i-VTEC – ай-Вітек; Executive – Іґзек`ютів; DOHC – Ді Оу Ейч Сі; ABS – Ей Бі Ес; EBD – І Бі Ді; Brake Assist – Брейк Ассіст; VSA – Ві Ес Ей; HSA – Ейч Ес Ей; CMBS – Сі Ем Бі Ес; Lane Watch – Лейн Вотч; CD – Сі Ді; MP3 – Ем Пі 3; USB – Ю Ес БІ; Eco Assist – Еко Ассіст; HFT Bluetooth – Ейч Еф Ті Блютус; Honda Connect - Хонда коннект,
CVT - Сі Ві Ті, Smart Entry - Смарт Ентрі.

• — доступно в комплектації;
 — Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів.

Технології та комфорт

Система дистанційного запуску двигуна

Мультимедійна система Honda Connect

Підігрів переднього і заднього ряду сидінь

Кольори та види оббивки салону
Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо відрізнятися від того, як вони виглядають насправді.
Crystal Black
Pearl

Lunar Silver
Metallic

чорний колір салону

White Orchid
Pearl

чорний або кремовий колір салону

Cobalt Blue
Pearl

чорний колір салону

Polished Metal
Metallic

Modern steel
Metallic

Чорний колір салону

Urban Titanium
Metallic

Шкіряний салон

Ваш уповноважений дилер:

Accord
У буклеті зображено модель Accord комплектації Executive. Реалізація продукції Honda, її гарантійне та післяпродажне обслуговування здійснюється через мережу уповноважених дилерів ТОВ «Прайд Мотор». Виробник залишає за собою право
будь-яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень чи зобов’язань зі свого боку. Проте ми робимо усе можливе, щоб інформація, викладена у цьому буклеті, була повною та достовірною. Просимо також
звернути увагу, що на деяких фотографіях може бути зображено моделі та комплектації, не представлені на ринку України. Хоча ми докладаємо усіх зусиль, щоб надати вам точну інформацію про технічні характеристики виробу, макетування
і друк здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, відповідно, буклет може не відображати усіх змін у конструкції або умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати певний виріб, радимо обговорити деталі з
уповноваженим дилером Honda, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних опцій, представлених у цьому буклеті.

ТОВ «Прайд Мотор»
www.honda.ua
1. Лунар Сілвер Металік; 2. Крістал Блек Перл; 3. Вайт Оркід Перл; 4. Модерн Стіл Металлік

Офіційний дистриб’ютор
Honda Motor Co.,Ltd в Україні
ТОВ «Прайд Мотор»
www.honda.ua
Honda Motor Co., Ltd — Хонда Мотор Ко., ЕлТіДі; Honda: The Power of Dreams — Хонда: Сила мрій; Accord — Аккорд

Оновлена модель флагманського седана
Honda Accord була представлена на огляд
публіки на початку 2017 року на ринку США
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та вже зараз, офіційний дистриб’ютор в
Україні - компанія Прайд Мотор, офіційно
презентує Accord 2017 модельного року в
Україні.
Довгоочікувана
сучасною,
Honda

Accord

елегантним

новинка

спортивною
2017

стала

більш

та

економічною.

року

відрізняється

дизайном,

більш

жорстким

кузовом, переналаштованим шасі, а також
розширеним переліком опцій. Зміни також
включають нову світлодіодну передню та
задню

світлотехніку,

розширений

набір

преміальних функцій і технологій.
В

процесі

фейсліфтингу

новий

Accord

істотно змінився. Новинка стала виглядати
більш динамічно за рахунок гострих граней
і рубаних форм. Багатопрофільний передній
бампер з інтегрованими повітрозабірниками
і світлодіодними протитуманними ліхтарями
вдало гармонує з новою фірмовою решіткою
радіатора з алюмінію і витонченими LEDфарами. Доповнюють бездоганний вигляд
Honda Accord елегантні 18-дюймові колісні
диски нового дизайну. для Honda Accord
-

для

підключення

зовнішнього

джерела

стандарту USB / iPod®, датчиками світла
і дощу, круїз-контролем, мультимедійним
Зображено модель: Civic седан у кольорі White Orchid Pearl, Carnelian Red Pearl, Polished Metal Metallic.

дисплеєм з системою Honda Connect.
Автомобіль також обладнаний системою
оповіщення про аварійну зупинку (ESS)
та системою автоматичного перемикання
дальнього світла (HSS). Особливо варто
відзначити інноваційну систему LaneWatch
™. Камера, що встановлена в нижній частині
правого дзеркала, передає зображення

пропонується нова гамма кольорів.
Відповідно

до

більш

спортивної

та

динамічної зовнішнісності Honda Accord,
інженери
над
моделі.

компанії

створенням
Автомобіль

багато

попрацювали

нового
дозволить

характеру
отримати

максимальне задоволення від водіння в будьяких дорожніх умовах. Завдяки збільшенню
жорсткості несучої структури кузова, Accord
вражає

відточеною

керованістю.

Цьому

сприяють нові високоефективні пружини і
амортизатори, а також нові налаштування
електричного підсилювача керма.
Оновлений Accord доступний з 2,4-літровим
двигуном DOHC i-VTEC потужністю 188 к.с.
У порівнянні з попередником він став не
тільки могутнішим і легшим, але й набагато
економічнішим завдяки системі Eco Assist ™.
Респектабельний бізнес-седан від Honda,
Accord пропонує покупцям високий рівень
оснащення і безліч передових технологій.
Автомобіль

оснащений

що засвідчує вашу присутність раніше за вас
Часом речам під силу розказати про їхнього власника
швидше за нього самого. Так, обручка на безіменному пальці
миттєво вкаже на сімейний стан, списаний вщент щоденник
повідомить про організованість, а елегантне вбрання
свідчитиме про неабиякий смак.
Натхненні прагненням розповісти про вас більше, розкрити
ваші емоції, передвістити ваш день прийдешній, —
ми створили Accord.

“Хоч життя і коротке, але чим більша швидкість, тим
довшим і насиченішим воно здається”.
Соічіро Хонда

системою

безключового доступу Smart Entry, портами
Honda – Хонда; Accord – Аккорд; Lane Watch – Лейн Вотч; Bluetooth – Блютус; HFT – Ейч Еф Ті; DVD – Ді Ві Ді; Eco Assist – Еко Ассіст.
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