


VISUAL URBANO E INTELIGENTE

O Novo Honda City foi projetado pensando no que você valoriza

em um carro para o seu dia a dia. É um sedã com um design elegante,

linhas fluidas e aerodinâmicas, faróis full LED com DRL integrado e 

novas lanternas em LED.

Por dentro ele traz um ambiente moderno, funcional e sofisticado, 

amplo espaço interno e central multimídia de 7’’ multi-touchscreen com 
navegador e interfaces Android Auto™ e Apple CarPlay para
smartphone. Todos os detalhes foram pensados para tornar o seu 

momento de dirigir mais agradável.

Dentro do Novo 
Honda City você
encontra conforto
e sofisticação.

Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.



Une todos os estilos.

Só um carro que 
acompanha seu ritmo 
pode proporcionar 
grandes momentos.
Seja para compromissos de trabalho ou lazer, o Novo Honda City está 
preparado para acompanhar o seu ritmo.  O motor 1.5l 16V SOHC 
i-VTEC FlexOne de 116cv combina melhor desempenho e eficiência, 
com menos consumo de combustível. Aliado à moderna transmissão 
automática CVT (continuamente variável) é possível desfrutar de uma 
condução mais suave, enquanto os comandos de Paddle Shift, com 
borboletas no volante que simulam 7 velocidades, proporcionam mais 
emoção ao dirigir.
Para sua comodidade, o Piloto automático (cruise control) permite 
ajustar a sua velocidade ideal, deixando a sua viagem mais prazerosa.
O Novo Honda City une desempenho e eficiência para você explorar o 
máximo do carro.

Conforto em todas
as situações.

CONFORTO EFICIÊNCIA ESPECIFICAÇÕES

SEGURANÇA

CORES

DESIGN 

CONECTIVIDADE

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES
Motor em alumínio

Potência (cv/rpm) - Gasolina/Etanol 

Torque máximo (kgf.m/rpm) - Gasolina/ Etanol 

Tração

Transmissão manual de 5 velocidades

Transmissão automática do tipo CVT 

Rodas (pol)

Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)

Suspensão dianteira

Suspensão traseira

Comprimento (mm)

Altura (mm)

Distância entre eixos (mm)

Largura (mm)

Peso Bruto Total (Kg) MT/CVT

Capacidade do tanque de gasolina (L)

Volume do porta-malas (L) 

Airbags

Estrutura de deformação progressiva ACETM com Barras de proteção lateral

Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor

Sistema ABS (Antilock Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution)

Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantis

Ar-condicionado

Câmera de marcha a ré multivisão com guias de referência

DRL (Daytime Running lights) em LED integrado ao farol

Conjunto Ótico FULL LED: Faróis e Lanterna em LED

Farol de neblina

Lanterna traseira em LED

Multimídia 7’’ multi-touchscreen com interface para smartphones Android Auto™ e Apple CarPlay2

Audio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth)

Piloto automático (cruise control)

Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) 

Volante Multifuncional com acabamento em couro3

Volante com ajustes do sistema de som

Alto-falantes

Tweeters

Painel de instrumentos com iluminação Bluemeter

Computador de bordo multifunções 

Revestimento dos bancos

Apoio central de braço com revestimento em couro3

Sistema de rebatimento dos bancos (60/40)

Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas e fechamento dos vidros

Retrovisores elétricos na cor do veículo

Retrovisor com rebatimento elétrico

Personal*
1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

115/6000 - 116/6000

15.3/4800

Dianteira

-

•

Aço - aro 15’’

•

MacPherson

Barra de torção

4.455

1.485

2.600

1.695

1520

46

485+51=5361

2 airbags (frontais)

•

•

•

•

manual

-

•

-

-

-

-

-

•

-

-

-

4x

-

•

•

tecido

-

-

•

com luz indicadora de direção

-

DX
1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

115/6000 - 116/6000

15.3/4800

Dianteira

•

-

Liga leve - aro 15’’

•

MacPherson

Barra de torção

4.455

1.485

2.600

1.695

1460

46

485+51=5361

manual

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

2x

-

-

•

tecido

-

-

•

•

-

2 airbags (frontais)

•

•

•

•

6 airbags (frontais, laterais e de cortina).

digital FULL Touchscreen

•

•

•

•

•

com navegador

-

•

com função Voice Tag

•

•

4x

4x

•

•

couro3

•

•

•

com luz indicadora de direção

•

6  airbags (frontais, laterais e de cortina)

•

•

•

•

EXL
1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

115/6000 - 116/6000

15.3/4800

Dianteira

-

com Paddle Shifts

Liga leve - aro 16’’

•

MacPherson

Barra de torção

4.455

1.485

2.600

1.695

1520

46

485+51=5361

digital FULL Touchscreen

•

•

-

•

•

•

-

•

com função Voice Tag

•

•

4x

4x

•

•

tecido

•

•

•

com luz indicadora de direção

-

4 airbags (frontais e laterais)

•

•

•

•

EX
1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

115/6000 - 116/6000

15.3/4800

Dianteira

-

com Paddle Shifts

Liga leve - aro 16’’

•

MacPherson

Barra de torção

4.455

1.485

2.600

1.695

1520

46

485+51=5361

manual

-

•

-

•

•

-

•

-

-

-

•

4x

-

-

•

tecido

-

•

•

•

-

2 airbags (frontais)

•

•

•

•

LX
1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

115/6000 - 116/6000

15.3/4800

Dianteira

-

•

Liga leve - aro 16’’

•

MacPherson

Barra de torção

4.455

1.485

2.600

1.695

1520

46

485+51=5361

Branco Tafetá Sólido Cinza Barium Metálico Prata Platinum Metálico

Azul Boreal Metálico Branco Estelar Perolizado Preto Cristal Perolizado
Multimídia de 7” com navegador e interface para smartphone.

Nova Grade Frontal. Novas rodas de 16 polegadas.

Lanternas Traseiras em LED.

Motor 1.5l 16V SOHC i-VTEC FlexOne
de 116cv.

Piloto automático (cruise control).O Novo Honda City é um carro de personalidade, 
desenvolvido para motoristas exigentes. 

O design e as linhas marcantes do carro agregam um toque de 
modernidade e sofisticação. A nova grade frontal cromada 
integrada ao novo desenho dos parachoques e das rodas de liga 
leve de 16 polegadas destacam toda sua esportividade.
O modelo ainda conta com novos faróis full LED com DRL 
(Daytime Running Light) integrado e lanternas traseiras em 
LED, que reforçam o estilo diferenciado do modelo e melhoram a 
visibilidade em qualquer ambiente.
O Novo Honda City une design com muita personalidade.

Um mundo de 
tecnologias ao 
alcance da sua mão.
A nova central multimídia de 7" multi-touchscreen com 
navegador e as interfaces Android Auto™ e Apple CarPlay 
para smartphones garante mais conectividade. Com interface mais 
intuitiva e amigável, você pode acessar apps de mapas, mensagens, 
além da sua biblioteca de música, de forma simples e rápida.

Faróis full LED com DRL integrado.

Painel Bluemeter com computador
de bordo multifunções.    

Sistema HFT (Hands-Free Telephone) com 
Voice Tag (Reconhecimento de Voz) para 
chamadas telefônicas, reprodução de 
músicas e outras funções.

Transmissão CVT (continuamente variável) com Paddle Shift.

Você com muita 
tranquilidade.
A combinação da direção elétrica, que melhora as condições de 
dirigibilidade, e também a câmera de ré multivisão (normal, angular 
e de cima para baixo), trazem mais praticidade para o seu dia a dia.
Em casos de emergência, o Novo Honda City foi projetado para 
garantir sua segurança, com a estrutura de deformação progressiva 

ACE™ (Advanced Compatibility Engineering), que absorve e 
distribui a energia de eventuais impactos uniformemente e os 6 
airbags (frontais, laterais e de cortina), que protegem a vida de 
todos os seus passageiros.
O modelo conta também com a eficiência do freio ABS (Antilock 
Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) que 
ajusta eletronicamente a força aplicada em cada roda, dando mais 
estabilidade ao veículo, bem como limpadores de para-brisa do tipo 
flat blade.
Com faróis full LED com DRL integrado, e setas indicadoras no 
retrovisor, o modelo proporciona mais tranquilidade no dia a dia. 
Já os faróis de neblina, garantem melhor visibilidade em situações 
adversas. O Novo Honda City une segurança e tranquilidade para 
você e sua família.
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Legenda: • (série) - (não disponível)

A Honda Automóveis do Brasil reserva-se o direito de modificar equipamentos, especificações técnicas, preços ou cores sem prévia notificação.
* Acessórios disponíveis para versão Personal: Central Multimídia de 2Din, com visor LCD 6,75” Polegadas, Touch Screen, Formato 16:9 Widescreen (TV Digital, AM/FM, USB, Bluetooth) e jogo de rodas liga leve aro 15”.   
1 485 litros acima da tampa assoalho mais 51 litros de espaço útil abaixo da tampa do assoalho.
2 Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.
3 Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.

Volante multifuncional com direção elétrica
progressiva e revestimento em couro. 

Porta-malas com 536 litros1. Ar-condicionado digital full touchscreen.

1 485 litros acima da tampa assoalho mais 51 litros de espaço útil abaixo da tampa do assoalho.

Design e
personalidade.

Para garantir ainda mais bem-estar nas cidades, o modelo ainda 
oferece espelhos retrovisores retráteis e ar-condicionado digital 
full touchscreen, basta um simples toque para ajustar a temperatura. 
Com o moderno volante multifuncional com direção elétrica 
progressiva e revestimento em couro, os principais comandos estão 
ao alcance das suas mãos.

O Novo Honda City une conforto e conveniência para tornar o seu dia 
a dia mais especial.

Perfeito para acompanhar seu dia a dia na cidade e também as 
viagens de fim de semana, o Novo Honda City oferece amplo 
espaço interno para acomodar confortavelmente 5 passageiros e um 
porta-malas com capacidade de 536 litros1 para carregar facilmente 
bagagens de diferentes tamanhos e formatos.

Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc. Android Auto é uma marca comercial da Google Inc.
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Para ouvir suas músicas preferidas, o sistema de entretenimento 
possui conexões com Bluetooth e entrada para cartão SD, USB e 
auxiliar P2, bem como um sistema de áudio com 4 alto-falantes e 4 
tweeters, proporcionando uma alta qualidade de som.
Para sua conveniência, o comando HFT (Hands-Free Telephone) 
com Voice Tag (Reconhecimento de Voz) permite você ainda 
atender e realizar chamadas, reproduzir músicas, acionar o 
AppleCarPlay ou Android Auto1, entre outras funções, sem tirar as 
mãos do volante e os olhos da pista.
Toda a praticidade fica a sua disposição no painel Bluemeter, 
com computador de bordo multifunções e indicador luminoso de 
condução econômica.

O Novo Honda City une tecnologia e inovação garantindo você 
estar conectado a todos momentos.

Câmera de marcha a ré.

Farol de neblina.

Venha fazer o test drive do Novo Honda City.
Descubra mais sobre o Novo Honda City no site.

www.honda.com.br/hondacity



honda.com.br/hondacity

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos ou especificações técnicas sem prévia notificação. Garantia de 3 anos 
sem limite de quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos 
ilustrativas. O sistema de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real do veículo, servindo apenas como referência. 

Trânsito seguro: eu faço a diferença.


