KIẾN TẠO
CHUẨN MỰC
HOÀN HẢO
Trong cuộc sống hiện đại,
người thành đạt luôn tìm
kiếm sự khác biệt để sở hữu
cho riêng mình. Honda Civic
thế hệ mới là kết tinh của
thiết kế tinh tế và công nghệ
hiện đại, hứa hẹn sẽ kiến tạo
nên một chuẩn mực hoàn hảo,
mang lại niềm hứng khởi cho
bạn trên mọi chặng đường.

VƯỢT QUA
MỌI GIỚI HẠN
Tách mình khỏi những chuẩn
mực cố định, Honda Civic
chuyển mình để bứt phá
trong từng đường nét thiết
kế và tính năng, kiến tạo nên
những thành công mới cho
chủ sở hữu.

DẤU ẤN
VƯỢT TRỘI TẠO NÊN
CHUẨN MỰC MỚI
Thể thao, thời thượng nhưng
không kém phần sang trọng,
thiết kế mới của Honda Civic là
tổng hòa của nhiều chi tiết tinh
tế để kiến tạo nên một diện
mạo mới mẻ đầy cuốn hút,
phản ánh trọn vẹn cá tính chủ
sở hữu dám thách thức định
kiến để tạo dựng vị thế riêng.

Mặt trước xe nổi bật với lưới
tản nhiệt tối màu tạo nên phong
cách mạnh mẽ đầy khí chất.

Cụm đèn trước LED thiết kế
hiện đại với điểm nhấn là dải
đèn LED chạy ban ngày cuốn
hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ
(RS, G).

Đèn sương mù LED được bố trí
hài hòa với cản trước, góp phần
tôn lên diện mạo sang trọng
cá tính (RS, G).

La-zăng 18 inch đa chấu thiết kế
thể thao, tạo nên sự khỏe khoắn
và thời trang cho chiếc xe (RS).

Gương chiếu hậu tự động gập
tích hợp đèn báo rẽ LED hiện đại
(RS, G).

Tay nắm cửa phía trước đóng/mở
bằng cảm biến tiện lợi (RS, G).

Ăng-ten vây cá mập tạo điểm
nhấn độc đáo.

Cụm đèn hậu LED với thiết kế
đa chiều sắc sảo giúp tăng khả
năng nhận diện trong đêm.

TOẢ SÁNG KHÔNG
GIAN TIỆN NGHI
Rộng rãi, tiện nghi cùng các
trang bị hiện đại, Honda Civic
cho bạn và gia đình tận hưởng
sự thư thái vượt xa mong đợi
trên mọi hành trình.

Cụm đồng hồ thông số điện tử 10.2 inch hiển thị màu sắc
nét và được bố trí thuận tiện với tầm mắt người lái (RS).

Vô-lăng tích hợp nút điều khiển đa thông tin, âm thanh,
đàm thoại rảnh tay và ra lệnh bằng giọng nói.

Bảng đồng hồ trung tâm có thể tùy chọn hiển thị thông tin
bài nhạc, tình trạng cửa, thông số hành trình,... qua nút
bấm trên vô-lăng, đảm bảo sự tiện lợi mà vẫn giữ được sự
tập trung tối đa khi cầm lái.

THOẢI MÁI CHINH PHỤC MỌI HÀNH TRÌNH
Bước vào khoang lái, bạn sẽ ngay lập tức ấn tượng bởi sự kết hợp
hoàn hảo giữa màu sắc, đường nét thiết kế tinh tế và chất liệu nội thất
cao cấp. Khi niềm hứng khởi đã sẵn sàng, hãy bắt đầu hành trình cùng
Honda Civic với những công nghệ hiện đại và sự tiện nghi bất tận.

Màn hình cảm ứng 9 inch độ phân giải
cao cho hình ảnh hiển thị mượt mà và
sắc nét. Hệ thống hỗ trợ kết nối không
dây với điện thoại giúp bạn dễ dàng
nghe nhạc, nhắn tin, xem bản đồ,…
và tận hưởng hành trình một cách
trọn vẹn (RS).

Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng
tiện lợi (RS).

Hệ thống 12 loa cao cấp BOSE với
công nghệ âm thanh vòm mang lại
trải nghiệm âm thanh đa chiều sống
động và chân thật, để bạn đắm chìm
với những bản nhạc tuyệt hảo trên
mọi chuyến hành trình (RS).

CHỞ ĐẦY HOÀI BÃO
Khoang hành lý rộng rãi đáp ứng tối đa
nhu cầu của bạn cho những chuyến đi xa.

Đèn trang trí nội thất toát lên sự hiện đại, sang trọng, thể hiện niềm tự hào sở hữu của chủ sở hữu.

Bệ tỳ tay hàng ghế sau giúp mang lại
sự thoải mái cho hành khách đi cùng.

Gương chiếu hậu chống chói, tự động làm mờ
khi có ánh sáng đèn pha xe khác chiếu vào (RS).

Chế độ sạc không dây tiện lợi (RS).

Cửa gió hàng ghế sau tạo cảm giác mát mẻ
thoải mái cho người đồng hành (RS, G).

Hàng ghế sau êm ái với tầm nhìn
thoáng đãng và chỗ để chân rộng rãi.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng (RS).

Cảm biến gạt mưa tự động giúp người lái tập
trung trên những cung đường mưa gió (RS).
Cần gạt thông minh tích hợp hệ thống phun
nước ngay trên lưỡi gạt, mang lại cho bạn
tầm nhìn tối ưu ngay cả khi đang gạt nước.

Chế độ khởi động từ xa đầy tiện lợi, giúp xe ở
trạng thái sẵn sàng và thoải mái nhất khi
người lái bước vào (RS, G).

Hàng ghế sau tiện lợi cho phép gập
60/40 hoặc gập hoàn toàn, và thông với
khoang hành lý giúp gia tăng không
gian chứa đồ.

KẾT NỐI BẤT KỲ NƠI ĐÂU
Khám phá hệ thống Honda CONNECT ưu việt
liên kết giữa Honda Civic và điện thoại thông
minh bằng sóng di động, đảm bảo mang đến
trải nghiệm tiện nghi, an toàn và an ninh
tuyệt đối, đi kèm với tổng đài hỗ trợ 24/7.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
Tự động phát hiện va chạm
Báo động an ninh
Cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ

ĐIỀU KHIỂN XE TỪ BẤT CỨ ĐÂU
Bật đèn xe từ xa
Khóa/Mở khóa từ xa
Khởi động xe và bật điều hòa từ xa

Thông
tin xe

Thiết lập
giới hạn
vùng và
tốc độ

Bật/Tắt
chế độ
thông báo

Khóa/Mở
khóa từ xa
Cập nhật
tình trạng xe
Báo động
an ninh

Bật đèn
xe từ xa
Khởi động/
Bật điều hòa
từ xa

Hành vi
lái xe

Trong trường hợp
xảy ra tai nạn và
xe bung túi khí,
tổng đài 24/7 sẽ tự
động liên hệ người
lái và người thân
để hỗ trợ kịp thời.

Lịch sử
hành trình

Bảo dưỡng
định kỳ

Tìm xe
của tôi

Hỗ trợ
chẩn đoán
từ xa

THUẬN TIỆN
Cập nhật tình trạng xe
Chẩn đoán các vấn đề trên xe
Nhắc nhở lịch bảo dưỡng
Thông tin hành trình xe
Tìm xe trong bãi đỗ xe

*Yêu cầu điện thoại có kết nối mạng Internet

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

ĐIỀU KHIỂN XE TỪ BẤT CỨ ĐÂU

THUẬN TIỆN

Tự động phát hiện va chạm
(Automation Collision Detection)

Bật đèn xe từ xa
(Remote Light on)

Cập nhật tình trạng xe
(Vehicle Health Status)

Trong trường hợp xảy ra tai nạn và xe bung túi
khí, tổng đài 24/7 sẽ tự động liên lạc với người
lái và người thân trong danh sách liên lạc khẩn
cấp để hỗ trợ kịp thời.

Chỉ với một nút bấm, người dùng có thể nhận diện
vị trí xe trong bãi đỗ từ xa bằng việc nháy đèn
trước và đèn hậu của xe liên tục trong vòng 30s.

Khi kết nối ứng dụng với xe, người dùng sẽ luôn
được cập nhật và nhận cảnh báo từ xa về tình
trạng xăng, ắc quy, khóa cửa và túi khí của xe.
Kiểm tra tình trạng xe thường xuyên và trước khi
lái sẽ đảm bảo sự an toàn và an tâm cho người lái
trên mỗi chuyến hành trình.

Báo động an ninh (Security Alarm)

Khóa/Mở khóa từ xa
(Remote Lock/Unlock)

Chẩn đoán các vấn đề về xe
(Remote Diagnostic Support)

Dễ dàng khóa/mở khóa tất cả các cửa ra vào,
mui xe và cốp xe, đồng thời theo dõi trạng thái
đóng/mở xe ngay trên ứng dụng.

Khi có đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ trung tâm,
người dùng sẽ nhận được cảnh báo qua điện
thoại về tình trạng lỗi và cách xử lý. Người dùng
cũng có thể liên lạc với tổng đài 24/7 hoặc Đại lý
Ôtô Honda để nhận được hỗ trợ về những lỗi này.

Cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ
(Geo Fence/Speed Limit)

Khởi động xe và bật điều hòa từ xa
(Remote Engine Starter & A/C on)

Nhắc nhở lịch bảo dưỡng (My Service)

Với Honda CONNECT, người dùng có thể hoàn
toàn an tâm khi giao xe cho người thân cầm lái.
Tính năng Cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ
giúp người dùng dễ dàng thiết lập ranh giới địa
lý hoặc tốc độ cho xe của mình. Hệ thống sẽ gửi
thông báo qua điện thoại ngay khi xe tiến
vào/ra khỏi khu vực đã thiết lập hoặc vượt quá
giới hạn tốc độ cho phép.

Tính năng cho phép người dùng khởi động máy
và thiết lập mức nhiệt độ điều hòa từ xa với 3 mức
cao/bình thường/thấp, giúp dễ dàng tận hưởng
nhiệt độ mát lạnh ngay khi bước vào xe.

Khi phát hiện xe bị đột nhập (cửa xe, cốp xe hay
nắp ca-pô bị phá khóa), người dùng sẽ ngay lập
tức nhận được cảnh báo qua điện thoại về tình
trạng của xe.

Với Honda CONNECT, người dùng có thể theo dõi
lịch bảo dưỡng của xe một cách nhanh chóng và
chính xác, đồng thời nhận được nhắc nhở từ ứng
dụng khi sắp tới hạn bảo dưỡng định kỳ. Bên cạnh
đó, người dùng cũng có thể kiểm tra Lịch sử dịch
vụ, Danh sách phụ tùng cần thay thế, Dự toán chi
phí trước khi liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn làm
dịch vụ.

Thông tin hành trình xe (Car Log)
Tính năng này cho phép người dùng kiểm tra,
theo dõi hành vi lái và lịch sử hành trình, đảm
bảo sự tiện ích và an toàn cho người dùng.

Tìm xe trong bãi đỗ xe (Find my car)
Với Honda CONNECT, người dùng có thể xác
định vị trí của xe vào bất cứ lúc nào và bất cứ
đâu thông qua kết nối di động. Tính năng này
được thiết kế để đảm bảo sự an toàn và bảo mật
cho người dùng xe Honda.

TRẢI NGHIỆM ĐẦY
PHẤN KHÍCH
Với c h ất t h ể t h ao ,
Honda Civic mạnh mẽ
lướt qua mọi cung
đường, đưa bạn qua
từng cung bậc cảm xúc
để lái xe trở thành một
niềm đam mê mà chỉ
những ai trải nghiệm
Honda Civic mới thật
sự thấu hiểu.

Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và
mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường
nhưng tiết kiệm nhiên liệu tương đương
động cơ 1.5L thường.

Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà
và mang đến cảm giác tăng tốc thật hơn cho
người lái.

Điều chỉnh chế độ lái dễ dàng tại khu
vực điều khiển trung tâm.

Chế độ khởi động bằng nút bấm.

Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON
Mode điều chỉnh hệ thống làm việc
của động cơ, hộp số và điều hòa
không khí để giảm thiểu tiêu hao
nhiên liệu không cần thiết.

Chế độ lái thể thao Sport Mode giúp
xe tăng tốc dễ dàng bằng cách tăng
cường độ nhạy chân ga, mang tới
trải nghiệm lái thể thao đầy hứng khởi
cho người lái (RS).

Chế độ lái thường Normal Mode với
các thiết lập được tự động cài đặt ở
mức cân bằng, giúp xe vận hành êm ái
và mượt mà.

Được cải tiến cấu trúc và ứng dụng
vật liệu cường độ cao, hệ thống
khung gầm mới cứng chắc mà vẫn
giữ được trọng lượng nhẹ, giúp cải
thiện khả năng đánh lái và nâng cao sự
thoải mái khi đi xe.

Lẫy chuyển số trên vô-lăng cho trải
nghiệm lái thể thao và bứt phá
mạnh mẽ (RS).

Hệ thống lái trợ lực điện mang đến
phản hồi nhạy và chính xác, để mỗi
chuyển động của vô-lăng đều nhẹ
nhàng dù vào cua hay chuyển hướng.

5km/h
60km/h
5km/h
5km/h

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an
toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ
và bảo vệ bạn tối đa trong từng
khoảnh khắc, để bạn an tâm vững
tay lái trên mọi cung đường.

80
km/h

PHANH

Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm
(CMBS)
Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản
phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp
người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ
thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu
thiệt hại.

Hệ thống đèn pha thích ứng tự động
(AHB)
Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ
thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu
gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình
trạng giao thông.

60
km/h

ACC

5

km/h

LSF

80
km/h

ACC

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng
bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương
tiện phía trước khi lái xe trên đường cao
tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm
tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn.

PHANH

Vehicle start
detected ahead

Hệ thống thông báo xe phía trước khởi
hành (LCDN)
Phát hiện và thông báo cho người lái trong
trường hợp xe dừng đỗ phía trước đã bắt
đầu di chuyển thông qua các cảnh báo
bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này
đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp
dừng đỗ đèn đỏ.

Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường
(RDM)
Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn
đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển
quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các
làn đường.

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường
(LKAS)
Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở
giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh
báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn
đường.

*Các tính năng của Honda SENSING chỉ có vai trò hỗ trợ lái xe an toàn trong những điều kiện nhất
định và không thể thay thế việc lái xe của người sử dụng. Hãy luôn chú ý quan sát và chủ động lái xe
an toàn. Chi tiết về tính năng của Honda SENSING, vui lòng tham khảo trong Hướng dẫn sử dụng xe.

AN TOÀN
VƯỢT TRỘI
Với các công nghệ
an toàn chủ động
và bị động tiên tiến,
bạn hoàn toàn có thể
an tâm tận hưởng
trọn vẹn hành trình
cùng Honda Civic.

Check rear seats

Phanh tay điện tử và chế độ
giữ phanh tự động tiện lợi.

Camera lùi 3 góc quay hướng dẫn
linh hoạt là trợ thủ đắc lực trong
các tình huống lùi, dừng, đỗ xe.

Chức năng nhắc nhở kiểm tra
hàng ghế sau giúp bạn luôn kiểm
tra xe trước khi bước xuống, đảm
bảo sự an toàn tiện ích tối đa.

Đèn báo phanh khẩn cấp tự động
kích hoạt khi xe dừng đột ngột,
giúp hạn chế va chạm với các xe
phía sau.

Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động
(AHA) kiểm soát lực phanh trên
từng bánh xe tương ứng với gia
tốc và mức đánh lái, hỗ trợ người
lái bám cua chính xác và tự tin.

Hệ thống cân bằng điện tử (VSA)
kiểm soát những thay đổi đột
ngột, giữ cho xe luôn trong tầm
kiểm soát của người lái.

Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang
dốc (HSA) giúp bạn an tâm và tự
tin ở những cung đường dốc.

1.5M

Chế độ quan sát làn đường (LaneWatch) qua hệ thống camera đặt ở
gương chiếu hậu giúp quan sát và cảnh báo khoảng cách an toàn với
phương tiện gần nhất (RS).

Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ
(Driver Attention Monitor) giúp giảm thiểu
tình trạng mất tập trung khi điều khiển xe,
nhắc nhở người lái nghỉ ngơi khi cần thiết
thông qua cảnh báo bằng hình ảnh, âm
thanh và rung vô lăng.

Chức năng khóa cửa tự động
thực hiện khi bạn rời khỏi xe
và mang theo chìa khóa ra
khỏi vùng cảm biến mà không
cần bấm nút khóa cửa trên
chìa khóa (RS, G).

PHỤ KIỆN
TÙY CHỌN
CHÍNH HÃNG
Bạn có thể lựa chọn những
phụ kiện trang trí giúp cho
chiếc Civic thêm phần tinh tế
hay những phụ kiện tiện ích
giúp cho mọi hành trình
trở nên tiện lợi và hữu dụng.

NẸP BƯỚC CHÂN KHÔNG ĐÈN

BẠT TRÙM XE

CHỤP ỐNG XẢ MẠ CHROME

TRẢI CỐP

VIỀN CHE MƯA

NẸP BƯỚC CHÂN CÓ ĐÈN
(DÀNH CHO PHIÊN BẢN RS)

NẸP BƯỚC CHÂN CÓ ĐÈN
(DÀNH CHO PHIÊN BẢN E, G)

CIVIC E

CIVIC G

CIVIC RS

Kiểu động cơ

Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng

1.5L DOHC VTEC TURBO,
4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van

Đèn sương mù

Vô cấp CVT

Hộp số
Dung tích xi lanh (cm3)

1.498
176 (131 kW)/6.000

Công suất cực đại (Hp/rpm)
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Hệ thống nhiên liệu

6,35

5,98

6,52

Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km)

8,83

8,03

8,72

Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km)

4,9

4,8

5,26

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
5

Số chỗ ngồi

4.678 x 1.802 x 1.415

Dài x Rộng x Cao (mm)

2.735

Chiều dài cơ sở (mm)
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm)

1.547/1.575

1.547/1.575

1.537/1.565

Cỡ lốp

215/55R16

215/50R17

235/40ZR18

Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m)
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Không

Không

Có

LED

Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi

Không

Không

Có

Có

Có

Có

Chế độ đàm thoại rảnh tay

Không

Có

Có

Không

LED
LED

LED

LED

LED

Kết nối USB

1 Cổng

1 Cổng

2 Cổng

Không

Không

Có

Hệ thống loa

4 Loa

8 Loa

12 loa BOSE

Chỉnh điện, tích
hợp đèn báo rẽ
LED

Gập điện tự
động, tích hợp
đèn báo rẽ LED

Gập điện tự
động, tích hợp
đèn báo rẽ LED

Cùng màu
thân xe

Cùng màu
thân xe

Sơn đen
thể thao

Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt

Hàng ghế trước Hàng ghế trước Hàng ghế trước

Ăng ten

Dạng vây cá mập Dạng vây cá mập Dạng vây cá mập,
sơn đen thể thao

Cánh lướt gió đuôi xe

Không

Không

Có, sơn đen
thể thao

Chụp ống xả mạ chrome

Không

Không

Có

KHÔNG GIAN
Bảng đồng hồ trung tâm

Digital 7 inch

Digital 7 inch

Digital 10.2 inch

Chất liệu ghế

Nỉ (Màu đen)

Nỉ (Màu đen)

Da, da lộn
(Màu đen, đỏ)

Không

Không

8 hướng

Ghế lái điều chỉnh điện
Hàng ghế 2

Gập 60:40
Gập 60:40
Gập 60:40
thông hoàn toàn thông hoàn toàn thông hoàn toàn
với khoang
với khoang
với khoang
chứa đồ
chứa đồ
chứa đồ

Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động

Không

Không

Có

Đèn trang trí nội thất

Không

Có

Có

5,8

6,1

Khối lượng bản thân (kg)

1.306

1.319

1.338

Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ

Có

Có

Có

Khối lượng toàn tải (kg)

1.760

1.760

1.760

Hộc đồ khu vực khoang lái

Có

Có

Có

Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc

Có

Có

Có

Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau

Có

Có

Có

Thảm trải sàn

Có

Có

Có

Hệ thống treo trước

MacPherson

Hệ thống treo sau

Đa liên kết

TAY LÁI

HỆ THỐNG PHANH
Phanh trước

Đĩa tản nhiệt

Phanh sau

Urethane

Urethane

Da

Điều chỉnh 4 hướng

Có

Có

Có

Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh

Có

Có

Có

Chất liệu

Phanh đĩa

HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS)

Có

Có

Có

TRANG BỊ TIỆN NGHI

Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW)

Có

Có

Có

Tiện nghi cao cấp

Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode)

Có

Có

Có

Khởi động từ xa

Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching)

Có

Có

Có

Không

Không

Có

Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp
trên vô lăng (SPORT Mode)
Khởi động bằng nút bấm

Có

Có

Có

NGOẠI THẤT

Không

Có

Có

Phanh tay điện tử

Có

Có

Có

Chế độ giữ phanh tự động

Có

Có

Có

Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp

Không

Có

Có

Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến

Không

Có

Có

Kết nối và giải trí

Cụm đèn trước
Đèn chiếu xa

Halogen

LED

LED

Đèn chiếu gần

Halogen

LED

LED

Đèn chạy ban ngày

LED

LED

LED

Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng

Có

Có

Có

Hỗ trợ Honda CONNECT
Màn hình
Bản đồ định vị tích hợp
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện,
nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói

Sạc không dây

Không

Không

Có

Nguồn sạc

2 Cổng

2 Cổng

3 Cổng

1 Vùng

1 Vùng

2 Vùng

Không

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Có

Có

Có

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Có

Có

Có

Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm
tốc độ thấp (ACC with LSF)

Có

Có

Có

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Có

Có

Có

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Có

Có

Có

Cửa gió điều hoà hàng ghế sau

AN TOÀN

MÀU SẮC MÊ HOẶC
Với 5 lựa chọn màu sắc phù hợp với mọi phong thái,
cùng Honda Civic trở thành tâm điểm ánh nhìn trên
hành trình chinh phục đỉnh cao mới.

TRẮNG NGỌC QUÝ PHÁI

CHỦ ĐỘNG
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn
tiên tiến Honda SENSING

NỘI THẤT

5,8

HỆ THỐNG TREO

CIVIC RS

LED

Hợp kim/16 inch Hợp kim/17 inch Hợp kim/18 inch

Khoảng sáng gầm xe (mm)

Có

Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag)

Có

LED

Tay nắm cửa

Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km)

Có

CIVIC RS

Có

Đèn phanh treo cao

Gương chiếu hậu

PGM-FI (Phun xăng trực tiếp)

CIVIC G

Có

CIVIC G

Có

Đèn hậu
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MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng
kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015.
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng
kiểm Việt Nam.
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo
dưỡng kỹ thuật của xe.

CIVIC E

CIVIC E

Kết nối Bluetooth

Cảm biến gạt mưa tự động

240/1.700-4.500

Dung tích thùng nhiên liệu (lít)

La-zăng

DANH MỤC
Tự động tắt theo thời gian

ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ

Không

Không

Có

Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 9 inch
Không

Không

Có

Có

Có

Có (kết nối
không dây)

Có

Có

Có

Không

Không

Có

Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor)

Có

Có

Có

Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA)

Có

Có

Có

Hệ thông cân bằng điện tử (VSA)

Có

Có

Có

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)

Có

Có

Có

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Có

Có

Có

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)

Có

Có

Có
Có

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch)

Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)

Có

Có

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)

Có

Có

Có

3 góc quay
(hướng dẫn
linh hoạt)

3 góc quay
(hướng dẫn
linh hoạt)

3 góc quay
(hướng dẫn
linh hoạt)

Camera lùi

Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS)

Có

Có

Có

Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ

Có

Có

Có

Túi khí cho người lái và ngồi kế bên

Có

Có

Có

Túi khí bên cho hàng ghế trước

Có

Có

Có

Không

Không

BỊ ĐỘNG

Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế
Nhắc nhở cài dây an toàn

Hàng ghế trước Hàng ghế trước

ĐỎ CÁ TÍNH (RS)

Có

Có

Có

Có

Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE

Có

Có

Có

Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX

Có

Có

Có

AN NINH
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến

XÁM PHONG CÁCH

Tất cả các ghế

Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau

Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động

XANH THỜI THƯỢNG (G)

Có

Có

Có

Không

Có

Có

ĐEN ÁNH ĐỘC TÔN

