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*אחריות ל- 3 שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מביניהם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות.

"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: תל-אביב: סניף ראשי, יצחק שדה 17, 03-6255625. ירושלים: סניף ירושלים, פייר קינג 38 א.ת. תלפיות, 02-6799977. חיפה: סניף חיפה, דרך יפו 139, 04-9110600. נצרת: 
סניף נצרת, פאולוס השישי 1, צומת נצרת עפולה,04-9110500 . רעננה: סניף רעננה, התדהר 3 א.ת חדש, 09-7628700. פתח תקוה: סניף פתח-תקוה, ז'בוטינסקי 96, 03-6338800. ראשון לציון: מרכז שירות 
ומכירות: השר חיים שפירא 25, 03-9433600. אשדוד: סניף אשדוד, האורגים 29, 08-6223333. באר-שבע: "מאיר" א.ל. שרותי רכב, הסדנא 7, 08-6274333. מעלות: רויאל מוסך וסוכנות בע”מ, שלמה שרירא א.ת. 
קורן, 04-9570320. עפולה: א.א. שרותי רכב, שד' מנחם בגין 196, 04-6402404. מפרץ חיפה: ארז פרטיות, האשלג 27, 04-8477277. חדרה: סוכנות רכב "גילרון", צה"ל 44, 04-6344461. נתניה: א.כ. טופקאר בע"מ 
הכדר 47, א.ת. ישן, 09-8610581. רחובות: רפי ורפי מוסכים, משה יתום 7, א.ת רחובות, 08-9362994. אשקלון: מוסך בני את דוד, המרכבה 16 א.ת. צפוני, 08-6754789. מחלקת עסקים וציי רכב: יצחק 17 תל-אביב, 

03-6255630. מוקד שירות ללקוחות 03-9182100.

כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק 
הישראלי עפ"י נתוני היצרן. נתוני היצרן לצריכת הדלק על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופאי EC715/2007*136/2014W בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובינעירונית. התמונות, 
המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים 

והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה
honda.co.il)2099 *)מהנייד



הסיוויק החדשה מעוצבת בצורה המשדרת 
יוקרה ונוחות וגם משתלבת באופן אווירודינמי 

מושלם בסביבתה, דבר המוביל לשקט בנסיעה 
לצד צריכת דלק יוצאת דופן.

יותר סטייל
יותר כוח

יותר סיוויק





החל מהנדסת מושב הנהג ועד לגימור
הפרט הקטן ביותר במושב האחורי, 

הסיוויק החדשה נוצרה תוך מתן דגש על 
נוחות מירבית והנדסת אנוש פורצת דרך.

חווית נהיגה 
נוחה ומפנקת 

הרבה יותר







כיצרנית המנועים הגדולה בעולם קביעת סטנדרט 
הביצועים הגבוהים לצד חיסכון בדלק, הם אלה 

שמנחים את מהנדסי הונדה מאז ומעולם.
מנוע איכותי המכוון לעוצמה מירבית ויעילות מקנה 

חווית נסיעה אלגנטית ושקטה.

טכנולוגיה
מובילה



אנו בהונדה מתחייבים להתקין בכל סיוויק 
חדשה את אביזרי הבטיחות המתקדמים ביותר. 

גם אם מדובר בטכנולוגיה מאוד מורכבת, 
בשורה התחתונה יש לנו רק משימה אחת, 

שמירה על בטיחותך ובטיחות הנוסעים איתך.

חשיבה חדשנית 
המובילה לנהיגה 

בטוחה



לבחירתך מגוון אביזרים מקוריים בהתקנה מקומית



אנו מאמינים כי טכנולוגיה חדשנית נועדה 
בעיקר כדי להקל על חיינו. נעילה והתנעה 
נטולות מפתח, בקרת שיוט מפנקת, מגביל 

מהירות, מסך מידע מושלם ועוד אבזור שיהפוך 
את חייך להרבה יותר קלים... ומהנים.

טכנולוגיה 
לחיים קלים





ExecutiveComfortInstruments and Controlsמחוונים ובקרות
)i-MID( צג מידע רב תפקודי מתקדםIntelligent-Multi Information Display (i-MID)

 Paddle shift gear selector-דוושות העברת הילוכים מגלגל ההגה

Cruise control with speed limiter -בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות

)A/B( מד מרחק דיגיטלי מתאפסDigital odometer (A / B trip) 

Digital fuel consumption display תצוגת צריכת דלק דיגיטלית

External temperature gauge תצוגת טמפ' חיצונית

Digital clock שעון זמן 

Audible headlight on reminder תזכורת חיווי קולי לאורות דולקים

Front map lights תאורת מפות קדמית

Low fuel warning light התראת חיווי מפלס דלק נמוך

Safety and Securityבטיחות ומיגון
 Driver i-SRS airbag (dual stage inflation)כריות אוויר קדמית לנהג בהפעלה דו-שלבית

 Passenger SRS airbag with cut off switchכרית אוויר קדמית לנוסע הניתנת לניטרול

 Side airbags (front)כרית אוויר צידיות לנהג ולנוסע

 Side curtain airbags (front and rear)וילון צד מתנפח )לנוסעים מלפנים ומאחור(

משענות ראש קדמיות אקטיביות
Whiplash lessening front headrestsלמניעת פגיעות צוואר

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגליםAnti-lock Braking System (ABS) 

)EBD( מערכת חלוקת בלימה אלקטרוניתElectronic Brake-force Distribution (EBD) 

)BA( עזר בלימת חירוםBrake Assist (BA) 

)VSA( מערכת בקרת יציבותVehicle Stability Assist (VSA) 

)HSA( מערכת עזר לזינוק בעליהHill Start Assist (HSA) 

 Front seatbelt pre-tensionersקדם מותחן לחגורות בטיחות קדמיות

 x 3 point seatbelts 35 נקודות עיגון לחגורות בטיחות מאחור

 ISOFix points (outer rear seats)נקודות עיגון בתקן ISO-FIX במושב האחורי

 Front ventilated disc brakesבלמי דיסק מאווררים קדמיים

 Rear disc brakesבלמי דיסק אחוריים

 Rolling code ECU engine immobiliserמשבת מנוע מתקדם - )אימובילייזר(

 Remote central locking with 2 jack knife keysשלט הכולל מפתח נשלף )2(

Smart Entry & Start-כניסה והתנעה חכמה

ExecutiveComfortExteriorאבזור חיצוני
 Electric adjustable and heated door mirrorsמראות צד חשמליות מתכווננות ומחוממות

 Electrically retractable door mirrors-מראות צד עם פתיחה וסגירה חשמלית

 Mirror integrated indicatorsמראות צד עם מחווני איתות מובנים

 Dusk sensing auto lightsחיישן אורות אוטומטי

 Halogen headlights-תאורת חזית - הלוגן

HID headlights-תאורת חזית - HID קסנון

 Headlight washers-מתזים לפנסים הקדמיים

 Bulb type Daytime running lightsתאורת יום )נורות רגילות(

 Front fog lightsפנסי ערפל קדמיים

Glass antennaאנטנה משולבת בשמשה האחורית

Parking sensorחיישני חניה לאחור

 Rear parking cameraמצלמת נסיעה לאחור

Sunroof-חלון גג נפתח חשמלי

Comfort and Convenienceנוחות ונוחיות
 Tilt and telescopic steering wheel adjustmentכוונון טלסקופי לגלגל ההגה

 Leather steering wheel-גלגל הגה מעור

Rain sensing auto wipers חיישן גשם ובקרת מגבים אוטומטית

 Electric Power Steering (EPS)הגה כוח בתיגבור חשמלי

 Trunk lightתאורת תא מטען

 Front and rear interior lightתאורת פנים מלפנים ומאחור

12V שקע אביזרים קדמיFront  accessory socket  

 Climate control auto A/Cבקרת אקלים אוטומטית

Rear heater ductתעלת חימום אחורית 

 Sunvisor vanity mirrors with Illuminationסך שמש הכולל מראה ותאורה

 Illuminated gloveboxתאורת תא כפפות

 Driver & Passenger seat back pocketכיס בגב מושב הנהג והנוסע הקדמי

 Power windows (front and rear)חלונות חשמל )מלפנים ומאחור(

 DR one touch power window (up/down)חלונות חשמל נהג - הפעלה בנגיעה )העלאה/הורדה(

 Front cupholdersהתקני כוסות קדמיים

Not includedלא קיים Standartסטנדרט(-) Option at extra changeאופציה בתשלום נוסף



Engine מנוע
 Petrol i-VTECTypeסוג

  1798Displacement (cc)נפח מנוע )סמ"ק(

  142/6500Max. Power PS/rpmהספק מירבי סל"ד/כ"ס

 17.7/4300Max. torque Kgm/rpmמומנט מירבי סל"ד/קג"מ

Fuel Economyחיסכון מירבי*
 9.2Urban (l/100km)נסיעה עירונית )ליטר ל 100 ק"מ(

  5.1Extra urban (l/100km)נסיעה בינעירונית  )ליטר ל 100 ק"מ(

6.6Combined (l/100km)נסיעה משולבת )ליטר ל 100 ק"מ (

C02153C02 (g/km) )גרם/ק"מ(

Transmissionמערכת העברת כח
speed automatic 5אוטומטית מספר הילוכים-5

Performanceביצועים
10.7Acceleration 0-100 km/h (sec)תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

201Maximum speed (km/h)מהירות מירבית בקמ"ש

Weights and Capacitiesמשקולות
440Boot capacity seats up (liters VDA)נפח תא מטען )ליטר(

50Fuel tank (liters)מיכל דלק מלא )ליטר(

1235-1260Kerb weight (kg)משקל )ק"ג(

500Maximum towing weight without brakes (kg)משקל גרירה מירבי-ללא בלמים )ק"ג(

Dimensionsמידות
 4545Length (mm)אורך )מ"מ(

 1755Width excluding door mirrors (mm)רוחב )מ"מ(

 1435Height excluding aerial (mm)גובה )מ"מ(

2675Wheelbase (mm)בסיס גלגלים)מ"מ(

1505Tread front (mm)מפסק גלגלים קדמי )מ"מ(

1530Tread rear (mm)מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(

140Ground clearance - with driver (mm)מרווח קרקע מינימלי כולל נהג )מ"מ(

5.78Turning circle at body (m)רדיוס סיבוב מרכב )מטרים( 

Whells and Tyresחישוקים וצמיגים
 alloy wheels "16חישוקי סגסוגת "16

205/55 R16 צמיגיםTyres 205/55 R16 

 Spare temper tyreגלגל חלופי קטן

TECHNICAL SPECIFICATIONמפרט טכני

*נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר עפ״י נתוני היצרן.



לבחירתך מגוון צבעים ואביזרים מקוריים בהתקנה מקומית*

ALABASTER SILVER METALLIC POLISHED METAL METALLIC

URBAN TITANIUM METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

TAFFETA WHITEFROSTY WHITE METALLIC

DYNAMIC BLUE PEARL

CARNELIAN RED PEARL

*דוגמאות הצבעים והאביזרים מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוֿס, תתכנה סטיות מהצבעים והאביזרים בפועל. מגוון הצבעים והאביזרים כפוף לשינויים על-פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי.

EC715/2007*136/2014W  *נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן*

צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ 

4 דלתות
בינעירוניעירוני 9.25.1

דגם

1.8L

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

זיהום
מזערי

זיהום
6מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

1 32 4 5 87 10 11 12 13 14 156 9
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ExecutiveComfortSeatingמושבים 

 Driver seat manual height adjustmentכוונון ידני למושב הנהג

 Front centre console armrestמשענת יד קדמית

 Rear centre headrest and 3 point seatbeltמשענות ראש אחוריות 

 split folding second row seats 60:40מושב אחורי הניתן לקיפול 60:40

 Fabric upholsteryריפודי בד מהודרים

In Car Entertainmentמערכת שמע והתקנים
MP3-1נגן תקליטורים + מקלט רדיו עם תמיכה בCD tuner - MP3 compatible 

)HFT( מערכת בלוטוס מובנת-Bluetooth® Hands Free
Telephone (HFT) system

 speakers 4-4 רמקולים

 speakers including tweeters 6-6 רמקולים כולל טוויטרים

 Steering wheel mounted audio controlsשליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

 Speed adjusting audio volumeהגברת מערכת שמע כתלות במהירות הנסיעה

 Accessory socket (centre console)שקע אביזרים )לוח מכשירים(

AUX כניסתAuxiliary socket 

USB כניסתUSB port 

Not includedלא קיים Standartסטנדרט(-) Option at extra changeאופציה בתשלום נוסף


