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Vyobrazené modely: 2.2 i-DTEC Executive Tourer v metalíze Graphite Luster Metallic a 2.2 i-DTEC Executive Sedan v metalíze Alabaster Silver Metallic, který je navíc vybaven 18" koly z lehkých slitin Delta nabízenými jako příslušenství.



Pokročilý

Vylepšený

Výkonný

Vytříbený

  LEPŠí VE VŠECH 
SMěRECH
Nový Accord je vybaven našimi 
nejmodernějšími technologiemi – 
počínaje vylepšeným podvozkem, přes 
výkonný dieselový motor sportovní verze 
Type S, nejmodernější automatizované 
bezpečnostní prvky, důmyslný systém 
zavěšení kol, až po nové Bi-HID 
světlomety. Každá z těchto technologií 
představuje sama o sobě špičku, ale 
teprve společně vám umožní pocítit, co 
pojem pokročilé jízdní vlastnosti doopravdy 
znamená.
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Pokročilý

Zkušenosti

Aktivní

Kvalita

HODNOTA 
ZKUŠENOSTí
Zkušenost je vlastnost, kterou inženýři a konstruktéři 
společnosti Honda vkládají do každého projektu. 
Tato vize umožnila společnosti Honda vyrábět 
automobily, které jsou vždy něčím více, než pouze 
seskupením dílů.

Nový Accord je vybaven nejmodernějšími 
technologiemi, jako jsou například nové 
Bi-HID světlomety. Světlomety jsou vybaveny 
HID výbojkami, takže světelný kužel pro potkávací 
i dálková světla vychází z jednoho zdroje, čímž je 
zajištěna vynikající úroveň osvětlení vozovky v obou 
režimech. Systém pro automatické přepínání 
dálkových světel vyhodnocuje situaci v okolí vozidla 
a podle potřeby světla automaticky přepne. Pokud 
zapnete ukazatel změny směru jízdy nebo otočíte 
volantem, aktivní světlomety osvětlí prostor zatáčky, 
do které s vozidlem vjíždíte.

03–04 Design exteriéru



Vyobrazený model: 2.2 i-DTEC Executive



Vyobrazený model: 2.2 i-DTEC Executive s volitelným satelitním navigačním systémem a Pokročilým systémem podpory řízení ADAS



Design

Komfort

Naprostá 
kontrola

Zdokonalený

NENí SKVěLé MíT VŠE 
POD KONTROLOU?
Interiér Hondy Accord byl navržen s důrazem 
na co nejlepší zážitek z jízdy. Díky kombinaci 
komfortu a ergonomie se můžete soustředit 
na to nejdůležitější – na vozovku. 

Na středové konzole se nachází otočný 
multifunkční ovladač, kterým můžete 
ovládat množství funkcí včetně dvouzónové 
klimatizace, audiosystému či satelitní 
navigace*. Díky moderní technologii hlasového 
ovládání* můžete systém o informace 
požádat vyslovením defi novaných příkazů. 
Zpětné hlasové pokyny vám pomohou nalézt 
správnou cestu. 

Při parkování můžete využít parkovací 
kameru*, která na displeji satelitní navigace 
zobrazí prostor za vozidlem. 

Na multifunkčním informačním displeji se pod 
ukazatelem rychlosti zobrazují všechny důležité 
údaje jako například počet najetých kilometrů, 
venkovní teplota, průměrná spotřeba, dojezd 
na zbývající množství paliva, a naleznete zde 
dokonce upozornění na blížící se termín servisní 
prohlídky. Sada hands-free* s technologií 
Bluetooth® vám umožňuje komunikovat díky 
sérii mikrofonů a reproduktorů rozmístěných 
v interiéru vozidla. To bylo jen několik příkladů 
promyšlených řešení, díky kterým máte vše pod 
kontrolou.

* Více informací o dostupnosti těchto položek a dalších prvků naleznete v kapitole Specifi kace na stranách 31–40.
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Prostor

Maximální 
komfort

Zabezpečení

Pokročilý

CESTA OD DůMySLU KE KOMFORTU

JAK ZKONSTRUOVAT PROSTOR?
Zadní sedadla Hondy Accord Tourer lze sklopit jedním snadným 
pohybem. Tím vznikne objemný zavazadlový prostor, který můžete 
přizpůsobit svým momentálním požadavkům a který vám nabídne 
až 1183 litrů.

Najdete zde množství praktických prvků, jako jsou upevňovací 
háčky, pomocí kterých můžete zajistit přepravovaný náklad, 

Představte si automobil, který vás zná a pamatuje si vás. Který 
si dokáže zapamatovat vaši ideální polohu za volantem. Funkce 
paměti polohy sedadla řidiče* dokáže ke každému klíči přiřadit 
uloženou polohu sedadla. V okamžiku, kdy otevřete dveře 
řidiče, se sedadlo automaticky přemístí do vámi nastavené 
polohy. Nejmodernější dvouzónová klimatizační jednotka je 

kryt zavazadlového prostoru*, který bezpečně skryje obsah 
zavazadlového prostoru, či přihrádky pod podlahou, které vám 
poskytují další odkládací prostor a umožňují vám lépe ukrýt vaše 
cennosti. Důmyslná konstrukční řešení nejsou určena pouze 
pro výkon a aerodynamiku, ale také pro bezpečnost, ochranu, 
komfort a prostor.

navíc propojena se satelitním navigačním systémem*, díky 
čemuž zná přesnou polohu slunce a na základě této informace 
dokáže odpovídajícím způsobem regulovat teplotu uvnitř vozu. 
Pronikání hluku do kabiny bylo omezeno díky inovacím v oblasti 
aerodynamiky a odhlučnění podlahy, které vám zajistí maximální 
komfort.

07–08 Design interiéru

* Více informací o dostupnosti těchto položek a dalších prvků naleznete v kapitole Specifi kace na stranách 31–40.



Vyobrazený model: 2.2 i-DTEC Executive Tourer s volitelným satelitním navigačním systémem.



Vyobrazený model: 2.2 i-DTEC Executive



Dynamický

Komfortní

Vnímavý

Ostřejší  Pokročilé technologie 09–10

KOMFORTNí? 
SPORTOVNí? A CO 
OBOJí NAJEDNOU?
Komfortní a přesné jízdní vlastnosti Hondy Accord 
vám dodávají jistotu, díky které si můžete každou 
cestu plně vychutnat.

Zavěšení předních kol s dvojitým lichoběžníkem, 
víceprvková zadní náprava a tuhá konstrukce 
karoserie jsou zárukou přesnější a rychlejší reakce 
vozidla na každý váš pokyn.

Stabilizační systém (VSA) na základě přesných 
informací o množství výkonu, brzdné síly 
a přilnavosti pneumatik pomáhá předcházet smyku 
a poskytuje vám maximální kontrolu nad vozem. 
Stabilizační systém je propojen s elektronickým 
rozdělováním brzdné síly (EBD). Při vlečení přívěsu 
se navíc můžete spolehnout na systém stabilizace 
jízdy s přívěsem (TSA), který dokáže rozpoznat 
a eliminovat nestabilitu soupravy.



Vytříbenější

Úsporný

Výkonný

Čistší

i-DTEC ÚSPORNOST A VýKON 
BEZ KOMPROMISů
Motor i-DTEC představuje nejnovější verzi naší průlomové technologie dieselo-
vých motorů. Konstrukce tohoto motoru je důkazem našeho úsilí o nalezení 
čistšího, dokonalejšího a modernějšího řešení pro pohon našich automobilů. 
Tento celohliníkový motor se zdvihovým objemem 2,2 litru je čistší, vytříbenější 
a tišší než jeho předchůdce, ale i přesto disponuje výkonem 150 k a točivým 
momentem 350 Nm, které jsou zárukou sportovních jízdních vlastností 
a minimální spotřeby paliva. Díky novému systému vícefázového vstřikování 
paliva se motor dokáže přizpůsobovat jízdním podmínkám. Vstřikování paliva 
je podle jízdního režimu optimálně rozděleno do několika fází, což snižuje nejen 
emise, ale i hlučnost a vibrace, takže motor i-DTEC v porovnání s ostatními 
dieselovými motory nabízí vskutku pozoruhodné vlastnosti. 

To je pouze jeden z příkladů úsilí společnosti Honda o vývoj nejmodernějších 
technologií pro dosažení co nejnižších emisí.

i-VTEC. MOTOR, NEBO 
TECHNOLOgIE?
Roky vývoje a testování vyústily v nejnovější generaci motorů i-VTEC. Vybírat 
můžete ze dvou benzínových motorů i-VTEC. Pro špičkový zážitek z jízdy 
a nižší spotřebu paliva je ideálním řešením nový motor i-VTEC o objemu 
2,4 litru. S výkonem 201 k a se spotřebou 8,4 l/100 km* je tento motor 
dokonalým příkladem vyvážené úspornosti a nízkých emisí na jedné straně 
a vysokého výkonu na straně druhé. Můžete zvolit také motor se zdvihovým 
objemem 2,0 litru, který nabízí nejlepší rovnováhu mezi výkonem a spotřebou 
paliva, jež u něj dosahuje pouhých 6,9 l/100 km†. 

Oba motory jsou standardně spojeny se šestistupňovou manuální 
převodovkou, která je vybavena indikátorem řazení. Tento indikátor vás 
informuje o tom, kdy je z hlediska spotřeby nejvhodnější přeřadit na jiný 
rychlostní stupeň. 

Volitelná pětistupňová automatická převodovka je určena pro komfortní jízdu 
a navíc nabízí možnost manuálního řazení páčkami pod volantem. Přesunutím 
páky voliče do polohy ‚S‘ je aktivován sportovnější režim řazení s prioritou 
řazení páčkami. Použití funkce kick-down u pětistupňové automatické 
převodovky dává řidiči v případě potřeby k dispozici dodatečný výkon. 

11–12 Výkon

* Sedan 2.4 i-VTEC s automatickou převodovkou – kombinovaná spotřeba.
† Sedan 2.0 i-VTEC s manuální převodovkou – kombinovaná spotřeba.



Vyobrazený model: 2.2 i-DTEC Executive



Pokročilý

Spolehlivý

Inovativní

5* bezpečnost13–14 Pokročilá bezpečnost

ČíM VíCE OČí, TíM LéPE
Honda Accord, která v nárazových testech Euro NCAP obdržela 5 hvězdiček, přichází s volitelným 
Pokročilým systémem podpory řízení ADAS (Advanced Drivers Assist System), který má za úkol snižovat 
únavu řidiče na dlouhých cestách a který nabízí dodatečnou ochranu v případě nehody. Tato pokročilá 
technologie zahrnuje Systém pro udržování v jízdním pruhu (LKAS), adaptivní tempomat (ACC) a systém 
pro zmírňování následků nehody (CMBS). 

SYSTÉM PRO UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM 
PRUHU (LKAS) 

Tento unikátní systém pomocí kamery 
umístěné vedle vnitřního zpětného zrcátka 
sleduje čáry na vozovce ohraničující jízdní 
pruhy. Systém LKAS automaticky vyvine 
do řízení většinu síly, která je potřebná pro 
udržení vozidla v daném jízdním pruhu 
a na jeho nechtěné opuštění vás upozorní 
zvukovým signálem.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (ACC)

Pokud vozidlo před vámi začne zpomalovat, 
dokáže adaptivní tempomat ACC díky radaru 
umístěnému za mřížkou chladiče váš vůz 
automaticky přibrzdit nebo zpomalit. Jakmile se 
prostor uvolní, váš vůz se automaticky vrátí zpět 
na původně nastavenou rychlost. Pomocí tlačítek 
na volantu můžete navíc manuálně nastavit 
vzdálenost od vozidla před vámi.



SYSTÉM PRO ZMÍRŇOVÁNÍ 
NÁSLEDKŮ NEHODY (CMBS)

PRACUJE VE TŘECH FÁZÍCH:

1. Upozornění: Pokud se vzdálenost 
mezi vaším automobilem a vozidlem 
vpředu zkrátí pod stanovenou úroveň, 
zazní výstražný zvukový signál a na 
informačním displeji se objeví nápis 
„BRAKE“.

2. Preventivní opatření: Jestliže 
se vzdálenost stále zkracuje, 
začne systém CMBS lehce 
brzdit a několikrát mírně přitáhne 
bezpečnostní pás řidiče. Zvukový 
i vizuální signál je stále aktivní.

3. Zákrok: Je-li nehoda nevyhnutelná, 
dojde automaticky k silnému 
přitažení bezpečnostních pásů 
cestujících na předních sedadlech, 
které má za cíl zajistit jejich 
maximální ochranu, a vozidlo začne 
brzdit, aby se snížila rychlost nárazu.

Technologie CMBS byla zařazena 
mezi nejlepší bezpečnostní inovace 
nabízející výzkumem potvrzený přínos 
a jako jedna z prvních obdržela ocenění 
Euro NCAP Advanced Awards.

Vyobrazený model: 2.2 i-DTEC Executive



Vzrušující

Ohromující

Strhující

Odměňující

VyROVNANý 
AUTOMOBIL – 
VýKONNý 
A INTELIgENTNí
Verze Type S je vybavena výkonným dieselovým 
motorem, který vám nabídne dynamiku 
a nezapomenutelný zážitek z jízdy. Motor
2.2 i-DTEC disponuje výkonem 180 k, působivou 
spotřebou paliva a mimořádně nízkými emisemi 
CO2. Accord Type S je důkazem toho, že výkon, 
úspornost a skvělý vzhled lze sloučit v jednom 
automobilu. 

Charakter a působivý vzhled verze Type 
S v provedení Sedan i Tourer zdůrazňují 18" kola 
z lehkých slitin a sada aerodynamických doplňků. 
Nové Bi-HID světlomety jsou dalším prvkem, který 
odráží špičkovou technologii ukrývající se pod 
kapotou. 

15–16 Type S 



Vyobrazené modely: 2.2 i-DTEC Type S Tourer v metalické Cobalt Blue Metallic a 2.2 i-DTEC Type S Sedan v perleťové Premium White Pearl.





Zdokonalený

Vylepšený

Prémiový

Vysoká 
kvalita

SPORTOVNí VLASTNOSTI, PRéMIOVá KVALITA
Interiér verze Type S byl vybaven novými prvky a designovými doplňky, které potvrzují důraz na kvalitu. Mezi vylepšení patří nové černé 
čalounění stropu a nová polokožená sedadla s červenými švy. Stejná prošívaná kůže je použita i na volantu a na hlavici řadicí páky. 

S prémiovým interiérem, výkonným motorem a sebevědomým vzhledem nabízí Accord Type S rovnováhu všech vlastností, které si ve 
svém automobilu zasloužíte.

 Type S 17–18



Originální

Dynamický

Ohromující

Osobitý 
vzhled

AUTOMOBIL 
PODLE VAŠICH 
PřEDSTAV
Přizpůsobte Hondu Accord svému 
vkusu – vyberte si z nabídky originálního 
příslušenství:

Na velké fotografi i je znázorněna sada 
aerodynamických doplňků zahrnující 
mřížku chladiče lakovanou v barvě vozu, 
přední sportovní nárazník s mlhovými 
světlomety, boční lišty a zadní sportovní 
nárazník, které vašemu automobilu 
dodávají dynamický vzhled a zlepšují 
jeho jízdní vlastnosti.

19–20 Originální příslušenství

Spoiler na víku kufru

17" disky kol z lehkých slitin „Quartz“ 18" disky kol z lehkých slitin „Delta“

Možnost použití zvoleného příslušentví je nutno konzultovat s dealerem.



18" disky kol z lehkých slitin „Flash“ 18" disky kol z lehkých slitin „Thunder“ 18" disky kol z lehkých slitin „Sigma“



21–22 Originální příslušenství

01

Příslušenství na fotografi ích zobrazuje:

01  Multimediální systém Honda pro 
cestující na zadních sedadlech

02 Kompaktní navigační systém Honda
03 Bluetooth® hands-free
04 Lišty na dveřích
05  Stříbrná lišta zadních výklopných 

dveří
06 Zástěrky předních kol
07 Sportovní maska chladiče

02 03

Originální

Dynamický

Ohromující

Osobitý 
vzhled

Možnost použití zvoleného příslušentví je nutno konzultovat s dealerem.
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23–24 Originální příslušenství

01

Příslušenství na fotografi ích zobrazuje:

01 Box na lyže 320 l
02 Střešní nosič
03 Střešní nosič s držákem jízdního kola
04 Koberce gumové
05 Koberce Elegance
06 Pedály Sport
07 Prosvětlené prahové lišty

02 03

Originální

Dynamický

Ohromující

Osobitý 
vzhled

Možnost použití zvoleného příslušentví je nutno konzultovat s dealerem.
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25–26 Originální příslušenství

01

Příslušenství na fotografi ích zobrazuje:

01 Kožený sportovní volant
02  Vnitřní zpětné zrcátko 

s automatickou clonou
03 Hlavice řadicí páky
04 Dětská sedačka
05  Podélná a příčná přepážka do 

zavazadlového prostoru
06 Síť na zavazadla
07 Vložka do zavazadlového prostoru

02 03

Originální

Dynamický

Ohromující

Osobitý 
vzhled

Možnost použití zvoleného příslušentví je nutno konzultovat s dealerem.
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Držák nápojů

Zpětné zrcátko Vypínač airbagu

Vyobrazené modely: Sedan 2.0 i-VTEC S a Tourer 2.4 i-VTEC S

S 
2.0 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.2 i-DTEC (diesel)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

16" kola z lehkých slitin
Chromované vnější kliky dveří
Jedna koncovka výfuku
Halogenové světlomety
Třetí brzdové světlo
Možnost deaktivace čelního airbagu 
u spolujezdce
Textilní čalounění
Šedé čalounění střechy
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka
Duální automatická klimatizace
Klimatizovaná přihrádka před spolujezdcem
12V zásuvka pro připojení příslušenství
6 reproduktorů
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)
Brzdový asistent (EBA)
Stabilizační systém (VSA) 
Systém stabilizace jízdy s přívěsem (TSA)
Systém uchycení dětských sedaček ISOFIX 
(vnější zadní sedadla)
Elektrický posilovač řízení (EPS)
Čelní a boční airbagy na straně řidiče 
a spolujezdce
Hlavové airbagy po celé délce kabiny

2.4 i-VTEC (benzínový)
2.2 i-DTEC 180 k 
(diesel) 
Kromě výše uvedených prvků verze
2.4 i-VTEC a 2.2 i-DTEC 180 k obsahují:

17" kola z lehkých slitin
Dvě koncovky výfuku*

*pouze 2.4 i-VTEC

Tourer
Oproti verzi Sedan je Tourer vybavena 
podélným střešním nosičem.

27–28 Úrovně výbavy



 

Premiový audiosystém (volitelná výbava)

Ovládání audia Schránka na brýle

Vyobrazené modely: Sedan 2.0 i-VTEC Comfort a Tourer 2.2 i-DTEC Comfort

Comfort
2.0 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka

2.2 i-DTEC (diesel)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

Výbava Comfort nad rámec výbavy 
S obsahuje:

Tempomat
Jednodotekové ovládání zadních oken
Schránku na brýle
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Bederní opěrku sedadla řidiče
Kapsu na zadní straně sedadla 
spolujezdce
Čtecí lampičku
Autorádio s podporou MP3
Konektor vstupu AUX
Ovládání audiosystému na volantu

Tourer
Oproti verzi Sedan je Tourer vybavena 
podélným střešním nosičem.



Přídavné konektory USB a AUX

Dešťový senzor Bluetooth® hands-free

Vyobrazené modely: Sedan a Tourer 2.0 i-VTEC Elegance

Elegance
2.0 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.2 i-DTEC (diesel)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

Výbava Elegance nad rámec výbavy Comfort 
obsahuje:

Přední mlhové světlomety
Kůží potažený volant
Kůží potaženou řadicí páku
Modré ambientní osvětlení
Konektor vstupu USB
Sadu hands-free s technologií Bluetooth
Stěrače s dešťovým senzorem
Alarm
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Bederní opěrku sedadla spolujezdce
Ovládání oken pomocí klíčku
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Tourer
Oproti verzi Sedan je Tourer vybavena 
podélným střešním nosičem.

29–30 Úrovně výbavy



Zadní parkovací senzory

Bi-HID světlomety Satelitní navigace
(volitelná výbava)

Vyobrazené modely: Sedan a Tourer 2.0 i-VTEC Lifestyle

Lifestyle
2.0 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.2 i-DTEC (diesel)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

Výbava Lifestyle nad rámec výbavy 
Elegance obsahuje:

17" kola z lehkých slitin
Bi-HID světlomety s automatickým 
nastavením sklonu
Automatické přepínání dálkových světel 
(HSS)
Aktivní přední světlomety (ACL)
Ostřikovače předních světlometů
Parkovací senzory
Vyhřívaná přední sedadla
Audiosystém Premium – přehrávač na 
6 CD, 9 reproduktorů, Subwoofer

Tourer 
Oproti verzi Sedan je Tourer vybavena 
podélným střešním nosičem, tmavými 
bočními a zadními okny a elektrickým 
otevíráním 5. dveří s dálkovým ovládáním.



Elektricky ovládané střešní okno

Kožené čalounění Pokročilý systém podpory
řízení (volitelná výbava)

Vyobrazené modely: Sedan a Tourer 2.0 i-VTEC Executive

Executive
2.0 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.4 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.2 i-DTEC (diesel)
6-stupňová manuální převodovka
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.2 i-DTEC 180 k 
(diesel)
6-stupňová manuální převodovka

Výbava Executive nad rámec výbavy Lifestyle 
obsahuje:

Kapsa na zadní straně opěradla řidiče
Kožený interiér
El. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Paměť nastavení sedadla řidiče
El. ovládané střešní okno
Zadní výdech klimatizace
Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce 
s automatickým náklonem při zařazení 
zpátečky

Tourer
Oproti verzi Sedan je Tourer vybavena 
podélným střešním nosičem, tmavými 
bočními a zadními okny a elektrickým 
otevíráním 5. dveří s dálkovým ovládáním.
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Sportovní koncovky výfuku

Hliníkové pedály 18" kola

Vyobrazené modely: Sedan a Tourer 2.4 i-VTEC Type S

Type S
2.4 i-VTEC (benzínový)
6-stupňová manuální převodovka 
Volitelná 5-stupňová automatická 
převodovka

2.2 i-DTEC (diesel)
6-stupňová manuální převodovka

IVýbava Type-S nad rámec výbavy Lifestyle 
obsahuje:

Ukazatele s červeným podsvětlením
Sportovní Type-S interiér – kombinace 
textilie a kůže
Hliníková řadicí páka
Sportovní hliníkové pedály
Sportovní nárazníky a boční prahové lišty
18" kola z lehkých slitin

Tourer 
Oproti verzi Sedan je Tourer vybavena 
podélným střešním nosičem, tmavými 
bočními a zadními okny a elektrickým 
otevíráním 5. dveří s dálkovým ovládáním.



01 

06 

08 

02 

03 

05 

Vyobrazené modely: 2.2 i-DTEC Executive



07 

09 

Metalíza

Perleťová

Poslední 
úpravy

Vyberte si tu svou
Jak jste nepochybně očekávali, věnovali jsme tvorbě Hondy 
Accord hodně času a také hodně vášně. Poslední úpravy 
jsme se však rozhodli nechat na vás.

01 perleťová Premium White Pearl
02 metalíza Alabaster Silver Metallic
03 metalíza Polished Metal Metallic
04 metalíza graphite Luster Metallic
05 perleťová Crystal Black Pearl
06 červená Milano Red
07 perleťová Basque Red Pearl
08 metalíza Cobalt Blue Metallic
09 perleťová Celestial Blue Pearl

04 
 Úrovně výbavy 33–34

Vyberte si 
tu svou



*  v závislosti na zvolené výbavě;                   **  jen 2.0 i-VTEC

SEDAN

Technické  
specifikace

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Executive  

Type-S

S 
Executive 

Type-S 

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive 

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 

 Executive 

S 
Executive 

Type-S

2.0 i-VTEC 2.0 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.2 i-DTEC 2.2 i-DTEC
 

2.2 i-DTEC (180k)

Motor

Převodovka 6MT 5AT 6MT 5AT 6MT 5AT 6MT

Pohon

Zdvihový objem (cm3) 1997 1997 2354 2354 2199 2199 2199

Maximální výkon kW (k) 115 (156) 115 (156) 148 (201) 148 (201) 110 (150) 110 (150) 132 (180)

při otáčkách (1/min) 6300 6300 7000 7000 4000 4000 4000

Maximální točivý moment (Nm) 192 192 234 230 350 350 380

při otáčkách (1/min) 4100–5000 4100–5000 4300–4400 4200–4400 2000–2750 2000–2750 2000–2750

Počet válců 4 4 4 4 4 4 4

Počet ventilů 16 16 16 16 16 16 16

Rozvod ventilů SOHC i-VTEC SOHC i-VTEC DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC DOHC DOHC DOHC

Maximální rychlost (km/h) 215 212 227 227 212 207 220

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)* 9,3–9,5 10,7–11,1 7,8–8,0 9,4–9,6 9,1–9,6 10,0–10,1 8,5–8,7

Spotřeba

Typ paliva (minimální oktanové číslo) Benzín (95) Benzín (95) Benzín (95) Benzín (95) Diesel Diesel Diesel

Emise EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5

CO2 (g/km)* 159–162 168–170 199 195 138–141 159–162 147

Spotřeba paliva (l/100 km)* – město 9,0–9,1 10,1–10,2 11,6 12,0 6,8–6,9 8,1–8,2 7,1

Spotřeba paliva (l/100 km)* – mimo město 5,6–5,8 5,6–5,7 6,9 6,3 4,4–4,5 5,0–5,1 4,8

Spotřeba paliva (l/100 km)* – kombinovaná 6,9–7,0 7,3 8,6 8,4 5,3–5,4 6,1–6,2 5,6

Rozměry

Délka vozu (mm) 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725

Šířka vozu (mm) 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Šířka vozu – včetně vnějších zpětných  
zrcátek (mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Výška vozu (mm) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

Rozvor náprav (mm) 2705 2705 2705 2705 2705 2705 2705

Světlá výška – vůz s řidičem (mm) 135 135 135 135 135 135 135

Objemy

Počet míst k sezení 5 5 5 5 5 5 5

Objem palivové nádrže (l) 65 65 65 65 65 65 65

Objem zavazadlového prostoru (l) 467 467 467 467 467 467 467

Hmotnost

Provozní hmotnost* 1498–1571 1528–1602 1550–1640 1586–1672 1612–1702 1685–1770 1645–1729

Maximální hmotnost 1935 1960 1995 2030 2030 2110 2060

Maximální hmotnost brzděného/ 
nebrzděného přívěsu 1500/500 1500/500 1600/500 1600/500 1700/500 1100/500 1700/500

Maximální zatížení střechy 60 60 60 60 60 60 60



SEDAN

Technické  
specifikace

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Executive  

Type-S

S 
Executive 

Type-S 

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive 

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 

 Executive 

S 
Executive 

Type-S

2.0 i-VTEC 2.0 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.2 i-DTEC 2.2 i-DTEC
 

2.2 i-DTEC (180k)

Rozměry a disky kol

Rozměr pneu 215/60 R16 95V (92V**) S, Comfort,  
Elegance

S,  
Elegance × × S, Comfort,  

Elegance
S, Comfort,  
Elegance ×

Rozměr disku 16 x 6 1/2J ET50

Rozměr pneu 225/50 R17 95V Lifestyle,  
Executive

Lifestyle,  
Executive

S,  
Executive

S,  
Executive

Lifestyle,  
Executive

Lifestyle,  
Executive

S,  
ExecutiveRozměr disku 17 x 7 1/2J ET55

Rozměr pneu 225/45 R18 95V S,  
Executive

S,  
Executive

S,  
ExecutiveRozměr disku 18 x 7 1/2J ET55

Rozměr pneu 235/45 R18 95V
× × Type-S Type-S × × Type-S

Rozměr disku 18 x 8J ET 55

Dojezdové kolo • • • • • • •

*  v závislosti na zvolené výbavě;                   **  jen 2.0 i-VTEC
Ceny a specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění!

• standardní výbava     výbava na přání    × není v nabídce

*  nelze objednat s motorem 2.0 i-VTEC       ** motory 2.4 i-VTEC a 2.2 i-DTEC 180k standardně se 17" koly z lehkých slitin
ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, EBA – elektronický brzdový asistent, VSA – stabilizační systém, TSA – systém stabilizace jízdy s přívěsem
Ceny a specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění!
Ceník originálního příslušenství je k dispozici u dealerů.

• standardní výbava     výbava na přání    × není v nabídce

Přehled výbav
SEDAN

S Comfort Elegance Lifestyle Executive Type-S

Bezpečnostní prvky

ABS + EBD + EBA + VSA + TSA • • • • • •

Airbagy – čelní, hlavové, boční • • • • • •
Možnost deaktivace čelního airbagu u spolujezdce • • • • • •

Předpínače bezpečnostních pásů • • • • • •

Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech • • • • • •

Aktivní elektrický posilovač řízení • • • • • •

Pokročilý systém podpory řízení:*

Systém pro udržování v jízdním pruhu (LKAS)

× × ×Systém pro zmírnění následků nehody (CMBS)

Adaptivní tempomat (ACC)

Ochrana vozu

Dálkově ovládané centrální zamykání + Imobilizér • • • • • •

Alarm × × • • • •

Vnitřní výbava

Multiinformační display + systém připomenutí servisu 
Honda • • • • • •

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná 
zrcátka • • • • • •



Přehled výbav
SEDAN

S Comfort Elegance Lifestyle Executive Type-S

Vnitřní výbava

Elektrické ovládání oken • • • • • •

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče/spolujezdce ×/× •/× •/• •/• •/• •/•

Nastavitelná tuhost bederní opěrky sedadla  
řidiče/spolujezdce ×/× •/× •/• •/• •/• •/•

Stěrače s dešťovým senzorem × × • • • •

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou × × • • • •

Komfortní výbava

Duální automatická klimatizace • • • • • •

Tempomat × • • • • •

Kožený volant/řadící páka × × •/• •/• •/• •/•

Vyhřívaná přední sedadla × × × • • •

Parkovací senzory (vpředu i vzadu) × × × • • •

Kožený interiér + el. nastavitelné sedadlo řidiče  
(s pamětí) a spolujezdce × × × × • ×

Sportovní interiér Type-S (+ hliníkové sportovní pedály 
a řadící páka) × × × × × •

Elektricky ovládané střešní okno × × × × • ×

Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce s automatickým 
náklonem při zařazení zpátečky × × × × • •

DVD satelitní navigace + parkovací kamera
× × ×

Inteligentní duální klimatizace

Vnější výbava

Sportovní nárazníky a boční prahové lišty × × × × × •

Přední mlhová světla × × • • • •

Bi-HID světlomety + ostřikovače předních světel × × × • • •

Automatické přepínání dálkových světel (HSS) × × × • • •

Aktivní přední světlomety (ACL) × × × • • •

Audio

Autorádio s podporou MP3/Prémiový autiosystém  
s 6CD ×/× •/× •/× ×/• ×/• ×/•

HFT Bluetooth Hands Free × × • • • •

Zabudované reproduktory (počet) + subwoofer 6 6 6 9+1 9+1 9+1

Konektor vstupu AUX/USB (kompatibilní  
s přehrávači iPod) ×/× •/× •/• •/• •/• •/•

Kola

16" kola z lehkých slitin •** • • × × ×

17" kola z lehkých slitin • • ×

18" kola z lehkých slitin •

*  nelze objednat s motorem 2.0 i-VTEC       ** motory 2.4 i-VTEC a 2.2 i-DTEC 180k standardně se 17” koly z lehkých slitin
ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, EBA – elektronický brzdový asistent, VSA – stabilizační systém, TSA – systém stabilizace jízdy s přívěsem
Ceny a specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění!
Ceník originálního příslušenství je k dispozici u dealerů.

• standardní výbava     výbava na přání    × není v nabídce



*  v závislosti na zvolené výbavě;                   **  jen 2.0 i-VTEC

TourEr

Technické  
specifikace

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Executive 

Type-S

S 
Executive 

Type-S

S 
 Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Executive 

Type-S

2.0 i-VTEC 2.0 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.2 i-DTEC 2.2 i-DTEC
 

2.2 i-DTEC (180k)

Motor

Převodovka 6MT 5AT 6MT 5AT 6MT 5AT 6MT

Pohon

Zdvihový objem (cm3) 1997 1997 2354 2354 2199 2199 2199

Maximální výkon kW (k) 115 (156) 115 (156) 148 (201) 148 (201) 110 (150) 110 (150) 132 (180)

při otáčkách (1/min) 6300 6300 7000 7000 4000 4000 4000

Maximální točivý moment (Nm) 192 192 234 230 350 350 380

při otáčkách (1/min) 4100–5000 4100–5000 4300–4400 4200–4400 2000–2750 2000–2750 2000–2750

Počet válců 4 4 4 4 4 4 4

Počet ventilů 16 16 16 16 16 16 16

Rozvod ventilů SOHC i-VTEC SOHC i-VTEC DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC DOHC DOHC DOHC

Maximální rychlost (km/h) 215 212 227 227 212 207 220

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)* 9,7–10,1 10,7–11,1 7,8–8,0 9,4–9,6 9,1–9,6 10,0–10,1 8,5–8,7

Spotřeba

Typ paliva (minimální oktanové číslo) Benzín (95) Benzín (95) Benzín (95) Benzín (95) Diesel Diesel Diesel

Emise EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5

CO2 (g/km)* 163–166 170–173 201 199 143–146 164–167 150

Spotřeba paliva (l/100 km)* – město 9,2 10,2 11,6 12,2 6,9–7,0 8,2–8,3 7,2

Spotřeba paliva (l/100 km)* – mimo město 5,8–6,0 5,7–5,9 7 6,5 4,6–4,7 5,2–5,3 4,9

Spotřeba paliva (l/100 km)* – kombinovaná 7,0–7,2 7,3–7,5 8,7 8,6 5,5–5,6 6,3–6,4 5,7

Rozměry

Délka vozu (mm) 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750

Šířka vozu (mm) 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Šířka vozu – včetně vnějších zpětných  
zrcátek (mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Výška vozu (mm) 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470

Rozvor náprav (mm) 2705 2705 2705 2705 2705 2705 2705

Světlá výška – vůz s řidičem (mm) 135 135 135 135 135 135 135

Objemy

Počet míst k sezení 5 5 5 5 5 5 5

Objem palivové nádrže (l) 65 65 65 65 65 65 65

Objem zavazadlového prostoru (l) 406 406 406 406 406 406 406

Hmotnost

Provozní hmotnost* 1550–1635 1578–1656 1603–1704 1639–1736 1668–1773 1743–1836 1699–1785

Maximální hmotnost 1990 2015 2050 2085 2100 2180 2125

Maximální hmotnost brzděného/ 
nebrzděného přívěsu 1500/500 1500/500 1600/500 1600/500 1700/500 1100/500 1700/500

Maximální zatížení střechy 80 80 80 80 80 80 80



TourEr

Technické  
specifikace

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Elegance 
Lifestyle 
Executive

S 
Executive  

Type-S

S 
Executive 

Type-S 

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 
Executive 

S 
Comfort 
Elegance 
Lifestyle 

 Executive 

S 
Executive 

Type-S

2.0 i-VTEC 2.0 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.4 i-VTEC 2.2 i-DTEC 2.2 i-DTEC
 

2.2 i-DTEC (180k)

Rozměry a disky kol

Rozměr pneu 215/60 R16 95V (92V**) S, Comfort,  
Elegance

S,  
Elegance × × S, Comfort,  

Elegance
S, Comfort,  
Elegance ×

Rozměr disku 16 x 6 1/2J ET50

Rozměr pneu 225/50 R17 95V Lifestyle,  
Executive

Lifestyle,  
Executive

S,  
Executive

S,  
Executive

Lifestyle,  
Executive

Lifestyle,  
Executive

S,  
ExecutiveRozměr disku 17 x 7 1/2J ET55

Rozměr pneu 225/45 R18 95V S,  
Executive

S,  
Executive

S,  
ExecutiveRozměr disku 18 x 7 1/2J ET55

Rozměr pneu 235/45 R18 95V
× × Type-S Type-S × × Type-S

Rozměr disku 18 x 8J ET 55

Dojezdové kolo • • • • • • •

*  v závislosti na zvolené výbavě;                   **  jen 2.0 i-VTEC
Ceny a specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění!

• standardní výbava     výbava na přání    × není v nabídce

*  nelze objednat s motorem 2.0 i-VTEC       ** motory 2.4 i-VTEC a 2.2 i-DTEC 180k standardně se 17" koly z lehkých slitin
ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, EBA – elektronický brzdový asistent, VSA – stabilizační systém, TSA – systém stabilizace jízdy s přívěsem
Ceny a specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění!
Ceník originálního příslušenství je k dispozici u dealerů.

• standardní výbava     výbava na přání    × není v nabídce

Přehled výbav
TourEr

S Comfort Elegance Lifestyle Executive Type-S

Bezpečnostní prvky

ABS + EBD + EBA + VSA + TSA • • • • • •

Airbagy – čelní, hlavové, boční • • • • • •
Možnost deaktivace čelního airbagu u spolujezdce • • • • • •

Předpínače bezpečnostních pásů • • • • • •

Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech • • • • • •

Aktivní elektrický posilovač řízení • • • • • •

Pokročilý systém podpory řízení:*

Systém pro udržování v jízdním pruhu (LKAS)

× × ×Systém pro zmírnění následků nehody (CMBS)

Adaptivní tempomat (ACC)

Ochrana vozu

Dálkově ovládané centrální zamykání + Imobilizér • • • • • •

Alarm × × • • • •

Vnitřní výbava

Multiinformační display + systém připomenutí servisu 
Honda • • • • • •

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná 
zrcátka • • • • • •



Přehled výbav
TourEr

S Comfort Elegance Lifestyle Executive Type-S

Vnitřní výbava

Elektrické ovládání oken • • • • • •

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče/spolujezdce ×/× •/× •/• •/• •/• •/•

Nastavitelná tuhost bederní opěrky sedadla  
řidiče/spolujezdce ×/× •/× •/• •/• •/• •/•

Stěrače s dešťovým senzorem × × • • • •

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou × × • • • •

Komfortní výbava

Duální automatická klimatizace • • • • • •

Tempomat × • • • • •

Kožený volant/řadící páka × × •/• •/• •/• •/•

Vyhřívaná přední sedadla × × × • • •

Parkovací senzory (vpředu i vzadu) × × × • • •

Kožený interiér + el. nastavitelné sedadlo řidiče  
(s pamětí) a spolujezdce × × × × • ×

Sportovní interiér Type-S (+ hliníkové sportovní pedály 
a řadící páka) × × × × × •

Elektricky ovládané střešní okno × × × × • ×

Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce s automatickým 
náklonem při zařazení zpátečky × × × × • •

Elektrické otevírání 5. dveří s dálkovým ovládáním × × × • • •

DVD satelitní navigace + parkovací kamera
× × ×

Inteligentní duální klimatizace

Vnější výbava

Podélný střešní nosič • • • • • •

Přední mlhová světla × × • • • •

Bi-HID světlomety + ostřikovače předních světel × × × • • •

Tmavá boční a zadní skla × × × • • •

Automatické přepínání dálkových světel (HSS) × × × • • •

Aktivní přední světlomety (ACL) × × × • • •

Sportovní nárazníky a boční prahové lišty × × × × × •

Audio

Autorádio s podporou MP3/Prémiový autiosystém  
s 6CD ×/× •/× •/× ×/• ×/• ×/•

HFT Bluetooth Hands Free × × • • • •

Zabudované reproduktory (počet) + subwoofer 6 6 6 9+1 9+1 9+1

Konektor vstupu AUX/USB (kompatibilní  
s přehrávači iPod) ×/× •/× •/• •/• •/• •/•

Kola

16" kola z lehkých slitin •** • • × × ×

17" kola z lehkých slitin • • ×

18" kola z lehkých slitin •

*  nelze objednat s motorem 2.0 i-VTEC       ** motory 2.4 i-VTEC a 2.2 i-DTEC 180k standardně se 17” koly z lehkých slitin
ABS – protiblokovací systém brzd, EBD – rozdělovač brzdné síly, EBA – elektronický brzdový asistent, VSA – stabilizační systém, TSA – systém stabilizace jízdy s přívěsem
Ceny a specifikace se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění! Ceník originálního příslušenství je k dispozici u dealerů.

• standardní výbava     výbava na přání    × není v nabídce



06 CO2

07 I-DTEC

05  SySTéM PRO ZMíRňOVáNí NáSLEDKů 
NEHODy (CMBS)

02 ADAPTIVNí TEMPOMAT (ACC)

04 BLUETOOTH®

Systém pro zmírňování následků nehody (CMBS) byl 
speciálně navržen s důrazem na to, aby dokázal řidiče 
upozornit na hrozící srážku nebo – pokud je již nehoda 
nevyhnutelná – snížit závažnost nárazu prostřednictvím 
automatické aktivace brzd. „Okem“ systému je radarový 
vysílač umístěný za mřížkou chladiče. Radar neustále 
vysílá své signály a vracející se odrazy jsou analyzovány. 
Jestliže systém rozpozná jiný automobil nebo překážku 
na vozovce, stanoví vzdálenost a rychlost, s jakou se 
Accord k překážce blíží. Překročí-li tato rychlost určitou 
mezní hodnotu, systém řidiče neprodleně upozorní 
blikajícím indikátorem na přístrojovém panelu a zvukovou 
výstrahou. Pokud řidič nereaguje a rychlost nesníží, systém 
automaticky několikrát přitáhne bezpečnostní pás řidiče 
a začne lehce brzdit. V okamžiku, kdy systém zjistí, že 
čelní srážka je nevyhnutelná a že řidič přesto nepodnikl 
žádné kroky k jejímu odvrácení, dojde k pevnému přitažení 
bezpečnostních pásů na obou předních sedadlech 
a systém začne automaticky intenzivně brzdit. Tato 
automatická funkce má za cíl snížit rychlost nárazu, úroveň 
poškození vozidla a snížit závažnost poranění osob.

Adaptivní tempomat ACC využívá informace z radaru 
pracujícího v pásmu milimetrových vln, který je umístěn za 
mřížkou chladiče. Na základě informací z radaru sleduje 
systém vzdálenost od vozidla vpředu, zatímco ostatní 
čidla ve vozidle poskytují údaje o jízdním stavu vozu. 
Kromě udržování nastavené rychlosti dokáže adaptivní 
tempomat ACC automaticky regulovat rychlost vozidla 
tak, aby byl udržován nastavený rozestup od automobilu 
jedoucího vpředu ve stejném pruhu, čímž snižuje 
náročnost jízdy po dálnici (nebo na podobných typech 
silnic) a zvyšuje komfort i bezpečnost řidiče. Adaptivní 
tempomat ACC funguje za předpokladu, že jsou splněny 
všechny následující podmínky:
– rychlost vozidla je nastavena mezi 30 a 180 km/h 
– hlavní spínač je zapnut

Bezdrátová sada hands-free s technologií Bluetooth® 
(HFT) umožňuje řidiči přijímat a uskutečňovat hovory, aniž 
by musel sejmout ruce z volantu. Reproduktor a mikrofon 
ve vozidle se ovládají tlačítky na volantu. Telefonování za 
jízdy je díky tomu bezpečnější.

Při konstrukci Hondy Accord byla využita inovativní 
konstrukce karosérie, která má v případě čelního 
nárazu za úkol snižovat působení sil na cestující. 
Konstrukce Hondy Accord využívající technologie 
nárazové kompatibility (ACE) rozkládá a pohlcuje energii 
nárazu do velké části karosérie, čímž zvyšuje ochranu 
kabiny a zvyšuje úroveň bezpečnosti všech cestujících. 
Technologie ACE navíc pomáhá snižovat důsledky při 
srážce vozidel různých velikostí. Konstrukce Hondy 
Accord snižuje síly nárazu působící na druhé vozidlo, a to 
včetně nejmenších typů automobilů.

Systém ABS zabraňuje zablokování kol při nouzovém 
brzdění, čímž se snižuje možnost smyku na mokrém, 
zledovatělém nebo nezpevněném povrchu, zatímco řidič 
má stále kontrolu nad řízením.

Oxid uhličitý je jedním z výfukových plynů, který po-
dle přesvědčení mnohých představuje jednu z příčin 
skleníkového efektu. Čím jsou emise CO2 nižší, tím lépe 
pro životní prostředí. 

Motor Honda i-DTEC – kde „i“ znamená „inteligentní“ – je 
vybaven nejmodernějším systémem přímého vstřikování 
common rail nové generace a technologií variabilní 
geometrie lopatek turbodmychadla. Výsledkem je výrazně 
tišší a hladší chod, vyšší výkon a nižší spotřeba paliva 
v porovnání s běžnými dieselovými motory.

10  SATELITNí NAVIgAČNí SySTéM 
S ROZPOZNáVáNíM HLASU

Satelitní navigační systém využívající mapových 
podkladů uložených na disku DVD vám při jízdě předává 
hlasové pokyny o směru jízdy a zobrazuje vaši pozici na 
mapě. Na disku DVD jsou navíc uloženy důležité body, 
jako jsou například čerpací stanice, což vám usnadní 
orientaci v neznámé oblasti. Systém dokáže rozpoznat 
až 550 hlasových příkazů včetně celé řady pokynů 
pro nastavení audiosystému a klimatizace, takže řidič 
může všechny tyto systémy ovládat, aniž by byl nucen 
sejmout ruce z volantu.

Systém rozpoznává značení jízdního pruhu zpracováním 
obrazu z C-MOS kamery umístěné za čelním sklem. Na 
základě získaných informací systém vypočítává optimální 
sílu do řízení potřebnou pro udržení vozidla v daném 
jízdním pruhu a pomocí točivého momentu do volantu 
pomáhá vozidlo udržovat ve středu jízdního pruhu. Na 
nebezpečí nechtěného přejetí čáry ohraničující jízdní pruh 
systém upozorní souvislým zvukovým signálem. Systém 
pro udržování jízdního pruhu funguje za předpokladu, že 
jsou splněny následující podmínky: 
– na silnicích s vyznačeným pravým a levým jízdním 
pruhem (značení musí být dobře viditelné)
– na dálnicích nebo na silnicích dálničního typu 
– řidič musí udržovat kontakt s volantem – pokud systém 
nerozpozná vliv řidiče na řízení, automaticky se vypne 
– nejsou aktivovány ukazatele změny směru jízdy 
– síla, kterou řidič vynaloží na otáčení volantem, neukazuje 
na náhlý manévr spojený se změnou jízdního pruhu

01 PROTIBLOKOVACí SySTéM BRZD (ABS)

03  TECHNOLOgIE NáRAZOVé  
KOMPATIBILITy (ACE)

TSA společně se systémem VSA pomáhá zvyšovat 
bezpečnost jízdy při vlečení přívěsu. Na základě informací 
z různých čidel, která běžně používá systém VSA, je 
systém TSA schopen snížit výkon motoru nebo aktivovat 
brzdy s cílem stabilizovat jak vozidlo samotné, tak 
připojený přívěs.

Systém pro automatické přepínání dálkových světel 
vyhodnocuje situaci v okolí vozidla a podle potřeby světla 
automaticky přepne. Pokud zapnete ukazatel změny směru 
jízdy nebo otočíte volantem, aktivní světlomety osvětlí 
prostor zatáčky, do které s vozidlem vjíždíte.

41       Slovník pojmů

08  SySTéM STABILIZACE JíZDy 
S PříVěSEM (TSA)

09  SySTéM PRO UDRžOVáNí V JíZDNíM 
PRUHU (LKAS)

11  SySTéM PRO AUTOMATICKé 
PřEPíNáNí DáLKOVýCH SVěTEL



JEDINÝ MALÝ KROK
Největší sny často mají malé rozměry. Příkladem je ASIMO: náš humanoidní robot. 
ASIMO je 130 cm vysoký a je vybaven nejmodernějšími technologiemi, které mu umožňují 
běhat a rozpoznávat osoby v okruhu 360°. Věříme, že v budoucnu bude ASIMO moci 
nabídnout druhý pár očí, uší, rukou či nohou lidem, kteří budou potřebovat zvláštní pomoc.
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Účelem této brožury je představit vám novou Hondu Accord. 

Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích

doporučujeme konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným

dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá

na konkrétním vybavení zobrazeném v této brožuře.

JEZdĚTE BEZPEČNĚ

Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte

s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá

předvídat • Pozorujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte včas • 

Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost 

a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče

Honda Česká republika, spol. s r. o.
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5

Tel.: +420 257 100 111, fax: +420 257 100 112
www.honda.cz AC
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