senamotors.com.ge
Web: www.honda.com.ge / Facebook: HONDA Georgia

