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Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.
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Tijdlijn Civic Type R:

EK9 / 1997 - 2000 EP3 / 2001 - 2005

// 01. // 02.

2.0          200 pk1.6          185 pk

Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.
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FN2 / 2007 - 2011 FK2 / 2015 - 2017 FK8 / 2017 - 2022

// 03. // 04. // 05.

2.0          201 pk 2.0 TURBO          310 pk 2.0 TURBO       320 pk

Type R – een naam die onlosmakelijk verbonden is 
met racen, kreeg al snel een legendarische reputatie 
nadat hij voor het eerst op de wereld werd losgelaten.

Hij is voortgekomen uit ons onverbiddelijke 
verlangen om echte sportprestaties en rijplezier te 
herdefiniëren, en is een waar icoon geworden.

Welkom bij de volgende generatie.

een icoon
Evolutie van

 2.0 VTEC  
 TURBO-MOTOR

 329 PK 
  MAXIMUMVERMOGEN

5DE VOLGENDE GENERATIE



Sterke prestaties
stamboom

*Waar toegestaan. Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

De nieuwe Type R is de snelste ooit, aangedreven door 
een krachtige 2 liter VTEC turbo-motor die 329 pk en 
een maximumkoppel van 420 Nm levert. Elk onderdeel 
is verfijnd en geperfectioneerd om een maximale 
wendbaarheid en prestaties te verzekeren. 

Hij kan compromisloos krachtig zijn, maar is ook 
onmiskenbaar responsief, en biedt een rijervaring die u 
echt kunt voelen, dankzij de precieze handgeschakelde 
zesversnellingsbak en de vier inschakelbare rijmodi. De 
instellingen van motor, stuurinrichting en ophanging 
worden aangepast aan de rijervaring die u nodig 
hebt: van Comfort tot Sport tot circuitgericht +R en 
Individual, waarmee u uw favoriete instellingen kunt 
personaliseren.

	 0-100	KM/U	 
  IN 5,4 SEC

	 275	KM/U 
 TOPSNELHEID*
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De nieuwe Type R, die werd ontwikkeld op basis 
van racetechnologie en werd geperfectioneerd 
op circuits over de hele wereld, staat garant voor 
dynamisch en gebalanceerd rijden. 

Zijn weggedrag is scherp en vastberaden dankzij 
het ultralage zwaartepunt, de sportophanging en 
het stijvere chassis. Al deze systemen bieden de 
bestuurder stabiliteit bij hoge snelheden en een 
betrokken gevoel. 

Een krachtig
evenwicht

Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

PRESTATIES

 DUAL AXIS STRUT  
  OPHANGING VOORAAN

 STIJVE CARROSSERIE 
 GEÏNSPIREERD OP TECHNOLOGIE UIT DE 
RACEWERELD
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Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

Van zijn op race-auto’s geïnspireerde luchtinlaten 
vooraan, die de motor- en remkoeling maximaliseren, 
tot zijn lichte achterspoiler die de neerwaartse druk 
verhoogt: bij hoge snelheden bestaat er geen twijfel 
over de nieuwe Type R. 

Zijn slanke en gespierde carrosserie staat op 
indrukwekkende, brede banden met laag profiel. 
Elk onderdeel is afgemeten en gefocust, speciaal 
ontworpen om de dynamiek van de auto te 
optimaliseren. 

snelheid
Gestyled voor

 19" LICHTMETALEN VELGEN 
  IN MATT BLACK

	 HIGH-DOWNFORCE 
 ACHTERSPOILER
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 ALCANTARA 
  STUURWIEL

 UNIEK TYPEPLAATJE MET 
 PRODUCTIENUMMER

Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

INTERIEUR

Neem plaats in de gesculpteerde, omhullende 
racestoelen en neem het harmonieuze en 
overzichtelijke interieur in u op. Alles werd ontworpen 
om u volledig onder te dompelen in de rijervaring. De 
bedieningselementen werden zorgvuldig geordend, 
zijn intuïtief geplaatst en zien er prachtig uit. 

U wordt omringd door een hoge afwerkingsgraad 
en een uitzonderlijke aandacht voor details, van het 
opvallende honingraatdashboard en de aangenaam 
aanvoelende versnellingspook tot de sportpedalen. 
Het prestatiegerichte interieur van de Type R wordt 
aangevuld met een grote kofferbak met een inhoud 
tot 1.212 liter.

met al uw 
zintuigen

Ervaar het 
interieur
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Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

De mogelijkheid om gegevens duidelijk en snel te 
raadplegen is van vitaal belang. Daarom vertelt het 
nieuwe Type R 10,2" digitale dashboard u op het juiste 
moment precies wat u moet weten.  
 
Een slimme Honda LogR performance-datalogger 
verbetert uw rijervaring verder door prestaties op het 
circuit te monitoren en te registreren en biedt een 
diepgaande analyse op het centraal gemonteerde, 9" 
Honda CONNECT infotainmentscherm.

Wanneer u niet naar de soundtrack van de motor 
luistert, kunt u via acht luidsprekers genieten van 
uw eigen playlists dankzij de Android Auto- en 
Apple CarPlay-smartphone-integratie. Uiteraard 
is draadloos opladen van uw telefoon standaard 
aanwezig en geschikt voor de grootste toestellen.

ervaring
Verbeter de

 LogR PERFORMANCE 
  DATALOGGER

 DRAADLOOS 
 LADEN
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TECHNOLOGIE

ervaring
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 ROAD DEPARTURE 
 MITIGATION SYSTEM

Veiligheid
op kop

Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

VEILIGHEID

Uw veiligheid en de veiligheid van uw passagiers 
is altijd onze prioriteit. Daarom is de Type 
R uitgerust met tal van passieve en actieve 
veiligheidsvoorzieningen, waaronder ons nieuwste 
Honda SENSING-systeem: een reeks geavanceerde 
technologieën die razendsnel reageren op situaties 
en indien nodig ondersteuning bieden. 

De Type R wordt geleverd met een achteruitrijcamera, 
Traffic Sign Recognition System en Lane Keeping 
Assist System. Deze functies zijn geïntegreerd voor 
uw veiligheid en gebruiksgemak.

 ADAPTIEVE 
 SNELHEIDSREGELAAR
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Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

Hoewel de nieuwe Type R werd ontwikkeld met het oog op 
verfijnde prestaties, wil dat niet zeggen dat u compromissen moet 
sluiten over de dingen die elke rit net dat beetje aangenamer 
maken. We geloven immers dat u pas ten volle kunt genieten 
van de rijervaring wanneer u zich rustig en beheerst voelt. 
Daarom hebben we functies als airconditioning met twee zones 
toegevoegd – kleine details die elke dag een groot verschil zullen 
maken. 

groot verschil
Kleine details,

 ROESTVRIJSTALEN 
 SPORTPEDALEN

 DONKER GETINTE 
 ACHTERRUITEN
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COMFORT

groot verschil
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Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.
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KENMERKEN

• Automatische koplampen

• Automatische ruitenwissers

• Blind Spot Information

•  Bluetooth™ telefoonverbinding

•  Automatische airconditioning met 
twee zones 

• eCall

• Acht luidsprekers

•  Elektrische ruiten (voor & achter) 

•  Vier rijmodi

•  Automatische regeling van de 
koplampintensiteit

• Parkeersensoren voor en achter

• Verwarmbare buitenspiegels

•  Honda CONNECT met Navigation, 
9"-aanraakscherm, AM / FM / DAB, 
Apple CarPlay® en Android Auto™

• Honda SENSING

•  19" lichtmetalen velgen in Matt 
Black

• 10,2" digitaal dashboard

• Ledlichten 

•  Donker getinte ruiten (vanaf 
B-stijl)

• Rode bekleding voorstoelen

• Achteruitrijcamera

• Smart Entry & Start

• Sportpedalen van roestvrij staal 

•  Verlichte make-upspiegeltjes  
 in de zonneklep

• Bagageafdekking

• Drievoudige uitlaat

• Draadloos opladen

De nieuwe Type R is volledig uitgerust met een reeks 
geavanceerde functies om uw rijervaring te verbeteren:

Uw Type R
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winnende kleur 
Kies uw

Druk uw persoonlijkheid uit en kies een van onze 
kleuren die perfect aansluiten bij de dynamische stijl 
van de Type R, zoals Championship White en Rallye 
Red.

RALLYE RED

22



KLEUR

Kies uw

CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL

RACING BLUE PEARL CRYSTAL BL ACK PEARL
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Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

Pack
Carbon

Het Carbon Pack biedt alles wat een echte kenner 
nodig heeft. Het pack bestaat uit de achterspoiler 
in carbon, de middenconsole in carbon en de 
dorpellijsten in carbon. 

DORPELLIJSTEN IN CARBON
De dorpellijsten zijn handgemaakt in carbon en bedrukt met het Type 
R-logo: details die ongetwijfeld een blijvende indruk maken wanneer u 
de deur van uw Type R opent.
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ACCESSOIRES
SPOILER IN CARBON
Met deze hoogwaardige spoiler in carbon kunt u de sportieve look 
van uw auto echt personaliseren en in de verf zetten. De spoiler is 
met de hand gemaakt uit carbon en heeft rode accenten.  
 
Deze spoiler mag niet ontbreken op uw Type R!

MIDDENCONSOLE IN CARBON
Stijl en extreme sport komen samen in het interieur van uw auto met 
de middenconsole in carbon. Dit accent in handgemaakt carbon op de 
middenconsole van uw auto geeft hem dat tikkeltje extra. 

25



Items in het pack zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

VERLICHTING VAN BEKERHOUDER EN MIDDENCONSOLE
Door het contact en de koplampen aan te zetten worden de onderkant van de 
bekerhouders en het opbergvak in de middenconsole verlicht, wat het interieur 
van uw auto een sportieve rode verlichting geeft.

Dit Illumination Pack combineert zowel interieur- 
als exterieurverlichting. Het pack bevat: licht bij de 
voetruimte vooraan en onder de stoelen, verlichting 
van de deurbekleding, een bekerhouder en 
middenconsoleverlichting om een gezellige sfeer in uw auto 
te creëren. Samen met de verlichte Type R-patroonprojector 
bieden deze items meer zichtbaarheid in en rond uw auto.

Illumination
Pack
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ACCESSOIRES

VERLICHTING VAN DE DEURBEKLEDING
Wanneer het contact wordt ingeschakeld, wordt de deurbekleding 
belicht. De rode deurverlichting wordt gemonteerd op de 
deurgrepen en deurvakken vooraan en geeft een sportief rood 
licht.

VERLICHTE TYPE R-PATROONPROJECTOR
Het Type R-patroon wordt op de grond geprojecteerd met een 
felwitte en rode gloed bij het openen van de voordeuren, wat 
zorgt voor een beter zicht bij het in- en uitstappen wanneer het 
donker is.

LICHT BIJ VOETRUIMTE VOOR EN ONDER DE STOELEN
Door de deuren te ontgrendelen worden de zone onder de stoel en de volledige 
voetruimte voor verlicht met een sportief rood licht. Wanneer de koplampen 
ingeschakeld zijn, wordt de lichtopbrengst met 50% gedimd om afleiding te 
voorkomen. Wanneer de koplampen uit zijn, wordt ook de verlichting uitgeschakeld.
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ACCESSOIRES

Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

Verbeter uw rijervaring met deze interieur- en 
comfortaccessoires en creëer een stijlvolle Type R 
die is afgestemd op uw behoeften.

1.  Elegance vloermatten 
 
Deze elegante en comfortabele luxematten, met 
een rood nubuck-boordsel, hebben een metalen 
Type R-logo voor duurzaamheid. 
 
De kit omvat: matten voor en achter.

2.  Zonneschermen 
 
Blijf koel en in de schaduw met deze 
zonneschermen. Ze bieden bescherming tegen 
de zon voor de passagiers achterin en zijn 
eenvoudig te monteren en weer te verwijderen.

  De kit omvat: twee schermen en een opbergtas.

comfort
Interieur &
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ACCESSOIRES

Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.

Luxe autohoes

Zorg dat uw auto er onberispelijk uitziet met 
deze luxe autohoes gemaakt van drielagige, 
waterbestendige, maar toch ademende 
materialen voor een maximale bescherming 
tegen de elementen.

De hoes heeft een zachte fleece voering om de lak 
van uw auto te beschermen, en is voorzien van het 
Type R-logo en is geschikt voor binnen en buiten. 

De luxe autohoes bedekt zowel de 
standaardspoiler als de spoiler in carbon. 

de elementen

Bescherming 
tegen 
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Civic Type R
2.0 VTEC Turbo

Motoren

Cilinderinhoud (cm³) 1996

Boring X Slag (mm) 86 x 85,9

Compressieverhouding 9,8

Klepbediening DOHC 4 kleppen

Emissienorm EURO-6D

Brandstof Loodvrij (98)

Prestaties

Maximaal motorvermogen (kW bij t/min) 242 @ 6500

Maximaal motorvermogen (pk bij t/min) 329 @ 6500

Maximaal motorkoppel (Nm bij t/min) 420 @ 2600-4000

0 → 100 km/h (seconden) 5,4

Maximale snelheid (km/h) 275

Geluidsniveau: Drive-by (dB) 70

Brandstofverbruik en emissies (WLTP) †

Laag – CO2 g/km 260

Medium – CO2 g/km 182

Hoog – CO2 g/km 161

Extra hoog – CO2 g/km 182

Gecombineerd – CO2 g/km 186

Laag – FC l/100km 11,4

Medium – FC l/100km 8,0

Hoog – FC l/100km 7,1

Extra hoog – FC l/100km 8,0

Gecombineerd – FC l/100km 8,2

Civic Type R
2.0 VTEC Turbo 

 

Afmetingen

Lengte (mm) 4594

Breedte (mm) 1890

Hoogte - Onbelast (mm) 1401

Wielbasis (mm) 2734

Spoorbreedte vooraan (mm) 1625

Spoorbreedte achter (mm) 1623

Bodemvrijheid – onbelast (mm) 121

Bodemvrijheid – met volledige belasting (mm) 109

Draaicirkel – bij carrosserie (m) 12,1

Draaicirkel – bij middelpunt wiel (m) 6,2

Stuurwiel aanslag tot aanslag (stuurwielomwentelingen) 2,1

Inhoud

Brandstoftank (liter) 47

Zitcapaciteit (personen) 4

Koffervolume – Achterstoelen rechtop (liter, VDA-methode) 410

Koffervolume – Laadvolume met neergeklapte achterstoelen 
tot dak (liter, VDA-methode)

1212

Koffervolume – Laadvolume met neergeklapte achterstoelen 
tot raam (liter, VDA-methode) 

904

Gewicht

Rijklaar gewicht (kg) 1429

Max. toegelaten gewicht (kg) 1800

Laadvermogen (kg) 320

Max. toegelaten asgewicht – voor/achter (kg) 1010 / 800

Max. dakbelasting (kg) 50

Transmissie

Transmissietype Handgeschakeld

Beveiliging

Startblokkeersysteem ◆

Centrale vergrendeling met afstandsbediening en 2 sleutels ◆

Alarmsysteem ◆

Inschakelbare deurontgrendeling ◆

Smart Entry & Start ◆

Supervergrendeling ◆

Bagageafdekking ◆

† De verbruikscijfers, afkomstig van de door de EU gereguleerde laboratoriumtestresultaten, worden verstrekt ter vergelijking en weerspiegelen mogelijk niet de reële rijervaring.     
De Honda Civic Type R werd onderworpen aan de nieuwe WLTP-testcyclus voor CO2 en brandstofverbruik in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie.  
De WLTP-cijfers weerspiegelen beter de werkelijke prestaties van het voertuig op de weg. 
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SPECIFICATIES

Civic Type R
2.0 VTEC Turbo 

 

Veiligheid

ABS (antiblokkeerremsysteem) ◆

Airbags – bestuurder en passagier voor ◆

Airbags – knieairbag aan bestuurderszijde ◆

Airbags – knieairbag aan passagierszijde ◆

Airbags – SRS-passagiersairbag met schakelaar ◆

Airbags – achter ◆

Airbags – zijkant (voor) ◆

Airbags – zijdelingse gordijnairbags (voor en achter) ◆

Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor ◆

Remhulpsysteem ◆ 

Collision Mitigation Braking System ◆

Collision Mitigation Throttle Control ◆

Deflation Warning System ◆

eCall (Europa) ◆

Elektronische remkrachtverdeling ◆

Emergency Stop Signal ◆

Forward Collision Warning ◆

Gordels voor & achter met noodontgrendeling ◆

Instelbare snelheidsbegrenzer ◆

Intelligente snelheidsbegrenzer ◆

ISO Fix-bevestigingspunten / I-SIZE ◆

Rijstrookwaarschuwing ◆

Lane Keeping Assist System ◆

Road Departure Mitigation ◆

Pop-upmotorkap ◆

Traffic Sign Recognition ◆

Vehicle Stability Assist ◆

Interieurverlichting

Rode sfeerverlichting (deurgreep) ◆

Witte sfeerverlichting (dak) ◆

Hoffelijkheidslamp ◆

Handschoenkastje ◆

Kaartleeslampje (vooraan) ◆

Witte meterverlichting ◆

Leeslampje achteraan ◆

Verlicht make-upspiegeltje in de zonneklep ◆

Kofferverlichting ◆

Civic Type R
2.0 VTEC Turbo 

 

Comfort en gebruiksgemak

Stopcontact voor ◆

Airconditioning – automatisch met twee zones ◆

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel ◆

Automatische ruitenwissers ◆

Haakje bagagenet ◆

Cruise Control – Adaptief ◆

Buitenspiegels – elektrisch verstelbaar ◆

Buitenspiegels – verwarmd ◆

Buitenspiegels – elektrisch inklapbaar ◆

Buitenspiegel bestuurderszijde ◆

Armsteun voor bestuurder en voorpassagier ◆

Elektrische ruiten voor & achter ◆

Voorstoel – manuele hoogteregeling (bestuurder) ◆

Afstandsbediening met bediening spiegel en ruit ◆

Parkeersensoren (voor 4: achter 4) ◆

Tweedelige achterbank (60/40) ◆

Achteruitrijcamera ◆

Spiegels in zonneklep ◆

In hoogte en lengterichting verstelbaar stuurwiel ◆

Interieurbekleding

Deurgrepen in het interieur – Platinum Chrome ◆

Sportpedalen – roestvrij staal ◆

Aluminium versnellingspook ◆

33



Civic Type R
2.0 VTEC Turbo 

 

Functie en technologie

Agile Handle Assist (AHA) ◆

Adaptive Performance Damper ◆

Rijmodus – Comfort / Sport / +R / Individual ◆

Elektrische parkeerrem met Automatic Brake Hold ◆

Elektrische stuurbekrachtiging – Motion Adaptive (MA-EPS) ◆

Elektrische stuurbekrachtiging – variabele 
overbrengingsverhouding

◆

Hill Start Assist (HSA) ◆

Start-stopsysteem ◆

10,2" multifunctioneel informatiescherm ◆

Schakelindicator (SIL) ◆

Velgen en banden

Bandenreparatiekit ◆

Bandenmaat – 265 / 30 / ZR19 ◆

19" lichtmetalen velgen Matt Black ◆

Audio en communicatie

Bluetooth™ telefoonverbinding (HFT) ◆

DAB digitale radio ◆

Honda CONNECT met Satellite Navigation (9"-aanraakscherm,  
 
AM / FM / DAB, Apple CarPlay® en Android Auto™,  
 
Live Traffic Info)*

◆

Honda LogR ingebouwd in Honda CONNECT ◆

Acht luidsprekers ◆

Luidsprekers – tweeter vooraan ◆

Audiobedieningstoetsen op het stuurwiel ◆

USB vooraan x2 ◆

Draadloze Apple CarPlay® ◆

Draadloos opladen ◆

Civic Type R
2.0 VTEC Turbo 

 

Exterieur

Zwarte haaienvinantenne ◆

Type R-logo ◆

Drievoudige uitlaat ◆

Afwerking deurgrepen exterieur in koetswerkkleur ◆

Zwarte buitenspiegels ◆

Donker getinte ruiten ◆

Radiatorrooster in Berlina Black ◆

Verhoogde spoiler in spuitgietaluminium ◆

Zwarte raamdecoratie ◆

Exclusieve styling: Unieke voor- en achterbumpers, 
 
met diffuser achter en zijschorten

◆

Buitenverlichting

Automatische koplampen ◆

Automatische koplampregeling ◆

Leddagrijlichten ◆

Ledrichtingaanwijzers vooraan ◆

Automatische in- en uitschakeling van de koplampen 
(‘coming home-/leaving home-functie’)

◆

Ledkoplampen ◆

Automatische regeling van de koplampintensiteit ◆

Ledachterlichten ◆

* De functies, applicaties en services van Apple CarPlay® zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar en zijn onderhevig aan wijzigingen.  
Om Android Auto™ te gebruiken moet u de Android Auto™-app van Google Play™ op uw smartphone downloaden.  
De beschikbaarheid van Android Auto™ is onderhevig aan wijzigingen en kan van regio tot regio verschillen.

  Apple CarPlay® is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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Het afgebeelde model is de Honda Civic Type R in Championship White. 
Voor informatie over alle beschikbare functies verwijzen we naar de uitrustingsgegevens op de pagina’s 32-34.
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Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02

Sommige auto’s worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht 
voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt 
geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de 
gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant 
aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de 
garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer aanvragen. 
Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de 
brochures een aantal maanden voor de verspreiding worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd 
of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten dan ook aan om 
altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

Honda gebruikt enkel duurzaam papier van fabrikanten in de EU.  
Werp me niet weg, geef me door aan een vriend of recycleer me.

Ontdek meer over de Honda Civic e:HEV op honda.be en honda.nl
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