
В сила от: 14.07.2020

Модел Моделна 

година

Двигател Задвижване Брой места Гориво Трансмисия Мощност 

(кВт/к.с.)

Разход на 

гориво комб. 

(л/100км)

СО2 емисии 

комб. 

(г/км)

Цена 

лв. без ДДС

Цена 

лв. с вкл. ДДС

CIVIC Type R Sport Line 2021 2.0 VTEC TURBO Предно 4 Бензин 6-ст-механична 235/320 8,3 187 67 658            81 190            

CIVIC Type R GT 2021 2.0 VTEC TURBO Предно 4 Бензин 6-ст-механична 235/320 8,5 193 68 492            82 190            

Металик 825                 990                 

Перлен 908                 1 090              

ЦЕНОВА ЛИСТА CIVIC TYPE R

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЦВЯТ

w
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ОТОРИЗИРАНИ ДИЛЪРИ Бултрако АД

София – Изток, Бултрако Моторс АД Бул. Ботевградско шосе 326 Тел. 02 8181 980 Кратък национален номер *CARS (*2277)

София – Юг, Бултрако Моторс АД Бул. България 111 А Тел. 02 8181 968

Пловдив, Бултрако Моторс АД Бул. Пазарджишко шосе 82 Тел. 032 908 177

Всички цени са необвързващо препоръчителни и ориентировъчни. Включват транспортни разходи до оторизиран дилър на HONDA в България. Настоящата ценова листа не представлява конкретна продуктова оферта.

Производителят и вносителят запазват право на промени на технически характеристики, стандартно и допълнително оборудване, цени и друга информация без предварително известие. Преди сключване на договор, моля

свържете се с вашия HONDA дилър. Всички данни в настоящия документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Стойностите за разхода на гориво и емисиите на СО2 са установени съгласно

новия тестови цикъл WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Type Procedure). Посочените стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и могат да варират в зависимост от избрани допълнителни

оборудвания и специални изпълнения. Възможни са грешки и промени. Изображения на автомобили, доколкото присъстват, могат да включват допълнително оборудване срещу доплащане. Посочените цени са определени

в лева и в частност са валидни в условията на действащия Валутен Борд. При промяна на условията на Валутния Борд и действащото валутно законодателство вносителят си запазва правото да коригира цените в

зависимост от евентуални изменения във валутния курс.

Официален вносител www.honda.bg

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

ГАРАНЦИИ

За точните условия на гаранцията, моля обърнете се към вашия HONDA дилър.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CRYSTAL BLACK PEARLCHAMPIONSHIP WHITE POLISHED METAL METALLIC SONIC GREY PEARL RALLYE RED RACING BLUE PEARL

CIVIC TYPE R 2 от 3 WWW.HONDA.BG

Паневропейска гаранция - 3 + 2 години или 150 000 км (което настъпи първо).

Гаранция на покритията - 3 години, независимо от пробега.

Гаранция срещу вътрешна корозия по каросерията - 12 години, независимо от пробега.

Гаранция срещу перфорация от корозия по специфични детайли от шасито - 10 години, независимо от пробега.

Гаранция на изпускателната система - 5 години, независимо от пробега.

http://www.honda.bg/
http://www.honda.bg/
http://www.honda.bg/


SPORT LINE / GT 

Екстериор

Интериор

Функционалност

Безопасност

Аудио и информационни системи

Дигател

Тип

Гориво

Работен обем (см3)

Диаметър х ход на буталото (мм)

Максимална мощност кВт/к.с.

Максимален въртящ момент Нм

NEDC - данни за разхода на гориво

Разход, градски цикъл л/100 км

Разход, извънградски цикъл л/100 км

Разход, комбиниран цикъл л/100 км

Емисии СО2, комбиниран цикъл г/км

WLTP данни за разхода на гориво

Разход, комбиниран цикъл л/100 км

Емисии СО2, комбиниран цикъл г/км

Гуми

Ходова част Спирачки

Окачване предно Независимо тип McPherson, хидравлично с адаптивни амортисьори Предни: Вентилирани дискове

Окачване задно Независимо тип Multilink, хидравлично с адаптивни амортисьори Задни: Дискове

Обеми

Максимална скорост, км/ч 270 Обем на багажника, л 420 - 1209

Ускорение, сек, 0-100 км/ч 5.8 Обем на резервоара, л 46

Тегла и размери

Дължина, мм 4557 Пътен просвет, мм 126 Междуколесна база, мм 2699

Широчина, мм (без / със стр. огл.) 1877 / 2076 Предна следа, мм 1584 Маса, кг 1395 - 1405

Височина, мм (ненатоварен) 1434 Задна следа, мм 1602

6.6

CIVIC TYPE R GTCIVIC TYPE R SPORT LINE

Динамични характеристики 

8.3 8.5

187 193

Безкамерни 245/35 R19 Безкамерни 245/30 R20

CIVIC TYPE R GTCIVIC TYPE R SPORT LINE

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Алуминиеви педали и скоростен лост; волан от Alcantara 
®
; тапицерия в черно при SPORT LINE и в червено-черно при GT; спортни седалки  и др.

Двузонов автоматичен климатик; камера за паркиране; паркинг сензори; електрически сгъваеми и отопляеми странични огледала; безконтактно отключване и запалване; адаптивен

електрически сервоусилвател на волана (EPS) с променливо предавателно съотношение; адаптивни предни и задни амортисьори; LSD диференциал с ограничено приплъзване; три

режима на движение (Comfort, Sport и +R) - Трите режима на движение променят твърдостта на адаптивните амортисьори, чувствителността на педала на газта, работата на EPS и

VSA.; Auto Rev Match System - система за автоматично изравняване на оборотите при смяна на предавките; автоматични фарове; 2х предни USB порта; самозатъмняващо огледало

и др.

ABS; eлектронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила (VSA); BA - спирачен асистент; предни, задни, странични, завесни възглавници; Blind Spot

Information -  информация за мъртва зона на зрителното поле с включено следене на страничния трафик; адаптивен круиз контрол, система за следене на пътните знаци и др.

Honda SENSING: CMBS – система за намаляване риска от инциденти; Intelligent Adaptive Cruise Control – интелигентен адаптивен автопилот; Lane Keep Assist System – система за

следене на лентата на движение и др.     

Honda Connect: нова инфоразвлекателна система за свързаност; DAB/FM/AM и интернет радио; Bluetooth; възможност за търсене в интернет; GARMIN навигация (7'' дисплей);

премиум аудио система с 11 говорителя и 465W мощност; безжично зареждане на смартфон

Четирицилиндров; два горно разположени разпределителни вала (DOHC); четири клапана на цилиндър; блок и глава от лек метал; променливо газоразпределение

2.0 VTEC
®
 TURBO

1996

7.6

173

7.7

177

86.0 x 85.9

235/320 при 6500 об./мин.

400 при 2500 - 4500 об./мин.

Безоловен бензин (98)

CIVIC TYPE R GTCIVIC TYPE R SPORT LINE

9.4 9.7

6.5

АКЦЕНТИ ОТ СЕРИЙНОТО ОБОРУДВАНЕ

LED основни фарове с умиватели; LED фарове за мъгла; дръжки на вратите в цвета на купето; черна радиаторна решетка; 19'' сиви джанти от лека сплав при SPORT LINE и 20"

черни джанти от лека сплав при GT; дискретен заден спойлер при SPORT LINE и пълноразмерен заден спойлер при GT; въздуховоди за активно охлаждане на спирачките; странични

прагове със сиви акценти и странични прагове с червен акцент при GT; електрически сгъваеми огледала и др.
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