
გაბარიტები CITY EX 1.5 Dimensions

სიგრძე/ სიგანე/ სიმაღლე 4,445 x 1,695 x 1,475 Overall  length/ width/ height (mm)

თვლების შორის ბაზა  (მმ) 2600 Wheel base (mm)

კლირენსი  (მმ) 160 Clearance (mm)

საერთო მასა (კგ) 1092 Weight of vehicle (kg)

საბურავების ზომა  (მმ) 185 / 55 R16 Tires (mm)

ძრავი SOHC i-VTEC Engine    

მოცულობა/ ცილინდრების რ-ბა(სმ)3 1497/4 Cylinders (sm³)

წვის რეჟიმი (შერეული) (ლ) 5,5 Fuel economy (l)

მაქსიმალური სიმძლავრე (ც/ძ) 120 Max power  (at/g)    

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ) 190 Маx speed (km)

აჩქარება  (0-100 კმ/სთ) (წმ) 9,9 Acceleration (0-100)  

საწვავის ავზის მოცულობა (ლ) 40 Fuel tank (l)

ტრანსმისია Transmission

ავტომატური უსაფეხურო გადაცემათა კოლოფი CVT 

სპორტული რეჟიმით.
CVT Continuously Variable with sport mode

უსაფრთხოება Safety 

ABS  (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა) . ABS (Anti-Lock Braking System)

EBD (მუხრუჭის ძალის გადანაწილების სისტემა)  . EBD (Electronic Balance Distributor) 

EPS (საჭის ელექტრო გამაძლიერებელი) . EPS Brake Assist (BA)

მძღოლის და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები . Driver’s and front passenger’s front airbags

ცენტრალური საკეტი/ იმობილაიზერი . Central locking door/ Immobiliser

ISOFIX საბავშვო სავარძლის სამაგრები . ISOFIX

ინტერიერი Interior

ნაჭრის სავარძლები . Fabric sits 

მულტიფუნქციური საჭე . EPS type multi-functional steering wheel

საჭიდან გადაცემათა კოლოფის მართვა . Paddle shifter

უგასაღებო დაქოქვის სისტემა . Keyless Entry

Econ (წვის ეკონომღილაკი) . Econ Mode 

ელექტრონული  ფანჯრები ( წინა და უკანა) . Power windows (Front and rear)

მულტი საინფორმაციო დისპლეი  7 "TFT LCD . Multi-information 7" TFT LCD Display

 2 USB / AUX / HDMI .  2 USB / AUX / HDMI

Bluetooth / WIFI/ HFT  სისტემა . Bluetooth / WIFI/ HFT  system 

AM/ FM CD / MP3  აუდიო სისტემა 8 AM/ FM CD / MP3 

კრუიზ კონტროლი . Cruise control

კონდიციონერი . Condisioner

ექსტერიერი Exterior

ნისლის საწინააღმდეგო  ფარები . Front fog lamps

გარე სარკეებში ინტეგრირებული მოხვევის 

მაჩვენებლები . Side Turn Lamp on Door Mirrors

უკანა პარკირების სენსორები . Rear sensors

ალუმინის დისკები 16" Allow wheels

ქრომირებული სახელურები . Chrome package

წინა ბამპერის სპოილერი . Front bumper spoiler

სრული ზომის სათადარიგო საბურავი . Full size spare tire

გაბარიტები CITY DX 1.5 Dimensions

სიგრძე/ სიგანე/ სიმაღლე 4,455 x 1,695 x 1,475 Overall  length/ width/ height (mm)

თვლების შორის ბაზა  (მმ) 2600 Wheel base (mm)

ძრავი SOHC i-VTEC Engine    

მოცულობა/ ცილინდრების რ-ბა(სმ³) 1497/4 Cylinders (sm³)

მაქსიმალური სიმძლავრე (ც/ძ) 118hp  @ 6600rpm Power  

ბრუნვის მომენტი 14.8 kg-m  @ 4600rpm Torque 

HONDA CITY EX

HONDA CITY  DX



ტრანსმისია Transmission

ავტომატური უსაფეხურო გადაცემათა კოლოფი CVT Continuously Variable Transmission 

ექსტერიერი Exterior

ფოლადის დისკები 15" Steel wheels

წინა რადიატორის ქრომირებული ცხაურა . Chrome front grille 

 ნისლის საწინააღმდეგო  უკანა ფარები . Rear fog lights

 ანტენა "Shark Fin" . Shark Fin Antenna

დისტანციური გაღების სისტემა . Keyless Entry 

ინტერიერი Interior

ნაჭრის სავარძლები . Fabric sits 

ტელესკოპური საჭის სვეტი მექანიკური დახრით . Tilt and telescopic Steering column

კრუიზ კონტროლი . Cruise control

საჭე ელექტრო გამაძლიერებელით . EPS Electronic power steering 

ფარების რეგულირება . Headlight Adjuster 

ელექტრონული  რეგულირება გარე სარკეების . Power adjustable Door Mirrors

ელექტრონული  ფანჯრები ( წინა და უკანა) . Power windows (Front and rear)

რადიო MP3 (WMA) / CD  პლეერი . Radio  MP3 (WMA) / CD  player

 USB/ AUX შესაერთებელი       . USB/ AUX Jack

7" აუდიო დისპლეი  . 7" Display Audio

მექანიკური კონდიციონერი . Manual Air Conditioner 

უკანა კონდიციონერის სავენტილაციო . Rear AC Vents

ცენტრალური კონსოლის სათავსო . Center console box

Bluetooth / WIFI/ HFT  სისტემა . Bluetooth / WIFI/ HFT  system 

უკანა სავარძლის ხელის ჩამოსადები სახელური . Rear Arm Rest 

უსაფრთხოება Safety 

ABS  (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა) . ABS (Anti-Lock Braking System)

EBD (მუხრუჭის ძალის გადანაწილების სისტემა)  . EBD (Electronic Balance Distributor) 

EPS (საჭის ელექტრო გამაძლიერებელი) . BA (EPS Brake Assist )

მძღოლის და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები . Driver’s and front passenger’s front airbags

ცენტრალური საკეტი/ იმობილაიზერი . Central locking door/ Immobiliser

TPMS (საბურავებში წნევის მონიტორინგის სისტემა) . TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

VSA (კურსის სტაბილიზაციის და                                                             

მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა) . VSA (Vehicle Stability Assist )

 გარანტია 5 წელი ან 150 000 კილომეტრი გარბენით 

Warranty  5 years or 150 000 km mileage, whichever comes first  

SENA MOTORS LTD  - official Dealer in Georgia

Address : 12th km Agmashenebeli Alley , Tbilisi , 0131, Georgia  

HOTLINE: 255 10 50 /255 47 47

E-Mail:office@senamotors.com.ge  /  WEB: www.honda.com.ge 
Facebook: HONDA Georgia


