
Akcesoria Civic 5D 2017





Pokrowiec na szybę • Chroni szybę przednią, szyby przednie boczne oraz lusterka 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

• W zestawie torba do przechowywania.
• Posiada logo Civic.
• Łatwa instalacja
• Pasuje do wszystkich wersji 5D i 4D



Światła przeciwmgielne

Dla samochodów z CMBS!

Dostępne 2 typy:

Typ żarówkowy:
Do stosowania we wszystkich samochodach bez fabrycznych 
świateł przeciwmgielnych.

Typ LED:
Do zastosowania:
- w samochodach bez fabrycznych świateł przeciwmgielnych
- w samochodach z fabrycznymi światłami przeciwmgielnymi typu 
żarówkowego.



Nakładka przedniego 
zderzaka

Dostępna w kolorach Tuscan Orange oraz Berlina Black.
Nie ma zastosowania w wersjach Sport i Sport Plus.





Bagażnik dachowy

Nie ma zastosowania w wersjach ze szklanym dachem .

Maksymalne dopuszczalne obciążenie zależy od wielkości kół samochodu:
- Dla samochodów wyposażonych w fabryczne koła 16” lub 17” cali, maksymalne obciążenie wynosi 40kg.
- Dla samochodów wyposażonych w akcesoryjne koła 18” cali, maksymalne obciążenie wynosi 30kg.

Ze względu na strukturę dachu, nie należy stosować uchwytu do przewozu rowerów na dachu. 



Akcesoria do przewozu na dachu – kufry dachowe Thule

Model Pojemność Wymiary

Motion M 410L 175(L)x86(W)x46(H)

Motion Sport 320L 190(L)x67(W)x42(H)

Touring M 400L 175(L)x82(W)x45(H)



Obudowy lusterek

Dostępne w kolorach Tuscan Orange i Berlina Black.

Części wymienne.



Listwy boczne

Dostępne w kolorze nadwozia samochodu.



Nakładki boczne

Dostępne w kolorach Tuscan Orange i Berlina Black.

Nie mają zastosowania w wersjach Sport i Sport Plus.



18” Apollon
18 x 8J >>235/40R18

18” Kratos
18 x 8J >>235/40R18

18” Hexia
18 x 8J >>235/40R18

17” Cura
17 x 8J >>235/45R17

Felgi akcesoryjne

• W przypadku samochodów wyposażonych fabrycznie w 
felgi 16” calowe, nie ma możliwości zamiany na większy 
rozmiar felg (different steering rack)

• 17” & 18” calowe felgi akcesoryjne mają zastosowanie w 
samochodach wyposażonych fabrycznie w felgi 17” calowe.



Przednie i tylne 
chlapacze

Nie mają zastosowania w wersjach Sport i Sport Plus

Można stosować w połączeniu z nakładkami bocznymi





Spojler pokrywy bagażnika

Dostępny w kolorze nadwozia samochodu.
Stanowi część zamienną dla standardowego spojlera. 
Ma zastosowanie we wszystkich wersjach wyposażenia.. 



Listwa ochronna tylnego zderzaka

Wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Zawiera logo Civic.

Ma zastosowanie we wszystkich wersjach 
samochodu. 



Haki holownicze

Stały hak holowniczy Demontowany hak holowniczy

Silnik 1.0T 1.5T

Skrzynia biegów MT AT MT AT

Przyczepa z hamulcem 1200kg 800kg 1400kg 1000kg

Przyczepa bez hamulca 500kg 500kg 500kg 500kg

Maksymalne obciążenie pionowe 75kg 75kg 75kg 75kg

Nie mają zastosowania w przypadku samochodów w wersji Sport/Sport Plus lub innych 
wersji wyposażonych w nakładkę (dyfuzor) tylnego zderzaka.

Dostępne 7 i 13 stykowe wiązki. Nie jest dostępna dodatkowa wiązka 12V zasilająca przyczepę. 



Bagażniki rowerowe Thule

Picture

BIKE CARRIER – EASY FOLD BIKE CARRIER – COACH

Bagażnik Thule certyfikowany przez Hondę. 
Mieści dwa rowery, łatwy w montażu, 

składany na potrzeby przechowywania, z 
funkcją odchylania ułatwiającą dostęp do 

bagażnika i systemem blokad zapobiegających 
kradzieży. Wyposażony w złącze 13-pin. 

Wymaga wiązki 13-pin do haka holowniczego.

Bagażnik Thule certyfikowany przez Hondę. 
Mieści dwa rowery, łatwy w montażu, z 

funkcją odchylania ułatwiającą dostęp do 
bagażnika i systemem blokad zapobiegających 

kradzieży. Wyposażony w złącze 13-pin, 
wymaga wiązki 13-pin do haka holowniczego.



Tylny dyfuzor

Dostępny w kolorach Tuscan Orange i 
Berlina Black.

Nie ma możliwości jednoczesnego 
zastosowania dyfuzora i haka 
holowniczego.

Nie ma zastosowania w wersjach 
wyposażenia Sport/Sport Plus.





Uchwyt do tabletu

- Mocowany do podstawy zagłówka 
(podstawa dostępna w zestawie 
lub oddzielnie).

- Pasuje do tabletów o przekątnej 
od 7 do 11,6 cala. 

- Funkcja nachylania, dzięki której 
można ustawić tablet w 
najdogodniejszej pozycji.



Przegroda bagażnika

- Stalowa, malowana na czarno 
(black powder)
- Łatwa instalacja 
- Brak możliwości założenia osłony 
bagażnika, gdy zainstalowana 
jest przegroda.



Taca bagażnika

- Taca z aluminiowymi praktycznymi 
przegrodami, zawiera logo Civic

- Nie ma zastosowania w samochodach z kołem zapasowym



Dekoracyjne nakładki ochronne na próg bagażnika

Wykonane ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej.

Zastosowanie we wszystkich wersjach 
wyposażenia.





Akcenty deski rozdzielczej – Tuscan Orange

Pasują kolorystycznie do zewnętrznych elementów z linii Orange.



Kamera cofania

Akcesoryjna kamera ma zastosowanie w 
wersji wyposażenia Comfort.

Jest to ta sama kamera, która dostępna 
jest jako wyposażenie fabryczne w 
wyższych wersjach wyposażenia.



Honda 3D sound

Kompaktowy moduł DSP (cyfrowy procesor dźwięku), który 
poprawia wrażenia akustyczne ze standardowego systemu audio 
samochodu.

Osobne zestawy dostępne dla:
• 1.0 Comfort
• 1.0 Elegance
• 1.5 Sport

Nie ma zastosowania w pozostałych wersjach samochodu.



Bezprzewodowa ładowarka

Ta sama ładowarka, która dostępna jest w wyposażeniu 
fabrycznym w wyższych wersjach wyposażenia.

Ma zastosowanie we wszystkich wersjach, w których nie 
ma jej w wyposażeniu fabrycznym.



Podświetlenie konsoli

Włączenie reflektorów uruchamia jednocześnie podświetlenie boków 
konsoli centralnej.
Podświetlenie dostępne w kolorze czerwonym dla wersji Sport oraz w 
kolorze niebieskim dla pozostałych wersji wyposażenia.



Nakładki na progi
Wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Przednie nakładki posiadają wytrawione logo 
Civic.

Pasują do wszystkich wersji wyposażenia.

Zestaw zawiera 4 nakładki.



Podświetlane nakładki na progi
Plastikowa baza, do której przytwierdzone są nakładki ze 
szczotkowanej stali nierdzewnej.

Podświetlane logo Civic na przednich nakładkach.

Podświetlenie aktywuje się poprze lampkę podsufitową.

Dostępne podświetlenie czerwone dla wersji Sport/Sport+ 
oraz niebieskie dla pozostałych wersji.



Sportowe pedały

Sportowe pedały w wyróżniającym się pedałem gazu w kolorze pomarańczowym.

Dostępne zestawy dla wersji MT i AT.

Mają zastosowanie w samochodach, które nie posiadają sportowych pedałów w 
wyposażeniu fabrycznym.



Podświetlenie przestrzeni na nogi

Dostępne podświetlenie czerwone dla wersji 
Sport/Sport+ oraz niebieskie dla pozostałych wersji.



Podświetlenie klamek wewnętrznych oraz kieszeni drzwi

Dostępne podświetlenie czerwone dla wersji Sport/Sport+ 
oraz niebieskie dla pozostałych wersji.

Aktywuje się poprzez zapłon. 



Linia ORANGE

Civic Orange Line

- Nakładka zderzak przedniego
- Nakładki boczne
- Nakładka tylna (dyfuzor)
- Osłony lusterek
- Akcent deski rozdzielczej



Linia BLACK

Civic Black Line

- Nakładka zderzak 
przedniego

- Nakładki boczne
- Nakładka tylna (dyfuzor)
- Osłony lusterek



Pakiety akcesoryjne

PAKIET ILUMINACYJNY PAKIET OCHRONNY

- Podświetlenie w kabinie 
(wnęki na nogi, klamki, 
konsola centralna)

- Podświetlane nakładki 
progowe.

- Nakładki progowe
- Ochronny stopień 

bagażnika
- Listwy ochronne 

boczne

PAKIET CARGO

- Taca bagażnika
- Listwy ochronne progu 

bagażnika
- Dywaniki gumowe


