
Honda Civic 5d tillbehör
Originaltillbehör



› Grand Prix-paket
Lackerade kjolar fram, bak och på sidorna
Lackerad spoiler på bagageluckan

Spoiler på bagageluckan

17-tums aluminiumfälgar

Sidokjolar
Kjol fram

Dimljuspaket fram
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Honda Civic har ett helt unikt koncept med högsta prestanda och en innovativ 

stil. Och våra kunder, lika unika som bilen, har ett stort utbud av exklusiva tillbehör 

att välja bland. Ta chansen att förvandla Honda Civic till din egen drömbil. Välj en 

kraftfull ljudanläggning och en sportig interiör eller varför inte blanka aluminiumfälgar 

och ett Grand Prix-paket. Vårt program med originaltillbehör gör dina drömmar 

till verklighet.

Skräddarsy din drömbil
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Klä upp dig och din Honda Civic för en sväng på stan. 

Hondas originaltillbehör som förstärker den sportiga 

karaktären kommer onekligen att fånga omgivningens 

uppmärksamhet.  

Elegant

Kjol bak

Spoiler på bagageluckan

Sidokjolar

17-tums aluminiumfälgar
51 › Växelspaksknopp 

  6-växlad manuell
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50 › Sportpedaler 52 › Växelspaksknopp 
  automat

46 › Bilbarnstol grupp 0+ 
  Isofi x

49 › Bilbarnstol grupp 2 - 3
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54 › Lastbågar 
(två extra fästen fram fi nns för extra last) Ta
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55 › Fäste för skidor eller snowboard

53 › Läderklädd ratt

57 › Takbox 350 l56 › Skidbox 320 l
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61 › Fast monterad dragkrok58 › Cykelfäste (klassiskt) 60 › Cykellyft

62 › Löstagbar dragkrok

59 › Cykelfäste (lättmonterat)

71 ›  Hundgaller 72 ›  Kylbox 73 › Nätadapter för kylbox

69 › Ryggstödsfi cka för 
  baksätet

67 › Bagagerumsmatta med
  hög kant

70 › Hatthylla
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63 › Cykelfäste i bagaget 65 ›  Lastnät 66 › Bagagerumsmatta64 › Lastrem
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Honda Civic är ett mästerverk av ingenjörskonst 

och design, en klart lysande stjärna. Med vårt till-

behörsprogram för prestanda, design och funktion 

anpassar du din Civic efter din livsstil. 

Maxat

68 › Lastrumslock
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Skyddslister för bakre 
stötfångare

Dekorlist för bakre stötfångareSkyddslister för dörrar

Komplettera Civics snygga former och ge din bil ett ännu skarpare utseende med 
elegant integrerad stötfångardekor.

Manövrera utan besvär på de minsta parkeringsplatser. 4 sensorer, 
integrerade i den bakre stötfångaren, registrerar alla hinder på 
1,5 meters avstånd och varnar med en tydlig ljudsignal.

Dekorlist för främre stötfångare

Skyddslister för främre stötfångare

Skyddslister för bakre stötfångare

Skyddslister för dörrarna

Dimljuspaket fram

› City-paket ”Exklusiv”
Lackerade skyddslister på stötfångarna 
fram och bak
Lackerade skyddslister för dörrarna
Lackerade parkeringssensorer
Golvmattor Elegance
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Kan det fi nnas ett bättre sätt att ge din bil ett sportigare 

utseende än stora, blanka aluminiumfälgar och breda 

däck? Vi har ett omfattande fälgprogram att fresta dig 

med oavsett om du föredrar en elegant, sportig eller 

diskret exteriör.

Blankt

Uppgradera din Civic med aluminiumfälgar så får du en vassare 
profi l. I vårt program hittar du 16-tums, 17-tums och imponerande 
18-tums aluminiumfälgar.

18-tums aluminiumfälgar

Smit runt gathörnen med sportfjädring. Du får ännu 
bättre väggrepp och din Civic blir attraktivare och 
sportigare.
(fi nns från sommaren 2006)

Mer information kan lämnas av din lokala Honda-försäljare.

Sportfjädring

17-tums aluminiumfälgar

16-tums aluminiumfälgar
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Specifi kationer för högtalaruppgradering:

“Dual cone”-högtalare Koaxiala högtalare

Maxeffekt 60 W

Märkeffekt 20 W

Ljudtrycksnivå 85 dB

Frekvensintervall 30 – 30 kHz (- 15 dB) 30 – 40 kHz (- 15 dB)

Impedans 4 Ω

Magnet Linjärdynamisk magnet

Woofer Rostskyddsfärg (fuktskydd)

Sub “Super high” -

Tweeter - “Dome”

Högtalargaller Lättviktsgaller av “dome”-typ

Vikt 255 g 280 g

Laddat
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Toppkvalitet och perfekt passform kan du förvänta dig 

av tillbehören för audio och elektronik. Tillbehören är 

specialtillverkade för Civic. Förfi na din Civic med perfekt 

integrerade, förstklassiga ljud- och elektronikpaket, 

och upplev ultimat bilkörning. 

Tillbehör på bilden:

› Baspaketet Bass System
› Uppgraderade högtalare (”dual cone”)
› Uppgraderade högtalare (koaxial)
› Högtalarringar

Frossa i djupare bas och klarare ljud med Bass System-paketet. Paketet som ger 
dig extra ljudprestanda innehåller två speciella lågfrekvenshögtalare som monteras 
baktill i kupén. Du får ett garanterat högkvalitativt ljud i låg- och mellanregistren. 
För att balansera baseffekten kan du montera två ”dual cone” eller koaxiala 
högtalare i framdörrarna och två extra diskanthögtalare i backspegelfästet – och 
allt är förstås totalintegrerat. Och resultatet? Klart och tydligt ljud genom hela 
frekvensintervallet. 
Paketet Premium Concert innehåller en förstärkare, 6 högtalare och 4 högtalarringar. Systemets 

totala uteffekt är 310 W.

I-VES (In-Vehicle Entertainment System) ger 
dig privatbio i bilen. Du kan titta på DVD, lys-
sna på favoritmusik från CD eller MP3 eller 
koppla in en spelkonsol. Med I-VES kom-
mer din Civic onekligen att vara i centrum för 
uppmärksamheten.
(2 trådlösa hörlurar ingår)

Backkamera

Så snart du lägger i backen visas bilden från den bakre kameran på 
navigeringsskärmen. Du får en trygg och säker överblick av det som 
händer bakom din Civic.

Bluetooth®-telefonsystemet är en enkel, 
säker och mycket bekväm handsfreelös-
ning som låter dig klara av dina telefon-
samtal samtidigt som du behåller fokus 
på vägen. 
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Låt din personliga stil blomma ut varje gång du sätter dig 

bakom ratten. Med det stora utbudet av kupétillbehör 

anpassar du din Civic efter dina egna önskemål.  
Coolt
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› Växelspaksknopp
En sportig växelspaksknopp i aluminium med 
perforerad läderklädsel och präglat mön-
ster. Kan beställas till 6-växlad manuell eller 
automatisk växellåda.

› Instegsbelysning
Blue Ambient-lamporna bidrar till en sval at-
mosfär i Civic-kupén när de lyser upp golvet 
framtill.

› Läderklädd ratt
Sportig och snygg ratt i läder och aluminium.

› Sportpedaler
Blanka, sportpedaler som underlättar 
fotarbetet.

1

3

2 4

› Tröskeldekor
Tröskeldekor med präglad Civic-logo och rostfritt semislipat 
stål, en designdetalj som samtidigt är praktisk.

5
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1 › Dekorlist för främre stötfångare 2 › Dekorlist för bakre stötfångare

4 › Sidokjolar

6 › Skyddslister för främre stötfångare

9 › Främre stänkskydd

5 › Spoiler på bagageluckan

7 › Skyddslister för bakre stötfångare

8 › Skyddslister för dörrar 10 › Bakre stänkskydd

11 › Dimljuspaket fram

14 › 16-tums aluminiumfälgar
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15 › 16-tums aluminiumfälgar

12 › Parkeringssensorer bak
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16 › 16-tums aluminiumfälgar
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kt17 › 17-tums aluminiumfälgar 20 › 17-tums aluminiumfälgar

22 › 17-tums aluminiumfälgar

26 › Hjulmuttrar (20 st)

23 › 18-tums aluminiumfälgar 24 › 18-tums aluminiumfälgar

25 › Låsbara hjulmuttrar

18 › 17-tums aluminiumfälgar

21 › 17-tums aluminiumfälgar

27 › Sänkningssats

19 › 17-tums aluminiumfälgar

3 › Kjolar fram och bak
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32 › Backkamera

39 › Bluetooth® telefonsystem

40 › Instegsbelysning

42 › Golvmattor standard

41 › Tröskeldekor

43 › Golvmattor Elegance 
(svarta)

33 ›  I-VES 
(In-Vehicle Entertainment System)

38 › Diskanthögtalare fram
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44 › Golvmattor Elegance 
(elfenben)

35  ›  Bassystem

36 › Uppgraderade högtalare 
(”dual cone”)

37 › Uppgraderade högtalare 
(koaxial)

31 › CD-växlare med plats 
  för 8 skivor

45 ›  Bilbarnstol grupp 0+

28 › Kassettspelare

85 › Luxury-paket
Backkamera
Tröskeldekor
Instegsbelysning
Golvamttor Elegance

Mer information kan lämnas av din lokala Honda-försäljare.
www.honda-access.com

P
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74 › Concert Pack - Dual Cone
Diskanthögtalare fram
Uppgraderade högtalare 
(”dual cone”)
Bassystem
Högtalarringar

75 › Concert Pack - Coaxial
Uppgraderade högtalare 
(koaxial)
Bassystem
Högtalarringar

76 › City-paket ”Bas”
Lackerade skyddslister på 
stötfångarna fram, bak 
samt dörrar
Golvmattor standard

77 › Freetime-paket
Gummimattor fram/bak
Bagagerumsmatta med 
hög kant

78 › Travel-paket
Lastrem
Lastnät
Bagagerumsmatta i tyg

82 › Executive-paket
Dekorlister för stötfångarna 
fram och bak
Dimljuspaket fram

83 › Upgrade-paket
Bluetooth® telefonsystem
Tröskeldekor
Instegsbelysning
Golvmattor Elegance

Comfort-paket

Sports-paket
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Svart interiör:

87 › Grand Prix-paket
Lackerade kjolar fram, bak och 
på sidorna
Lackerad spoiler på bagage-
luckan

80 › City-paket ”Exklusiv”
Lackerade skyddslister på 
stötfångarna fram, bak 
samt dörrar
Lackerade dörrlister
Lackerade parkeringssensorer
Golvmattor Elegance



Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrust-

ning och specifi kationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färg-

er, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig 

information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig 

från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvari-

anter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysnin-

gar. För senaste uppdateringar och information om Hondas 

miljöarbete se www.honda.se

Honda Sverige
 Honda Nordic AB

Box 50583, 202 15 Malmö
Telefon 040-38 07 00

www.honda.se C
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