Novo Civic sedan em Portugal

O novo Honda Civic Sedan, o compacto e desportivo de 4 portas da Honda, já está disponível
para comercialização em Portugal. Com uma aparência totalmente nova e um design exterior distinto
e desportivo, este modelo representa um significativo passo em frente para a Honda no segmento
C graças ao maior programa de desenvolvimento de um só modelo em toda a história da marca.
Concebido para oferecer uma experiência de condução arrebatadora e dinâmica, o Civic Sedan está
disponível com o motor VTEC Turbo a gasolina 1.5 com 182cv, estreado na 10ª geração do Civic, e
desenvolvido especificamente para oferecer uma experiência de condução forte, envolvente e muito
eficiente. Desenvolvido de raiz com o sentido de obter uma dinâmica ágil e reactiva, a carroçaria de baixo
peso e elevada rigidez – o resultado das técnicas inovadoras de engenharia e construção empregues no
seu fabrico – complementa o baixo centro de gravidade e o novo e sofisticado sistema de suspensão,
contribuindo directamente para uma experiência de condução divertida.

Esta nova plataforma, mais larga e mais baixa oferece um espaço interior líder na classe. O interior
totalmente renovado apresenta uma disposição simples e bem organizada, com novas tecnologias, um
requinte excepcional e materiais da mais alta qualidade. Os ocupantes viajam sentados em posição
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baixa, com o condutor a usufruir de uma enorme sensação de ligação com o veículo; o novo Honda Civic
Sedan combina, assim, um espaço para passageiros sem paralelo e bagagem com versatilidade e
utilização prática. A segunda geração do sistema de "infotainment" e conectividade da Honda incorpora
agora compatibilidade e integração total com as plataformas "Apple CarPlay e Android Auto". Todas
as versões do Novo Honda Civic Sedan vêm equipadas com tecnologia de segurança Honda
Sensing, que incorpora sistemas avançados de segurança e assistência à condução, tornando-o um dos
veículos mais seguros do seu segmento.
A campanha de lançamento do Novo Honda Civic Sedan em Portugal oferece 1.500€ de valorização
adicional da retoma, que podem ser acumulados com a campanha de financiamento que contempla
um desconto de 1.250€. A esta campanha acresce a oferta de 5 anos de garantia Honda e 5 anos de
assistência em viagem.
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