


O SEDAN REVOLUCIONÁRIO
QUE VOCÊ JÁ CONHECE.



O Civic que você conhece, mais uma vez 

completo de série.

Conheça as versões Sport, EX e EXL do 

Civic Geração 10, que traz o Conceito 

Honda em sofisticação, segurança e 

incrível dirigibilidade com performance e 

conforto inigualáveis.

O Civic, em sua décima geração, continua 

entregando o sedan revolucionário que 

você já conhece.
Se você quer conhecer o máximo

da experiência CIVIC, consulte a versão Touring
em honda.com.br/automoveis/civic#touring



INOVAÇÃO DE VERDADE É SUPERAR
QUALQUER EXPECTATIVA.
O CIVIC GERAÇÃO 10 SUPEROU TODAS.
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MAIOR ESPAÇO
INTERNO E CONFORTO 
PARA TODOS
OS OCUPANTES.



MUITAS INOVAÇÕES E ALTA TECNOLOGIA PARA GARANTIR
A MELHOR EXPERIÊNCIA AO DIRIGIR.

Ainda mais completo de série, o Civic Geração 10 traz sofisticação e conforto inigualáveis

O Civic Geração 10 possui 

Central Multimídia de 7” 

Multi-touchscreen com 

interface para smarthphone 

em todas as suas versões 

para que você tenha mais 

conforto e conectividade.

Multimídia de 7” com Navegador e 
Interface para Smartphone*

O Freio de Estacionamento 

Eletrônico (EPB) agrega 

extrema comodidade a bordo, 

sendo acionado com um 

simples toque.

Já a função Brake Hold 

mantém o carro totalmente 

parado em qualquer terreno 

ou inclinação até o pedal do 

acelerador ser utilizado.

Freio de Estacionamento Eletrônico 
(EPB) com Função Brake Hold

O motor 2.0l i-VTEC de 155cv 

16V FlexOne foi desenvolvido 

com tecnologias inovadoras 

que maximizam sua eficiência 

para que você tenha alta 

performance em todos os 

sentidos.

O Câmbio com Transmissão 

CVT de 7 velocidades oferece 

conforto de não sentir a 

troca de marchas, além de 

contribuir para a redução do 

consumo de combustível.

O Civic Geração 10 ainda 

possui Paddle Shift que te 

proporciona a emoção de 

fazer as trocas de marchas, 

sem tirar as mãos do volante.

Motor 2.0l i-VTEC FlexOne 155cv 
Transmissão CVT e Paddle Shift

Câmera de marcha a ré e sensor de 
estacionamento dianteiro e traseiro*

A Câmera de Marcha a 

Ré Multivisão com Guias 

dinâmicas de Direção* 

garante maior segurança para 

você e todos ao seu redor, 

facilitando suas manobras 

mesmo ao estacionar em 

espaços restritos. A partir 

da versão EXL, você conta 

ainda com os sensores de 

estacionamento frontais

e traseiros com aviso sonoro 

e luminoso.

*Disponível em algumas versões do Civic Geração 10. Consulte versão e especificações.
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A EMOÇÃO PODE ATÉ SAIR DO CONTROLE
QUANDO VOCÊ DIRIGE. A SEGURANÇA, NÃO.

M o t o r

155cv 
Botão ECON

Com um simples toque no Botão 

ECON, alteram-se os parâmetros 

de funcionamento do motor e de 

outros sistemas para um menor 

consumo de combustível.

Dirigir pode ser uma experiência única e emocionante quando você tem ao seu comando
um Motor 2.0l 155cv 16V SOHC i-VTEC FlexOne que oferece alta eficiência no consumo
de combustível.
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DIRIGIBILIDADE COM ALTA
TECNOLOGIA NO CONTROLE
DE TRAÇÃO E FRENAGEM.

Suspensão traseira Multilink e dianteira MacPherson

Assistente de Estabilidade VSA® garante excelente estabilidade ao veículo

Sistema de Segurança com 6 Airbags

O conjunto de suspensões é um 

grande diferencial para quem 

procura performance e estabilidade 

ao dirigir. Além das Suspensões 

Dianteiras MacPherson com 

barras estabilizadoras, o Civic 

Geração 10 vem de série com 

Suspensão Traseira Multi-Link 

com barras estabilizadoras que 

garante conforto diferenciado e 

dirigibilidade excepcional.

A segurança do Civic Geração 10 

foi pensada para evitar acidentes. 

Mas se for inevitável, é bom saber 

que o carro possui, de série, um 

sistema inteligente de airbags 

frontais, laterais e de cortina que 

determina quantos airbags devem 

ser acionados.

O Sistema Isofix para fixação das 

cadeirinhas infantis garante ainda 

mais segurança para as crianças.

**Disponível em algumas versões do Civic Geração 10. Consulte versão e especificações.

Performance não é nada se não houver 

excelente controle. O Assistente 

de Estabilidade VSA® equilibra 

automaticamente tanto a tração 

quanto a frenagem de forma dinâmica 

e independente, garantindo absoluta 

segurança em qualquer situação.

Já o Agile Handling Assist (AHA) 

- Assistente de Dirigibilidade Ágil 

garante mais estabilidade ao utilizar a 

vetorização de torque através dos freios 

para equilibrar a diferença de

velocidade entre as rodas em curvas 

com alta aceleração lateral. Desta 

forma a tendência do veículo a sair de 

frente é minimizada, proporcionando 

ao motorista uma dirigibilidade mais 

confiante e prazerosa com respostas 

mais precisas e previsíveis.

Você pode contar com a 

conveniente Luz de Rodagem 

Diurna em LED (DRL - Daytime 

Running Light), que atende à 

legislação para melhor visibilidade 

de automóveis nas estradas.

Com o Sensor Crepuscular**, 

ao cair a luminosidade externa, 

seus faróis se acendem 

automaticamente.

Além disso, o Civic Geração 10 

conta com o ESS (Emergency 

Stop Signal), que em situações 

de frenagem brusca, aciona 

automaticamente o pisca-alerta.

DRL: Luzes de Navegação Diurna em LED
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A EMOÇÃO DE DIRIGIR LEVA VOCÊ
MAIS LONGE. A MULTICONECTIVIDADE
DEIXA VOCÊ SEMPRE PERTO.



O Apple CarPlay é uma maneira mais inteligente e 
segura de usar o iPhone no seu automóvel. Com o 
Apple CarPlay, tudo que você quer fazer no iPhone 

enquanto dirige aparece no painel do seu carro. Você 
pode enviar e receber mensagens, fazer chamadas ou 

escutar música. Tudo sem desviar a sua atenção do 
trânsito. É só conectar o seu iPhone e partir.

Conexões* HDMI, Wi-Fi, Bluetooth® e Duas Entradas USB

*Radio Data System-Traffic Message Channel: dados transmitidos por ondas de rádio. Consulte a disponibilidade de cobertura de acordo com a sua região.
** Disponível em algumas versões do Civic Geração 10. Consulte versão e especificações.
iPhone é uma marca comercial da Apple Inc., registrado nos Estados Unidos e em outros países. Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc.
Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.

conteúdo multimídia enquanto o Freio de Estacionamento 

Eletrônico (EPB) estiver acionado. 

Em um carro como o Civic Geração 10, você não vai 

querer tirar as mãos do volante. Por isso, ele vem com 

controles de áudio no volante, Sistema HFT (Hands 

Free Telephone) com Função Voice Tag (Reconhecimento 

de Voz) acionada por comando de voz para chamadas 

telefônicas e Audio Streaming pela conexão Bluetooth® 

que permite a reprodução das suas músicas preferidas 

direto do seu smartphone.

O Civic Geração 10 possui Central Multimídia de 7" com 

tela multi-touchscreen com as inovadoras interfaces Apple 

CarPlay e Android Auto™. A partir da versão EXL, possui 

painel Digital TFT de 7” (Thin-Film Transistor) em que você 

visualiza tudo em alta resolução com alta conectividade e 

navegador GPS integrado com informações sobre condições 

de trânsito (RDS)*, navegação assistida por voz e WI-FI.

Com as Conexões** HDMI, Wi-Fi, Bluetooth® e Duas 

entradas USB, você pode conectar câmeras, laptops,

smartphones, tablets e muito mais. Além de espelhar o 

O Android Auto foi projetado tendo em mente a 
segurança. Com uma interface simples e intuitiva, 

controles integrados no volante e as novas e 
avançadas ações de voz, ele foi projetado para 
minimizar as distrações para que você possa 

manter o foco na estrada. O Android Auto facilita o 
acesso a seus apps e conteúdos favoritos no carro. 



A EVOLUÇÃO DO DESIGN
EM CADA DETALHE.
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O Console Central Elevado com 

design exclusivo faz você se sentir 

em um cockpit. E com total controle. 

Entrar no Civic Geração 10 é entrar 

num mundo novo. E, pelo Amplo 

Espaço Interno, quando a gente fala 

mundo não é só força de expressão.

As novas Rodas de Liga Leve 

de 17” têm design sofisticado 

com acabamento diamantado, 

deixando o visual ainda mais 

imponente e esportivo.

O Civic Geração 10 possui um 

conjunto ótico diferenciado que 

garante melhor visibilidade com 

um design muito sofisticado 

através da combinação de Luz de 

Rodagem Diurna em LED (DRL - 

Daytime Running Light), Conjunto 

de Faróis em Halogênio e Lente 

Semielíptica (tipo canhão), além 

de Luzes de Posição.

O Civic Geração 10 possui linhas 

elegantes e fluídas e grades frontais 

cromadas* que desenham o para-

choque e se combinam com as luzes 

diurnas em LED (DRL). Na traseira, 

um design marcante e as lanternas 

em LED em formato “C” conferem 

ainda mais sofisticação.

Rodas de Liga Leve de 17” Conjunto Ótico Floating Deck: Console Central Elevado



|  C O N F O R T O  

CONVENIÊNCIA É GARANTIR
CONFORTO COM MÁXIMA SOFISTICAÇÃO.

O Civic Geração 10, a partir da versão EXL, possui 

Ar-Condicionado Digital Dual Zone com regulagens de 

temperatura independentes para oferecer uma agradável 

sensação térmica para motorista e passageiro. E ainda 

pode ser controlado pelo Display Multi-touchscreen para 

melhor comodidade.

O Civic Geração 10 foi desenvolvido para 
garantir a melhor dirigibilidade com o 
máximo conforto, atribuído por seu design 
interno e diferenciada ergonomia.



As portas dianteiras do Civic 

Geração 10 possuem 3 estágios, 

chegando próximo a 90° e 1,20 m 

de abertura, tornando a entrada e 

saída ainda mais confortáveis.

Seguindo o conceito Honda: 

"máximo para o homem, mínimo 

para a máquina", o aumento das 

dimensões do veículo deixou o 

espaço interno do Civic Geração 

10 ainda melhor. Todos os 

ocupantes, inclusive nos bancos 

traseiros, podem se acomodar 

confortavelmente no veículo, ideal 

para viagens com a família.

Amplo Porta-Malas de até 525 litros*

*Disponível em algumas versões do Civic Geração 10. Consulte versão e especificações.

O HSA (Hill Start A
ssist

) agrega conveniência ao garantir m
aior se

gurança 

para saída em aclive
s (pisos inclinados). C

om esta funcionalidade, o veículo se 

mantém freado por alguns se
gundos para que você possa tranquilamente sair 

ou realizar manobras mesmo nas ladeiras mais ín
grimes.

Com um espaço interno ainda 

maior, o Civic Geração 10 conta 

com um porta-malas de até 525 

litros* (com acionamento interno), 

para que você possa levar tudo o 

que precisar, em qualquer situação.





Prata Platinum Metálico

Azul Cósmico Metálico*

Preto Cristal PerolizadoBranco Estelar Perolizado

Branco Tafetá SólidoCinza Barium Metálico

* Cor disponível apenas para as versões EX, EXL
1 Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.
2 Radio Data System-Traffic Message Channel: dados transmitidos por ondas de rádio. 
Consulte a disponibilidade de cobertura de acordo com a sua região.
Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc.
Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.
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Se você quer conhecer o máximo da
experiência CIVIC, consulte a versão Touring
em honda.com.br/automoveis/civic#touring 

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES
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Motor em Alumínio
Potência (Gasolina - Etanol)
Torque  (Gasolina - Etanol)
Transmissão automática do tipo CVT 
Transmissão manual com 6 marchas
Tração
Suspensão Dianteira
Suspensão Traseira
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) com duplo pinhão
e relação variável de acordo com a velocidade
Rodas
Pneus

Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering) 
Airbags frontais, laterais e de cortina (6 airbags) 
Freios com sistemas ABS e EBD (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution) 
Freio de estacionamento eletrônico (EPB - Electronic Parking Brake) com função Brake Hold
Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade) 
Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive) 
Sistema AHA (Agile Handling Assist - Assistente de dirigibilidade ágil) 
ESS (Emergency Stop Signal - Sistema de luzes de emergência) 
Câmera de ré multivisão (três vistas)
Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinhas infantis  

EXL

2.700
4.637
1.433
1.799
1.291
1.695
519
56

Cromada
com indicadores em LED

-
o
o
o
o

2.0 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm - 155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm - 19.5kgfm / 4800rpm
com Paddle Shifts (7 velocidades)

-
Dianteira

MacPherson com coxins hidráulicos
Suspensão Traseira Multi-link

o

Liga leve 17” diamantadas
215 / 50R17

o
o
o
o
o
o
o
o

com linhas dinâmicas
o

60 / 40
couro1

o
o
o 
o

+Dual Zone
o
-

o

o

o

o
o
o

4 alto-falantes e 4 tweeters - 180W
o
o
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Distância entre eixos (mm)
Comprimento (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Peso em ordem de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Volume porta-malas (litros)
Tanque de combustível (litros)

Acabamento da grade dianteira
Espelhos retrovisores na cor do veículo com rebatimento elétrico
Espelhos retrovisores na cor Crystal Black
Conjunto óptico com DRL em LED (Daytime Running Lights) 
Faróis (halógenos) com acendimento automático (sensor crepuscular)
Faróis de neblina
Lanternas traseiras em LED 

EX

2.700
4.637
1.433
1.799
1.290
1.695
519
56

Cromada
com indicadores em LED

-
o
o
o
o

2.0 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm - 155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm - 19.5kgfm / 4800rpm
com Paddle Shifts (7 velocidades)

-
Dianteira

MacPherson com coxins hidráulicos
Suspensão Traseira Multi-link

o

Liga leve 17” diamantadas
215 / 50R17

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

60 / 40
couro1

o
o
- 
o
o
-
o

-

o

o

o
o
-

4 alto-falantes - 160W
o
o

SPORT

2.0 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm - 155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm - 19.5kgfm / 4800rpm
com Paddle Shifts (7 velocidades)

o
Dianteira

MacPherson com coxins hidráulicos
Suspensão Traseira Multi-link

o

Liga leve 17” diamantadas e acabamento Dark 
215 / 50R17

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.700
4.637
1.433
1.799

1.275 (6MT) / 1.285 (CVT)
1.695
525
56

Dark
-
o
o
-
o
o

60 / 40
Tecido Premium 

o
o
-
o
o
-
o

-

o

o

o
o
-

4 alto-falantes - 160W
o
o

Banco traseiro Bipartido
Revestimento dos bancos
Console central elevado com apoio de braços e porta-copos (Floating Deck)
Desligamento automático dos fárois após 15 segundos
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com aviso sonoro e luminoso
Piloto automático (Cruise Control)
Ar-condicionado Digital com a função de ajuste automático de temperatura
Painel digital TFT 7” de alta resolução (Thin-Film Transistor)
Display multimídia com tela de 7’’ multi-touchscreen
Display multimídia com tela de 7” multi-touchscreen com navegador GPS com condições
de trânsito (RDS²), Wi-Fi e navegação assistida por voz
Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™ com Tag Voice
Bluetooth para ligações (HFT - Hands-Free Telephone) e reprodução de músicas
(BTA - Bluetooth Audio) com ajuste no volante
Controle de volume pela velocidade - Speed-Sensitive Volume Control (SVC)
Duas Entradas USB
Conexão HDMI
Alto-falantes
Controle de áudio no volante
Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas e fechamento dos vidros

Legenda: 
o (item de série)
- (não disponível)



A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia 
notificação. Garantia de 3 anos sem limite de quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. 
Consulte a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de impressão sobre o papel não 
reproduz com absoluta fidelidade a cor real do veículo, servindo apenas como referência. 

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

honda.com.br/civicgeracao10 


