HONDA FIT DX

HONDA FIT DX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor em alumínio 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2.530 mm

• Potência de 115/6000 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 3.998 mm

• Potência de 116/6000 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1.535 mm

• Torque de 15.2/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1694 mm

• Torque de 15.3/4800 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1052 kg MT

• Tração dianteira

e 1072 kg CVT

• Transmissão manual de 5 velocidades

• Peso bruto total de 1.520 kg MT/CVT

• Transmissão automática do tipo CVT

• Capacidade do tanque de gasolina de 45,7 litros

• Rodas em liga leve aro 15''

• Volume do porta-malas de 363 litros

• Pneus 185/60 R15
• Estepe temporário
• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA FIT DX

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Antena na parte traseira do teto

• Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro

• Brake light

• Barras de proteção lateral

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Chave tipo canivete com controle de

• Limpador do vidro traseiro

abertura/fechamento das portas

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Chave reserva tipo Keyless

• Para-brisa dégradé

• Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

• Sistema ABS e EBD

• Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna

(Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution)

• Vidros verdes com ltro UV

• Sistema Immobilizer
• Trava de segurança central dos vidros
dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático
acima de 15 km/h
• Pino de segurança para tapete do motorista

HONDA FIT DX

INTERIOR
• Apoio para o pé

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Ar-condicionado

• Acabamento das portas em PVC

• Áudio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth)

• Gancho de xação de Tapetes

• Dois alto-falantes dianteiros

• Revestimento dos bancos em tecido

• Aviso sonoro no cinto de segurança para motorista

• Tomada de 12 volts

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

• Vidros elétricos

c/ pré-tensionador/lim. de força e reg. de altura
• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para
todos os ocupantes
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central com porta-copos
• Desembaçador do vidro traseiro
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual
• Painel de instrumentos com iluminação azul e branca
• Pára-sóis com espelho para motorista e passageiro

HONDA FIT LX

HONDA FIT LX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor em alumínio 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2.530 mm

• Potência de 115/6000 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 3.998 mm

• Potência de 116/6000 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1.535 mm

• Torque de 15.2/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1694 mm

• Torque de 15.3/4800 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1060 kg MT

• Tração dianteira

e 1080 kg CVT

• Transmissão manual de 5 velocidades

• Peso bruto total de 1.520 kg MT/CVT

• Transmissão automática do tipo CVT

• Capacidade do tanque de gasolina de 45,7 litros

• Rodas em liga leve aro 15''

• Volume do porta-malas de 363 litros

• Pneus 185/60 R15

• Volume máximo do porta-malas de 1.045 litros

• Estepe temporário

com bancos traseiros rebatidos

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA FIT LX

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Antena na parte traseira do teto

• Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro

• Brake light

• Alarme

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Barras de proteção lateral

• Limpador do vidro traseiro

• Chave tipo canivete com controle de

• Maçanetas externas na cor do veículo

abertura/fechamento das portas

• Para-brisa dégradé

• Chave reserva tipo Keyless

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

• Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor

• Abertura do bocal de abastecimento

• Sistema ABS e EBD

com alavanca interna

(Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution)

• Vidros verdes com ltro UV

• Sistema Immobilizer
• Trava de segurança central dos vidros
dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático
acima de 15 km/h
• Pino de segurança para tapete do motorista

HONDA FIT LX

INTERIOR
• Apoio para o pé

• Painel de instrumentos com iluminação azul e branca

• Ar-condicionado

• Pára-sóis com espelho para motorista e passageiro

• Áudio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth)

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Dois alto-falantes dianteiros e dois traseiros

• Acabamento das portas em PVC

• Aviso sonoro no cinto de segurança para motorista

• Gancho de xação de Tapetes

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Revestimento dos bancos em tecido

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

• Sistema ULTRA SEAT - com bancos traseiros

c/ pré-tensionador/lim. de força e reg. de altura

reclináveis, bipartidos (60/40)

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos

• Tomada de 12 volts

para todos os ocupantes

• Vidros elétricos

• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

• Volante com ajustes do sistema de som

• Console central com porta-copos

• Detalhes internos na cor prata

• Desembaçador do vidro traseiro
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual e central
• Iluminação interna do porta-malas

HONDA FIT EX

HONDA FIT EX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor em alumínio 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2.530 mm

• Potência de 115/6000 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 3.998 mm

• Potência de 116/6000 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1.535 mm

• Torque de 15.2/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1694 mm

• Torque de 15.3/4800 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1078 kg MT

• Tração dianteira

e 1099 kg CVT

• Transmissão automática do tipo CVT

• Peso bruto total de 1.520 kg MT/CVT

• Rodas em liga leve aro 16''

• Capacidade do tanque de gasolina de 45,7 litros

• Pneus 185/55 R16

• Volume do porta-malas de 363 litros

• Estepe temporário

• Volume máximo do porta-malas de 1.045 litros

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)

com bancos traseiros rebatidos

• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA FIT EX

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Antena na parte traseira do teto

• Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro

• Brake light

• Alarme

• Câmera de marcha a ré multivisão

• Barras de proteção lateral

• Farol de neblina

• Chave tipo canivete com controle de

• Grade frontal com acabamento black piano

abertura/fechamento das portas

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Chave reserva tipo Keyless

• Limpador do vidro traseiro

• Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Sistema ABS e EBD (Antilock Brake

• Para-brisa dégradé

System/Electronic Brake Distribution)

• Retrovisores elétricos na cor do veículo com

• Sistema Immobilizer

luz indicadora de direção

• Trava de segurança central dos vidros

• Abertura do bocal de abastecimento

dos passageiros

com alavanca interna

• Trava de segurança nas portas traseiras

• Vidros verdes com ltro UV

• Travas elétricas com travamento automático
acima de 15 km/h
• Pino de segurança para tapete do motorista

HONDA FIT EX

INTERIOR
• Apoio para o pé

• Painel de instrumentos com computador

• Ar-condicionado

de bordo multifunções (Bluemeter)

• Áudio com visor LCD de 5 polegadas

• Pára-sóis com espelho para motorista e passageiro

(CD/AM-FM/USB/P2/bluetooth)

• Piloto automático (Cruise Control)

• Alto-falantes: dois dianteiros e dois traseiros

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Bluetooth com comandos HFT

• Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro

(Hands Free Telephone) no volante

• Acabamento das portas em PVC

• Aviso sonoro no cinto de segurança para motorista

• Gancho de xação de Tapetes

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Revestimento dos bancos em tecido

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

• Sistema ULTRA SEAT - com bancos traseiros

c/ pré-tensionador/lim. de força e reg. de altura

reclináveis, bipartidos (60/40)

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos

• Tomada de 12 volts

para todos os ocupantes

• Vidro do motorista com função 1 toque

• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

(subida e descida) e antiesmagamento

• Console central com porta-copos

• Vidros elétricos

• Desembaçador do vidro traseiro

• Volante com acabamento em couro

• Encosto de cabeça para todos os ocupantes

• Volante com ajustes do sistema de som

• Iluminação interna dianteira individual e central

• Detalhes internos na cor prata

• Iluminação interna do porta-malas

• Acabamento interno em black piano

HONDA FIT EXL

HONDA FIT EXL

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor em alumínio 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2.530 mm

• Potência de 115/6000 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 3.998 mm

• Potência de 116/6000 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1.535 mm

• Torque de 15.2/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1694 mm

• Torque de 15.3/4800 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1082 kg MT

• Tração dianteira

e 1101 kg CVT

• Transmissão automática do tipo CVT

• Peso bruto total de 1.520 kg MT/CVT

• Rodas em liga leve aro 16''

• Capacidade do tanque de gasolina de 45,7 litros

• Pneus 185/55 R16

• Volume do porta-malas de 363 litros

• Estepe temporário

• Volume máximo do porta-malas de 1.045 litros

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)

com bancos traseiros rebatidos

• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA FIT EXL

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Antena na parte traseira do teto

• Airbag frontal e lateral para motorista

• Brake light

e passageiro dianteiro

• Câmera de marcha a ré

• Airbag Cortina Lateral

• Farol de neblina

• Alarme

• Grade frontal com acabamento black piano

• Barras de proteção lateral

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Chave tipo canivete com controle de

• Limpador do vidro traseiro

abertura/fechamento das portas

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Chave reserva tipo Keyless

• Para-brisa dégradé

• Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor

• Retrovisores elétricos na cor do veículo com l

• Sistema ABS e EBD

uz indicadora de direção

(Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution)

• Abertura do bocal de abastecimento

• Sistema Immobilizer

com alavanca interna

• Trava de segurança central dos vidros

V• idros verdes com ltro UV

dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático
acima de 15 km/h
• Pino de segurança para tapete do motorista

HONDA FIT EXL

INTERIOR
• Apoio para o pé

• Painel de instrumentos com computador

• Ar-condicionado

de bordo multifunções (Bluemeter)

• Central multimídia de 7 polegadas com navegador

• Pára-sóis com espelho para motorista e passageiro

(USB/MicroSD/P2/bluetooth/internet browser - via hotspot)

• Piloto automático (Cruise Control)

• Alto-falantes: dois dianteiros e dois traseiros

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone)

• Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro

no volante

• Acabamento das portas em PVC

• Aviso sonoro no cinto de segurança para motorista

• Gancho de xação de Tapetes

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Revestimento dos bancos em couro*

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

• Sistema ULTRA SEAT - com bancos traseiros

c/ pré-tensionador/lim. de força e reg. de altura

reclináveis, bipartidos (60/40)

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos

• Tomada de 12 volts

para todos os ocupantes

• Vidro do motorista com função 1 toque

• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

(subida e descida) e antiesmagamento

• Console central com porta-copos

• Vidros elétricos

• Desembaçador do vidro traseiro

• Volante com acabamento em couro

• Encosto de cabeça para todos os ocupantes

• Volante com ajustes do sistema de som

• Iluminação interna dianteira individual e central

• Detalhes internos na cor prata

• Iluminação interna do porta-malas

• Acabamento interno em black piano

• Navegador

HONDA HR-V LX

HONDA HR-V LX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.8 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2610 mm

• Potência de 140/6500 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 4294 mm

• Potência de 139/6300 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1586 mm

• Torque de 17,3/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1772 mm

• Torque de 17,4/5000 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1265 kg

• Tração dianteira

• Peso bruto total de 1.740 kg

• Transmissão manual de 6 velocidades ou automática CVT

• Capacidade do tanque de gasolina de 51 litros

• Pneus 215/55 R17

• Volume do porta-malas de 437 litros

• Rodas em liga leve aro 17" (pol)
• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira McPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA HR-V LX

SEGURANÇA

EXTERIOR

• Alarme

• Aerofólio traseiro

• Aviso sonoro do cinto de segurança para

• Antena na parte traseira do teto

motorista e passageiro

• Brake light

• Barras de proteção lateral

• Calotas

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

• Lanternas traseiras em LED

c/ pré-tensionador/ lim. força e reg. altura

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Cintos de segurança traseiros de

• Para-brisa dégradé

3 pontos para todos os ocupantes

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

• Chave do tipo canivete com controle de
abertura/fechamento das portas e dos vidros elétricos
• Disco de freio nas 4 rodas
• Sistema HSA (Hill Start Assist
Assistente de partidas em aclive)
• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist
Assistente de tração e estabilidade)
• Sistema de xação de cadeirinha de bebê na base
do assento traseiro com ancoragem na parte superior
para os dois lados
• ESS (Emergency Stop Signal)***
• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático
acima de 15 km/h

HONDA HR-V LX

INTERIOR
• Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento

• Desembaçador do vidro traseiro

• Acabamento Soft-touch na moldura do painel

• Detalhes das portas e maçanetas internas cromados

• Acabamento em couro* no console central,

• Encosto de cabeça para todos os ocupantes

descança-braço dianteiro e apoio de braço das portas

• Entrada Auxiliar e 2 conexões USB para MP3 players,

• Bluetooh para ligações (HFT - Hands Free Telephone)

pen drive e iPod/iPhone/iPad

e reprodução de músicas com ajustes no volante

• Iluminação interna dianteira individual

• Apoio para os pés

• Limpador de para-brisa com função intermitente

• Ar-condicionado

• Painel com computador de bordo multifunções

• Áudio 2DIN

• Pára-sóis com espelho de vaidade com

• Áudio com visor LCD de 5 polegadas

motorista e passageiro

• EPB - Eletric Parking Brake

• Porta-malas** com iluminação interna

(freio de estacionamento eletrônico)

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Sistema Brake Hold

• Revestimento dos bancos em tecido

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Sistema de áudio AM/FM com CD player

• Banco traseiro reclináveis, bipartidos (60/40)

CD/MP#/WMA com 4 alto-falantes

• Bancos com sistema de rebatimento ULT

• Tomada 12 volts

• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central elevado com porta copos
• Descança-braço dianteiro com compartimento

HONDA HR-V EX

HONDA HR-V EX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.8 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2610 mm

• Potência de 140/6500 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 4294 mm

• Potência de 139/6300 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1586 mm

• Torque de 17,3/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1772 mm

• Torque de 17,4/5000 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1270 kg

• Tração dianteira

• Peso bruto total de 1.740 kg

• Transmissão automática do tipo CVT

• Capacidade do tanque de gasolina de 51 litros

(7 velocidades) com Paddle Shift

• Volume do porta-malas de 437 litros

• Pneus 215/55 R17
• Rodas em liga leve aro 17'' (pol)
• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira McPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA HR-V EX

SEGURANÇA
• Alarme

• ESS (Emergency Stop Signal)***

•Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista

• Trava de segurança central dos vidros

e passageiro

dos passageiros

• Barras de proteção lateral

• Trava de segurança nas portas traseiras

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

• Travas elétricas com travamento automático

c/ pré-tensionador/ lim. força e reg. altura

acima de 15 km/h

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para
todos os ocupantes
• Chave do tipo canivete com controle de
abertura/fechamento das portas e dos vidros elétricos

EXTERIOR

• Disco de freio nas 4 rodas
• Freio com Sistema ABS e ABD

• Aerofólio traseiro

(Anti-lock Brake System/Eletronic Brake Distribution)

• Antena na parte traseira do teto

• Sistema Immobilizer

• Brake light

• Sistema HSA (Hill Start Assist

• Câmera de marcha a ré multivisão

Assistente de partidas em aclive)

• Farol de neblina

• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist

• Lanternas traseiras em LED

Assistente de tração e estabilidade)

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Sistema de xação de cadeirinha de bebê na

• Para-brisa degradê

base do assento traseiro com ancoragem na parte

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

superior para os dois lados

com indicador de direção
• Rack de teto

HONDA HR-V EX

INTERIOR
• Volante com acabamento em couro*

• Detalhes das portas e maçanetas internas cromados

• Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento

• Encosto de cabeça para todos os ocupantes

• Acabamento Soft-touch na moldura do painel

• Entrada auxiliar e conexão USB para MP3 players,

• Acabamento em couro* no console central,

pen drive e iPod/iPhone/iPad

descança-braço dianteiro e apoio de braço das portas

• Iluminação interna dianteira individual

• Transmissão com acabamento em couro*

• Limpador de para-brisa com função

• Bluetooth para ligações (HFT - Hands Free Telephone)

intermitente + variável

e reprodução de músicas com ajustes no volante

• Painel com computador de bordo multifunções

• Apoio para os pés

• Piloto automático (cruise control)

• Ar-condicionado com digital touchscreen

• Pára-sóis com espelho de vaidade com motorista

• Áudio com visor LCD de 5 polegadas

e passageiro com iluminação

• EPB - Eletric Parking Brake

• Porta-malas** com iluminação interna

(freio de estacionamento eletrônico)

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Sistema Brake Hold

• Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros do passageiro

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Revestimento dos bancos em tecido

• Banco traseiro reclinável, bipartido (60/40)

• Sistema de áudio AM/FM com CD player CD/MP#/

• Bancos com sistema de rebatimento ULT

WMA com 4 alto-falantes + 2 tweeters

• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

• Tomada 12 volts

• Console central elevado com porta copos

• Volante com ajustes do sistema de som

• Descança-braço dianteiro com compartimento
• Desembaçador do vidro traseiro

HONDA HR-V EXL

HONDA HR-V EXL

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.8 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos de 2610 mm

• Potência de 140/6500 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 4294 mm

• Potência de 139/6300 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1586 mm

• Torque de 17,3/4800 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1772 mm

• Torque de 17,4/5000 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1276 kg

• Tração dianteira

• Peso bruto total de 1.740 kg

• Transmissão automática do tipo CVT

• Capacidade do tanque de gasolina de 51 litros

(7 velocidades) com Paddle Shift

• Volume do porta-malas de 437 litros

• Pneus 215/55 R17
• Rodas em liga leve aro 17" (pol)
• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira McPherson
• Suspensão traseira com barra de torção)

HONDA HR-V EXL

SEGURANÇA
• Alarme

• ESS (Emergency Stop Signal)***

• Aviso sonoro do cinto de segurança para

• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros

motorista e passageiro

• Trava de segurança nas portas traseiras

• Barras de proteção lateral

• Travas elétricas com travamento automático acima

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos

de 15 km/h

c/ pré-tensionador/ lim. força e reg. altura
• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos
para todos os ocupantes

EXTERIOR

• Chave do tipo canivete com controle de
abertura/fechamento das portas e dos vidros elétricos

• Aerofólio traseiro

• Disco de freio nas 4 rodas

• Antena na parte traseira do teto

• Sistema Immobilizer

• Brake light

• Freio com Sistema ABS e ABD

• Câmera de marcha a ré multivisão

(Anti-lock Brake System/Eletronic Brake Distribution)

• Farol de neblina

• Sistema HSA (Hill Start Assist

• Lanternas traseiras em LED

Assistente de partidas em aclive)

• Maçanetas externas cromadas

• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist

• Para-brisa dégradé

Assistente de tração e estabilidade)

• Retrovisores elétricos na cor do veículo com

• Sistema de xação de cadeirinha de bebê na base

indicador de direção

do assento traseiro com ancoragem na parte superior

• Rebatimento elétrico dos retrovisores em função

para os dois lados

Tilt Down no retrovisor do lado do passageiro
• Rack de teto
•Acendimento Automático de faróis

HONDA HR-V EXL

INTERIOR
• Volante com acabamento em couro*

• Limpador de para-brisa com função intermitente + variável

• Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento

• Painel com computador de bordo multifunções• Pára-sóis com

• Acabamento Soft-touch na moldura do painel

espelho de vaidade com motorista e passageiro com iluminação

• Acabamento em couro* no console central, descança-braço

• Piloto automático (cruise control)

dianteiro e apoio de braço das portas

• Porta-malas** com iluminação interna

• Transmissão com acabamento em couro*

• Porta-objetos nas portas dianteiras

• Bluetooh para ligações (HFT - Hands Free Telephone) e

• Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros do motorista/passageiro

reprodução de músicas com ajustes no volante com "Voice Tag"

• Revestimento dos bancos em couro*

• Apoio para os pés

• Sistema de áudio AM/FM com CD player CD/MP#/WMA com

• Ar-condicionado com digital touchscreen

4 alto-falantes + 2 tweeters

• EPB - Eletric Parking Brake (freio de estacionamento eletrônico)

• Tomada 12 volts x 2

• Sistema Brake Hold

• Volante com ajustes do sistema de som

• Banco do motorista com regulagem de altura
• Banco traseiro reclináveis, bipartidos (60/40)
• Bancos com sistema de rebatimento ULT
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central elevado com porta copos
• Descança-braço dianteiro com compartimento
• Desembaçador do vidro traseiro
• Detalhes das portas e maçanetas internas cromados
• Display multimídia com tela de 7'' multi touchscreen com navegador GPS
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Entrada HDMI e 2 conexões USB para MP3 players, pen drive e iPod/iPhone/iPad
• Iluminação interna dianteira individual

Sosticado nos máximos detalhes

HONDA CR-V EXL 4X4

HONDA CR-V EXL 4x4

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 2.0 16V SOHC i-VTEC- FlexOne

• Distância entre eixos de 2.620mm

• Potência de 150/6.300 (cv/rpm) - Gasolina

• Comprimento de 4.580mm

• Potência de 155/6.300 (cv/rpm) - Etanol

• Altura de 1.655mm

• Torque de 19.3/4.700 (kgf.m/rpm) - Gasolina

• Largura de 1.820mm

• Torque de 19,5/4.800 (kgf.m/rpm) - Etanol

• Massa em ordem de marcha de 1.579kg

• Tração 4x4 real time

• Peso bruto total de 2.040kg

• Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control

• Capacidade do tanque de combustível de 71l

• Pneus 225/65R17

• Volume do porta-malas regular de 589l

• Rodas em liga leve aro 17" (pol)

• Volume do porta-malas com bancos rebatidos de 1.146l

• Estepe em roda de liga leve 17 x 7 J (pol)
• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) + Motion Adaptive
• Suspensão dianteira independente tipo MacPherson
• Suspensão traseira independente tipo Multi-link

HONDA CR-V EXL 4x4

SEGURANÇA

• Travamento e destravamento das portas por sensor de
aproximação na chave (Smart Entry)

• Airbag frontal para motorista e passageiro
• Airbag lateral para motorista e passageiro
• Airbag de cortina para motorista e passageiro
• Alarme sonoro antifurto com sensor de presença, acionamento

• Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

EXTERIOR

e desacionamento incorporados na chave

• Acabamento inferior de proteção lateral e dos

• Barras de proteção lateral

para-choques nas cores preta e cinza

• Cintos de segurança dianteiros de três pontos pré-tensionadores

• Antena na parte traseira do teto

e limitadores de força com regulagem de altura

• Barras longitudinais no teto na cor prata

• Cintos de segurança traseiros de três pontos retráteis

• Câmera de marcha ré multivisão (traseira, angular e de

• Encosto de cabeça para todos os ocupantes

cima para baixo) com indicação de distância e guias

• Estrutura de deformação progressiva ACE

dinâmicas de direção no sistema multimídia de 7"

(Advanced Compatibility Engineering

• Emblema 4WD (Four Wheels Drive)

Engenharia de Compatibilidade Avançada)

• Farol com iluminação halógena e lente semi-helíptica

• ESS (Emergency Stop Signal)***

(tipo canhão) com luzes diurnas de navegação em LED

• Freio a disco nas quatros rodas com ABS (Anti-lock Brake System),

• Farol de neblina

EBD (Electronic Brake Distribution) e BA (Brake Assist)

• Frisos cromados no entorno dos vidros

• Luzes de navegação diurna em LED

• Grade frontal com detalhes cromados

• Luz auxiliar de freio em LED - Brake light

• Lentes reetoras no para-choque traseiro

• Sistema de xação de cadeirinha de bebê na base do assento

• Maçanetas externas cromadas

traseiro com ancoragem na parte superior para os dois lados (ISOFIX)

• Para-brisa dégradé

• Sistema Immobilizer

•Retrovisores elétricos na cor do veículo com luzes

• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partida em aclives)

indicadoras de mudança de direção e função

• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração

Tilt-Down no retrovisor direito

e estabilidade)

• Teto-solar com função um toque e antiesmagamento

• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros

com acionamento na chave

• Trava de segurança para crianças nas portas traseiras

• Vidros verdes com ltro UV

HONDA CR-V EXL 4x4

INTERIOR
• Alavanca em couro* de câmbio automático com botão cromado

• Console central com porta-objetos modular

e Overdrive *Couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.

• Descansa-braço com porta-objetos para motorista e

• Acabamento do interior das portas com detalhes na cor prata

passageiro dianteiro

• Acendimento automático do farol baixo (sensor crepuscular)

• Descansa-braço traseiro com porta-copos (2)

• Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento

• Desembaçador e limpador do vidro traseiro

• Ar-condicionado digital Dual Zone com saída de ar para

• Display Multimídia com tela de 7" multi-touchscreen com

o banco traseiro

navegador GPS**

• Assoalho traseiro plano

• Entrada HDMI e 2 conexões USB para MP3 players, pen drive

• Aviso sonoro de faróis acesos, chave no contato

e iPod/iPhone/iPad

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Freio de estacionamento no pedal

• Bancos traseiros com sistema de rebatimento e reclinamento

• Interruptores dos vidros iluminados

automático de um toque (60/40)

•Limpador de para-brisa variável com 2 velocidades, mais função

• Bluetooth com HFT (Hands Free Telephone) para ligações e

intermitente e acionamento One Touch

reprodução de músicas com ajuste no volante

• Maçanetas internas cromadas

• Botão para partida do motor (Start/Stop Engine)

• Painel com toque Soft Touch e acabamento com detalhes cromados

• Botão ECON com Eco Assist (indicador luminoso de controle

• Painel de instrumentos Black-out com ajuste de luminosidade

de consumo de combustível)

• Para-sóis com espelho de vaidade para motorista e passageiro,

• Central de informações i-MID (intelligent Multi-Information Display)

com iluminação embutida

com visor LCD de 5" e controles no volante

• Piloto Automático (cruise control)

• Chave inteligente com controle de abertura e fechamento das portas • Porta-luvas com chave
por aproximação e acionamento dos vidros, porta-malas e teto-solar

• Porta-objetos nas 4 portas

• Cobertura horizontal do porta-malas com sistema retrátil

• Porta-óculos com espelho interno panorâmico acoplado

• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

• Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros

• Computador de bordo multifunções no centro do velocímetro

• Revestimento em couro nos bancos

com hodômetro (total/duplo parcial)

• Sensor de chuva

HONDA CR-V EXL 4x4

INTERIOR
•Sistema de áudio AM/FM com CD player CD/MP3/WMA com 4 alto-falantes e 2 tweeters
• Tomada auxiliar 12 Volts (2) no console central
• Vidros elétricos do tipo um toque, com abertura/fechamento automático e sistema antiesmagamento
• Volante de 3 raios com revestimento em couro* e controles de áudio e piloto automático

HONDA CITY DX

HONDA CITY DX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.5l 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos (mm) 2600

• Potência - Gasolina/Etanol (cv@rpm) 115/6000 - 116/6000

• Comprimento (mm) 4455

• Torque - Gasolina/ Etanol (kgf.m@rpm) 15,3 x 4.800

• Altura (mm) 1485

• Tração dianteira

• Largura (mm) 1695

• Transmissão manual de 5 velocidades

• Massa em ordem de marcha (kg) MT/CVT 1076/-

• Pneus 185/60 R15

• Peso Bruto Total (kg) MT/CVT 1460/-

• Estepe Temporário

• Capacidade do tanque de gasolina 46 litros

• Rodas (pol) de Aço - aro 15'

• Volume do porta-malas** 485+51=536 litros

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA CITY DX

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna

• Airbag frontal para motorista e passageiro

• Acabamento do suporte da placa traseira cinza

• Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista

• Micro antena na parte traseira do teto

• Barras de segurança para proteção de impacto lateral

• Brake light

• Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador

• Grade frontal cinza

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos

• Limpador de para-brisa com intermitente

os ocupantes

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Chave tipo canivete com controle de destravamento/travamento

• Para-brisa dégradé

das portas e porta-malas

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

• Estrutura de deformação progressiva ACE™
(Advanced Compatibility Engineering
Engenharia de Compatibilidade Avançada)
• Sistema Immobilizer
• Freios com Sistema ABS e EBD
(Anti-lock Brake System/Electronic Brake Distribuiton)
• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

HONDA CITY DX

INTERIOR
• Alto-falantes 2X
• Ar-condicionado
• Áudio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth)
• Banco do motorista com regulagem altura
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central com porta-copos
• Desembaçador do vidro traseiro
• Maçanetas internas em preto fosco
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual
• Painel com computador de bordo multifunções
• Pára-sóis com espelho cortesia para motorista e passageiro
• Revestimento dos bancos com tecido
• Tomada 12 Volts
• Travamento elétrico do bocal de abastecimento
• Vidros elétricos nas 4 portas

HONDA CITY LX

HONDA CITY LX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.5l 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos (mm) 2600

• Potência - Gasolina/Etanol (cv@rpm) 115/6000 - 116/6000

• Comprimento (mm) 4455

• Torque - Gasolina/ Etanol (kgf.m@rpm) 15,3 x 4.800

• Altura (mm) 1485

• Tracção dianteira

• Largura (mm) 1695

• Transmissão automática do tipo CVT

• Massa em ordem de marcha (kg) MT/CVT - / 1.123

• Pneus 185/55 R16

• Peso Bruto Total (kg) MT/CVT - / 1.520

• Estepe Temporário

• Capacidade do tanque de gasolina 46 litros

• Rodas (pol) Liga Leve - aro 16'

• Volume do porta-malas** 485+51=536 litros

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA CITY LX

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna

• Alarme

• Acabamento do suporte da placa traseira cromado

• Airbag frontal para motorista e passageiro

• Micro antena na parte traseira do teto

• Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista

• Brake light

• Barras de segurança para proteção de impacto lateral

• Grade frontal cromada

• Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos

• Maçanetas externas na cor do velículo

os ocupantes

• Para-brisa dégradé

• Chave tipo canivete com controle de destravamento/travamento

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

das portas e porta-malas
• Estrutura de deformação progressiva ACE™
(Advanced Compatibility Engineering
Engenharia de Compatibilidade Avançada)
• Freios com Sistema ABS e EBD
(Anti-lock Brake System/Electronic Brake Distribuiton)
• Sistema Immobilizer
• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

HONDA CITY LX

INTERIOR
• Ar-condicionado
• Áudio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth)
• Banco do motorista com regulagem altura
• Bancos traseiros rebatíveis, bi-partidos (60/40)
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central com porta-copos
• Descansa-braço traseiro com porta-copos (2)
• Desembaçador do vidro traseiro
• Maçanetas internas cromadas
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual
• Painel com computador de bordo multifunções
• Pára-sóis com espelho cortesia para motorista e passageiro
• Porta-malas com iluminação interna com forração interna
• Revestimento dos bancos com tecido
• Tomada 12 Volts
• Travamento elétrico do bocal de abastecimento
• Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida)
e anti-esmagamento
• Vidros elétricos 4 portas
• Volante com ajustes do sistema de som

HONDA CITY EX

HONDA CITY EX

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.5l 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos (mm) 2600

• Potência - Gasolina/Etanol (cv@rpm) 115/6000 - 116/6000

• Comprimento (mm) 4455

• Torque - Gasolina/ Etanol (kgf.m@rpm) 15,3 x 4.800

• Altura (mm) 1485

• Tração dianteira

• Largura (mm) 1695

• Transmissão automática do tipo CVT com Paddle Shift

• Massa em ordem de marcha (kg) MT/CVT - / 1.126

• Pneus 185/55 R16

• Peso Bruto Total (kg) MT/CVT - / 1.520

• Estepe Temporário

• Capacidade do tanque de gasolina (l) 46 litros

• Rodas (pol) Liga Leve - aro 16'

• Volume do porta-malas* 485+51=536 litros

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA CITY EX

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna

• Alarme

• Acabamento do suporte da placa traseira cromado

• Airbag frontal para motorista e passageiro

• Micro antena na parte traseira do teto

• Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista

• Brake light

• Barras de segurança para proteção de impacto lateral

• Câmera de marcha a ré multivisão c/ guias xas

• Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador

• Farol de neblina

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos

• Grade frontal cromada

os ocupantes

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Chave tipo canivete com controle de destravamento/travamento

• Maçanetas externa cromadas

das portas e porta-malas

• Para-brisa dégradé

• Estrutura de deformação progressiva ACE™

• Retrovisores elétricos na cor do veículo com luz de direção

(Advanced Compatibility Engineering
Engenharia de Compatibilidade Avançada)
• Freios com Sistema ABS e EBD
(Anti-lock Brake System/Electronic Brake Distribuiton)
• Sistema Immobilizer
• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

HONDA CITY EX

INTERIOR
• Acabamento do volante em couro**

• Tweeters 4x

• Alto-falantes 4x

• Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida)

• Ar-condicionado digital full touchscreen

e anti-esmagamento

• Áudio com visor LCD de 5 polegadas (CD/AM-FM/USB/P2/bluetooth)

• Vidros elétricos 4 portas

• Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) no volante

• Volante com ajustes do sistema de som

• Banco do motorista com regulagem altura
• Bancos traseiros rebatíveis, bi-partidos (60/40)
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central com porta-copos
• Descansa-braço dianteiro com compartimento
• Descansa-braço traseiro com porta-copos (2)
• Desembaçador do vidro traseiro
• Maçanetas internas cromadas
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual
• Painel com computador de bordo multifunções Bluemeter
• Pára-sóis com espelho cortesia para motorista e passageiro
• Piloto automático (Cruise Control)
• Porta-malas com iluminação interna com forração interna
• Revestimento dos bancos de tecido
• Tomada 12 Volts
• Travamento elétrico do bocal de abastecimento

HONDA CITY EXL

HONDA CITY EXL

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 1.5l 16V SOHC i-VTEC FlexOne

• Distância entre eixos (mm) 2600

• Potência - Gasolina/Etanol (cv@rpm) 115/6000 - 116/6000

• Comprimento (mm) 4455

• Tração dianteira

• Altura (mm) 1485

• Transmissão automática do tipo CVT com Paddle Shift

• Largura (mm) 1695

• Pneus 185/55 R16

• Massa em ordem de marcha (kg) MT/CVT - / 1137

• Estepe Temporário

• Peso Bruto Total (Kg) MT/CVT - / 1520

• Rodas (pol) Liga leve - aro 16'

• Capacidade do tanque de gasolina (l) 46 litros

• Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)

• Volume do porta-malas* 485+51=536 litros

• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira com barra de torção

HONDA CITY EXL

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna

• Alarme

• Acabamento da tampa do porta malas cromado

• Airbag frontal para motorista e passageiro

• Microantena na parte traseira do teto

• Airbag lateral para motorista e passageiro

• Brake light

• Airbag de cortina

• Câmera de marcha a ré

• Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista

• Farol de neblina

• Barras de segurança para proteção de impacto lateral

• Grade frontal cromada

• Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador

• Limpador de para-brisa com intermitente

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos

• Maçanetas externas cromadas

os ocupantes

• Para-brisa degradê

• Chave tipo canivete com controle de destravamento/travamento

• Retrovisores elétricos na cor do veículo com luz de direção

das portas e porta-malas
• Estrutura de deformação progressiva ACE™
(Advanced Compatibility Engineering
Engenharia de Compatibilidade Avançada)
• Freios com Sistema ABS e EBD
(Anti-lock Brake System/Electronic Brake Distribuiton)
• Sistema Immobilizer
• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros
• Trava de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

HONDA CITY EXL

ITNERIOR
• Acabamento das portas e transmissão em couro**

• Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro

• Acabamento do volante em couro**

• Revestimento dos bancos em couro**

• Alto-falantes 4x

• Tomada 12 Volts

• Ar-condicionado digital full touchscreen

• Travamento elétrico do bocal de abastecimento

• Central multimídia de 7 polegadas com navegador

• Tweeters 4x

(USB/MicroSD/P2/bluetooth/internet browser - via hotspot)

• Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida)

• Bluetooth com comandos HFT

e anti-esmagamento

(Hands Free Telephone) no volante

• Vidros elétricos nas 4 portas

• Banco do motorista com regulagem altura

• Volante com ajustes do sistema de som

• Bancos traseiros rebatíveis bipartidos (60/40)
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central com porta-copos
• Descansa-braço dianteiro com compartimento
• Descansa-braço traseiro com porta-copos (2)
• Desembaçador do vidro traseiro
• Maçanetas internas cromadas
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual
• Painel com computador de bordo multifunções Bluemeter
• Pára-sóis com espelho cortesia para motorista e passageiro
• Piloto automático (Cruise Control)
• Porta-malas com iluminação interna com forração interna

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 SPORT

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 SPORT

PERFORMANCE E SEGURANÇA
• Motor 2.0l i-VTEC 155cv 16V FlexOne
• Conjunto ótico halogênio com DRL em LED (Daytime Running Lights) e faróis de neblina
• Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB) com função Brake Hold
• Câmbio automático CVT e Paddle Shift de 7 Velocidades
• Câmbio manual 6 marchas
• Sistema VSA® (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e frenagem)
• Sistema AHA (Vehicle Handling Assist - Assistente de Dirigibilidade Ágil)
• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclives)
• Suspensão Dianteira MacPherson com buchas hidráulicas e barras estabilizadoras
• Suspensão Traseira Multi-link com barras estabilizadoras
• 6 Airbags Inteligentes (frontais, laterais e de cortina)
• Direção com Assistência Elétrica Progressiva (MA-EPS) de Pinhão Duplo e Relação Variável
• Lanternas traseiras em LED
• Sistema de Freios a disco nas 4 rodas com sistema ABS/EBD e EBA
• Função ECON com Eco Assist™
• Câmera de marcha a ré multivisão
• Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering)
• Sistema Isox de xação para cadeirinhas infantis
• Sistema de emergência ESS (Emergency Stop Signal)
• Alarme de segurança com imobilizador ECU

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 SPORT

CONFORTO E TECNOLOGIA
• Painel com Velocímetro Digital, Computador de Bordo Multifunções e Tacômetro Analógico
• Piloto automático (Cruise Control)
• Ar-condicionado digital automático
• Volante multifuncional com revestimento em couro
• Controle de volume sensível a velocidade (SVC)
• Bancos Revestidos com Tecido Premium
• Sistema de Áudio com 160W de Potência (4 alto-falantes) e visor LCD de 5"
• Multiconectividade USB
• Bluetooth® com HFT e streaming
• Amplo Porta-malas (com acionamento interno) de 525 litros
• Grade frontal com Design Premium Dark
• Rodas 17" em liga leve com acabamento diamantado Drak

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 EX

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 EX

PERFORMANCE E SEGURANÇA
• Motor 2.0l i-VTEC 16V 155cv FlexOne
• Conjunto ótico halogênio com DRL em LED (Daytime Running Lights) e faróis de neblina
• Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB) com função Brake Hold
• Câmbio automático CVT e Paddle Shift de 7 velocidades
• Sistema VSA® (Vehicle Stability Assist - Assistente de estabilidade com controles de tração e frenagem)
• Sistema AHA (Vehicle Handling Assist - Assistente de Dirigibilidade Ágil)
• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclives)
• Suspensão Dianteira MacPherson com buchas hidráulicas e barras estabilizadoras
• Suspensão Traseira Multi-link com barras estabilizadoras
• 6 Airbags (frontais, laterais e de cortina)
• Direção com Assistência Elétrica Progressiva (MA-EPS) de Pinhão Duplo e Relação Variável
• Espelho retrovisor retrátil com indicador de direção em LED
• Lanternas traseiras em LED
• Sistema de Freios a disco nas 4 rodas com ABS/EBD e EBA
• Função ECON com Eco Assist™
• Câmera de marcha a ré multivisão
• Estrutura de deformação progressiva ACE™ (Advanced Compatibility Engineering)
• Sistema Isox de xação para cadeirinhas infantis
• Sistema de luzes de emergência ESS (Emergency Stop Signal)
• Alarme de segurança com imobilizador ECU

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 EX

CONFORTO E TECNOLOGIA
• Painel de instrumentos esportivo com velocímetro digital
• Piloto automático (Cruise Control)
• Ar-condicionado digital automático
• Volante multifuncional com revestimento em couro
• Bancos Revestidos com Materiais de Alta Qualidade
• Sistema de Áudio com 160W de Potência (4 alto-falantes)
• Sistema multimídia de 5" com visor LCD
• Multiconectividade USB
• Bluetooth® com HFT e audio streaming
• Amplo Porta-malas (com acionamento interno)
• Console central com design exclusivo
• Grade frontal com Design Premium
• Rodas 17" em liga leve com acabamento diamantado
• Vidros elétricos com fechamento e abertura automática para todos os ocupantes
• Maçanetas externas na cor do veículo
• Maçanetas internas com pintura metalizada
• Chave tipo canivete

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 EXL

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 EXL

PERFORMANCE E SEGURANÇA
• Motor 2.0 i-VTEC 16v 155cv FelxOne
• Conjunto ótico halogênio com DRL em LED (Daytime Running Lights) e faróis de neblina
• Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB)
• Câmbio automático CVT e Paddle Shift de 7 velocidades
• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de estabilidade com controle de tração e frenagem)
• Sistema AHA (Vehicle Handing Assist - Assistente de Dirigibilidade Ágil)
• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclives)
• Suspensão Dianteira MacPherson com buchas hidráulicas e barras estabilizadoras
• Suspensão Traseira Multi-link com barras estabilizadoras
• 6 Airbags (frontais, laterais e de cortina)
• Direção com Assistência Elétrica Progressiva (MA-EPS) de Pinhão Duplo e Relação Variável
• Espelho retrovisor retrátil com indicador de direção em LED
• Lanternas traseiras em LED
• Sistema de Freios a disco nas 4 rodas com ABS/EBD e EBA
• Função ECON com EcoAssis
• Câmera de marcha ré multivisão com guias dinâmicas de direção
• Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering)
• Sistema Isoix de xação para cadeirinhsa infantis
• Sistema de luzes de emergência ESS (Emergency Stop Signal)
• Alarme de segurança com imobilizador ECU

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 EXL

CONFORTO E TECNOLOGIA
• Painel em TFT de Alta Resolução
• Painel de instrumentos esportivo com velocímetro digital
• Piloto automático (Cruise Control)
• Ar-condicionado Dual Zone digital automático
• Volante multifuncional com revestimento em couro e sensor capacitivo
• Bancos revestidos em couro**** com Materiais de Alta Qualidade
• Sistema de áudio com 180W de potência (4alto-falantes e 4 tweeters)
• Sistema multimídia de 7"com tela multi-touchscreen de alta resolução
• Multiconectividade: Bluetooth, HDMI (com espelhamento digital**), Wi-Fi e Duas entradas USB
• Navegador GPS com função Turn-by-turn e informação de trânsito (via RDS-TMC)
• Interface Apple CarPlay e Google Android Auto***
• Bluetooth com HFT e audio streaming com Voice Tag
• Internet Browser (via hotspot)*
• Amplo Porta-malas (com acionamento interno) com 519l
• Console central com design premium
• Grade frontal com Design Premium
• Rodas 17" em liga leve com acabamento diamantado
• Vidros elétricos com fechamento e abertura automática para todos os ocupantes
• Maçanetas na cor do veículo
• Maçanetas internas com pintura metalizada
• Chave tipo canivete

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 TOURING

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 TOURING

DIFERENCIAIS TOURING
• Motor 1.5l TURBO 173Cv DOHC 16V Duplo VTC com Injeção Direta
• Transmissão automática CVT com paddle shift de 7 velocidades
• Sistema Honda LaneWatch™ Assistente para redução de pontos cegos
• Painel Digital em TFT de Alta Resolução
• Botão Start/Stop (Partida sem chave)
• Chave-controle (Smart Key) com botão para acionamento remoto do motor
• Smart Entry - Travamento e destravamento das portas por sensor de aproximação na chave
• Floating Deck - Console central com design exclusívo
• Teto Solar One-Touch com função antiesmagamento
• Banco de Couro*** com Ajustes Elétricos Intuitivos (8 posições) para motorista
• Multimídia 7" multi-touchscreen com navegador (com informação de trânsito via RDS)* e interface para smartphone
• Multiconectividade: Bluetooth, HDMI (com espelhamento digital)** Wi-Fi e Duas Entradas USB (Internet Browser por hotspot)
• DRL: Daytime Running Light - Luzes de rodagem diurna de posição
• Ar-condicionado Digital Automático Dual Zone
• Conjunto Ótico Full LED: Faróis, farol de neblina e lanternas em LED
• Sensor Crepuscular (acendimento automático de faróis)
• Sensor de Chuva Automático (limpador de para-brisa)
• Retrovisor Interno Eletrocrômico (antiofuscamento)
• Suspensão Dianteira MacPherson com buchas hidráulicas e barras estabilizadoras
• Suspensão Traseira Multi-link com buchas hidráulicas e barras estabilizadoras
• Escapamento Esportivo com saída dupla

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 TOURING

DIFERENCIAIS TOURING
• Sensores de estacionamento com alertas visuais e sonoros (dianteiros e traseiros)
• Direção com Assistência Elétrica Progressiva (MA-EPS) de Pinhão Duplo e Relação Variável
• Retrovisor com Rebatimento Elétrico e indicador de direção em LED
• Volante multifuncional com revestimento em couro com comandos e sensor capacitivo
• Câmera de marcha a ré multivisão com guias dinâmicas de direção
• Sistema de Áudio com 180W de potência (4 alto-falantes e 4 tweeters)
• Para-brisa com tratamento acústico

HONDA CIVIC GERAÇÃO 10 TOURING

COMPLETO DE SÉRIE
• Sistema VSA® (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e frenagem)
• Sistema AHA (Vehicle Handling Assist - Assistente de Dirigibilidade Ágil)
• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclives)
• Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB) com função Brake Hold
• Função ECON com Eco Assist™
• 6 airbags inteligentes (frontais, laterais e de cortina)
• Estrutura de deformação progressiva ACE™ (Advanced Compatibility Engineering)
• Amplo Porta-malas de 519l com botão para acionamento interno ou pela tampa do porta-malas ou na Smart Key
• Rodas 17" de liga leve com acabamento diamantado
• Sistema de Freios a disco nas 4 rodas com sistema ABS/EBD e EBA
• Sistema Isox de xação para cadeirinhas infantis
• Sistema de emergência ESS (Emergency Stop Signal)
• Piloto automático (Cruise Control)

HONDA CIVIC SI COUPÉ

HONDA CIVIC SI COUPÉ

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 2.4l DOHC i-VTEC

• Distância entre eixos de 2620 mm

• Potência de 206 x 7.000 (cv x rpm) - Gasolina

• Comprimento de 4550 mm

• Torque de 23.9/4.400 (kgf.m x rpm) - Gasolina

• Altura de 1415 mm

• Tração dianteira

• Largura de 1755 mm

• Transmissão manual de 6 velocidades

• Massa em ordem de marcha de 1359 kg MT

• Pneus 225/40 R18

• Peso Bruto Total de 1780 kg MT

• Estepe temporário

• Capacidade do tanque de gasolina 50 litros

• Rodas de liga leve aro 18”
• Direção com assistência elétrica progressiva (MA-EPS)
• Suspensão dianteira McPherson
•Suspensão traseira Multi-link

HONDA CIVIC SI COUPÉ

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Abertura do bocal de abastecimento com alavanca interna

• Alarme

• Brake light

• Airbag frontal para motorista e passageiro

• Câmera de ré multivisão

• Airbag lateral para motorista e passageiro

• Farol de neblina

• Airbag lateral de cortina para motorista e passageiro

• Grade frontal Black Piano

• Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista e passageiro

• Maçanetas externas na cor do veículo

• Barras de proteção lateral

• Retrovisores elétricos na cor do veículo

• Chave com controle de travas das portas

• Teto-solar

• Cintos de seg. dianteiros de 3 pontos c/ pré-tensionador/
lim. força e reg. Altura
• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos
os ocupantes
• Freios a disco com Sistema ABS e EBD
(Antilock Brake System/Electronic Brake Distribution)
• Limit Slip Differential
(melhor tração em curvas em alta velocidade)
• Sistema Immobilizer
• Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h

HONDA CIVIC SI COUPÉ

INTERIOR
• Acabamento do volante e transmissão em couro

• Revestimento dos bancos em tecido exclusivo Si

• 4 alto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer

• Tomada 12 volts

• Ar-condicionado digital

• Vidro do motorista com função 1 toque (subida e descida)

• Áudio com visor LCD de 7 polegadas

e anti-esmagamento

(CD/AM-FM/USB/bluetooth com comando HFT no volante)

• Vidros elétricos

• Banco do motorista com regulagem de altura

• Volante com ajustes do sistema de som

• Bancos traseiros reclináveis, bipartidos (60/40)
• Chave com controle de abertura/fechamento
das portas, porta-malas e alarme
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console central com porta-copos
• Descansa-braço dianteiro com compartimento
• Detalhes das portas e maçanetas internas na cor prata fosco
• Encosto de cabeça para todos os ocupantes
• Iluminação interna dianteira individual
• Limpador de pára-brisa com intermitente e variável
• Painel com computador de bordo multifunções
• Para-sóis com espelho de vaidade para motorista e passageiro
• Piloto automático (cruise control)
• Porta-malas de 330 litros com iluminação interna
• Porta-objetos nas portas dianteiras
• Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro

HONDA ACCORD EX V6

HONDA ACCORD EX V6

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

• Motor 3.5l V6 24V SOHC i-VTEC | Gasolina

• Distância entre eixos de 2.775 (mm)

• Potência de 280cv para 6.200 rpm

• Comprimento de 4.910 (mm)

• Torque de 34,6 Kgf.m para 4.900 rpm

• Altura de 1.475 (mm)

• Tração dianteira

• Largura de 1.850 (mm)

• Transmissão automática de 6 velocidades com Paddle Shift

• Massa em ordem de marcha de 1.632 (kg)

• Pneus 235/45 R18

• Peso bruto total de 2.060 (kg)

• Estepe temporário

• Capacidade do tanque de gasolina de 65 (l)

• Rodas de liga leve com aro de 18"

• Volume do porta-malas de 506 (l)*

• Direção elétrica com assistência de estabilidade MA-EPS
(Motion Adaptive - Electric Power Steering)
• Suspensão dianteira MacPherson
• Suspensão traseira independente Multi-link

HONDA ACCORD EX V6

EXTERIOR

SEGURANÇA

• Aerofólio traseiro de perl baixo

• Airbag de cortina

• Câmera de marcha à ré multivisão (traseira, angular e

• Airbag frontal e lateral para motorista e passageiro

de cima para baixo) com guias dinâmicas de direção

• Alarme sonoro antifurto com sensor de presença

• Escapamento duplo com ponteira cromada

• Aviso sonoro de faróis acesos, chave no contato e cinto de

• Farol alto em LED

segurança para motorista e passageiro dianteiro

• Farol baixo em LED com função de acendimento automático

• Barras de segurança nas portas para proteção lateral

• Farol de neblina em LED

contra impactos

• Grade frontal cromada

• Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com

• Lanternas traseiras, luzes de freio e brake light em LED

pré-tensionador, limitador de força e regulagem de altura

• Luzes de rodagem diurna e posição em LED

• Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos

• Maçanetas externas cromadas

os ocupantes

• Para-brisa degradê

• Encosto de cabeça para todos os ocupantes

• Rebatimento elétrico dos retrovisores e função

• Estrutura de deformação progressiva ACE™

Tilt-Down no retrovisor do lado do passageiro

(Advanced Compatibility Engineering

• Retrovisores elétricos na cor do veículo com indicadores de direção

Engenharia de Compatibilidade Avançada)

• Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

• Honda LaneWatch™ - câmera de assistência de visibilidade

• Teto-solar com função 1 toque e antiesmagamento

lateral para pontos cegos no retrovisor direito

com acionamento na chave

• Porta-luvas com chave e iluminação interna
• Sensor de chuva
(acionamento automático dos limpadores de para-brisa)
• Sistema de emergência ESS (Emergency Stop Signal)**

HONDA ACCORD EX V6

SEGURANÇA
• Sistema de freios a disco nas 4 rodas com Sistema ABS,EBD e BA (Anti-lock Brake System/Electronic Brake Distribution/Brake Assist)
• Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclives)
• Sistema ISOFIX de xação de cadeirinha infantil na base do assento traseiro e ancoragem na parte superior
• Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade)
• Trava de segurança central dos vidros dos passageiros e de segurança nas portas traseiras
• Travas elétricas com acionamento automático acima de 15 km/h

HONDA ACCORD EX V6

INTERIOR
• Acabamento em couro* na lateral interna das portas e descansa-braço
• Ar-condicionado automático Dual Zone com saída de ar para o banco traseiro
• Banco dianteiro do passageiro com regulagem elétrica - distância, altura e inclinação
• Banco do motorista com regulagem elétrica - distância, altura, inclinação e ajuste lombar
• Bancos traseiros reclináveis, bipartidos (60/40) e descansa-braço traseiro com porta-copos
• Bluetooth® para ligações (HFT- Hands Free Telephone) com voice tag e reprodução de músicas com ajustes no volante
• Botão ECON com função Eco Assist™ (indicador luminoso de controle de consumo de combustível)
• Botão Start/Stop para partida sem chave
• Central de informações no painel central (i-Mid) de 7,7" com dados gerais do sistema de áudio, navegação e controles no volante
• Chave controle com acionamento do motor à distância
• Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
• Console de teto com porta-óculos e iluminação dianteira individual
• Controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático)
• Descansa-braço dianteiro com compartimento
• Desembaçador do vidro traseiro
• Display multimídia com tela de 7" multi touchscreen e interface Apple CarPlay® e Google Android Auto™
• Entradas HDMI e 2 conexões USB
• Iluminação ambiente para pedais e console central
• Limpador de para-brisa com função intermitente e variável
• Maçanetas internas cromadas
• Manopla de câmbio com acabamento em couro*
• Navegador GPS com informações de trânsito via RDS TMC*** e função Turn-by-turn

HONDA ACCORD EX V6

INTERIOR
• Painel de instrumentos com computador de bordo multifunções
• Para-sóis com espelho de cortesia e iluminação para motorista e passageiro
• Pedaleira esportiva
• Porta-malas com iluminação interna
• Porta-objetos para portas dianteiras e traseiras
• Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros
• Rádio AM/FM, CD player (MP3/WMA) e DVD player com comandos no volante
• Retrovisor interno eletrocrômico
• Revestimento dos bancos em couro*
• Sistema de som premium com 4 auto-falantes, 2 tweeters e 1 subwoofer
• Smart Entry - Travamento e destravamento das portas por sensor de aproximação na chave
• Smart Key com controle remoto de abertura/fechamento das portas, vidros, teto solar e abertura do porta-malas
• Tomada 12 volts
• Vidros elétricos com função 1 toque para abertura/fechamento automático e sistema antiesmagamento
• Volante com acabamento em couro

