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Het afgebeelde model in deze brochure is de Civic Type R GT
in carrosseriekleur Championship White.
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RACE-DNA
De nieuwe Civic Type R is een auto die alleen Honda kan maken.
Hij weerspiegelt onze unieke manier van denken, ons verlangen om
steeds opnieuw uit te vinden en te evalueren, de continue zoektocht
naar iets beters. Onze wens om de ultieme bolide te creëren voor op de
weg én het racecircuit is verweven met zijn DNA en komt tot uiting in
elke ronding van zijn carrosserie.
De Type R is een auto gemaakt voor pure rijsensaties, een auto met een
ziel, een auto die u aanspreekt zoals maar weinig andere dat kunnen.
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STREEF
ALTIJD
NAAR BETER
Onze reputatie is gestoeld op uitmuntende
ontwerpen en technologische innovaties.
We houden ervan onszelf uit te dagen en
vragen te stellen, altijd op zoek naar iets
wat nóg beter is, zonder hierbij een moment
stil te blijven staan.
De nieuwe Civic Type R is dé belichaming
van alles wat we hebben geleerd en van
onze ambities voor de toekomst. Hij is
helemaal opnieuw ontworpen, waarbij elk
onderdeel is gemaakt en getest met slechts
één doel: u de beste rijsensaties ooit te
bieden. Het resultaat is een auto die pure
opwinding levert, een auto die met recht
het label “Type R” mag dragen.
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EEN RACEAUTO
VOOR DE WEG
Zijn robuuste vorm is niet alleen een streling
voor het oog, maar zorgt ook voor de allerbeste
prestaties. Elke ronding en elk aerodynamisch
detail werken perfect samen voor een optimale
luchtstroom, meer down force en een betere
wegligging en stabiliteit bij hoge snelheden.
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High performance-technologie vraagt om
unieke, op de autosport geïnspireerde
details, zoals de ventilatieopeningen
voor de koeling van de remmen, de
aerodynamische spoiler achteraan,
de geventileerde lichte motorkap van
aluminium en de centraal geplaatste
driedubbele uitlaat.
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DE BELEVING
VAN
Type R staat synoniem voor rijsensatie en
is zo ontworpen dat hij u het gevoel geeft
echt verbonden te zijn met de auto en de
weg. We hebben elk detail nauwkeurig
bestudeerd, van de dynamiek tot de
zithouding, om u een opwindende en
allesomvattende rijervaring te bieden.
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GEMAAKT OM
TE PRESTEREN
Onder de mooi gevormde motorkap gaat een 2.0-liter
VTEC TURBO-motor met vier cilinders schuil, die een
maximumvermogen van 320 PK en een maximumkoppel van
400 Nm levert. Het is dan ook niet verrassend dat de Type R
hierdoor in 5,8 seconden een snelheid behaalt van 100 km/u.
En wat dacht u van een topsnelheid van 272 km per uur –
uiteraard waar de omstandigheden het toelaten.
Al deze krachten worden aangestuurd door een soepele en
nauwkeurige handgeschakelde 6-versnellingsbak. Dankzij
het rev-matchingsysteem verloopt het schakelen tussen de
versnellingen vloeiend en intuïtief. De eindaandrijving vindt
plaats via een buitengewoon responsief, schroefvormig
limited-slipdifferentieel voor nog krachtigere prestaties.
De ultieme prestatietest vindt natuurlijk plaats op het
racecircuit. En niet op zomaar een racecircuit, maar op
de iconische Nürburgring, waar we de nieuwe Type R
tot het uiterste hebben gedreven. Hij onderscheidde zich
van zijn voorganger door zeven seconden van diens
rondetijd af te snoepen.
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Naast het afgebeelde model, de Civic Type R GT in carrosseriekleur Championship White,
wordt op pagina 15 een Civic Type R in de carrosseriekleur Sonic Grey Pearl afgebeeld.
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RIJDYNAMIEK
De stuurrespons en het bochtengedrag van de Type R zijn nog beter
geworden dankzij een zeer stijve carrosserieframe en een volledig
nieuw wielophangingssysteem. Samen maken ze een messcherpe
besturing mogelijk en zorgen ze voor een maximale krachtoverbrenging
op de weg.
De MacPherson-veerpoten aan de voorkant beperken de torque
steer en zorgen voor een optimale besturing. Het nieuwe,
onafhankelijke multilinksysteem achteraan biedt extra stabiliteit
tijdens het remmen en minimaliseert de totale rolbeweging van de
auto. Het wielophangingssysteem wordt aangevuld met een adaptief
dempingsysteem en een limited-slipdifferentieel, die samen zorgen voor
maximale controle en stabiliteit en daarmee voor ultiem rijplezier.
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UNIEKE
Het functionele exterieur van de
Type R wordt geëvenaard door zijn
indrukwekkende cockpit. Hier gaat uw
hart sneller van slaan, nog voordat u de
motorstartknop heeft ingedrukt.
In het op de autosport geïnspireerde
interieur bevindt alles zich daar waar
u het nodig heeft, zoals de duidelijk
en makkelijk af te lezen meters, de
lichtmetalen versnellingspook en het
Type R-embleem met daarop het unieke
serienummer van uw auto.
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COMPROMISLOOS IN ELK
DETAIL
Het interieur geeft u een
autosportgevoel, maar dat
betekent zeker niet minder
comfort of uitrusting. In uw op
het racecircuit geïnspireerde
stoel wordt u omringd door
zacht aanvoelende materialen
van hoogwaardige kwaliteit, de
klimaatregeling, de cruisecontrol,
de elektronische parkeerrem en
een nieuw Honda CONNECT audioen informatiesysteem met een
aanraakscherm van 7 inch.
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De bestuurder stond centraal bij de
ontwikkeling van de drie verschillende
rij-instellingen: Comfort, Sport en de voor
het circuit bestemde +R. De instellingen
onderscheiden zich van elkaar op het
vlak van gashendelrespons, adaptieve
demping, stuurkracht en het gevoel van de
versnellingspook. Zo krijgt de nieuwe Type R
drie verschillende karakters.
De +R-instelling laat het
racecircuitpotentieel in de Type R volledig
los. Het resulteert in een aanpassing
van het instrumentenpaneeldisplay, de
tractiecontrole-instellingen, de
gashendelrespons, het stuurgedrag en de
adaptieve demping, zodat u kan genieten
van een meer directe rijervaring.
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In de autosport wordt succes vaak gemeten in
fracties van seconden. Kleine details kunnen dan
ook een groot verschil maken op het gebied van
prestaties en handling.

Zo gepassioneerd als het om prestaties gaat, zo
doelbewust zijn we als het om veiligheid gaat.
In de nieuwe Civic Type R zijn veel intelligente
technologieën aan het werk. Zoals mag worden
verwacht van een lid van de Civic-familie is de Type R
voorzien van een scala aan veiligheidssystemen,
waaronder het nieuwste Honda SENSING-pakket. Dit
pakket bestaat uit een botsing- en letselbeperkend
remsysteem, een rijstrookassistentiesysteem en
verkeersbordenherkenning.

De Civic Type R is daarop geen uitzondering. Hij
zit boordevol details, zoals de ventilatieopeningen
aan de voorkant en de diffuser achteraan die voor
betere prestaties zorgen. Tegelijkertijd geleiden
de op het dak gemonteerde slimme Vortex
generatoren lucht over de achterzijde van de auto
voor een nog efficiëntere luchtstroom.
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PERSONALISEER
UW TYPE R
We hebben een kleurenpallet gecreëerd dat elke
opvallende ronding en elke hoek van de carrosserie
van uw Type R perfect aanvult en geheel past bij zijn
race-erfgoed. Maak een gedurfd statement met kleur,
maak hem de uwe.
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CRYSTAL BLACK PEARL

CHAMPIONSHIP WHITE

POLISHED METAL METALLIC

SONIC GREY PEARL

RALLY RED

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

CARBON PACK
EXTERIEUR

ORANGE LINE
CARBON PACK EXTERIEUR
Dit pack sluit naadloos aan op de aerodynamische vorm van de Type R
en is voorzien van een uniek rood accent in het carbon.
Het Pack bestaat uit: carbon spiegelkappen, carbon B-pillar decoratie,
carbon achterspoiler en carbon uitlaatdecoratie.
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CARBON SPIEGELKAPPEN

CARBON ACHTERSPOILER

Deze opvallende, handgemaakte carbon
spiegelkappen geven de Type R een nog
sportievere uitstraling.

Het blad van de achterspoiler vervaardigd uit echt
carbon ziet er niet alleen schitterend uit, maar
vermindert ook het gewicht van uw Type R.

CARBON UITLAATDECORATIE

CARBON B-PILLAR DECORATIE

Deze uitlaatdecoratie van echt carbon accentueert
de krachtige vormgeving van uw Type R.

Benadruk de zijkant van uw Type R met
deze B-pillar decoratie van echt carbon.
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CARBON SIERPANELEN
Deze handgemaakte panelen van carbon met rode accenten sluiten
naadloos aan op de indrukwekkende lijnen van het dashboard, de
middenconsole en de deurbekleding.
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CARBON PACK
INTERIEUR
Het Carbon Pack geeft het interieur van de Type R een
nog sportiever gevoel met de details van carbon op het
dashboard, de middenconsole en de deurbekleding.
Het Pack bestaat uit: carbon sierpanelen en
carbon drempelsierlijsten.

CARBON DREMPELSIERLIJSTEN
Bescherm uw auto met drempelsierlijsten van
echt carbon, voorzien van het logo van de Type R
en unieke rode accenten.
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RED
ILLUMINATION
PACK
Creëer een aangename atmosfeer
met deze rode sfeerverlichting.

RED ILLUMINATION PACK
De combinatie van lichten in het Illumination Pack geeft het interieur van uw auto een bijzondere uitstraling.
Het Pack bestaat uit: rode voetverlichting voorin, verlichte drempelsierlijsten, rode consoleverlichting
en rode verlichting van de deurbekleding.
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VERLICHTE DREMPELSIERLIJSTEN
Deze rood verlichte drempelsierlijsten, uitgevoerd in geborsteld
roestvrij staal, worden geactiveerd bij het openen van de deur. Het
binnenportier wordt zo beschermd tegen vlekken en krassen.
Bevat: verlichte sierlijsten voorin en niet-verlichte sierlijsten achterin.

RODE CONSOLEVERLICHTING

RODE VERLICHTING VAN DE DEURBEKLEDING

Een sportief rood licht aan de zijkanten van de console
verlicht het interieur van uw Type R op subtiele wijze.

Een zacht rood licht benadrukt de
portierhandgrepen en de deurvakken.
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BESCHERMING
EN VEILIGHEID
Een uitgebreid aanbod van accessoires om u
en uw Civic te beschermen.

VOORRUITCOVER

LAADDREMPELLIJST

Bescherm de voorruit en buitenspiegels tegen vorst en slecht weer
met deze originele voorruithoes met Civic-logo.

Een stijlvolle manier om uw kofferbak te beschermen
tegen krassen en deuken.
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KOFFERBAKBESCHERMER MET OPBERGELEMENTEN

HONDA-KINDERZITJES

De waterbestendige kofferbak met antislipafwerking is perfect
aangepast aan uw voertuig en voorzien van opstaande randen
die uw kofferbak beschermen tegen vuil. De opbergelementen
houden uw spullen netjes en veilig op hun plek.

Originele Honda-kinderzitjes bieden
uw kind superieure bescherming vanaf
de geboorte tot de leeftijd van 12 jaar,
met twee installatieopties - ISOFIX of
3-puntsveiligheidsriem.

Ook verkrijgbaar zonder opbergelementen.

ELEGANCE VLOERMATTEN

KOFFERMAT

Deze elegante en comfortabele, perfect passende, getufte matten
zijn voorzien van een rode geperforeerde rand en een stijlvol
geweven Type R-embleem.
Bevat: matten voor- en achteraan.

Een duurzame en flexibele mat die uw kofferbak
beschermt tegen vuil en krassen. Hij past perfect in
de kofferruimte en is voorzien van een zwarte en rode
geperforeerde rand met geweven Type R-logo.
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COMMUNICATIE
Deze accessoires zorgen voor uw connectiviteit
en het entertainment van uw passagiers.

HONDA 3D SOUND

DRAADLOZE LADER

We willen allemaal dat het audiosysteem van onze
auto de muziek van onze favoriete artiesten getrouw
weergeeft. Door de toevoeging van de compacte
unit voor digitale signaalverwerking (DSP) aan het
bestaande audiosysteem van uw Honda geniet u een
geluidskwaliteit als in een concertzaal.

Met de draadloze lader van Honda heeft uw
compatibele smartphone nooit meer een lege
batterij. Plaats uw telefoon op de geïntegreerde
laadmat en uw telefoon wordt opgeladen,
zonder gedoe met kabels.
34

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
Cilinderinhoud (cm³)
Cilinderkop
Emissienorm

TYPE R

TYPE R GT

TYPE R

TYPE R GT

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

Benzine

Benzine

1.380-1.420

1.380-1.420

1.996

1.996

4-kleppen

4-kleppen

Gewicht 2
Leeggewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg)

1.760

1.760

340-380

340-380

1.000/800

1.000/800

Euro 6

Euro 6

Loodvrij (98)

Loodvrij (98)

i-SRS Airbag bestuurder (tweetrapsontplooiing)

♦

♦

Max. vermogen (kW / t/min)

235 @ 6.500

235 @ 6.500

SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar

♦

♦

Max. vermogen (Pk / t/min)

320 @ 6.500

320 @ 6.500

Zijdelingse airbags (vooraan)

♦

♦

400 @ 2.500-4.500

400 @ 2.500-4.500

Gordijnairbags (voor- en achteraan)

♦

♦

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec)

5,8

5,8

18" geventileerde en geboorde remschijven vooraan

♦

♦

Topsnelheid (km/u)

272

272

16" remschijven achteraan

♦

♦

Geluidsniveau in wagen (dB)

68

68

Anti-lock Braking System (ABS)

♦

♦

Brandstofverbruik en emissiewaarden 1
gemeten volgens WLTP

Elektronische remkrachtverdeling EBD

♦

♦

Remassistentie (BA)

♦

♦

WLTP
CO2 emissie (g/km)
Laag
Medium
Hoog
Extra Hoog
Gecombineerd
Brandstofverbruik (l/100 km)
Laag
Medium
Hoog
Extra Hoog
Gecombineerd
NEDC 2.0
CO2 emissie (g/km)
Stadsverkeer
Landelijk
Gecombineerd
Brandstofverbruik (l/100 km)
Stadsverkeer
Landelijk
Gecombineerd

Stabiliteitssysteem (VSA)

♦

♦

Hill Start Assist (HSA)

♦

♦

Veiligheidsgordels vooraan met oprolmechanisme
met dubbele fase noodvergrendeling (ELR)
Veiligheidsgordels achteraan met
oprolmechanisme met noodvergrendeling (ELR)

♦

♦

♦

♦

ISOFIX-bevestigingssysteem

♦

♦

Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS)

♦

♦

Botsing- en letselbeperkend remsysteem
(Collision Mitigation Braking System)

♦

♦
♦

Brandstoftype

Veiligheid

Prestaties

Max. koppel (Nm / t/min)

(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

254

254

185

185

167

168

195

195

192

193

11,2

11,2

Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW)

♦

8,2

8,2

Rijstrookassistentie (LKAS)

♦

♦

7,4

7,4

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW)

♦

♦

8,6

8,6

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation)

♦

♦

8,5

8,5

Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)

♦

♦

Adaptieve Intelligente Cruise Control met
snelheidsbegrenzer

♦

♦

206

206

Verkeersbordenherkenning (TSR)

♦

♦

161

161

178

178

Dode hoek waarschuwingssysteem
incl. uitparkeermonitor

-

♦

9,1

9,1

7,1

7,1

Antidiefstalsysteem

♦

♦

7,8

7,8

Alarmsysteem

♦

♦

Selectieve deurontgrendeling

♦

♦

Smart Entry & Start

♦

♦

4.557

Afdekscherm voor de bagageruimte

-

♦

Interieur

Beveiliging

Afmetingen
Lengte (mm)

4.557

Breedte (mm)

1.877

1.877

Breedte inclusief buitenspiegels (mm)

2.076

2.076

Hoogte (mm)

1.434

1.434

Sportstoelen "Type R" met geïntegreerde
hoofdsteun en rode Suède stof

♦

♦

♦

♦

Wielbasis (mm)

2.699

2.699

Sportstuurwiel in Type R leder*

Spoor vooraan (mm)

1.584

1.584

Rode interieur- en luchtuitlaatdecoratie

♦

♦

Spoor achteraan (mm)

1.602

1.602

Plaat met serienummer

♦

♦

126

126

Aluminium knop versnellingspook

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Bodemvrijheid (mm)
Aantal zitplaatsen (personen)

4

4

Lichtmetalen pedalen

Draaicirkel (m) - Carrosserie

12,56

12,56

Zwarte dakbekleding

2,11

2,11

420

420

786

786

Aantal stuurwielomwentelingen

Laadvermogen
Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)
- tot aan raam
Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)
- met neergeklapte achterbank, tot aan raam
Volume extra kofferruimte

6

6

Inhoud brandstoftank (l)
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TYPE R

TYPE R GT

TYPE R

TYPE R GT

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

2.0 VTEC TURBO
Handgeschakeld

Selecteerbare rijmodus (Comfort/Sport/R+)

♦

♦

Haaienvin antenne

♦

♦

Rev Match System

♦

♦

Deurhandgrepen in carrosseriekleur

♦

♦

Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL)

♦

♦

♦

-

Elektrische stuurhulp met Variabele Ratio

♦

♦

Elektrische handrem met Automatic Brake Hold

♦

♦

Exterieur Sport Pack in carbon
(voor/achter/zijkant)
Exterieur Sport pack in carbon met rode accenten
(voor/achter/zijkant)

-

♦

Auto start-stop

♦

♦

Type R-achtervleugel

♦

♦

Centrale driedubbele uitlaat met afwerking

♦

♦

Grille in zwart

♦

♦

Embleem Type R (voor- en achteraan)

♦

♦

♦

♦

Functionaliteit en technologie

Adaptief schokdempsysteem (voor- en achteraan)
met sensor

♦

Exterieur

♦

Comfort & gebruiksgemak
Automatische airco

♦

-

Privacy Glass

Automatische dubbele zone airco

-

♦

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen
van de ruitenwissers)

Koplampen

♦

♦

LED-koplampen

♦

♦

Ruitenwisser achteraan

♦

♦

Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen
van de koplampen)

♦

♦

♦

♦

Automatische regeling lichtsterkte koplampen
(Highbeam Support System)
Koplampsproeiers

♦

♦

Zelfdimmende achteruitkijkspiegel

-

♦

Mistlichten vooraan

♦

-

Parkeersensoren (voor- en achteraan)

-

♦

LED Mistlichten vooraan

-

♦

Elektrische ruiten (voor- en achteraan)

♦

♦

LED-dagrijlichten

♦

♦

Elektrisch bediende zijruiten vooraan
met neer- en opwaartsautomaat
Elektrisch bediende zijruiten achteraan
met neer- en opwaartsautomaat

♦

♦

Hooggeplaatst LED-stoplicht

♦

♦

♦

♦

-

♦

“Follow me home”-koplampen
(Coming Home/Leaving Home Function)

Afstandsbediening zijruiten

-

♦

Velgen & banden

Kantel- en telescopisch stuurwiel

♦

♦

20" Piano Black lichtmetalen velgen

♦

♦

Banden 245/30 ZR20

♦

♦

♦

♦

Elektrisch verwarmbare en- bediende
buitenspiegels

♦

♦

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

-

♦

Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening

-

♦

Verlichte make-up spiegels met zonneklep

♦

♦

12 volt stopcontact vooraan

♦

♦

12 volt stopcontact in centrale console

♦

♦

Bagagehaak in koffer x 4

♦

♦

Bestuurdersstoel handmatig in de hoogte
verstelbaar

♦

♦

Centrale console met armsteun en opbergvak

♦

♦

Achterbank met vaste hoofdsteunen
neerklapbaar (60/40) in één beweging

♦

♦

Driver Information Interface met kleurenscherm

♦

♦

Doploze tank

♦

♦

Rode verlichting dashboard

♦

♦

Leeslampjes (vooraan)

♦

♦

Sfeerverlichting

♦

♦

Kofferbakverlichting

♦

♦

Verlicht handschoenenkastje

-

♦

Verlichting bij het uitstappen (voor- en achteraan)

♦

♦

♦

-

-

♦

Draadloze telefoonlader

-

♦

2x USB ingang, 1x HDMI ingang 4

♦

♦

8 luidsprekers (180W)

♦

-

11 luidsprekers (High Power Audio, 465 Watt)

-

♦

Audiobediening aan het stuur

♦

♦

Bluetooth® handsfree-systeem 5

♦

♦

Achteruitrijcamera

♦

♦

Reservewiel
Bandenreparatiekit

♦ Standaarduitrusting

Interieurverlichting

De gegevens over het brandstofverbruik, de CO 2-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
CO 2-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.

1

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.

2

Audio & communicatie
Honda CONNECT (touchscreen 7”, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay®, internet radio, AhaTM app
integration, internet navigatie) 3
Honda CONNECT met Garmin navigatie
(touchscreen 7”, AM/FM/DAB, Apple CarPlay®,
internet radio, AhaTM app integration, internet
navigatie) 3

Fabrieksoptie - Niet beschikbaar * Runderleder

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. Enkel de iPhone 5 of meer recente modellen die onder iOS 8.4 (of
een meer recente versie) werken zijn compatibel met Apple CarPlay®. 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.

Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoon
toestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.

5
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UW ACCESSOIRES
Personaliseer uw Civic Type R met originele Honda accessoires.
SPORT & DESIGN

COMFORT & INTERIEUR

BESCHRIJVING

REFERENTIE

BESCHRIJVING

REFERENTIE

Pack Carbon exterieur

08E0P-TEA-CBEX

Pack Carbon interieur

08E0P-TEA-CBINL

Achterspoiler in carbon

08F02-TEA-670C

Carbon interieur sierpanelen

08Z03-TEA-600

Carbon uitlaatdecoratie

08F24-TEA-600A

Red Illumination Pack

08E0P-TEA-ILLRL

Carbon B-pillar decoratie

08F30-TEA-600

Rode voetverlichting vooraan

08E10-TEA-600A

Carbon - spiegelkappen

08R06-TGH-610

Verlichte drempelsierlijsten - Rood

08E12-TEA-600B

Zilver - spiegelkappen

08R06-TGL-630

Verlichting middenconsole - Rood

08E16-TEA-610B

Wieldopmoer - zwart

08W42-TEA-600B

Verlichting deurbekleding - Rood

08E20-TEA-600A

Dakspoiler
Crystal Black Pearl
Brilliant Sporty Blue Metallic
Rally Red
Polished Metal Metallic
Sonic Gray Pearl
Championship White

Carbon drempelsierlijsten
08F02-TGL-610
08F02-TGL-660
08F02-TGL-680
08F02-TGL-6J0
08F02-TGL-6K0
08F02-TGL-6Q0

08F05-TEA-600A
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COMFORT & INTERIEUR

BESCHERMING & VEILIGHEID

BESCHRIJVING

REFERENTIE

BESCHRIJVING

REFERENTIE

Elegance vloermatten

08P15-TEA-610B

Laaddrempellijst

08F07-TGL-600

Rubberen matten vooraan

08P18-TEA-610A

Afdekhoes voorruit

08P38-TED-600

Rubberen matten achteraan

08P19-TEA-610A

TRANSPORT
BESCHRIJVING

REFERENTIE

Bagagenet

08L96-TEA-600A

Kofferbakmat

08P11-TEA-610A

Baby-Safe ISOFIX-basis

08P90-E13-600

Kinderzitje groep 1 Duo Plus
ISOFIX

08P90-TA2-603

Kinderzitje groep 0+ Baby-Safe
Plus

08P90-TA2-605D

Hondenrek

08U35-TGL-600

Groep 2/3 KIDFIX XP Booster

08P90-TGL-600

Kofferbakbeschermer
met opbergelementen

08U45-TEA-600

Asbak bekerhouder

08U25-TEA-610A

Kofferbakbeschermer
zonder opbergelementen

08U45-TEA-600A

De referenties en de inhoud van de packs kunnen veranderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Honda-dealer
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We hebben de nieuwe Type R gecreëerd
met de ambitie om u de best mogelijke
rijervaring te bieden. Ontworpen om zich
net zo thuis te voelen op de weg als op
het racecircuit. Een auto die ervan houdt
uit te dagen en te innoveren, zonder de
massa te volgen.
Herkent u zichzelf hierin?

40
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JAAG UW
DROMEN NA
Dromen kunnen veel invloed hebben. Ze
sporen u aan om meer te bereiken, om
nieuwe ideeën te onderzoeken en om
nieuwe manieren te bedenken voor het
oplossen van problemen. Ze kunnen de
inspiratie en uitdaging vormen om een echte
supercar te ontwerpen en te produceren,
zoals de indrukwekkende nieuwe NSX.
Onze droom van een betere wereld voor
alle mensen heeft het leven geschonken aan
een mensachtige robot, ASIMO genaamd,
een vlucht genomen met de HondaJet en
een aantal van de populairste motorfietsen
ter wereld voortgebracht. De kennis die
we vergaren via alle dingen die we doen,
stoppen we in alle dingen die we maken, net
zoals we deden bij de Civic Type R.

Het afgebeelde model naast de Civic Type R GT in carrosseriekleur
Championship White is de NSX in carrosseriekleur Nouvelle Blue Pearl.
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STEL UW EIGEN HONDA SAMEN
MET DE NIEUWE

CAR
CONFIGURATOR
www.honda.be - www.honda.nl
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Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01
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.

BRTYPERNL180901

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.

