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103 000 PLN
PODSUMOWANIE

Rabat 10 000 PLN

?

SPORT 1,5 VTEC TURBO MANUALNA
PODSUMOWANIE KOSZTÓW
Honda dołożyła wszelkich starań, aby treści prezentowane w konfiguratorze były prawdziwe. Konfigurator jest publikowany
jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż samochodów odbywa się za pośrednictwem
dystrybutora lub dealera z uwzględnieniem standardowych warunków sprzedaży i gwarancji przedstawianych przez dystrybutora
lub dealera, których kopie dostępne są na życzenie przy zakupie samochodu. Mimo wszelkich starań mających na celu
przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, konfigurator ten jest przygotowywany kilka miesięcy przed
dystrybucją pojazdu i dlatego nie zawsze uwzględnia zmiany w specyfikacji wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych
przypadkach dostępność poszczególnych elementów wyposażenia.
Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w konfiguratorze nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany
lub sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez
uprzedzenia w dogodnym dla siebie terminie. Zmiany te mogą być niewielkie, jak również znaczące. Informacji na temat
dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u najbliższego Dealera Hondy, szczególnie w przypadku wyposażenia
opisywanego w niniejszym konfiguratorze.
*Podana cena nie zawiera kosztów związanych z montażem wybranych akcesoriów. Podana cena dotyczy samochodów
wyprodukowanych w 2019 roku.


Wersja wyposażenia i silnik



Kolor i wykończenie
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Twoje akcesoria (0)

0 PLN

103 000 PLN

SUMA

TWÓJ WYBÓR



WERSJE WYPOSAŻENIA

Sport

SILNIK
1,5 VTEC TURBO
Manualna

KOLOR

Brilliant Sporty Blue
Metallic

100 500 PLN



TAPICERKA

Czarna materiałowa

2 500 PLN

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Silnik
Typ silnika

Benzyna

Pojemność (cm3)

1498

Średnica x skok (mm)

73x89.5

Stopień sprężania

10.6

Norma emisji spalin

Euro 6

Rodzaj paliwa

Benzyna Pb95

Osiągi
Moc maksymalna (KW/obr.min.)

134 / 5500
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Moc maksymalna (KW/obr.min.)

182 / 5500

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)

240 / 1900- 5000

Przyspieszenie 0 → 100 km/h (s)

8.2

Prędkość maksymalna (km/h)

220

Poziom hałasu wewnątrz (dB)

64.5

Page 3 of 9

Zużycie paliwa
Cykl miejski (l/100km) (NEDC)

7.1

Cykl pozamiejski (l/100km) (NEDC)

4.8

Cykl mieszany (l/100km) (NEDC)

5.6

Emisja CO2 (g/km) (NEDC)

109

Prędkość niska (l/100km) (WLTP)

8.4

Prędkość średnia (l/100km) (WLTP)

5.8

Prędkość wysoka (l/100km) (WLTP)

5.2

Cykl mieszany (l/100km) (WLTP)

6.1

Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km) (WLTP)

137

Wymiary
Długość (mm)

4518

Szerokość bez lusterek (mm)

1799

Szerokość z lusterkami (mm)

2076

Wysokość całkowita (mm)

1434

Rozstaw osi (mm)

2697

Prześwit (z kierowcą) (mm)

129

Pojemności
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry,
metoda VDA)

420

Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii
okien (litry, metoda VDA)

770

1209
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Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii
dachu (litry, metoda VDA)
Pojemność schowka podpodłogowego

6

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

46

Masy
Masa własna (Kg)

1307-1357

Maksymalna masa całkowita (Kg)

1760

Ładowność (Kg)

403-453

Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (Kg)

-

Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (Kg)

-

Maksymalny nacisk na dach (Kg)

45

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo
Przednie poduszki powietrzne SRS



Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej
pasażera



Boczne poduszki powietrzne



Kurtyny powietrzne (przód i tył)



Przednie zagłówki ograniczające obrażenia
kręgosłupa szyjnego



16" wentylowane tarcze hamulcowe z przodu



15" tarcze hamulcowe z tyłu



ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania



EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania



BA - System wspomagania hamowania w
sytuacjach awaryjnych



VSA - System kontroli stabilności jazdy



HSA - System wspomagania ruszania pod górę
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Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z
napinaczami
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix



ESS - System ostrzegania o awaryjnym
hamowaniu



DWS - System monitorowania ciśnienia w
oponach



System ograniczający skutki kolizji



System ostrzegania przed kolizją



System utrzymywania na pasie ruchu



System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu



System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu



ISL - Inteligentny ogranicznik prędkości



Inteligentny tempomat adaptacyjny



System rozpoznawania znaków drogowych



Zabezpieczenia
Immobilizer



System alarmowy ze zdalnym sterowaniem



2 składane kluczyki z systemem zdalnego
sterowania



Roleta bagażnika



Wnętrze
Tapicerka materiałowa



Skórzana kierownica



Skórzany drążek zmiany biegów (skrzynia
manualna)



Aluminiowe nakładki pedałów



Wskaźniki i obsługa
System ECON
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SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany
biegu (przekładnia manualna)



Elektroniczne wspomaganie układu
kierowniczego



Elektryczny hamulec ręczny z układem
automatycznego utrzymania hamulca



System Auto Stop
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Komfort i udogodnienia
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna



Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu



Tylna wycieraczka



Automatyczne światła z czujnikiem zmroku



Czujniki parkowania (przód i tył)



Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne



Funkcja automatycznego opuszczania i
podnoszenia szyb przednich



Funkcja automatycznego opuszczania i
podnoszenia szyb tylnych



Zdalne domykanie szyb



Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach



Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne



Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne



Zdalne składanie lusterek zewnętrznych



Podświetlenie lusterek w osłonach
przeciwsłonecznych



Gniazdo zasilania (przód)



Gniazdo zasilania (tył)



4 uchwyty mocujące w bagażniku



Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy



Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy



Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem



Centralny podłokietnik z uchwytem na kubek na
tylnych siedzeniach
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Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera



Podgrzewane przednie fotele



Składane fotele tylne w stosunku 60/40



Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny TFT LCD
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Oświetlenie wnętrza
Podświetlenie wskaźników - kolor czerwony



Oświetlenie do czytania



Podświetlenie kokpitu



Oświetlenie bagażnika



Oświetlenie schowka



Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu w
podsufitce



System audio oraz systemy informacyjne
System multimedialny Honda Connect (7-calowy
ekran dotykowy, AM/FM/DAB, radio internetowe,
aplikacje AHA) z nawigacją satelitarną Garmin



Odbiornik radia cyfrowego DAB



2 x USB / HDMI



8 głośników



Sterowanie radiem z kierownicy



Bezprzewodowy system obsługi telefonu
Bluetooth® (HFT)



Kamera cofania



Nadwozie
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina



Klamki drzwi w kolorze nadwozia



Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze
zintegrowanym migaczem LED
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Zewnętrzne sportowe listwy progowe (przednie,
boczne i tylne)
Centralny podwójny układ wydechowy



Czarna krata wlotu powietrza



Przyciemnione szyby tylne



Oświetlenie zewnętrzne
Przednie reflektory LED



System automatycznych świateł drogowych



Spryskiwacze reflektorów



Przednie światła przeciwmgielne LED



Światła do jazdy dziennej LED



Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming
Home/Leaving Home Function)



Koła
17” aluminiowe obręcze



Opony 235/45 R17



Zestaw naprawczy
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