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“Without racing there is no Honda” 
Soichiro Honda
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Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
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Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer utan

tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig

information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda

bilarnas olika modellvarianter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar. För

senaste uppdateringar och information om Hondas miljöarbete se www.honda.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Alabaster Silver Metallic lraeP eznorB peeDdeR onaliMlraeP kcalB kwahthgiN

färger

tygklädsel 

tekniska specifikationer

utrustning

Civic Type R
Säkerhet/Trygghet
3-punktsbälten på samtliga sittplatser
ABS, låsningsfria bromsar
Barnstolsfästen, ISOFIX 
Brake assist, Bromsassistans
Bältessträckare fram med kraftbegränsare
Dimljus bak
EBD, Elektronisk bromskraftsfördelning
Insynsskydd för bagageutrymme
Krockkudde förare och passagerare fram
Sidokrockgardin
Sidokrockkuddar fram
Sidokrockskydd i dörrarna
Startspärr, Immobiliser
Strålkastarnivåjustering, manuell
Säkerhetsbältenas rullfunktion låsbar bak, ALR
Säkerhetsbältesjustering höjd (B-stolpe)
Säkerhetsbältespåminnare på samtliga sittplatser
VSA, Antisladd och antispinnsystem speciellt
anpassad till Type R, urkopplingsbar

Komfort
Belysning i bagageutrymmet
Atmosfärsljus fram
Blinkers med filbytesfunktion
Centrallås, fjärrstyrt med låskvittens
Damm och pollenfilter
Eluttag 12V fram och bak
Ficka i passagerarsätets rygg
Framrutetorkare med variabelt intervall
Färddator med yttertemperaturmätare och fjärrkontroll
på ratten
Förarsäte höjdjustering (manuell)
Handskfack med belysning
Lastkrokar i bageutrymmet
Mittarmstöd fram
Mugghållare fram och bak
Ratt, justerbar tilt och teleskop
Sidobackspeglar, elmanövrerade och eluppvärmda
Sidorutor elmanövrerade med upp/ner automatik
(förar och passagerarsidan)
Solskydd med spegel och biljetthållare
Säten, fällbara (60:40) bak
VTEC-indikator

Design
Aluminium pedaler och fotstöd
Handtag, inre i silverfärg
Handtag, yttre i kromfärg
Instegslister med Type R logotyp
Läderratt med röd sömn
Sportstolar i alcantara-klädsel
Type R serienummerbricka
Växelspaksdamask i läder med röd sömn
Växelspaksknopp i aluminium 

Garantier

3 år eller 10 000 mils fabriksgaranti, 12 års rost-
skyddsgaranti, 3 års lackgaranti, 3 års vagnskade-
garanti. Road Side Assistance (fråga din återförsäljare
för mer information). 
Förmånsvärde från ca 3358 kr/månad 

För de senaste uppdateringarna av modellprogrammet
se www.honda.se

Svart/röd alcantaraklädsel

Civic Type R GT
Utrustning utöver Civic Type R

Säkerhet/Trygghet
Dimljus fram
Xenon-strålkastare med automatisk nivåreglering och
strålkastarspolare

Komfort
Bakre parkeringssensorer
Belysning i solskyddets spegel
Farthållare med fjärrkontroll på ratten
Instegsbelysning
Instrumentspanelsljus, automatisk aktivering vid
skymning
Klimatanläggning, automatisk med dubbla
klimatzoner och kylt handskfack
Ljudanläggning (läser MP3/WMA-CD) med
fjärrkontroll på ratten, hastighetsberoende
volymkontroll och 6st högtalare
Regnsensor med variabel intervallfunktion
Sidobackspeglar, elektriskt infällbara 
Stöldlarm

CETV-i 0.2R epyT civiC
Bromstyp Skivbromsar fram och bak (ventilerade fram) med ABS, EBD (elektronisk 

bromskraftsfördelning), Brake Assist (bromsassistans)
Hjulupphängning
Fram: Fjäderben av MacPhearson-typ med toekompenserande undre triangellänk i aluminium, 

spiralfjädrar, gastrycksstötdämpare med progressiva ventiler, krängningshämmare
Bak: Torsionsbakaxel, toe och camberkompenserande bakaxelupphängning, spiralfjäder, 

gastryckstötdämpare, krängningshämmare

81R04/522 ,55 TE ,ragläfllatemttäl ”5,7x”81kcäd/gläF

Mått
5441x5871x0724mm ,djöh x dderb x dgnäL

0262mm ,sablujH
0351/5051mm ,kab/marf ddivråpS

3,021mm ,gnågirfkraM
584l ADV emmyrtuegagaB

Bagageutrymme VDA l baksäten nedfällda 1352

Kaross/Vikt
Kaross Självbärande, galvanneal stålkaross med kupéutrymme av säkerhetstyp.

0071gk ,tkivlatoT
0041gk ,tkivetsnäjT

003gk ,tsal netålliT
54gk ,tkivtsalkat .xaM

CETV-i 0.2R epyT civiC
Motor 4 cylindrar, 16 ventiler, DOHC, i-VTEC (variabelt ventillyft och ventiltider), 

balansaxlar, aluminiummotor
89913mc ,mylovgalS
68x68mm ,dgnälgals x .maidrednilyC

0,11noisserpmoK
0087/)841(102nim/v div Wk/kh tkeffe lamixaM

0065/391nim/v div mN tnemomdirv tlamixaM
IF-MGPmetsyselsnärB
59 irfylBpytelsnärB

Prestanda
532h/mk ,trafppoT
6,6h/mk 001–0 ,noitareleccA

Bränsleförbrukning 93/116/EC
1,9mk 001/l ,gninrök dadnalB
0,7mk 001/l ,gninröksgävsdnaL
7,21mk 001/l ,gninröksdatS
512mk/g ,ppälstu-2OC

05 l ,dmyr sneknatelsnärB
5002ssalköjliM

Kraftöverföring
lleunam dalxäv 6adållexäV

tfirdslujhmarFgninvirD

Chassi
ovresryts tksirtkelEmetsysrytS

81,11m ,lekricdnäV
92,2galstu tlluf vravttaR


