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RACE-DNA
De Civic Type R is een auto die alleen Honda kan maken.  
Hij weerspiegelt onze unieke manier van denken en ons 

onophoudelijke streven naar vernieuwing, herevaluatie en 
verbetering. Ons verlangen om de perfecte sportmachine voor de 
weg en het circuit te creëren maakt integraal deel uit van zijn DNA  

en uit zich in elke welving van zijn carrosserie.

Het gamma omvat nu ook de verbazingwekkende Type R Sport Line,  
een auto die werd gebouwd voor de pure sensaties van het rijden. 
Een auto met een ziel ook, een auto die u aanspreekt zoals weinig 

anderen dat kunnen.
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ALTIJD 
STREVEN 

NAAR BETER
De reputatie van Honda steunt op onze 
uitmuntende technologie en technische 

innovatie. We houden ervan om de 
conventies uit te dagen, streven 

voortdurend naar verbetering en staan 
nooit stil. De Civic Type R belichaamt alles 

wat we geleerd hebben, evenals onze 
ambities voor de toekomst.

Hij werd ontworpen vanaf een leeg blad 
papier en elk onderdeel werd gebouwd en 

getest om u de meest sensationele 
rijervaring ooit te bieden. Dat resulteerde 
in een auto die echt opwindt, een auto die 

het ‘Type R’-label meer dan waard is.
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De gespierde vormgeving van de Type R is even 
indrukwekkend als functioneel. Alle gebeitelde lijnen en 

aerodynamische details werken samen om de luchtstroom 
te optimaliseren, de neerwaartse druk te verhogen en 
het weggedrag en de stabiliteit bij hoge snelheden te 

verbeteren.

STREVEN NAAR 
PRESTATIES



07 Afgebeeld model: Civic Type R GT in carrosseriekleur Racing Blue Pearl.
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GEBOREN OM  
TE PRESTEREN

Onder de gebeitelde motorkap ligt een 2.0 VTEC TURBO-
viercilindermotor, goed voor een maximumvermogen van 320 pk 
en een koppel van 400 Nm. Het zal dan ook niemand verbazen 

dat de Type R in 5,8 seconden van 0 naar 100 km/u sprint en  
een topsnelheid van 272 km/u haalt (waar de omstandigheden  

dat toelaten).

Al dat vermogen wordt naar de wielen overgebracht door een 
soepele en nauwkeurige handgeschakelde zesversnellingsbak, 

geoptimaliseerd door een ‘rev match’-regelsysteem om 
vloeiende en intuïtieve schakelovergangen te verzekeren. De 
eindoverbrenging wordt overgebracht door een uitzonderlijk 

responsief helisch differentieel met beperkte slip dat het 
prestatiegerichte karakter nog versterkt.

De ultieme prestatietest ligt uiteraard op het circuit. En dan 
bedoelen we niet zomaar een circuit, maar de iconische 

Nürburgring, waar we de Type R tot het uiterste gedreven hebben. 
Daar voelde hij zich als een vis in het water en toonde hij zich 

bijna 7 seconden sneller dan zijn voorganger.



INTRODUCTIE VAN 
DE SPORT LINE

Voor 2020 wordt het Civic Type R-gamma uitgebreid 
met de nieuwe Sport Line-versie.

Met nieuwe 19" lichtmetalen velgen in ‘Shark Grey’ en 
een lage achterspoiler geeft de Sport Line het hart en 
de ziel van de Type R een meer geraffineerde toets.

Het interieur is getooid met een unieke zwarte 
bekleding, terwijl lawaai en trillingen werden beperkt 

om een meer verfijnde sfeer te creëren.
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11 Afgebeeld model: Civic Type R Sport Line in carrosseriekleur Polished Metal Metallic.



Voor wie op zoek is naar de ultieme rijervaring blijft er maar één plek over: 
de nieuwe Civic Type R Limited Edition.

Deze editie is beperkt tot een Europese productie van slechts 100 auto's  
en omvat nieuwe, superlichte onderdelen voor ongeziene prestaties  

en rijdynamiek. 

Zeggen dat de Type R Limited Edition er goed uitziet is een understatement 
van jewelste. Een exclusieve nieuwe lakkleur, Sunlight Yellow, wordt 

gecombineerd met een dak, zijspiegels en luchtinlaat op de motorkap in 
Crystal Black Pearl. De matzwarte 20" gesmede BBS lichtmetalen velgen zijn 
uitgerust met Michelin Cup 2-banden. In het interieur springen de racegenen 

van Honda in het oog, met een rood Alcantara® stuurwiel en bijpassende 
rode kuipstoelen.

BEPERKTE EDITIE
ONBEPERKT POTENTIEEL



Afgebeeld model: Civic Type R Limited Edition in carrosseriekleur Sunlight Yellow.13
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RIJDYNAMIEK
De stuurrespons en het bochtgedrag van de Type R werden sterk 

verbeterd door een uiterst stijf carrosserieframe en dito ophanging.

Samen zorgen ze voor een messcherp rijgedrag en een maximale 
vermogensoverdracht naar de weg. De MacPherson-ophanging vooraan 

werd ontwikkeld om koppelstuur tegen te gaan en het rijgedrag te 
optimaliseren, terwijl de onafhankelijke multilink-ophanging achteraan 

de stabiliteit tijdens het remmen verhoogt en de globale rolbewegingen 
van de wagen minimaliseert. Het ophangingssysteem wordt aangevuld 

met adaptieve schokdempers en een differentieel met beperkte slip 
om de controle en stabiliteit te maximaliseren met het oog op een 

meeslepender rijgedrag.
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EEN TYPE R 
IN HART EN 

NIEREN
De doelgerichte carrosserie van de 

Type R wordt enkel geëvenaard door zijn 
indrukwekkende cockpit, een plek die 

ontworpen is om uw hart sneller te doen 
slaan, nog voor u de startknop indrukt.

Het door de autosport geïnspireerde interieur 
heeft alles wat u nodig hebt waar u het nodig 
hebt: duidelijke en makkelijk leesbare meters, 

een lichtmetalen versnellingspookknop en 
een Type R-plaatje met het serienummer van 

uw wagen.



COMPROMISLOOS, 
VANBINNEN EN 

VANBUITEN
Hij mag dan al aanvoelen als een rasechte sportwagen, toch ontbreekt 

het hem niet aan uitrusting of comfort. In uw racestoel wordt u omgeven 
door hoogwaardige, zacht aanvoelende materialen, een klimaatregeling, 
snelheidsregelaar, elektronische parkeerrem en een 7"-aanraakscherm 

met Honda CONNECT-audiosysteem en -informatiesysteem. Dat laatste is 
verbonden met Apple CarPlay* en Android Auto™, dat uw iPhone of 

Android-telefoon naadloos integreert in het scherm. Zo kunt u moeiteloos 
telefoneren, muziek beluisteren en berichten verzenden en ontvangen.

Exclusief voor de nieuwe Type R is de LogR performance-datalogger.*
Een nieuw systeem dat de boordcomputer en geïntegreerde sensoren 

combineert met een smartphone-app om bestuurders te helpen verschillende 
prestatieparameters te monitoren en te registreren.

Tijdens het rijden verloopt alle interactie met de Honda LogR via het  
7" Honda CONNECT-scherm, terwijl gedetailleerde analyses op uw smartphone 

beschikbaar zijn zoals vorige ritten, prestatie-opvolging en herhalingen met 
Google Maps. De LogR app is beschikbaar als gratis download in de App Store 

en Google Play.

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
*Niet beschikbaar op Limited Edition.

Afgebeeld model: Civic Type R Sport Line  
in carrosseriekleur Polished Metal Metallic.
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We hebben de bestuurder centraal gesteld in onze filosofie, met 
een aantal rijmodi als resultaat: Comfort, Sport en de 

circuitgerichte modus +R. Elke modus past de gasrespons, 
adaptieve schokdempers, stuurkracht en het gevoel van de 

versnellingspook aan om de nieuwe Type R drie verschillende 
persoonlijkheden te geven. 

De +R-modus ontketent het circuitgerichte potentieel van de 
Type R. Hij wijzigt de weergave van het instrumentenbord, de 

instellingen van de tractiecontrole en de gasrespons en maakt de 
stuurinrichting en de adaptieve schokdempers stijver voor een 

directere rijervaring.
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In de autosport wordt succes vaak gemeten in fracties van 
een seconde. Daarom kunnen kleine details de prestaties 

en het weggedrag sterk beïnvloeden. 

De Civic Type R is geen uitzondering op die regel. Hij 
zit boordevol details zoals het luchtgordijn vooraan en 
de diffusor achteraan die de prestaties van de wagen 

verbeteren, terwijl de slimme vortexgeneratoren op het dak 
de lucht over de achterkant van de wagen leiden voor een 

efficiëntere luchtstroom.

Samen met onze passie voor prestaties zetten we ons 
in voor uw veiligheid. Daarom is er heel wat slimme 

technologie aan het werk in de nieuwe Type R. Zoals 
u van een telg uit de Civic-familie mag verwachten, 

beschikt de Type R over tal van veiligheidstechnologieën, 
waaronder het nieuwste Honda SENSING-systeem, dat de 

noodremhulp (Collision Mitigation Braking System) verenigt 
met een spoorassistent (Lane Keeping Assist System) en 

een verkeersbordenherkenning (Traffic Sign Recognition).
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CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL24

PERSONALISERING
We hebben een reeks kleuren gecreëerd die elke opvallende 

welving en hoek van de Type R aanvullen en die aansluiten bij zijn 
race-erfgoed. Maak een gedurfd statement met een kleur op maat 

van uw persoonlijkheid.

Afgebeeld model: Civic Type R GT.



CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL RALLY RED RACING BLUE PEARL

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC
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CARBON 
EXTERIOR PACK

Maak uw Type R nog atletischer  
met ons sportieve Carbon Exterior Pack.

* Het Carbon Exterior Pack 2 is eveneens verkrijgbaar. Dat pack omvat: een 
sierlijst in koolstofvezel rond de luchtinlaat in de motorkap, buitenspiegelkappen 
in koolstofvezel en een koolstofvezelinleg voor de diffusor achteraan. 

Afgebeeld model: Civic Type R GT in carrosseriekleur Championship White.

 CARBON EXTERIOR PACK*

Dit pack werd ontworpen om naadloos aan te sluiten bij de aerodynamische vormgeving van de Type R en 
omvat een uniek rood detail in de koolstofvezel. Alles wat een echte autoliefhebber nodig heeft. 

Het pack omvat: buitenspiegelbehuizingen in koolstofvezel, B-stijldecoratie in koolstofvezel, zijschorten in 
koolstofvezel en koolstofvezelinleg voor de diffusor achteraan.
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CARBON 
INTERIOR PACK

CARBON INTERIOR PACK

Het Carbon Interior Pack benadrukt het extreem sportieve DNA van uw Type R met 
koolstofaccenten op het dashboard, de middenconsole en de deurdrempels. 

Het pack omvat: interieurpanelen in koolstofvezel en deurdrempels in koolstofvezel.
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RED 
ILLUMINATION 

PACK
Omring uzelf met rode sfeerverlichting.

RED ILLUMINATION PACK

Het Red Illumination Pack gebruikt een combinatie van lichten om een 
aangename sfeer te creëren in het interieur en een betere zichtbaarheid  

te geven aan het exterieur.  
Het Pack omvat: rode sfeerverlichting in de voetruimtes, rood verlichte 

deurdrempels, rode consoleverlichting en rode deurverlichting.
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HET LEVEN
ZIT VOL
OPTIES

De Honda originele accessoires zijn 
ontworpen en geproduceerd onder 
dezelfde hoge eisen als elke Honda.

Zij zijn duurzaam, veilig en hebben een 
perfecte pasvorm. 

Het enige dat u hoeft te doen, is een 
keuze maken uit de talrijke opties voor 

uw Type R.

Ontdek al onze accessoires op onze Honda website of informeer bij uw Honda dealer naar alle mogelijkheden.
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Afgebeelde modellen: Civic Type R Sport Line in carrosseriekleur Polished Metal Metallic, 
Limited Edition in carrosseriekleur Sunlight Yellow en GT in carrosseriekleur Racing Blue Pearl.

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S
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Motor

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO  

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

Type Benzine Benzine Benzine

Cilinderinhoud (cc) 1.996 1.996 1.996

Klepbediening 4-Valves 4-Valves 4-Valves

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Brandstoftype Loodvrij (98) Loodvrij (98) Loodvrij (98) 

Prestaties

Max. vermogen (kW @ t/min) 235 @ 6.500 235 @ 6.500 235 @ 6.500 

Max. vermogen (PK @ t/min) 320 @ 6.500 320 @ 6.500 320 @ 6.500

Max. koppel (Nm @ t/min) 400 @ 2.500-4.500 400 @ 2.500-4.500 400 @ 2.500-4.500

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) 5,8 5,8 5,7

Topsnelheid (km/u) 270 270 270

Geluidsniveau interieur (dB) Niet beschikbaar 68 Niet beschikbaar

Brandstofverbruik en 
emissiewaarden1

gemeten volgens WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

WLTP

CO2 emissie (g/km) 

Laag 242 246 243

Medium 182 186 184

Hoog 164 170 168

Extra Hoog 191 198 196

Gecombineerd 187 193 191

Brandstofverbruik (l/100 km) 

Laag 10,7 10,8 10,7

Medium 8 8,2 8,1

Hoog 7,2 7,5 7,4

Extra Hoog 8,4 8,7 8,7

Gecombineerd 8,3 8,5 8,4

NEDC 2.0

CO2 emissie (g/km)

Stadsverkeer 214 220 220

Landelijk 148 151 151

Gecombineerd 173 177 177

Brandstofverbruik (l/100 km) 

Stadsverkeer 9,4 9,7 9,7

Landelijk 6,5 6,6 6,6

Gecombineerd 7,6 7,7 7,7

Afmetingen

Totale lengte (mm) 4.557 4.557 4.557

Totale breedte (mm) 1.877 1.877 1.877

Totale breedte inclusief  
buitenspiegels (mm) 2.076 2.076 2.076

Totale hoogte - onbelast (mm) 1.434 1.434 1.434

Wielbasis (mm) 2.699 2.699 2.699

Spoorbreedte vooraan (mm) 1.584 1.584 1.584

Spoorbreedte achteraan (mm) 1.602 1.602 1.602

Bodemvrijheid - met bestuurder (mm) 126 126 126

Max. zitcapaciteit (personen) 4 4 4

Draaicirkel - bij carrosserie (m) 12,56 12,56 12,56

Stuuromwentelingen (van aanslag tot aanslag) 2,11 2,11 2,11

Laadvermogen

Koffervolume (liter, VDA-methode) -  
achterbank rechtop tot raam 420 420 457

Koffervolume (liter, VDA-methode) - 
neergeklapte achterbank tot raam 786 786 823

Bagageruimte onder vloer (liter) 1.209 1.209 1.246

Brandstoftank (liter) 46 46 46

Gewicht2

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO  

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

Rijklaar gewicht (kg) 1.395 1.405 1.358

Maximaal toegelaten massa (kg) 1.760 1.760 1.760

Laadvermogen (kg) 340-380 340-380 340-380

Maximaal toegelaten asbelasting  
- voor/achter (kg) 1.000/800 1.000/800 1.000/800

Veiligheid

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO  

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

SRS airbag bestuurder ♦ ♦ ♦

SRS airbag passagier  
met aan/uit schakelaar

♦ ♦ ♦

Zijdelingse airbags (vooraan) ♦ ♦ ♦

Gordijnairbags (voor en achter) ♦ ♦ ♦

ABS (Anti-lock Braking System) ♦ ♦ ♦

Elektronische remkrachtverdeling (EBD) ♦ ♦ ♦

Remassistentie (BA) ♦ ♦ ♦

Stabiliteitssysteem (VSA) ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist ♦ ♦ ♦

Veiligheidsgordels voor- en achteraan met 
oprolmechanisme met noodvergrendeling 
(ELR)

♦ ♦ ♦

ISOFIX-bevestigingssysteem (achteraan) ♦ ♦ ♦

Bandenspanningswaarschuwings-
systeem (DWS)

♦ ♦ ♦

Botsing- en letselbeperkend remsysteem 
(Collision Mitigation Braking System)

♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW) ♦ ♦ ♦

Rijstrookassistentie (LKAS) ♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW) ♦ ♦ ♦

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation) ♦ ♦ ♦

Intelligente snelheidsbegrenzer ♦ ♦ ♦

Adaptieve Intelligente Cruise Control ♦ ♦ ♦

Verkeersbordenherkenning (TSR) ♦ ♦ ♦

Dode hoek waarschuwingssysteem  
incl. uitparkeermonitor

♦ ♦ -

Beveiliging

Antidiefstalsysteem ♦ ♦ ♦

Centrale deurvergrendeling  
met 2 afstandsbedieningen 

♦ ♦ ♦

Alarmsysteem ♦ ♦ ♦

Selectieve deurontgrendeling ♦ ♦ ♦

Smart Entry and Start ♦ ♦ ♦

Afdekscherm voor de bagageruimte ♦ ♦ -

Interieur

Type R sportstoelen met geïntegreerde
hoofdsteun en rode suède stijl stof

- ♦ ♦

Type R sportstoelen met geïntegreerde
hoofdsteun en zwarte suède stijl stof

♦ - -

Type R alcantara sportstuur ♦ ♦ ♦

Inleg interieur en ventilatieopeningen  
met rode trim

♦ ♦ ♦

Serienummerplaatje ♦ ♦ ♦

Aluminium schakelpookknop ♦ ♦ ♦

Aluminium pedalen ♦ ♦ ♦

Zwarte dakhemel ♦ ♦ ♦

TECHNISCHE 
GEGEVENS

TECHNISCHE 
GEGEVENS

UITRUSTING
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Functionaliteit en technologie

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO  

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

3 selecteerbare rijmodi 
(Comfort/Sport/+R)

♦ ♦ ♦

Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL) ♦ ♦ ♦

Elektrische stuurhulp met Variabele Ratio ♦ ♦ ♦

Elektrische handrem met Automatic Brake Hold ♦ ♦ ♦

Auto start-stop ♦ ♦ ♦

Adaptief schokdempersysteem ♦ ♦ ♦

Agile Handle Assist (AHA) ♦ ♦ ♦

Comfort en gebruiksgemak

Adaptieve cruise control ♦ ♦ ♦

Automatische dubbele zone airco ♦ ♦ -

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen 
van de ruitenwissers)

♦ ♦ ♦

Ruitenwisser achteraan ♦ ♦ ♦

Lichtsensor ♦ ♦ ♦

Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel ♦ ♦ -

Parkeersensoren (voor- en achteraan) ♦ ♦ -

Elektrisch bediende zijruiten voor-  
en achteraan

♦ ♦ ♦

Elektrisch bedienbare ruiten met sleutel ♦ ♦ -

Elektrisch bediende buitenspiegels ♦ ♦ ♦

Elektrisch verwarmbare buitenspiegels ♦ ♦ -

Elektrisch inklapbare buitenspiegels ♦ ♦ -

Elektrisch inklapbare spiegels met sleutel ♦ ♦ -

Verlichte make-up spiegel in de zonneklep ♦ ♦ -

12 volt stopcontact vooraan ♦ ♦ -

12 volt stopcontact achteraan ♦ ♦ -

Bagagehaak in kofferbak ♦ ♦ -

Bestuurdersstoel manueel verstelbaar  
in de hoogte

♦ ♦ ♦

Centrale console met glijdende armsteun  
en opbergvak

♦ ♦ ♦

Achterbank neerklapbaar (60/40)  
met vaste hoofdsteunen

♦ ♦ ♦

Kantel- en telescopisch stuurwiel ♦ ♦ ♦

Multi Info Display ♦ ♦ ♦

Interieurverlichting

Rode verlichting tellerpartij ♦ ♦ ♦

Leeslampje vooraan ♦ ♦ ♦

Sfeerverlichting ♦ ♦ ♦

Kofferbakverlichting ♦ ♦ ♦

Verlicht handschoenenkastje ♦ ♦ ♦

Verlichting bij het uitstappen  
(voor- en achterin)

♦ ♦ ♦

Audio en communicatie

Honda CONNECT met GARMIN Navigatie  
(7" touchscreen, AM/FM, internet radio,  
AhaTM app integratie, Internet browsing, 
Android Auto en Apple Carplay)3

♦ ♦ ♦

Wireless Charging ♦ ♦ -

2 USB-aansluitingen en 1 HDMI-ingang4 ♦ ♦ -

8 luidsprekers - - -

High Power Audio - 11 luidsprekers ♦ ♦ -

Audiobediening aan het stuur ♦ ♦ -

Bluetooth® handsfree-systeem5 ♦ ♦ -

Achteruitrijcamera ♦ ♦ -

Exterieur

Type R  
SPORT  

LINE

Type R  
GT

Type R  
LIMITED 
EDITION

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO  

Handgeschakeld

2.0 VTEC  
TURBO 

Handgeschakeld

Haaienvin antenne ♦ ♦ ♦

Deurhandgrepen en buitenspiegels  
in carrosseriekleur

♦ ♦ -

Crystal Black dak, buitenspiegels  
en luchtinlaat

- - ♦

Exterieur Sport Garnish in carbon effect met 
grijze accenten (voor/achter/zijkant)

♦ - -

Exterieur Sport Garnish in carbon effect met 
rode accenten (voor/achter/zijkant)

- ♦ ♦

Type R spoiler - ♦ ♦

Sport Line spoiler ♦ - -

Centrale triple uitlaat met afwerking ♦ ♦ ♦

Zwarte grille ♦ ♦ ♦

Type R embleem voor- en achteraan ♦ ♦ ♦

Privacy Glass ♦ ♦ ♦

Koplampen en verlichting

LED koplampen ♦ ♦ ♦

Automatische regeling lichtsterkte koplampen 
(Highbeam Support System)

♦ ♦ ♦

Koplampsproeiers ♦ ♦ -

LED mistlampen vooraan ♦ ♦ ♦

LED dagrijlichten ♦ ♦ ♦

"Follow me home" koplampen (Coming Home/
Leaving Home Function)

♦ ♦ ♦

Velgen en banden

20" Zwarte lichtmetalen velgen - ♦ -

20" Zwarte gesmede BBS lichtmetalen velgen - - ♦

19" Grijze lichtmetalen velgen ♦ - -

Banden 245/30 ZR20 - ♦ -

Banden 245/35 ZR19 ♦ - -

Banden 245/30 ZR20 Michelin Cup 2 - - ♦

Bandenreparatiekit ♦ ♦ ♦

♦ Standaarduitrusting    - Niet beschikbaar

1 De gegevens over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de procedures 
omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en verkeersomstandigheden, 
de algemene staat en het uitrustingsniveau van het voertuig kunnen de cijfers van het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden. Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP 
(Worldwide Light Vehicle Test Procedure) meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
2 Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting. 
Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich 
meebrengen. Het maximale trekvermogen is berekend op basis van het vermogen van het voertuig om te vertrekken 
op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee passagiers van elk 
75 kilo aan boord. Bij hoogtes boven de 1.500 meter kan het zijn dat het motorvermogen vermindert, net zoals het 
trekvermogen. Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in rekening worden gebracht bij 
het berekenen van het maximale trekvermogen.
3 De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de online-navigatie 
wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifirouter. Het gebruik van applicaties via Honda 
CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We adviseren om uw mobiele telefoonforfait 
na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
4 Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten 
niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5 Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, 
synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.

UITRUSTING UITRUSTING



34Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

VOLG UW 
DROMEN

Bij Honda zijn we altijd op zoek naar manieren om 
technologie gebruiksvriendelijker te maken en om 

efficiënter te werken. Wij zijn een ingenieursbedrijf en 
het ligt in onze aard om nieuwe dingen uit te proberen 
en te streven naar een betere wereld. Daarom hebben 
we ons geëngageerd om ons gamma nieuwe wagens 

tegen 2022 volledig te elektrificeren, zoals de volledig 
elektrische Honda e die hier getoond wordt. Door dat 

doel te bereiken zullen we het verbruik en de emissies 
sterk kunnen terugdringen. Dat doen we omdat mensen 

centraal staan in alles wat we doen.

We hebben de nieuwe Type R gecreëerd met de 
doelbewuste ambitie om u de best mogelijke rijervaring 

te bieden. Hij is ontwikkeld om zich even goed thuis 
te voelen op de weg als op het racecircuit. Een auto 

die graag uitdaagt en innoveert in plaats van andere te 
volgen.
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STEL UW EIGEN HONDA SAMEN 
MET DE NIEUWE

www.honda.be - www.honda.nl

CAR
CONFIGURATOR



Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

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.
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