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Rodina Civic nyní ještě výkonnější!  

SPLŇTE SI SVŮJ SEN!
PŘEHLED AKCÍ HONDA
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Akce v tomto prospektu platí od 1. 1. do 31. 3. 2018. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.  
Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky jsou ilustrativní. Ceny jsou uvedeny doporučené vč. DPH. Více informací na www.honda.cz nebo u autorizovaných dealerů Honda.

* Cena je platná pro model CR-V. Snížené ceny tažných zařízení se týkají vybraných modelů Jazz,      
  Civic, Civic Sedan, HR-V, CR-V.

Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice 
jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní více jak 150 000 km, podle skutečnosti, která 
nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném 
servisu Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu. 

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 let

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Výhodné financování

s Honda Financial Services.

Vyberte si svůj vůz a ušetřete 
až 150 000 Kč.

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Rozšiřte kapacitu zavazadlového prostoru svého 
vozu a vyberte si z kompletních sad nabízených  
za trvale snížené ceny, nyní již od 9 990 Kč!*



PROSTOR PLNÝ MOŽNOSTÍ.
JAZZ

Alarm
Vyhřívaná přední sedadla
Protikolizní systém (do 30 km/h)
Varování před čelní srážkou
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek
Inteligentní omezovač rychlosti
Automatické přepínání dálkových světel
Přední a zadní parkovací senzory
Flexibilní sedadla Magic seats
Multimediální systém Honda CONNECT
Bluetooth Hands Free
Tempomat
Klimatizace
Denní svícení LED
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

HONDA JAZZ DYNAMIC

Motor Výkon Komb. spotřeba Emise CO2
1.3 i-VTEC 75 kW/102 k 4,7-5,2 l/100 km 106-120 g/km
1.5 i-VTEC 96 kW/130 k 5,4-5,9 l/100 km 124-133 g/km

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Trend 
1.3 i-VTEC od 

339 900 Kč 

vč. bohaté 
výbavy

Moderní design interiéru v kombinaci 
se sportovními křivkami karoserie 

dotvářejí osobitý charakter vozu. 
Samozřejmě nechybí komfortní prvky 

výbavy jako vyhřívaná přední sedadla 
a tempomat.

Máte rádi spontánní akce? Pak neváhejte nastoupit do nového Jazzu. Jeho geniální 
flexibilní sedadla Magic Seats můžete jednoduše přenastavit do některé z jejich 
mnoha praktických pozic, čímž ještě lépe využijete prostor vozu s největším 
interiérem ve své třídě. Ani zavazadlový prostor nezůstává pozadu. Jeho objem  
354 litrů je v dané kategorii rovněž bezkonkurenční. Při sklopených sedadlech  
Jazz dokonce umožňuje převézt předměty dlouhé až 248 cm a vysoké až 128 cm.

Jméno říká vše: nový model Jazz Dynamic je ještě rychlejší než kdy dříve. 
Mezi jeho hlavní trumfy patří motor 1.5 i-VTEC o výkonu 130 k, sportovní 
nárazníky, střešní spoiler, LED světlomety, sportovní 16” kola a kožený volant  
a hlavice řadicí páky. 
 

NOVÝ
a ještě

sportovnější!

Akční cena 339 900 Kč platí pro model Jazz 1.3 i-VTEC MT Trend. 
*Splátka vč. DPH a vč. pojištění s 10% spoluúčastí, v rámci akce Správná volba pro model Jazz 1.3 i-VTEC MT Trend při délce financování 
na 48 měsíců a při 30% akontaci a výši minimální budoucí garantované hodnoty 161 240 Kč.Uvedená nabídka financování je určena pro 
plátce DPH. Splátka má charakter předběžné a orientační kalkulace, nejedná se o příslib ani závaznou nabídku financování.  
Pro Více informací a nabídku platnou pro spotřebitele kontaktujte autorizovaného dealera Honda. Honda Financial Services  
si vyhrazuje tuto nabídku kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry.

Již od 3 190 Kč měsíčně.*



Adaptivní tlumiče
Alarm
Bluetooth Hands Free
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Multimediální systém Honda CONNECT 2
Dvouzónová automatická klimatizace
LED světlomety
Zadní parkovací kamera
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Zatmavená zadní a boční skla
Automatické spínání světel
Detekce objektů v mrtvém úhlu
Elektricky ovládané střešní okno
Bezklíčový vstup a zapalování
Největší objem zavazadelníku ve své 
třídě - 478 litrů
a mnoho dalšího.
V závislosti na zvolené výbavě. 

Honda SENSING: 
– Varování před čelní srážkou
– Systém pro zmírnění následků nehody
– Systém pro udržování v jízdním pruhu
– Inteligentní omezovač rychlosti
– Inteligentní adaptivní tempomat
– Systém pro zmírnění rizika vyjetí  
 z komunikace
– Systém rozpoznávání dopravních  
 značek
– Asistent pro jízdu v kolonách  
 (pouze s CVT)

Honda Sensing je součástí standardní výbavy 
každého vozu Civic.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Motor Výkon Komb. spotřeba Emise CO2 
1.0 VTEC TURBO 95 kW/129 k 4,7-5,1 l/100 km 106-117 g/km
1.5 VTEC TURBO 134 kW/182 k 5,8-6,1 l/100 km 133-139 g/km

Nový dieselový agregát 1.6 i-DTEC na jaře 
rozšíří stávající nabídku benzinových motorů. 

Klíčové parametry mluví jasně: výkon 120 k, 
točivý moment 300 Nm, zrychlení 0-100 km/h 

za 10,4 s. Motor vykazuje nízkou spotřebu paliva 
i množství produkovaných emisí. Kromě 6rychlostní 

manuální převodovky bude později dostupná i varianta 
s automatickou 9stupňovou převodovkou.

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO FANOUŠKY

NAFTOVÝCH MOTORŮ.

ZÁVISTIVÉ POHLEDY ZARUČENY.
CIVIC 

NOVINKA
Civic 1.6

Pozornosti neuniknete. Protože jeho aerodynamický profil 
a sportovní linie jsou něco jiného, než je běžné. Ve voze s 
nadstandardně prostorným interiérem dbajícím na propracovanou 
ergonomii, Vás překvapí jediná věc - síla motorů VTEC TURBO. 
Zažijte dosud nepoznanou radost z jízdy a užívejte si pohodlí,  
bezpečí a prostor na nejvyšší úrovni.

Civic ve výbavě 
Comfort s výkonem 

129 k již za 

449 900 Kč 

Cena 449 900 Kč platí pro model Civic 1.0 VTEC TURBO MT Comfort.
*Splátka vč. DPH a vč. pojištění s 10% spoluúčastí, v rámci akce Správná volba pro model  
Civic 1.0 VTEC TURBO MT Comfort při délce financování na 48 měsíců a při 30% akontaci a výši 
minimální budoucí garantované hodnoty 225 491 Kč.
Uvedená nabídka financování je určena pro plátce DPH. Splátka má charakter předběžné a orientační 
kalkulace, nejedná se o příslib ani závaznou nabídku financování. Pro Více informací a nabídku platnou pro 
spotřebitele kontaktujte autorizovaného dealera Honda. Honda Financial Services si vyhrazuje tuto nabídku 
kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry.

Již od 4 027 Kč měsíčně.*



Nadčasová elegance kombinovaná se smyslem pro individualitu. To je Civic Sedan. Pod  
kapotou je umístěn výkonný benzinový motor 1.5 VTEC TURBO s výkonem 182 k a maximem 
točivého momentu 240 Nm. Sportovní nátura vozu není na úkor komfortu, právě naopak!  
Ve voze naleznete luxusní prvky výbavy, připravené vám kdykoliv splnit vaše přání.

Honda Civic Type R není sportovní vůz určený i na okruh. Jedná se o ryze závodní vůz, s nímž můžete do běžného provozu. Pření kola 
přenášejí výkon 320 k, zrychlení 0-100 km/h se odehraje za 5,8 s a ručička rychloměru může atakovat rychlost přes 270 km/h. Vaší jedinou 

starostí tak bude výběr ideální stopy a hledání apexu v každé zatáčce. Při vývoji nového Civicu Type R nebyl pro kompromisy prostor.

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY
HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 

Motor Výkon Komb. spotřeba Emise CO2 
2.0 VTEC TURBO 235 kW/320 k 7,7 l/100 km 176 g/km

DESIGN, KTERÝ VÁM  
PADNE DO OKA.

CIVIC SEDAN 

320 KONÍ VYŠLECHTĚNÝCH  
NA ZÁVODNÍM OKRUHU.

CIVIC TYPE R 

Spínač módu Comfort / Sport / +R
Automatický meziplyn
Adaptivní tlumiče
Sportovní kožený volant Type R
Hliníkové pedály a hlavice řadicí páky
20” kola z lehkých slitin
Honda CONNECT s navigací
Sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou
LED světlomety
Bezklíčový vstup a zapalování
Parkovací senzory vpředu a vzadu
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

Bluetooth Hands Free
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Multimediální systém Honda CONNECT 2
Dvouzónová automatická klimatizace
LED světlomety
Zadní parkovací kamera
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Automatické spínání světel
Detekce objektů v mrtvém úhlu
Elektricky ovládané střešní okno
Bezklíčový vstup a zapalování
Největší objem zavazadelníku ve své třídě - 
519 litrů
a mnoho dalšího.
V závislosti na zvolené výbavě.

Honda SENSING: 
– Varování před čelní srážkou
– Systém pro zmírnění následků nehody
– Systém pro udržování v jízdním pruhu
– Inteligentní omezovač rychlosti
– Inteligentní adaptivní tempomat
– Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace
– Systém rozpoznávání dopravních značek
– Asistent pro jízdu v kolonách (pouze s CVT)

Motor Výkon Komb. spotřeba Emise CO2 
1.5 VTEC TURBO 134 kW/182 k 5,7-5,8 l/100 km 130-132 g/km

Všechny modely Civic jsou 
standardně vybaveny nejnovější 

bezpečnostní technologií. Vy i vaši 
spolucestující tak máte jistotu, že jste 

udělali maximum nejen pro prevenci 
dopravní nehody (např. při chvilkové 

nepozornosti), ale zároveň pro snížení 
následků případné nehody na minimum.

NOVINKA
Civic 1.6

Zvýhodnění až 

35 000 Kč

Již od 6 045 Kč měsíčně.*

Zvýhodnění 35 000 Kč platí při koupi modelu Civic Sedan se slevou 20 000 Kč a při využití akční sady příslušenství se slevou 15 000 Kč.
*Splátka vč. DPH a vč. pojištění s 10% spoluúčastí, v rámci akce Správná volba pro model Civic Sedan 1.5 VTEC TURBO Comfort MT při délce financování na 48 měsíců a při 30% akontaci a výši minimální 
budoucí garantované hodnoty 236 617 Kč. Uvedená nabídka financování je určena pro plátce DPH. Splátka má charakter předběžné a orientační kalkulace, nejedná se o příslib ani závaznou nabídku 
financování. Pro Více informací a nabídku platnou pro spotřebitele kontaktujte autorizovaného dealera Honda. Honda Financial Services si vyhrazuje tuto nabídku kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry.



OTEVÍRÁ NOVOU KAPITOLU.
HR-V 

Někdy stačí změnit pohled a máte nové možnosti. Zažijte to sami - ve voze HR-V. Honda proměnila 
koncept Urban SUV v mimořádně prostorný a přitom stále kompaktní vůz. Základní objem 
zavazadlového prostoru 470 l snadno zvětšíte sklopením zadních sedadel Magic Seats. Případně 
můžete využít jejich další skvělou funkci a sice vyklopení sedáků vzhůru, jak ukazuje obrázek níže. 
Robustní vzhled s ladnými křivkami nevznikl náhodou, nýbrž se jedná o výsledek propracované 
aerodynamiky, díky čemuž HR-V dosahuje vynikající spotřeby, dole u obrázku je špičkovou 
spotřebou asi sjedntit, ale není to tak důležité.

AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS >>Alarm
Vyhřívaná přední sedadla
Protikolizní systém (do 30 km/h)
Varování před čelní srážkou
Varování před neúmyslným opuštěním  
jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek
Inteligentní omezovač rychlosti
Automatické přepínání dálkových světel
Přední a zadní parkovací senzory

Flexibilní sedadla Magic seats
Multimediální systém Honda CONNECT
Bluetooth Hands Free
Tempomat
Automatická klimatizace
Zadní parkovací kamera
a mnoho dalšího.

V závislosti na zvolené výbavě.

Klidný komfort, intuitivní ovládání a maximální po-
těšení z jízdy je v HR-V kombinováno se špičkovou 

spotřebou paliva. Tu lze dokonce ještě snížit a to 
pouhým stisknutím tlačítka ECON.

Motor Výkon Komb. spotřeba Emise CO2 
1.5 i-VTEC 96 kW/130 k 5,2-5,7 l/100 km 120-134 g/km
1.6 i-DTEC 88 kW/120 k 4,0-4,1 l/100 km 104-108 g/km

Zvýhodnění 30 000 Kč platí při koupi modelu HR-V se slevou 20 000 Kč  
a při využití akční sady příslušenství se slevou 10 000 Kč. 

*Splátka vč. DPH a vč. pojištění s 10% spoluúčastí, v rámci akce Správná volba pro 
model HR-V 1.5 i-VTEC MT Comfort při délce financování na 48 měsíců a při 30% 

akontaci a výši minimální budoucí garantované hodnoty 191 771 Kč. Uvedená nabídka 
financování je určena pro plátce DPH. Splátka má charakter předběžné a orientační 

kalkulace, nejedná se o příslib ani závaznou nabídku financování.  
Pro Více informací a nabídku platnou pro spotřebitele kontaktujte autorizovaného dealera Honda. 

Honda Financial Services si vyhrazuje tuto nabídku kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry.

Zvýhodnění až 

30 000 Kč

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Již od 5 271 Kč měsíčně.*



Ať už městká ulice nebo vinutá silnice lesem, každá cesta vede k novým zážitkům. 
CR-V je všude doma, na horách vás podrží pohon všech kol, na polní cestě vyšší světlá 
výška a ve městě vynikající výhled z vozu. V každém případě se bude hodit mimořádný 
zavazadlový prostor o objemu 589 l, který po sklopení zadních sedadel dosahuje až 1669 l. 
Dobrodružství může začít!

Protikolizní systém (do 30 km/h)
Multimediální LCD displej Honda 
CONNECT
Tempomat
Duální automatická klimatizace
Zadní parkovací kamera
Vyhřívaná přední sedadla
Bezklíčový vstup a startování
Elektrické otevírání pátých dveří
Zadní parkovací kamera
Bluetooth Hands Free

Stabilizační systém pro jízdu s 
přívěsem
Komunikační vnitřní zpětné zrcátko
Přední a zadní parkovací senzory
Tmavá boční a zadní skla
Automatické přepínání dálkových 
světel
Panoramatická střecha
a mnoho dalšího.
V závislosti na zvolené výbavě. 

HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

MODEL LIFESTYLE PLUS S MIMOŘÁDNOU 
VÝBAVOU V HODNOTĚ 70 000 KČ ZDARMA:

– Kožené čalounění sedadel
– Přední nárazník Aero

– Zadní nárazník Aero
– Spoiler dveří zavazadlového prostoru

– 18" kola z lehkých slitin v provedení Kaiser Silver

SPLNÍ KAŽDÉ PŘÁNÍ.
CR-V 

Motor Výkon Komb. spotřeba Emise CO2 
2.0 i-VTEC 2WD 114 kW/155 k 7,2 l/100 km 168 g/km
2.0 i-VTEC 4WD 114 kW/155 k 7,4-7,7 l/100 km 173-179 g/km
1.6 i-DTEC 2WD 88 kW/120 k 4,4-4,5 l/100 km 115-119 g/km
1.6 i-DTEC 4WD 118 kW/160 k 4,9-5,3 l/100 km 129-139 g/km

Zvýhodnění až 

150 000 Kč
s akčním modelem 

Lifestyle Plus.

Zvýhodnění 150 000 Kč platí při zakoupení CR-V Lifestyle Plus 1.6 i-DTEC  
s mimořádnou výbavou v hodnotě 70 000 Kč zdarma a se slevou 80 000 Kč. 
*Splátka vč. DPH a vč. pojištění s 10% spoluúčastí, v rámci akce Správná volba
pro model CR-V 2.0 i-VTEC MT Comfort při délce financování na 48 měsíců a při 30% 
akontaci a výši minimální budoucí garantované hodnoty 266 299 Kč. Uvedená nabídka 
financování je určena pro plátce DPH. Splátka má charakter předběžné a orientační kalkulace, 
nejedná se o příslib ani závaznou nabídku financování.  
Pro Více informací a nabídku platnou pro spotřebitele kontaktujte autorizovaného dealera Honda. 
Honda Financial Services si vyhrazuje tuto nabídku kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry.

Již od 5 785 Kč měsíčně.*


