CENAS AR PVN 21% SPĒKĀ NO 01.11.2017.

Honda Civic TypeR
Cenas
Dzinējs un pārnesumkārba

Jauda

Degvielas veids

2,0T Standart 6MT

1996 cm3 / 235 kw / 320 Zs

Benzīns

36 620

2,0T GT 6MT

1996 cm3 / 235 kw / 320 Zs

Benzīns

38 230

Papildu maksa par metālisku krāsu 490 EUR (t.sk. PVN)

Tehniskie parametri

Standart/ GT

Dzinējs un dinamika
VTEC TURBO

Dzinēja nosaukums

320 @ 6500

Jauda (Zs/apgr.min)
Max griezes moments (Nm/apgr.min)
Paātrinājums 0-100km/h

400 @ 2500 - 4500
5.8
272

Max ātrums km/h
Degvielas patēriņš un izmeši
Pilsētā (l/100km)

9.8

Uz šosejas (l/100km)

6.5

Kombinēts (l/100km)

7.7
176

Kombinēts CO2 (g/km)

EURO 6

Emisijas standarts
Izmēri (mm)
Garums

4557

Platums

1877

Augstums

1434

Klīrenss

126

Tilpumi (l)
Bagāžas nodalījuma tilpums (līdz logiem)

420

Max (bez aizmugurējā sēdekļa līdz logam)

786
46

Degvielas tvertnes tilpums
Masa (kg)
Pašmasa

1380 - 1420
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Honda Civic TypeR

Aprīkojums
Standart

Salona apgaismojums ar pakāpenisku nodzišanu (priekšā un aizmugurē)

Vadītāja i-SRS daudzpakāpju drošības gaisa spilvens

Honda CONNECT (7 collu skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM/DAB)

Sānu drošības spilveni

Digitālais audio uztvērējs (DAB)

Sānu drošības aizkari

USB ligzda

Priekšējie perforētie ventilējamie bremžu diski

2x USB spraudņi/HDMI spraudnis

Aizmugurējās bremzes 16'' vienmasas diski

8 skaļruņi

ABS bremzes ar elekronisku spēka sadales sistēmu (EBD)

Bluetooth handsfree (brīvroku) sistēma

Bremžu asistents (BA)

Atpakaļskata kamera

Stabilitātes kontroles sistēma (VSA)

Spuras formā antena

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu

Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

Priekšējās drošības jostas ar 2 līmeņu avārijas bloķēšanas iespējām (ELR)

Oglekļa šķiedras dizaina sportiska uzlika (priekšā, aizmugurē, uz sānu slieksņiem)

ISOFIX stiprinājumu vietas (aizm. malējām sēdvietām)

Aizmugurējais spoileris

Riepu spiediena kontroles sistēma

Centrālais Type R trīsdaļīgs izpūtēja uzgalis

CMBS Sadursmes spēku mazinoša bremžu sistēma ar gājēju noteikšanas sistēmu

Melna reste

Frontālās sadursmes brīdinājums

Type R emblēma (priekšā un aizmugurē)

LKAS (Ceļa līnijas sekošanas sistēma)

Tonēti aizmugurējie stikli

Joslu maiņas brīdinājuma funkcija

LED priekšējie lukturi (tuvās un tālās gaismas)

Palīgsistēma no ceļa nobraukšanas mazināšanai

Adaptīvās tālās gaismas (HSS)

Inteliģentais ātruma ierobežotājs

Lukturu mazgātāji

Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole (i-ACC)

Priekšējie miglas lukturi

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

LED priekšējie dienas gaismu lukturi

Imobilaizers ar mainīgu kodu

Papildu bremžu lukturis uz aizmugurējā stikla

Signalizācija

Automātiskās priekšējās gaismas ar laika funkciju

Durvju atslēgšanas slēdzis

20'' vieglmetāla diski

Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma

Riepas 245/30 ZR20

Auduma salons

Riepu remonta komplekts (TRK)

Sarkani zamšādas sporta sēdekļi
Stūres rats ar ādas apdari
Sērijas numura plāksnīte
Vieglmetāla ātrumpārslēga rokturis
Salona griestu apdare melnā krāsā

GT

3- veidu braukšanas režīmu izvēle (Comfort/ Sport/ +R)

Aklās zonas informācija

Apgriezienu saskaņošanas kontroles sistēma

Bagāžas nodalījuma pārvalks

Pārnesumu indikators

Divplūsmu klimata kontroles sistēma

Zobstieņa stūres mehānisms ar ātrumjūtīgu elektromehānisku pastiprinātāju (EPS)

Atpakaļskata spoguļa automātiska aptumšošana

Elektriskā stāvbremze

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi

Tukšgaitas Stop režīms (tikai MT)

Sānu spoguļu nolocīšana ar distances vadību

Adaptīvā amartizatoru slāpēšanas sistēma

Cimdu nodalījums ar apgaismojumu

Automātiskā klimata kontroles sistēma

Honda CONNECT ar Garmin navigāciju (7 collu skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM/DAB)

Lietus sensors ar mainīgu intervālu

Bezvadu uzlāde

Aizmugurējā stikla tīrītājs
Krēslas jūtīga gaismu režīma maiņa
Elektriskie stiklu pacēlāji priekšā un aizmugurē

Premium audio - 11 skaļruņi

Priekšējie logu pacēlāji ar viena pieskāriena atvēršanas/ aizvēršanas funkciju

LED priekšējie miglas lukturi

Oglekļa šķiedras sportiska dizaina uzlika ar sarkanu apdari (priekšā, aizmugurē, uz sānu
slieksņiem)

Stūres rats ar regulējamu augstumu un attālumu
Apsildāmi elektriski regulējami sānu spoguļi
Saulessargi ar apgaismotiem spoguļiem
12 V kontaktligzda (priekšā)
12 V kontaktligzda (vidējā konsolē)
Kravas nostiprināšanas āķis bagāžas nodalījumā
Nolokāms aizmugurējais sēdeklis 60/40
Krāsains vadītāja informācijas displejs
Degvielas uzpilde bez skrūvējamā vāciņa
Sarkans instrumentu panelis
Lasīšanas apgaismojums
Salona apgaismojums
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
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