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Innehåll

Modellen som visas är en Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Fullhybrid

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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fullt ut
Lev livet

0201
UPP TILL 840 KM PÅ EN 
TANK OCH UTSLÄPP  
PÅ 108 G/KM* 

SJÄLVLADDANDE —
INGEN KONTAKT ATT 
KOPPLA IN 

*Se sidorna 78–79 för mer information. 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 

Helt nya Civic e:HEV förkroppsligar självladdande 
hybridteknik när den är som mest avancerad, med 
inbyggd respons och effektivitet. Varje åktur ger en 
spännande upplevelse, och eftersom e:HEV ger dig 
en fullhybridupplevelse, kan Civic köras uteslutande 
på smidig och tyst elkraft – till skillnad från en 
mildhybrid. 

Civic är nu inne i sin 11:e generation och kan dra nytta 
av ett kvarts sekel av Hondas hybridkunskap. Som 
ett resultat av detta ger e:HEV-tekniken den perfekta 
balansen mellan prestanda och ekonomi varje gång 
du sätter dig bakom ratten. 

Dessutom är Civics sportiga dynamik insvept i en 
fantastisk och iögonfallande coupé-liknande design. 
Med själva namnet Civic som kvalitetsstämpel – är 
det inte dags att ta reda på mer? 
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Hondas e:HEV-teknik innebär att du 
hela tiden kan njuta av fördelarna 
med elektrifierad körning, som till 
exempel omedelbar kraft. Eftersom en 
självladdande hybrid genererar sin egen 
el behöver du aldrig ansluta dig till elnätet 
– maximal energi med minimalt krångel. 
Helt nya Civic är verkligen förarens hybrid.

hybridkraft
Omedelbar

0201
REGENERATIV 
BROMSNING 
ÅTERVINNER ENERGI 

5 ÅRS GARANTI PÅ 
I-MMD-DRIVLINAN  
ELLER DE FÖRSTA  
10 000 MILEN

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Prestanda 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 

11
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
1010



Fullständig flexibilitet – helt nya Civics körlägen 
erbjuder extra prestanda eller ekonomi när du 
behöver det. 

Genom att enkelt växla mellan Normal, Sport, 
Econ och Individual kan du skräddarsy din körning 
så att den passar dina önskemål och få ut bästa 
möjliga prestanda från e:HEV-systemet. 

Läget Normal ger en perfekt balans mellan 
prestanda och effektivitet, medan Sport erbjuder 
större acceleration, och Econ ger förbättrad 
bränsleeffektivitet. Välj Individual för att finjustera 
rattmotstånd och gasrespons, och få precis den 
känsla du vill uppnå. 

strategi
En balanserad 

0201
4,7 L/100 KM  
BLANDAD KÖRNING 
ELEGANCE (WLTP)* 

ELMOTORNS MAXIMALA 
VRIDMOMENT: 315 NM 

*Se sidorna 78–79 för mer information.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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för att köras 
Designad

Ända sedan sin debut har Civic varit 
banbrytande. Under de många 
generationerna, och med mer än 27 miljoner 
sålda bilar, har namnet Civic kommit att stå 
för tillförlitlighet och innovation matchad 
med en sportig själ. 

Den prestandainriktade designen är 
uppenbar och det omdesignade chassit gör 
dig till ett med vägen. Köregenskaperna har 
anpassats för att ge dig exakt dynamik och 
komfort i lika stora delar. 

0201
0–100 KM/H PÅ 7,8 
SEKUNDER* 

ELMOTORNS EFFEKT: 
184 HK 

*Endast tillgängligt på utvalda modeller. 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83.
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Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 

Interiör 
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Svep in dig i en generös och elegant inredning: helt 
nya Civics längre hjulbas skapar mer utrymme och 
högre komfort att njuta av. 

En ergonomisk körställning, plus Hondas nya 
kroppsstabiliserande framsäten minskar stressen 
på en lång resa och är ännu en innovation utformad 
för att hjälpa dig att köra bekvämt och komma fram 
utvilad. 

Intelligent designade textilier och en kvalitet som du 
känner är i en klass för sig, allt detta gör kupén till en 
sofistikerad plats att befinna sig i – i alla hastigheter. 

första klass
En kupé i

0201
MJUKA MATERIAL  
FÖR EN MODERN  
FINISH 

TRÅDLÖS LADDNING 
FÖR OPTIMAL 
BEKVÄMLIGHET* 

*Endast tillgängligt på utvalda modeller. 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Oavsett om det handlar om din dagliga rutin eller 
helgens aktiviteter, har Civics interiör utformats 
för att enkelt omvandlas till ett utrymme som kan 
transportera allt du behöver. 

Från väskor till sportutrustning, eller kanske till och 
med en fyrbent vän, Civic finns alltid till hands för  
att passa perfekt in i ditt liv – oavsett dina planer  
för dagen.

dig i centrum
Konstruerad med 

0201
BAGAGERUMSVOLYM PÅ 
UPP TILL 1 220 LITER* 

LÄDER- OCH 
KONSTLÄDER FÖR 
ULTIMAT LYX* 

*Endast tillgängligt på utvalda modeller. 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl.
Mer information om vilka modeller som dessa och andra funktioner är tillgängliga för 
finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Exteriör 
Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl 
och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för  
finns i specifikationerna på sidorna 78–83.

23
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
2222



Helt nya Civic representerar modernt tänkande och 
banbrytande hybridteknik, och får sitt DNA från 
Hondas långa sportiga traditioner. 

En dynamisk silhuett, ett öppningsbart glastak*, 
fullbreddsbakljus och bredare spårvidd ger en 
höggradigt modern maskin som ser ut att röra sig 
framåt även när den står stilla. 

Varför bara följa efter andra när man kan starta 
en trend – Civics coupé-liknande design står för 
framsteg, prestanda och premiumkvalitet. 

– redan nu 
generation
Nästa

0201
FRONTGRILL I 
VAXKAKEMÖNSTER 

PANORAMAGLASTAK* 

*Endast tillgängligt på Advance-modellen.
Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl 
och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för  
finns i specifikationerna på sidorna 78–83.
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Stil blir aldrig omodernt, det är därför Civic har 
haft nöjda förare sedan 1972. Den helt nya 
strömlinjeformade designen sätter trenden 
för vår nästa generation med sina rena, skarpa 
linjer och sportiga silhuett som pockar på 
uppmärksamhet. 

I staden eller på landsvägen – det här är en bil 
som är designad för att imponera. 

sticker ut 
Stil som 

0201
LED-STRÅLKASTARE 
MED AUTOMATISKT 
HELLJUSSYSTEM 

18” ALUMINIUMFÄLGAR 
I NY DESIGN* 

*Endast tillgängligt på utvalda modeller.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue 
Metallic. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga 
för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Teknik 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue 
Metallic. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga 
för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Den helt digitala instrumentpanelen håller dig 
uppdaterad med sin kristallklara högupplösta 
skärm. Det centralt monterade 9 tum stora 
infotainmentsystemet Honda CONNECT* har 
bland annat DAB digitalradio och satellitnavigering, 
medan förarassistansfunktioner som den 
bakre parkeringskameran ger dig kontroll med 
fingertoppskänsla. 

Sömlös smartphone-integration finns för Android 
AutoTM och trådlös Apple CarPlay® så att du kan 
njuta av den synkroniserade tekniken i helt nya 
Civic. 

Allt ingår i Hondas filosofi: teknik med en mänsklig 
touch. 

innovation
En touch av 

0201
10,2-TUMS HELDIGITAL  
INSTRUMENTPANEL* 

PREMIUMLJUD MED  
12 HÖGTALARE  
FRÅN BOSE* 

*Endast tillgängligt på Advance-modellen.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Model shown is Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.  
For more information on which grades this and other features are available on please  
refer to the specification pages 78-83.

Säkerhet 
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0201
AVANCERADE 
SÄKERHETSTEKNIKER 
MED SENSORER 

NY BILKÖ-
ASSISTANSFUNKTION 

En förbättrad uppsättning Honda SENSING-
funktioner och totalt 11 krockkuddar är beviset för 
att säkerheten är grundbulten i helt nya Civic. 

Den nya främre vidvinkelkameran på 
100° har förbättrad vägmarkerings- och 
fordonsigenkänning, medan den bakre kameran 
och sensorerna runt om gör Civic till en av de 
säkraste platserna på vägen. 

helhet 
Säkrare 

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83. 
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av säkerhet
En total känsla 

Kollisionsminimerande bromssystem 
Minskar risken att kollidera med ett annat 
fordon, en fotgängare eller cyklist genom 
att varna dig och sänka hastigheten.  

System som minskar skaderisken  
vid vägavkörning  
Ett varningssystem som varnar för 
möjligheten att ditt fordon korsar körfält 
eller vägmarkeringar. 

Intelligent hastighetsbegränsare  
Ställer automatiskt in hastighetsgränsen 
som detekteras av systemet för 
trafikskyltsigenkänning. 

Adaptiv farthållare med autobroms  
Håller en konstant hastighet och ett 
inställt avstånd bakom fordonet framför 
och kan automatiskt bromsa och stoppa 
bilen om det behövs. 

Bilkö-assistansfunktion  
Minskar förarens arbetsbelastning i tät 
och långsam trafik genom att styra för att 
hålla fordonet i sitt körfält. 

Adaptiva strålkastare*  
Minskar irriterande bländning genom att 
använda den inbyggda kameran för att 
upptäcka fordon framför, och automatiskt 
slår på och av strålkastarnas enskilda 
lysdioder för att ge den mest lämpliga 
ljusspridningen. 

Helt nya Civic är utrustad med hela sviten av Honda 
SENSING säkerhetsteknik, vilket är ett tydligt tecken på vår 
önskan att prioritera människan. Honda genomsyras av en 
människocentrerad strategi som är kärnan i varje bil vi sätter 
på vägen. Honda SENSING-tekniken omfattar: 

Information om döda vinklar  
För att göra filbyte säkrare aktiveras 
en diskret varningslampa i lämplig 
ytterspegel när ett fordon upptäcks 
närma sig i ett intilliggande körfält. 

Trafikövervakning från sidan  
Övervakar de bakre sidoområdena med 
hjälp av radarsensorer när du backar och 
varnar dig om ett fordon upptäcks närma 
sig bakifrån och från endera sidan. *Endast tillgängligt på Advance-modellen.

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83.
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Parkeringssensorsystem  
Parkeringssensorerna fram och bak 
övervakar hinder runt din Civic för att göra 
det enklare och mindre stressande att 
parkera din bil. Kopplat till detta finns en 
bakre kamera som visar en tydlig bild av 
området bakom dig på 9”-pekskärmen. 



Stil

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Oavsett om du ska på dejt eller tillbringa helgen 
borta, är helt nya Civic redo för allt: laddningspunkter 
för dina enheter, platser att förvara dem när 
de inte används och en intelligent utformad 
instrumentpanel är bara några av de detaljer som 
ger vardagen guldkant.

start 
Klar för

0201
UPPVÄRMD RATT* NY INTUITIVT 

DESIGNAD 
INSTRUMENTPANEL 

*Endast tillgängligt på utvalda modeller.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Praktisk och kraftfull, rymlig och sportig, 
bekväm och modern; helt nya Civic är en 
fantastisk bil. Den är det senaste i en rad 
körglada, smidiga och effektiva hybrider och 
är utrustad med en sportig attityd och ett 
oklanderligt uppförande på vägen. 

Det här är en bil som är redo för allt och som 
är både familjevänlig och atletiskt till sin natur 
– vem säger att du inte kan få allt? 

två världar
Det bästa av 

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för finns i 
specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Din 
Civic

  
Model shown is Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Premium Crystal Blue Metallic.  
For more information on which grades this and other features are available on please  
refer to the specification pages 78-83.
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• Honda SENSING 

• Honda CONNECT med  
 navigation, 9-tums pekskärm,  
 AM/FM/DAB, Apple Carplay® och  
 Android AutoTM 

• Smart dörröppning och start 

• Stolsvärme fram 

• 7-tums multiinformationsskärm 

• 17-tums aluminiumfälgar

• Mörktonade rutor 

• Tygklädsel 

• Information om döda vinklar 

• Backkamera 

• Elmanövrerat svankstöd i  
 förarsäte 

• Parkeringssensorer fram och bak 

• Fyra körlägen 

• LED-lampor 

• Insynsskydd 

• Automatiska vindrutetorkare 

• Belysta speglar på solskydd 

• Automatiskt helljussystem 

• E-Call

• Åtta högtalare

• Elfönsterhissar (fram och bak) 

• Automatisk luftkonditionering  
 i två zoner 

• Eluppvärmda sidobackspeglar 

• BluetoothTM handsfree-telefon 

Elegance är fullt utrustad med en rad avancerade funktioner 
för att förbättra din körupplevelse:

Elegance

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance i Premium Crystal 
Red Metallic. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är 
tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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• Säten i läder och tyg 

• 18-tums aluminiumfälgar 

• Trådlös laddning 

• Dimljus fram 

• 2-zoners luftkonditionering med bakre utblås 

• Backspegel med automatisk avbländning 

• Svarta spegelkåpor 

• Sportpedaler 

Sport
Utöver funktionerna i Elegance-versionen  
har Sport följande utrustning:

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal 
Blue Metallic. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är 
tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Utöver funktionerna i Sport-versionen  
har Advance följande utrustning:

• Öppningsbart panoramaglastak 

• Läder- och konstlädersäten 

• 10,2-tums multiinformationsskärm 

• Premiumljud med 12 Bose-högtalare 

• Elmanövrerade framsäten 

• Adaptiva strålkastare 

• Uppvärmd ratt 

• Elmanövrerat svankstöd i passagerarsäte 

Advance

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum 
White Pearl. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner 
är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 
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Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner 
är tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BL ACK PE ARL SONIC GRE Y PE ARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC PL ATINUM WHITE PE ARL

i färg 
Lev livet 

Uttryck din personlighet och välj från vårt utbud 
av färger som kompletterar Civics dynamiska styling 
perfekt, som Platinum White Pearl och Premium 
Crystal Blue Metallic.
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Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal
Blue Metallic. Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är 
tillgängliga för finns i specifikationerna på sidorna 78–83. 

klädsel 
Kupé-

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Svart konstläder 
och tyg

Svart äkta läder och 
konstläder

Svart  
tyg

Svart tyg Svart konstläder och tyg
Svart äkta läder  
och konstläder

Oavsett om det är det nya eleganta tyget eller 
premiumlädret, gör vår klädsel att din Civic inte bara 
ser bra ut – den kommer att kännas bra.
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Delar av paketet finns även tillgängliga separat.  
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i 
Platinum White Pearl och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

BACKSPEGELKÅPOR 
Gör din bil lite mer unik med dessa snygga 
backspegelkåpor i Berlina Black. 

NEDRE SIDODEKOR 
Den nedre sidodekoren i Berlina Black ger 
din bil ett muskulöst utseende. 

FRÄMRE OCH BAKRE SVARTA EMBLEM 
Allt handlar om de små detaljerna. Black Emblem 
Pack kompletterar perfekt det sportiga utseendet 
på din Civic. Paketet innehåller: svart Honda-
logotyppaket (fram och bak), svart bilnamn och 
svart e:HEV-emblem. 

Pack
Ge din Civic en elegant uppgradering med Sports 
Pack med tillbehör i en kombination av Berlina 
Black och mörk krom. Paketet innehåller: 
Främre och bakre svarta emblem, bakre spoiler, 
nedre sidodekor och backspegelkåpor.

BAKRE SPOILER 
Bakre spoiler med Berlina Black-finish ger 
bakluckan sportiga linjer, och din Civic ett distinkt 
och dynamiskt utseende bakifrån. 

Sports
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*Carbon Style Pack Light, utan Carbon Style backspegelkåpor finns också.  
Delar av paketet finns även tillgängliga separat. 
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR
De främre och bakre nedre dekorerna ger din bil 
en sportig och dynamisk profil. 

BAKRE SPOILER 
Bakre spoiler i Carbon Style-finish ger 
bakluckan sportiga linjer. 

DIMLJUSDEKOR 
Allt handlar om de små detaljerna. 
Dimljusdekoren kompletterar perfekt 
den eleganta stylingen av fronten på 
din Civic. 

BACKSPEGELKÅPOR 
Carbon Style-finishen på backspegelkåporna 
bidrar ytterligare till det dynamiska utseendet. 

Pack Full
Carbon Style

För dig som verkligen älskar ett unikt sportigt utseende 
borde Carbon Style Pack Full ligga högst upp på 
önskelistan. Paketet innehåller: främre nedre dekor, 
bakre nedre dekor, dimljusdekor, Bakre spoiler och 
Carbon Style backspegelkåpor som pricken över i:et. 
Paketet Carbon Style Pack Light* finns även.
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Delar av paketet finns även tillgängliga separat. Lättmetallfälgar säljs 
separat. Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i 
Premium Crystal Blue Metallic.

Nordic Silver
Pack

DIMLJUSDEKOR 
Den silverfärgade dimljusdekoren 
skapar en dramatisk detalj som perfekt 
kompletterar fronten på din Civic. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR 
De främre och bakre nedre dekorerna ger bilens 
profil ett elegant metalliskt uttryck.

BACKSPEGELKÅPOR 
Fullända Nordic Silver-temat med dessa 
matchande backspegelkåpor. 

NEDRE SIDODEKOR 
Med hjälp av den nedre sidodekoren 
skapas en extra finslipad detalj. 

Förhöj Civics premiumlook och känsla ytterligare 
med Nordic Silver Pack. Paketet innehåller: främre 
nedre dekor, bakre nedre dekor, nedre sidodekor, 
dimljusdekor, backspegelkåpor – alla med 
silverfinish.
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Delar av paketet finns även tillgängliga separat.  
Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 

FRÄMRE OCH BAKRE NEDRE DEKOR
Vässa utseendet på din Civic ytterligare med 
främre och bakre nedre dekorer. 

DIMLJUSDEKOR 
Dimljusdekoren i Ilmenite Titanium 
tillför ytterligare en elegant touch. 

BACKSPEGELKÅPOR 
Backspegelkåpor i Ilmenite Titanium 
fulländar utseendet. 

NEDRE SIDODEKOR 
Den glänsande nedre sidodekoren 
i Ilmenite Titanium skapar en 
raffinerad och sportig look. 

Dra blickarna till dig med Ilmenite 
Titanium Pack. Paketet innehåller: 
Nedre främre, bakre och sidodekorer, 
dimljusdekor och backspegelkåpor.

Titanium Pack
Ilmenite
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ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS CI1813
18” CI1813 är helt i Gunpowder Black med en 
blank klarlack och graderade centrumkåpor.

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS CI1812
18” CI1812 har en diamantskuren A-yta med 
matt klarlack och detaljer i Rombo Silver. 

ALUMINIUMFÄLGAR 18-TUMS CI1811
18” CI1811 har en diamantskuren A-yta med 
blank klarlack och detaljer i Gunpowder Black. 

Aluminiumfälgar 

03

02

01

Aluminiumfälgarna till Civic 
erbjuder tre alternativ för 
att tillföra det där lilla extra 
till din åktur. 

Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD 
Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK 
Skydda din bil mot smuts och stenar med dessa diskreta stänkskydd 
fram och bak. De är en bra lösning för långvarigt skydd. 

DEKOR FÖR BAGAGETRÖSKELN
Dekoren för bagagetröskeln är ett praktiskt och snyggt tillbehör 
till bagageutrymmet. De skyddar mot repor och stötar. Med 
en attraktiv finish i borstat rostfritt stål passar den perfekt i 
bagageutrymmet. 

SKYDD FÖR BAKRE STÖTFÅNGARE
Att ständigt lasta i och ur bagageutrymmet kan orsaka 
irriterande små märken och repor. Skydda din bil med 
detta snygga skydd för den bakre stötfångaren.

Vi kallar det Protection Pack (skyddspaket) av goda skäl. 
Paketet omfattar sidolister i karossens färg, stänkskydd 
(fram och bak), dekor för bagagetröskel, gummimattor 
fram och bak och en vikbar bagagerumsmatta skyddar 
din Civic från märken och repor. Tillbehören är alla 
tillverkade av tåliga kvalitetsmaterial.

Pack
Protection

INSTEGSLISTER 
Instegslisterna sätter personlig prägel på din bil samtidigt 
som de skyddar dörrtrösklarna mot märken och repor. De är 
tillverkade av borstat rostfritt stål och har en iögonfallande, 
polerad Civic-logotyp. Satsen innehåller: lister fram och bak. 

Delar av paketet finns även tillgängliga separat. 
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
i Premium Crystal Blue Metallic.

6766
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



1. Sidolister  
Det finns inget värre än en repa eller buckla i karossen. 
Sidolisterna är tillverkade av mjukt, slagtåligt material och 
skyddar sidorna på din bil samt utgör en designdetalj. 

2. Vindruteskydd 
Vindruteskyddet är utformat för att skydda din Civics 
vindruta, ytterspeglar och sidorutor mot hårt väder och är 
försedd med Civic-logotypen.

säkerhet 
Skydd och 

Håll dig säker: med sidolister som skyddar mot 
märken och repor, och ett vindruteskydd som 
säkerställer bra sikt i alla väder, erbjuder dessa 
tillbehör skydd mot vädrets makter och vardagligt 
slitage.

1

2Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är Honda 
Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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Om du ofta transporterar bagage eller 
specialutrustning hjälper Cargo Pack dig 
att hålla ordning och transportera saker 
på ett säkert sätt. Paketet innehåller 
bagagerumsinsats och skiljeväggar.

Pack
Cargo

1. Bagagerumsinsats  
Denna vattentäta bagagerumsinsats med 
halkskydd är perfekt utformad för att passa in 
i bilens bakre förvaringsutrymme och skyddar 
bagagerummet mot smuts och repor. Den 
har upphöjda kanter och är försedd med 
Civic-logotypen

2. Skiljeväggar för bagagerum  
Skiljeväggarna förhindrar att din last glider 
runt och håller sakerna på plats hela tiden.

1

2

Lättmetallfälgar säljs separat. Modellen som visas är  
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl. 
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1. Löstagbar dragkrok med 13-stifts släpkablage  
Med den här löstagbara dragkroken kan du dra ett släp 
utan problem. Den syns också mindre när den är borttagen. 
Maximal dragkapacitet: 750 kg. Maximal vertikal last: 75 kg. 

2. Thule cykelhållare – EasyFold XT  
Denna cykelhållare är Thule-certifierad av Honda och tar 
två cyklar, är enkel att montera och lätt att fälla ihop för 
förvaring. Den har en tippfunktion för problemfri åtkomst  
till bagagerummet och ett system med stöldskyddslås.  
Den levereras med en 13-stiftskontakt och kräver ett  
13-stifts släpkablage. 

3. Lasthållare  
Utöka bilens lastkapacitet med en säker lasthållare för  
taket. Fyra lås ingår. Maximal lastkapacitet: 60 kg. 

4. Thule takbox 400L Motion XT M Type  
Denna robusta och vattentäta box som är Thule-certifierad 
av Honda, ger dig 400 liters extra förvaringsutrymme. 
Den har Power-Click-systemet för enkel montering, ett 
stöldskyddslås och kan öppnas från båda sidor. Den har en 
längd på 175 cm, bredd på 86,5 cm och höjd på 46 cm.

5. Vikbar bagagerumsmatta  
Den vikbara mattan skyddar ditt bagagerum och hela 
lastutrymmet om baksätena fälls ner. Bagagerumsmattan 
är även vändbar; ena sidan är gjord av tuftad textil och den 
andra sidan har ett vattenavvisande halkskyddsmönster. 
Dessutom har mattan en flexibel flik för att förhindra repor 
på din stötfångare när du lastar i och ur din bil. 

Transport
Närvaro och praktiska funktioner: förutom ett 
iögonfallande utseende är Civic utrustad och redo 
för vart du än ska och vad du än gör. 

Lättmetallfälgar säljs separat. Modellerna som visas är Honda Civic 
2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White Pearl och Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

1

2

3 4
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Illumination 
Pack

White Premium 

VIT BELYSNING I FRÄMRE BENUTRYMME OCH UNDER SÄTET  
Genom att låsa upp dörrarna belyses området under sätet och 
hela främre benutrymmet med ett starkt kallvitt ljus. När du 
kör med strålkastarna på dämpas ljusstyrkan med 50 % för att 
undvika distraktion. När strålkastarna är släckta släcks även 
denna belysning.

CIVIC-MÖNSTERPROJEKTOR  
Genom att öppna framdörrarna projiceras Civic-mönstret på 
marken med ett starkt vitt sken som gör att du ser bättre när du 
stiger in och ut ur din bil i mörkret.

VIT TRÖSKELLISTSBELYSNING  
De belysta tröskellisterna är tillverkade av borstat rostfritt stål och 
har en upplyst Civic-logotyp. De skyddar dörrtrösklarna mot märken 
och repor. Satsen inkluderar tröskellister med belysning fram och 
tröskellister utan belysning bak.

MUGGHÅLLAR- OCH KONSOLBELYSNING  
När man slår på tändningen och strålkastarna belyses 
botten av mugghållarna och förvaringslådan i mittkonsolen, 
vilket tillför ett kallvitt ljus till bilens interiör. 

VIT DÖRRPANELBELYSNING 
Genom att slå på tändningen blir dörrpanelen 
upplyst från lampor i dörrhandtagen och 
dörrfickorna som avger ett kallvitt ljus. 

Detta belysningspaket kombinerar både inre och yttre 
belysningsutrustning. Paketet innehåller: en komplett uppsättning 
belysta element för främre benutrymme och under sätet, tröskellister, 
mugghållare och mittkonsol. Dörrpanelbelysningen skapar en sval vit 
atmosfär i din bil och pricken över i:et är Civic-mönsterprojektorn.

Finns även med rött ljus. Delar av paketet finns även tillgängliga separat.
Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic. 
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Modellen som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD  
Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.

1. Golvmattor Premium  
Dessa eleganta skräddarsydda mattor har tvåtons svart/
silver nubuck-kant och ett Civic-emblem i metall för extra 
hållbarhet. Satsen innehåller: mattor till fram- och baksätet. 

2. Bilbarnstolar  
Hondas Trifix är skräddarsydd för barn som är mellan 76 
och 105 cm långa, vilket gör den perfekt som efterföljare 
till spädbarnsstolar som Honda Baby Safe. Stolen är lätt att 
montera i bilen tack vare de integrerade ISOFIX-fästena och 
det övre fästet, medan den optimerade sittytan ser till att 
det finns tillräckligt med utrymme för ett växande barn från 
15 månader upp till cirka 4 år, och med en vikt på upp till 22 
kg. De många avancerade säkerhetsfunktionerna gör att du 
kan vara säker på att ditt barn kommer att sitta väl skyddat i 
bilen. 

3. Solskydd  
Håll dig sval i skuggan med dessa solskydd. De skyddar 
passagerare i baksätet och är lätta att montera och ta bort 
igen. Satsen innehåller: två solskydd och medföljande 
förvaringsväska. 

och komfort 
Interiör

1

2 3
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Elegance Sport Advance 

Motor

Motortyp i-MMD i-MMD i-MMD

Motor Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive Intelligent Multi-Mode Drive

Slagvolym (cc) 1993 1993 1993

Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 81 x 96.7 81 x 96.7 81 x 96.7

Kompressionsförhållande 13.9±0.2 13.9±0.2 13.9±0.2

Ventiltransmission 4 VENTILER 4 VENTILER 4 VENTILER

Utsläppsstandard EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Bränslekrav Blyfri (95) Blyfri (95) Blyfri (95) 

Prestanda

Motorns maxeffekt (kW vid v/min) 105kW @ 6000 105kW @ 6000 105kW @ 6000

Motorns maxeffekt (hk vid v/min) 143 @ 6000 143 @ 6000 143 @ 6000

Motorns max. vridmoment (Nm vid rpm) 186 @ 4500 186 @ 4500 186 @ 4500

Elmotorns maxeffekt (kW [PS]) 135 (184) 135 (184) 135 (184)

Elektrisk motor, max. vridmoment (Nm) 315 315 315

0 → 100 km/h (sekunder) 7.8 7.9 8.1

Maximal hastighet (km/h) 180 180 180

Ljudnivå: Drive-by (dB) 65 65 65

Bränsleekonomi och utsläpp WLTP †

Låg – CO2 g/km 94 99 101

Medium – CO2 g/km 89 93 95

Hög – CO2 g/km 96 101 102

Extra hög – CO2 g/km 133 140 141

Blandad – CO2 g/km 108 113 114

Låg – bränsleförbrukning l/100km 4.2 4.4 4.5

Medium  – bränsleförbrukning l/100km 3.9 4.1 4.2

Hög – bränsleförbrukning l/100km 4.2 4.5 4.5

Extra hög – bränsleförbrukning l/100km 5.9 6.2 6.2

Blandad  – bränsleförbrukning l/100km 4.7 5.0 5.0

Koloxid CO (mg/km) 140,1 140,1 140,1

Totalt, kolväten HC (mg/km) 16,8 16,8 16,8

Icke metan kolväten NMHC (mg/km) 14,1 14,1 14,1

Kväveoxider Nox (mg/km) 7,6 7,6 7,6

Elegance Sport Advance 

Dimensioner

Längd 4551 4551 4551

Bredd (mm) 1802 1802 1802

Höjd - olastad (mm) 1408 1408 1408

Hjulbas 2734 2734 2734

Spårvidd fram 1547 1537 1537

Spårvidd bak 1586 1576 1576

Markfrigång - med förare 128 128 128

Markfrigång - fullastad (mm) 111.7 108.6 112.1

Vändcirkel - vid kaross 11 11.6 11.6

Vändradie - vid hjulens mitt (m) 5.8 6.2 6.2

Ratt mellan fulla utslag (rattvarv) 2.3 2.2 2.2

Volym

Bränsletank (liter) 40 40 40

Sittplatser (antal personer) 5 5 5

Bagageutrymme –  
Baksäte uppfällt (liter, VDA -metod)

410 410 404

Bagageutrymme - Baksäte uppfällt  
(liter, VDA -metod) inkl bagagerum/bagage golvlåda

415 415 409

Bagageutrymme - Baksäte nerfällt,  
lastat till tak (liter, VDA -metod)

1220 1220 1187

Bagageutrymme - Baksäte nerfällt,  
lastat till fönster (liter, VDA -metod)

820 820 814

Vikt

Tjänstevikt 1517 1533 1533

Totalvikt 1865 1930 1930

Lastförmåga (kg) 348 397 397

Max. tillåtna axeltryck – 
fram/bak (kg)

1070 / 895 1070 / 895 1070 / 895

Max. släpvagnsvikt, bromsad (kg) 750 750 750

Max. släpvagnsvikt, obromsad (kg) 600 600 600

Max. kultryck på släpvagn (kg) 75 75 75

Max. Taklast (kg) 65 65 65

Transmission

Transmissionstyp eCVT eCVT eCVT

Säkerhet

Startspärrsystem ◆ ◆ ◆

Fjärrstyrt centrallås med 2 nycklar ◆ ◆ ◆

Larmsystem ◆ ◆ ◆

Valbar dörrupplåsning ◆ ◆ ◆

Smart Entry & Start (via fjärröppnare) ◆ ◆ ◆

Insynsskydd (integrerat i bakluckan) ◆ ◆ ◆◆ Standard     –  Ej tillgängligt 
 
† Bränsleförbrukningssiffror, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, tillhandahålls i jämförelsesyfte och återspeglar kanske inte verklig körupplevelse. 
Honda Civic har utsatts för den nya testcykeln WLTP CO2 och bränsleförbrukning i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2017/1151.
WLTP-siffror återspeglar bättre fordonets faktiska prestanda när det körs på vägen.
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Elegance Sport Advance 

Säkerhet

ABS (låsningsfritt bromssystem) ◆ ◆ ◆

Krockkuddar - center fram ◆ ◆ ◆

Krockkuddar - Förare och passagerare – fram ◆ ◆ ◆

Krockkuddar - knä (förarsida) ◆ ◆ ◆

Krockkuddar - knä (passagerarsida) ◆ ◆ ◆

Krockkuddar - Passagerar SRS krockkudde med 
avstängningsfunktion

◆ ◆ ◆

Krockkudde – bak, sida ◆ ◆ ◆

Sidokrockkuddar fram ◆ ◆ ◆

Krockkuddar i sidogardin fram och bak ◆ ◆ ◆

Döda vinkeln information inkl backzon-assistans ◆ ◆ ◆

Bromshjälp (BA) ◆ ◆ ◆ 

Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS) ◆ ◆ ◆

Däcktrycksvarnare (DWS) ◆ ◆ ◆

Krockkudde på förarsida, SRS ◆ ◆ ◆

eCall (Europa) ◆ ◆ ◆

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) ◆ ◆ ◆

Nödstoppssignal ◆ ◆ ◆

Främre kollisionsvarningssystem ◆ ◆ ◆

Främre bilbälten med bältessträckare (ELR) ◆ ◆ ◆

Justerbar hastighetsbegränsare ◆ ◆ ◆

Intelligent hastighetsbegränsare ◆ ◆ ◆

ISO Fix punkter / I-SIZE ◆ ◆ ◆

Varningssystem för körfältsavvikelse ◆ ◆ ◆

System för körfältsassistans ◆ ◆ ◆

Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF) ◆ ◆ ◆

Avkörningsförebyggande system (RDM) ◆ ◆ ◆

Pop-up motorhuv ◆ ◆ ◆

Hjälpsystem vid trafikstockning ◆ ◆ ◆

Trafikskyltsinformation ◆ ◆ ◆

Fordonsstabiliseringssystem (VSA) ◆ ◆ ◆

Nackstöd med pisksnärtsskydd ◆ ◆ ◆

Innerbelysning

Vitt interiörljus (tak) ◆ ◆ ◆

Instegsbelysning ◆ ◆ ◆

Kartläsarlampa (fram) ◆ ◆ ◆

Vit instrumentbelysning ◆ ◆ ◆

Belysta makeupspeglar i solskydd ◆ ◆ ◆

Bagagerumsbelysning ◆ ◆ ◆

Elegance Sport Advance 

Komfort och bekvämlighet

Tillbehörsuttag fram och i bagagerum ◆ ◆ ◆

Klimatanläggning, automatisk med dubbla zoner ◆ ◆ ◆

Luftkonditionering – Bakre ventilation – ◆ ◆

Backspegel med automatisk nerbländningsfunktion – ◆ ◆

Automatiska vindrutetorkare ◆ ◆ ◆

Krok för lastnät ◆ ◆ ◆

Adaptiv farthållare ◆ ◆ ◆

Elektriskt justerbara sidobackspeglar ◆ ◆ ◆

Uppvärmda sidobackspeglar ◆ ◆ ◆

Elektriskt infällbara sidobackspeglar ◆ ◆ ◆

Armstöd för förar- och främre passagerarsäte ◆ ◆ ◆

Elfönsterhiss fram & bak ◆ ◆ ◆

Framsäte, elektriskt justerbart (8-vägs) – – ◆

Framsäte - Passagerarstol med 4-vägs elektrisk justering – – ◆

Framsäte - elektriskt svankstöd (förarsida) ◆ ◆ ◆

Framsäte - elektriskt svankstöd (passagerarsida) – – ◆

Förarstol – manuell höjdjustering ◆ ◆ –

Framsäte – elektrisk höjdjustering (förarsida) – – ◆

Fickor på framsätesrygg (passagerarsida) ◆ ◆ –

Fickor på framsätesrygg (förar- och passagerarsida) – – ◆

Avisning runt vindrutetorkare – ◆ ◆

Sätesvärme – Fram ◆ ◆ ◆

Rattvärme – – ◆

Fjärrkontrollen styr ytterbackspeglar och fönster ◆ ◆ ◆

Parkeringssensorer (4 fram, 4 bak) ◆ ◆ ◆

Baksäte, delbart (60/40) ◆ ◆ ◆

Mittre armstöd i baksäte ◆ ◆ ◆

Backkamera ◆ ◆ ◆

Makeupspeglar i solskydd ◆ ◆ ◆

Fack för solglasögon – – ◆

Ratt justerbar i längd- och höjdled ◆ ◆ ◆

Klädsel

Matta invändiga dörrpaneler ◆ – –

Högblanka invändiga dörrpaneler – ◆ ◆

Kromade invändiga dörrpaneler ◆ ◆ ◆

Sportpedaler – ◆ ◆

Läderratt ◆ ◆ ◆

Svart klädsel ◆ – –

Svart konstläder och tyg – ◆ –

Svart äkta läder och konstläder – – ◆
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Elegance Sport Advance 

Funktion och teknik

Agile Handle Assist (AHA) ◆ ◆ ◆

Körlägen - ECON/ SPORT/ NORMAL/INDIVIDUAL ◆ ◆ ◆

Elektrisk parkeringsbroms med automatisk bromshållare ◆ ◆ ◆

Elektrisk parkeringsbroms med automatisk bromshållare ◆ ◆ ◆

Bromstrycksfunktion ◆ ◆ ◆

Elektrisk servostyrning – variabelt växelläge ◆ ◆ ◆

Starthjälp i backar (HSA) ◆ ◆ ◆

Tomgångsstopp / HEV läge ◆ ◆ ◆

Power Meter ◆ ◆ ◆

7” multiinformationsdisplay ◆ ◆ –

10,2” heldigital display – – ◆

Regenerativ broms- / retardationskontroll (paddel) ◆ ◆ ◆

Fälgar och däck

Däckreparationssats ◆ ◆ ◆

17” två-tons Diamond-cut aluminiumfälgar ◆ – –

18” högblanka aluminiumfälgar – ◆ –

18” två-tons svarta aluminiumfälgar – – ◆

215/50 R17 95W ◆ – –

235/40 ZR18 95Y – ◆ ◆

Ljud och kommunikation

Bluetooth TM handsfreetelefon (HFT) ◆ ◆ ◆

DAB ◆ ◆ ◆

Honda CONNECT med navigation (9” pekskärm, AM/FM,DAB, 
Apple Carplay och Android Auto, live trafikinformation)

◆ ◆ ◆

Åtta högtalare ◆ ◆ –

12 högtalare – Premium ljudsystem (BOSE) – – ◆

Högtalare – Diskanthögtalare fram ◆ ◆ ◆

Högtalare – Center – – ◆

Bashögtalare – – ◆

Rattmonterade ljudreglage ◆ ◆ ◆

USB fram x2 ◆ ◆ ◆

Antal USB uttag bak x2 ◆ ◆ ◆

Trådlöst Apple Carplay® ◆ ◆ ◆

Trådlös laddare – ◆ ◆

*Apple CarPlay®-funktioner, applikationer och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla områden och kan komma att ändras.
För att använda Android Auto™ måste du ladda ner Android Auto™-appen från Google Play™ till din smartphone.
Android Auto™-tillgängligheten kan ändras och kan variera beroende på geografisk plats.

Apple CarPlay® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Elegance Sport Advance 

Exteriört

Karossfärgad hajfensantenn ◆ ◆ ◆

Karosserifärgade ytterhandtag ◆ ◆ ◆

Materialfärgad frontgrill ◆ – ◆

Backspegelkåpor i svart högglans – ◆ –

Panoramaglastak – – ◆

Tonade rutor ◆ ◆ ◆

Mattsvarta fönsterlister – ◆ –

Kromad fönsterlist ◆ – ◆

Yttre belysning

Adaptiva strålkastare (ADB) – – ◆

Automatiska strålkastare ◆ ◆ ◆

Auto strålkastarjusterare ◆ ◆ ◆

LED varselljus ◆ ◆ ◆

LED dimljus fram – ◆ ◆

Timer för strålkastare  
(hemkomst-/avfärdsljus)

◆ ◆ ◆

LED strålkastare ◆ ◆ ◆

Automatisk helljusomkoppling (HSS) ◆ ◆ ◆

LED bakljus ◆ ◆ ◆

LED blinkers fram ◆ ◆ ◆
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Modellerna som visas är Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance i Platinum White 
Pearl och Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport i Premium Crystal Blue Metallic.
Mer information om vilka modeller dessa och andra funktioner är tillgängliga för  
finns i specifikationerna på sidorna 78–83.
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Efter sista redigering av  broschyren kan produkter eller tjänster ha  ändrats.  Honda 
förbehåller sig rätten att ändra sina specifika tioner, inklusive färger, med eller 
utan förvarning och vid den tidpunkt och på det sätt som de tycker passar. Stora 
såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock 
för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publika-
tion ska inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från 
 företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller 
återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren och garan-
tin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från 
dem på begäran. Alla ansträngningar görs för att säkerställa riktigheten i specifi-
kationerna, men eftersom broschyrer iordning ställs och trycks flera månader före 
distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss 
funktion, inte alltid omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att 
kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt 
om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se.

Fortsätt din Honda Civic-upplevelse på honda.se

Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte 
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.


