
Ceník



  standardní výbava    –  není v nabídce

Převodovka Výbava
Výkon  
(kW/k)

Kombinovaná 
spotřeba dle  

WLTP (l/100 km)

Emise CO2  
(g/km)

Cena*  
(Kč)Model

Civic Type R 2.0 VTEC TURBO 6stupňová manuální Type R 242/329 8,2 186 1 299 900

Type R
Bezpečnostní prvky

i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový)

SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace

Boční airbagy vpředu

Boční airbagy vzadu

Hlavové airbagy po celé délce kabiny

Kolenní airbag řídiče i spolujezdce

Protiblokovací systém brzd (ABS)

Rozdělovač brzdné síly

Brzdový asistent

Stabilizační systém

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách

Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla)

Světelná signalizace při nouzovém brzdění

Aktivní kapota

eCall

Pokročilý systém podpory řízení

Varování před čelní srážkou

Systém pro udržování v jízdním pruhu

Systém pro zmírnění následků nehody

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu

Systém rozpoznávání dopravních značek

Inteligentní omezovač rychlosti

Protikolizní systém při nízké rychlosti

Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace

Detekce objektů v mrtvém úhlu

Asistent při couvání z parkovacího místa

Ochrana vozu

Dálkově ovládané centrální zamykání

Bezklíčkový vstup a zapalování

Alarm

Kryt zavazadlového prostoru

Funkce a technologie

Volič jízdních režimů

Multiinformační displej LCD 10,2"

Aktivní elektrický posilovač řízení

Elektrická parkovací brzda s funkcí Brake Hold

Asistent pro rozjezd v kopci

Provedení interiéru - sedadla

Semišové čalounění

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Přední loketní opěrka

Černé čalounění stropu

Modelový rok 2023, platnost od 1. 12. 2022

*Doporučená maloobchodní cena včetně 21% DPH neobsahuje náklady na dopravu (8900 Kč). Konečnou cenu včetně případných vedlejších nákladů zjistíte u svého autorizovaného prodejce.

Ceník / přehled výbav

Ceny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!



  standardní výbava    –  není v nabídce

Přehled výbav

Ceny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!

Type R
Provedení interiéru - komfort a pohodlí

Duální automatická klimatizace

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Adaptivní tempomat

Volant potažený semišem

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu)

Výškově a podélně nastavitelný volant

Zatmavená zadní a boční okna

Audio a komunikace

Multimediální LCD displej Honda CONNECT s předinstalovanou aplikací Honda LogR + navigace

DAB rádio

Počet USB konektorů vpředu 2

Počet USB konektorů vzadu 2

Počet reproduktorů 8

Ovládání autorádia na volantu

Android Auto

Apple Carplay s možností bezdrátového propojení

Bezdrátové nabíjení telefonu

Bluetooth Hands Free Telephone

Výbava exteriéru

Příplatek za metalický/perleťový lak 15 900 Kč

Příplatek za lak Championship White 19 900 Kč

Stěrače s dešťovým senzorem

Parkovací senzory (vpředu a vzadu)

Zadní parkovací kamera

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Sklápění vnějších zpětných zrcátek a ovládání oken pomocí klíče

Zadní spoiler se vzpěrami z hliníkové slitiny

Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

Černá vnější zpětná zrcátka a tmavé lišty oken

Vnější osvětlení

LED denní svícení

LED světlomety

Automatické spínání světel při setmění

Automatické přepínání dálkových světel

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

Kola

19'' černá kola z lehkých slitin

Sada na opravu pneumatiky



www.honda.cz

Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

8 let jízdy bez starostí s Honda Premium Quality 
Honda věří kvalitě svých automobilů. Standardní záruka proto není vše. Z tohoto důvodu nabízíme ke každému nově 
zakoupenému automobilu věrnostní program Honda Premium Quality, kterým je dodatečný servisní program nad rámec 
standardní záruky. Podrobnosti o programu Honda Premium Quality obdržíte u prodejce nebo na www.honda.cz.

2.0 VTEC TURBO

Převodovka 6stupňová manuální

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1 996

Palivo Benzin (98)

Poháněná kola 2 (přední)

Počet válců 4

Počet ventilů 16

Výkon

Maximální výkon - kW (k) při ot./min 242 (329) / 6 500

Maximální točivý moment - Nm při ot./min 420 / 2 500 - 4 000

Maximální rychlost (km/h) 275

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 5,4

Vnější hluk vozidla za jízdy (dB) 70

Spotřeba dle WLTP

Emisní norma EURO 6D

Emise CO2 – kombinované (g/km) 186

Spotřeba - kombinovaná (l/100 km) 8,2

Rozměry

Délka vozu (mm) 4 594

Šířka vozu (mm) 1 890

Výška vozu (mm) 1 401

Rozvor náprav (mm) 2 734

Rozchod kol vpředu (mm) 1 625

Rozchod kol vzadu (mm) 1 623

Světlá výška (při obsazení řidičem) (mm) 121

Světlá výška (při plném naložení) (mm) 109,0

Průměr otáčení (obrysový) (m) 12,1

Poloměr otáčení (stopový) (m) 6,2

Počet otáček volantu mezi krajními polohami 2,1

Objemy

Počet míst k sezení 4

Velikost zavazadlového prostoru (l) 410

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po hranu oken (l) 904

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po střechu (l) 1 212

Velikost palivové nádrže (l) 47

Hmotnosti

Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) 1 504

Maximální hmotnost (kg) 1 800

Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) –

Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) –

Maximální svislé zatížení tažného zařízení (kg) –

Maximální zatížení střechy (kg) 50

Kola

Rozměr disků 19x9,5J ET60

Rozměr pneumatik 265/30 ZR19
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Technické specifikace
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