ZÁVODNÍ DNA
Nový Civic Type R je vůz, který je schopná vyrobit pouze společnost Honda. Odráží
se v něm náš jedinečný způsob myšlení, zápal pro neustálou inovaci a vytrvalá
snaha věci zdokonalovat. Touhu vytvořit dokonalý sportovní vůz pro jízdu na silnici
i na závodní dráze má tento model vepsanou v genech a v každé křivce karoserie.
Je to vůz, který byl postaven pro čirou radost z jízdy. Vůz, který má duši
a promlouvá k vám tak, jak to umí jen málokterý automobil.
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Na snímcích je model Civic Type R GT v barvě Championship White.
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VŽDY
CHTĚJTE
VÍC
Své renomé jsme si vybudovali díky
precizním konstrukčním řešením
a technické inovaci. Milujeme výzvy,
rádi věci zpochybňujeme, snažíme se je
vylepšit a nikdy neustrnout. Nový Civic
Type R je ztělesněním všech našich
dosavadních poznatků a našich ambicí.
Byl navržen zcela od základu, kdy byly
všechny díly vytvořeny a testovány s cílem
poskytnout vám maximální radost z jízdy.
Výsledkem je vůz, který vzbuzuje vášeň
a oprávněně nese označení Type R.

04

05

VŮZ PRO JÍZDU
NA BĚŽNÝCH
SILNICÍCH
Robustní design navržený s cílem
dosáhnout vyššího výkonu budí respekt
a současně je dokonale praktický. Tvar
karoserie a aerodynamické prvky vozu
společně optimalizují proudění vzduchu,
zvyšují přítlačnou sílu a zajišťují tak
lepší ovládání a stabilitu při jízdě
vysokou rychlostí.
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K vysoce výkonným technologiím patří jedinečné
prvky inspirované závodními automobily, jako
je například chlazení brzd, aerodynamický zadní
spoiler, odlehčená hliníková kapota se sportovním
nasáváním vzduchu či středem vedený výfuk
se třemi koncovkami.
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ZÁŽITEK
JMÉNEM
TYPE R
Type R je synonymem pro nadšení z jízdy,
a to díky své konstrukci, která přináší
opravdový pocit propojení vozu se silnicí.
Aby vám zážitek z jízdy přinesl radost
a zároveň vás naprosto pohltil, věnovali
jsme se každému detailu od dynamiky vozu
po jízdní pozici řidiče.

10

11

ZROZENÝ
PRO VÝKON
Pod kapotou se ukrývá čtyřválcový motor VTEC TURBO
o objemu dva litry, který dosahuje maximálního výkonu
320 k a točivého momentu 400 Nm. Není tedy žádným
překvapením, že zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne Type R
za 5,8 sekundy a je rovněž schopný vyvinout nejvyšší
rychlost 272 km/h.
Výkon přenáší přesná lehká šestistupňová manuální
převodovka, jejíž funkci optimalizuje systém synchronizace
otáček, díky kterému je zaručeno plynulé a intuitivní
řazení. Sportovní projev vozu dále zajišťuje mimořádně
citlivý samosvorný diferenciál, který ještě lépe využívá
výkonnostního potenciálu pohonné jednotky.
Skutečné testování výkonu ovšem probíhá na závodní
dráze. Ne na ledajaké závodní dráze, ale na legendárním
Nürburgringu, kde jsme z nového modelu Type R dostali
maximum. Výsledek byl vynikající, o 7 sekund rychlejší
čas, než jaký zajel jeho předchůdce.
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DYNAMIKA
ŘÍZENÍ
Reakce řízení a schopnost zatáčení se výrazně zlepšily díky nové
karoserii a zcela novému systému zavěšení. Ty vozu zajišťují mimořádně
přesné ovládání a maximalizují přenos výkonu na silnici.
Přední zavěšení se vzpěrami MacPherson snižuje dopad točivého
momentu na řízení a optimalizuje ovladatelnost, zatímco nový
zadní víceprvkový systém zavěšení zlepšuje stabilitu při brzdění
a minimalizuje celkovou nedotáčivost vozu. Systém zavěšení kol
je rozšířený o systém adaptivních tlumičů a samosvorný diferenciál,
které vozu poskytují maximální ovladatelnost a stabilitu pro ještě
podmanivější zážitek z jízdy.

Zobrazený je model Civic Type R GT v barvě Championship White
a Civic Type R GT v barvě Perleťová Sonic Grey.
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JEDINEČNOST
MODELU
TYPE R
S účelným exteriérem modelu Type R ladí
jeho dramatický interiér, který vám zvýší
hladinu adrenalinu ještě před stiskem
tlačítka startování motoru.
Interiér inspirovaný závodními vozy má
vše přesně tam, kde je to třeba. Nechybí
dobře čitelné přístroje, hlavice řadicí
páky z lehké slitiny ani štítek „Type R“ s
jedinečným sériovým číslem vozu.
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NEKOMPROMISNÍ
KAŽDÝM COULEM
Ačkoli může působit jako závodní vůz,
nezaostává ve výbavě ani pohodlí.
V závodně laděném kokpitu si užijete
prvotřídní měkké materiály, automatickou
klimatizaci, tempomat, elektrickou
parkovací brzdu či nový vestavěný
multimediální LCD displej Honda CONNECT
se 7" dotykovou obrazovkou.
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Při vývoji jízdních režimů Comfort, Sport a +R
pro závodní dráhu jsme mysleli především
na řidiče. Jednotlivé režimy nastavují reakci
plynu, adaptivní tlumiče, odpor volantu
a pocitové chování řadicí páky. Nový
model Type R se tak může pochlubit třemi
rozdílnými jízdními charakteristikami.
Režim +R naplno odhaluje závodní
potenciál modelu Type R. Mění obrazovku
přístrojového panelu, nastavení kontroly
trakce a reakci plynu, přidává na tuhosti
řízení i adaptivních tlumičů, a přináší tak
mnohem syrovější jízdní zážitek.
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Úspěch v závodech často závisí na pouhých zlomcích
vteřiny. Pro výkon a ovládání vozu tak mohou maličkosti
představovat rozhodující rozdíl.
Ani Civic Type R není v tomto výjimkou. Disponuje
množstvím prvků, jako jsou přední spoiler
a zadní difuzor, které zvyšují výkon vozu, nebo
propracovanými turbulátory na střeše, které odvádějí
vzduch přes zadní část vozu, a napomáhají tak
k účinnějšímu proudění vzduchu.
Ačkoli máme slabost pro výkon, zároveň je naším
cílem zajistit vaše bezpečí. Naši konstruktéři proto
na novém modelu Type R odvedli velký kus práce. Jak
lze u člena rodiny Civic očekávat, nový Type R je vybaven
velkým množstvím bezpečnostních technologií včetně
nejnovějšího bezpečnostního paketu Honda SENSING,
jehož součástí je například systém pro zmírnění
následků nehody, systém pro udržování v jízdním
pruhu nebo systém rozpoznávání dopravních značek.
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CHAMPIONSHIP WHITE

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

METALICKÁ POLISHED METAL

PERLEŤOVÁ SONIC GREY

RALLYE RED

METALICKÁ BRILLIANT SPORTY BLUE

PŘIZPŮSOBTE SI
VŮZ PODLE SVÝCH
PŘEDSTAV
Vytvořili jsme celou řadu barev, které zvýrazní tvar
karoserie modelu Type R a které současně odkazují na
jeho závodní původ. Dejte barvou najevo svůj názor.
Výběr je pouze na vás.
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KARBON SADA PRO
EXTERIÉR
Vylepšete již tak atletickou siluetu modelu Type R
karbonovou exteriérovou sadou.

KARBON SADA PRO
INTERIÉR
Karbonová interiérová sada podtrhuje ozdobnými
prvky z karbonového vlákna mimořádně sportovní DNA
modelu Type R.

KARBON SADA PRO EXTERIÉR
Sada byla navržena tak, aby dokonale ladila s aerodynamickým tvarem
modelu Type R a je tvořena karbonovými prvky doplněnými jedinečným
červeným akcentem.
Sada obsahuje: Kryty vnějších zpětných zrcátek, dekoraci B-sloupku,
zadní spoiler a dekoraci zadního difuzoru – vše z karbonových vláken.
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KARBON SADA PRO INTERIÉR
Sada se inspirovala prvky z karbonových vláken
použitých ke zvýraznění vzhledu exteriéru a podobný
styl vnáší rovněž do interiéru vašeho vozu Type R.
Sada obsahuje: Dekorace vnitřních panelů a prahů
z karbonových vláken.
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SADA
OSVĚTLENÍ
INTERIÉRU

KARBONOVÁ DEKORACE ZADNÍHO
DIFUZORU

KARBONOVÉ KRYTY VNĚJŠÍCH
ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

KARBONOVÝ ZADNÍ
SPOILER

Zadní difuzor s ozdobným prvkem
z karbonových vláken dotváří styl
modelu Type R zaměřený na výkon.

Vylepšete sportovní vzhled vozu ručně
vyrobenými kryty vnějších zpětných
zrcátek z karbonových vláken.

Křídlo zadního spoileru z karbonových
vláken nejen skvěle vypadá, ale
současně snižuje již tak nízkou hmotnost
modelu Type R.

VLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU S DĚLICÍMI PŘEPÁŽKAMI

STŘÍBRNÉ KRYTY VNĚJŠÍCH
ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

ELEGANTNÍ PODLAHOVÉ
KOBERCE

Voděodolná a protiskluzová vložka
s vyvýšenými okraji a logem „Type R“
dokonale kopíruje tvar zavazadlového
prostoru vašeho vozu a chrání ho před
nečistotami a poškrábáním. Dodává
se i bez dělicích příček.

Sada 2 kusů premiových stříbrných krytů
na vnější zpětná zrcátka.

Elegantní podlahové koberce dodají
interiéru vašeho vozu Type R mimořádný
styl a pohodlí.

Nechte se obklopit červeným osvětlením.

SADA OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
Sadu osvětlení interiéru tvoří kombinace světel, která uvnitř vozu navodí příjemnou atmosféru.
Sada obsahuje: Červené osvětlení předního prostoru pro nohy, prosvětlené prahové lišty,
červené osvětlení konzoly a obložení dveří.
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2.0 VTEC
TURBO
Převodovka - manuální se samosvorným diferenciálem

6 MT

Motor
Zdvihový objem (cm 3)

1 996

Rozvod

DOHC i-VTEC

Palivo

Benzin (98)

Poháněná kola
Počet válců / ventilů

2 (přední)
4 / 16

Výkon
Maximální výkon motoru - kW (k) / otáček za 1 min
Maximální točivý moment motoru Nm / otáček za 1 min
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)*

235 (320) / 6 500
400 / 2 500 - 4 500
272
5,7 - 5,8

Spotřeba dle NEDC
Emisní norma

EURO 6

Emise - kombinovaný provoz - CO 2 (g/km)

178

Spotřeba - město (l/100 km)

9,1

Spotřeba - mimo město (l/100 km)

7,1

Spotřeba - kombinovaná (l/100 km)

7,8

Rozměry
Délka vozu (mm)
Šířka vozu / vč. zrcátek (mm)

4 557
1 877 / 2 076

Výška vozu (mm)

1 434

Rozvor náprav (mm)

2 699

Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)
Světlá výška (při provozní hmotnosti) (mm)

1 584 / 1 602
126

Objemy
Počet míst k sezení

4

Objem zavazadlového prostoru (l)

420

Objem zavazadlového prostoru
se sklopenými sedadly po hranu oken (l)*

786

Objem palivové nádrže (l)

46

Hmotnosti
Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg)*
Maximální hmotnost (kg)
Maximální zatížení střechy (kg)

1 451 - 1 491
1 760
–

Kola
Standardní rozměr pneumatik

245 / 30 ZR20

* V závislosti na zvolené výbavě.
Ceny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky. Výrobce si vyhrazuje
právo změn bez předchozího upozornění. Ceny jsou uvedené včetně DPH.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

TYPE R GT

TYPE R

S

Čelní airbag na straně řidiče

♦

♦

♦

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

–

♦

♦

SRS Airbag u spolujezdce (s možností deaktivace)

♦

♦

♦

Elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek

♦

–

–

Boční airbagy vpředu

♦

♦

♦

Sklápění vnějších zpětných zrcátek pomocí klíče

♦

–

–

Hlavové airbagy po celé délce kabiny

♦

♦

♦

Zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

–

–

♦

Přední brzdy – kotoučové s vnitřním
chlazením – vrtané (350 mm)

♦

♦

♦

Zrcátka ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce s osvětlením

♦

♦

–

Zadní brzdy – kotoučové plné (305 mm)

♦

♦

♦

12V zásuvka v předním panelu

♦

♦

♦

Protiblokovací systém brzd (ABS)

♦

♦

♦

12V zásuvka ve středovém panelu

♦

♦

♦

Rozdělovač brzdné síly

♦

♦

♦

Háček pro uchycení nákladu
v zavazadlovém prostoru

♦

♦

–

Brzdový asistent

♦

♦

♦

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

♦

♦

♦

Stabilizační systém

♦

♦

♦

Asistent pro rozjezd v kopci

♦

♦

♦

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou
a odkládacím prostorem

♦

♦

♦

Dvoustupňové předpínače bezpečnostíních
pásů na předních sedadlech

♦

♦

♦

Zadní sklopná sedadla dělená v poměru 60/40

♦

♦

♦

Předpínače bezpečnostíních pásů
na zadních sedadlech

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Multiinformační přístrojový panel
(barevný displej TFT-LCD)
Bezvíčkové hrdlo nádrže

♦

♦

♦

Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX

♦

♦

♦

Protikolizní systém (do 30 km/h)

♦

♦

♦

Varování před čelní srážkou

♦

♦

♦

Červené podsvícení palubních přístrojů

♦

♦

♦

Systém rozpoznávání dopravních značek

♦

♦

♦

Čtecí lampička (přední)

♦

♦

♦

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu

♦

♦

♦

Ambientní osvětlení

♦

♦

♦

Detekce objektů v mrtvém úhlu

♦

–

–

Osvětlení zavazadlového prostoru

♦

♦

♦

Osvětlení schránky u spolujezdce

♦

–

–

Osvětlení interiéru (přední a zadní)

♦

♦

♦

Imobilizér

♦

♦

♦

Alarm

♦

♦

♦

Volitelné otevírání dveří

♦

♦

♦

Kryt zavazadlového prostoru

♦

–

–

Bezklíčový vstup a zapalování

♦

♦

♦

Bezpečnostní prvky

Zabezpečení

Interiér

Komfort a pohodlí

TYPE R GT

TYPE R

S

Provedení interiéru - osvětlení

Audio a komunikace
Honda CONNECT

–

♦

–

Honda CONNECT + Navigace

♦

–

–

2x USB vstup / HDMI vstup

♦

♦

–

8 reproduktorů

–

♦

–

11 reproduktorů

♦

–

–

Textilní interiér

♦

♦

♦

Ovládání autorádia na volantu

♦

♦

–

Sportovní sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou

♦

♦

♦

Bluetooth Hands Free

♦

♦

–

Kožený volant

♦

♦

♦

Zadní parkovací kamera

♦

♦

–

Lišty interiéru a výdechy klimatizace v červeném dekoru

♦

♦

♦

Plaketa se sériovým číslem vozu

♦

♦

♦

Exteriér

Hlavice řadicí páky z lehké slitiny

♦

♦

♦

Příplatek za metalický lak / Prémiový
Championship White

13 900 Kč

13 900 Kč

13 900 Kč

Sportovní hliníkové pedály

♦

♦

♦

Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

♦

♦

♦

Strop v černé barvě

♦

♦

♦

Vnější kliky dveří v barvě vozu

♦

♦

♦

Sportovní karbonová lišta (přední / boční /zadní)

–

♦

♦

Sportovní karbonová lišta s červeným pruhem
(přední / boční / zadní)

♦

–

–

Zadní sportovní spoiler

♦

♦

♦

Trojitá centrální koncovka výfuku

♦

♦

♦

Sportovní mřížka chladiče

♦

♦

♦

Tmavá boční a zadní skla

♦

♦

♦

Logo Type R (vpředu a vzdadu)

♦

♦

♦

Halogenové světlomety

–

–

♦

LED světlomety

♦

♦

–

Automatické přepínání dálkových světel

♦

♦

♦

Ostřikovače předních světlometů

♦

♦

–

Přední mlhová světla (halogenová)

–

♦

♦

Přední mlhová světla LED

♦

–

–

Denní svícení LED

♦

♦

♦

Třetí brzdové světlo

♦

♦

♦

Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel)

♦

♦

♦

20" kola z lehkých slitin

♦

♦

♦

Pneumatiky 245/30 ZR20

♦

♦

♦

Sada na opravu pneumatiky

♦

♦

♦

Funkce a technologie
Spínač jízdního módu (Comfort / Sport / R+)

♦

♦

♦

Automatický meziplyn

♦

♦

♦

Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu

♦

♦

♦

Elektrický posilovač řízení

♦

♦

♦

Systém start-stop

♦

♦

♦

Přední a zadní adaptivní tlumiče

♦

♦

♦

Automatická klimatizace

–

♦

–

Duální automatická klimatizace

♦

–

–

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti

♦

♦

♦

Inteligentní adaptivní tempomat

♦

♦

♦

Stěrače s dešťovým senzorem

♦

♦

♦

Zadní stěrač

♦

♦

–

Automatické spínaní světel při setmění

♦

♦

♦

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

♦

–

–

Parkovací senzory (vpředu a vzadu)

♦

–

–

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu)

♦

♦

♦

Elektrické ovládání oken automatizované (vpředu)

♦

♦

♦

Elektrické ovládání oken automatizované (vzadu)

♦

–

–

Ovládání oken pomocí klíčku

♦

–

–

Výškově a podélně nastavitelný volant

♦

♦

♦

Komfort a pohodlí
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Vnější osvětlení

Kola
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♦ standardní výbava – není v nabídce
Ceny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce
si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!

PATŘÍTE
S MODELEM
TYPE R
K SOBĚ?
Nový Type R jsme vytvořili s jediným
záměrem – poskytnout vám co nejlepší
zážitek z jízdy. Je navržen tak, aby se cítil
doma jak na silnici, tak na závodní dráze.
Je to vůz, který má rád výzvy, inovace
a který jde svou vlastní cestou.
Patříte k sobě?
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HONDA PREMIUM QUALITY

JDĚTE ZA
SVÝMI SNY

8LETÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních
náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.
Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní
více než 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.

VÝHODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.
Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který vašemu vozidlu můžete dát, zároveň
zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případě prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu
dává další významný argument a výhodu.
8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

Sny mohou mít velkou sílu. Mohou vás hnát
za dosahováním vyšších cílů, hledáním nových nápadů,
nových technologií a nových způsobů řešení
problémů. Mohou být inspirací pro návrh a konstrukci
nefalšovaného supersportovního vozu,
jako je revoluční nový model NSX.
Sny o lepším světě, ve kterém budou lidé rádi žít,
vdechly život humanoidnímu robotovi jménem ASIMO,
vznesly do vzduchu letouny HondaJet a stvořily
některé z nejpopulárnějších motocyklů na naší planetě.
Veškeré znalosti, které získáváme ze všeho, co děláme,
vkládáme do všech našich výrobků, například právě
do modelu Civic Type R.

CO JE KRYTÉ VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:

Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením,
používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.
V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
♦ Motor a jeho vnitřní části (s výjimkou příslušenství motoru)
♦ Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
♦ Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
♦ Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
♦ Jednotku DPS – diferenciál 4WD (kromě gumových manžet)
♦ Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), komfortní příslušenství a multiplex (MICU), převodovku (TCU), řízení (EPS), airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)

CO NENÍ KRYTO VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Práce spojená s opravou
Spotřební materiál, náplně a maziva
Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače, palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky, které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky/modulátoru ABS)
Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
Části systému IMA včetně baterie IMA (části hybridního pohonu u hybridních modelů)
HONDA
Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
PREMIUM
Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního programu Honda Premium Quality.
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Obrázky jsou ilustrativní.
Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Jezděte bezpečně
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat
• Sledujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou
známkou dobrého a zkušeného řidiče
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz
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Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda Civic Type R. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích doporučujeme
konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá na konkrétním
vybavení zobrazeném v této brožuře.

