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3 év Honda Assistance szolgáltatás
(A Honda Assistance szolgáltatás csak a magyarországi Honda márkakereskedői hálózat által értékesített, magyar forgalmi engedéllyel ill. rendszámmal rendelkező gépkocsira vonatkozik, ha a tulajdonos/üzembentartó bejegyzett magyarországi 
lakcímmel/telephely címmel rendelkezik.)

1)  Az üzemanyag-fogyasztásra és károsanyag-kibocsátásra vonatkozó mérések az EU által szabályzott, EU 2017/1151 számú rendelet alapján (WLTP eljárás) történtek összehasonlíthatóság céljából. 
A valós körülmények között mért adatok változhatnak.

2)  A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot, hogy árait és az egyes típusok felszereltségét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a 
kiadáskori regisztrációs adót és a 27 % ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazza a forgalombahelyezés költségeit, valamint a szállítási díjat. Jelen árlista 410 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam). 
A feltüntetett listaár a 2023 március 31-ig megérkező megrendelt autók esetében érvényes. Részletekről, valamint az aktuális és pontos árakról minden esetben érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

3)  A karbantartási csomag az első 5 előírt időszakos karbantartást foglalja magában, amely okán a futásteljesítmény, vagy a jármű igénybevételének (normál/fokozott) függvényében a csomag érvényessége nem feltétlen éri el az 5 évet vagy 
100.000 km-t.

Gyártásból extraként
rendelhető tételek (HUF) HUF Elegance Sport Advance

Metál/Gyöngyház fényezés 220 000,– ♦ ♦ ♦

Prémium fényezés 300 000,– ♦ ♦ ♦

Teljesítmény
kW/LE Váltómű

Vegyes
üzemanyagfogyasztás1)

l/100 km
CO2-kibocsátás1) 

g/km
Környezetvédelmi

besorolás
Listaár regisztrációs

adóval (HUF)2)

Civic e:HEV belső égésű
motor villanymotor

2.0 i-MMD Hybrid Elegance 105/143 135/184 e-CVT automata 4,7 108 Euro 6D 11 649 000,–

2.0 i-MMD Hybrid Sport 105/143 135/184 e-CVT automata 5,0 113 Euro 6D 12 099 000,–

2.0 i-MMD Hybrid Advance 105/143 135/184 e-CVT automata 5,0 114 Euro 6D 13 299 000,–

Honda karbantartási csomag 3)
HUF Elegance Sport Advance

Civic e:HEV 399 000,– ♦ ♦ ♦

♦  Opcionális 
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Érvényes 2022.06.28-tól visszavonásig.
Civic e:HEV

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
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