
                                                         

Honda Civic Type R 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 34 590 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 34 590 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 39 149 
POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1089 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 
Registračný poplatok (€ s DPH) 2047 

MOTOR 

Typ zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/12 
Zdvihový objem (ccm) 1996 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k) ot min-1 235(320)/6500 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 400/2500-4500 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6-st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,8 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové chladené 

Pneumatiky 245/30 R20 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie hatchback, 5-dverová, 5-miestna 
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4557 - 1877 -1434 

Rázvor (mm) 2699 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1584/1602 
Svetlá výška (mm) 126 

Objem batožinového priestoru  (l) 420/786 

Objem palivovej nádrže (l) 46 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1376-1416 
Užitočná hmotnosť (kg) 384-344 

Celková hmotnosť (kg) 1760 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) -/- 
VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1510 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka minimum 1444 
Vzdialenosť sedák - strop min./max. 910/970 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 285/360 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 785 
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1461 

Vnútorná šírka minimum 1390 

Vzdialenosť sedák - strop 870 
Vzdialenosť podlaha - sedák 340 

Dĺžka predný sedák (mm) 510 

Dĺžka zadný sedák (mm) 510 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 5,7-5,8 
Maximálna rýchlosť (km/h) 272 

Spotreba mesto (l/100 km) 9,1 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 7,1 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 7,8 
Emisie CO2 (kg.km-1) 178 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 5,7 
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,9 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,5 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 10,4 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 8,7 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 5 378 
1. rok pri najazdení 30.000 km 7 248 

2. rok pri najazdení 30.000 km 8 693 

2. rok pri najazdení 60.000 km 13 133 
3. rok pri najazdení 45.000 km 14 386 

3. rok pri najazdení 90.000 km 19 066 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 
1. rok pri najazdení 15.000 km 14 019 

1. rok pri najazdení 30.000 km 15 897 

2. rok pri najazdení 30.000 km 21 342 

2. rok pri najazdení 60.000 km 25 782 

3. rok pri najazdení 45.000 km 29 035 

3. rok pri najazdení 90.000 km 35 715 

Cena PHM (€/liter) 1,280 

Normohodina servis (€ s DPH) 39,90 

Gar. kontroly (km) podľa hlásenia počítača 

Výmena oleja 15 000 km/rok 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 425 

Predný blatník 257 

Svetlomet. + smerovka 1042 
Spätné zrkadlo el. 283 

Predný nárazník (spodný + horný) 500 

Predný tlmič 615 
Predné brzdové platničky 215 

Spojka 348 



ZÁRUKA (roky) 
Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 2 

Na celé auto 3 alebo 100 000 km 

Motor a mechanické časti 3 alebo 100 000 km 
PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 30 500 

Po 2. roku 60.000 km 26 500 
Po 3. roku 90.000 km 22 500 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Type R GT (navyš oproti R): automatizované el. okná (vzadu), systém pre elimináciu mŕtveho uhla a 
upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku, karbónová lišta s červeným dekorom (predná / bočná /zadná), 11 repro, 
Honda CONNECT 2 + navigácia, el. ovládanie okien pomocou kľúča, el.sklopné zrkadlá, LED predné hmlovky, duálna 
automatická klimatizácia 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 
+ excelentné jazdné vlastnosti 

+ výbušný a ostrý  agregát 

+ atraktívny športový dizajn 

+ čitateľné jazdné vlastnosti v hraničných situáciách    

+  športové. sedadlá  

+ účinné brzdy Brembo   

+ športový zvuk agregátu ( strielanie do výfukov) 
+ podvozok vhodný aj pre bežné jazdenie 

+ presne radenie rýchl.st. po krátkych dráhach 

+ športový režim +R 
MÍNUSY 

– relat. vyššia spotreba 

– na športové auto príliš vysoký posed vodiča 

– menšia palivová nádrž 
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