


Presenting The Honda City 2018 - A legacy that has 
time and again reinvented itself. With fresh wave of 
design and intuitive technology, the Honda City is 
indeed the best in its class.

هوندا سيتي 2018 - و التي مت الرتكيز فيها على إعادة تقدميها بصورة 
جديدة و مبتكرة مع نظم تكنولوجية بديهية، هوندا سيتي هي األفضل 

يف فئتها. 



The City exterior is familiar yet has a cool and sleek contour 
to it. The New City has a redesigned front fascia and has  
the new Honeycomb Grille that highlights the H mark 
incorporating Honda’s New Design Direction. 

The New City boasts of LED Day Time Running Lights 
giving it a classy look and alerting drivers of your presence. 
New Fog Lights with their wide and low beam enhance 
visibility when driving in dust storms or heavy fog. 

هوندا سيتى اجلديدة  تتميز بأضواء LED  تعمل خالل النهار و التى تعطيها 
أكرث أناقة وتنبه السائقني عن وجودكم.  أضواء الضباب اجلديدة مع شعاعها 
الواسعة واملركزة تعمل على تعزيز الرؤية عند القيادة يف ظروف العواصف 

الرتابية أو الضباب الكثيف.

تتصف هوندا سيتي مبنظرها اخلارجي املألوف و لديها خطوط خارجية قمة 
يف األناقة . لقد مت اعادة تصميم هوندا سيتي من الواجهة األمامية تتميز 

بتصميم جديد يشبهه خاليا النحل الذي يربز عالمة هوندا بتصميمها.



The New City’s contour is unmistakable and yet it surprises 
you. The taillights contribute to the redesigned bumper 
giving it a premium feel that immediately catches the eye. 
The New Trunklid Spoiler spruces up the rear appearance 
which can be noticed from far. 

تفاجئك اخلطوط اخلارجية لسيارة هوندا سيتى الفريدة من نوعها . تساهم 
املصابيح اخللفية يف إعادة تصميم املصد اخللفي الذى مينحها الشعور بالتميز 

الذي يلفت األنظار . كما يحتوي غطاء صندوق األمتعه على جناح لتعزيز املظهر 
اخللفي الذي ميكن مالحظته من بعيد. 



The New City’s interior is pure craftsmanship and gives 
a feeling of thoughtfulness for its passengers. A grand 
cabin space with a new interior color, ample leg room, 
rear a/c ducts, and ergonomically  designed cockpit,  
all come together to make your ride truly comfortable. 

يتميز التصميم الداخلي لهوندا سيتى  بالروعة و الدقة كما مينح شعورا 
من الراحه لركابها. مساحة كربى للمقصورة مع لون داخلى جديد ، مساحه 

واسعه لألقدام،  فتحات تكييف للمنطقه اخللفية  و مقصورة القيادة 
مصصمة بطريقة هندسية مبتكرة،   فتأتي كل هذه الصفات معا جلعل 

رحلتك يف غاية الراحة.



The Audio system’s display features a smart phone style interface. It also mirrors your smart 
phone when you connect it with a HDMI cable.

يحتوي النظام الصوتي على شاشة عرض متوافقة مع الهواتف الذكية. كما ميكنها أن تعكس ما يعرض على هاتفك الذكي عند 
.HDMI توصيله مع كابل

زر إيقاف أو تشغيل احملرك يتيح لك تشغيل أو إيقاف حمرك سيارة هوندا سيتى بكبسة زر واحدة.

املفتاح الذكى يتيح لك فتح أو غلق األبواب وذلك مبجرد ملسة خفيفة من يدك.

فتحات تكييف خلفية ومدخالت الشحن لتوفري الراحه و السهولة للركاب.

مدخل HDMI يساعد على  توصيل الهاتف الذكي اخلاص بك و يعكس ما به على شاشة العرض.

Smart Entry lets you lock or unlock the doors with just the a light touch of your hand.

Engine Start Stop Button enables you to just on or off the City with the push of a button.

The HDMI Port helps connect your smart phone and displays its screen on the display.

The rear air-conditioning outlets and charging ports offer comfort and convenience.

تقدم هوندا سيتي اجلديدة مزيجا من القوة مع املسؤولية جتاه البيئية. ناقل احلركة املتغري  )CVT( يربز 
األداء األمثل للمحرك، مما يعزز األداء الرياضي و متعة القيادة.

وتشمل ميزات السالمة األخرى:
الفرامل املانعة لالنغالق ABS تضمن لك السيطرة الكاملة على املقود لتجنب األخطار األماميه  •

•  نظام املساعده يف ثبات املركبة  VSAو الذي يساعد على توجيه السيارة يف احلاالت 
املفاجئة لتجنب أخطار احلوادث.  حيث يتم تفعيل الفرامل إىل العجالت بشكل فردي من أجل 

سيطرة أفضل و تفادي اإلنعطاف الزائد.
•  نظام املساعدة للفرامل EBA و الذي يعمل يف حاالت الطوارئ يعتمد على مدى سرعة 

السائق يف الضغط على دواسة الفرامل. حيث يعمل على تفعيل ضغط إضايف للفرامل 
لتنشيط ABS  يف الوقت املناسب. مما يؤدي إىل تقليل مسافة التوقف لتجنب أخطار 

التصادم.
•  النظام اإللكرتوين لتوزيع قوة الفرامل EBD الذي يضمن أن قوة الفرامل يتم توزيعها إيل األمام 

واخللف وفقا لعدد الركاب واألمتعة ااملتواجدة يف السيارة.

زر إيقاف أو تشغيل احملرك يتيح لك تشغيل أو إيقاف 
حمركt سيارة هوندا سيتى بكبسة زر واحدة.

حمرك 1.5 ليرت SOHC i-VTEC و ناقل احلركة املتغري   
CVT أوفر يف استهالك الوقود.

إضافة إيل توافرجميع أنظمة السالمة، قامت هوندا بتطوير أحدث املرافق 
اخلاصة بإختبارات التصادم و التي تضاهي الظروف الطبيعية و من ثم تصميم 

سيارات تضع سالمة الركاب يف املقام األول و ذلك باستخدام أحدث التقنيات.

The New City offers a combination of satisfying power with environment 
responsibility. The Continuously Variable Transmission (CVT) brings out 
optimal performance from the engine, resulting in a sporty yet exhilarating 
driving experience.

Paddle Shifters allow you to control the 
upshift or downshift of the gear box similar 
to a manual transmission.

The 1.5L SOHC i-VTEC engine and CVT 
deliver outstanding fuel economy. 

Next Generation Advanced Compatibility Engineering 
TM (ACE TM) body structure with new crash stoke 
design helps enhance occupant protection.

Other Safety Features Include:
•	 ABS: Anti Lock Brakes ensures you have full steering control to avoid the 

danger ahead.
•	 VSA: Vehicle Stability Assist helps when a sudden steering input  is 

required to avoid danger ahead. It applies the brakes  to the wheels 
individually in order to keep control and prevent the car from over turning.  

•	 EBA: Emergency Brake Assist looks at how quickly the driver has 
depressed the brake pedal. It applies additional brake pressure to activate 
ABS earlier. This can reduce the stopping distance to avoid  danger ahead. 

•	 EBD: Electronic Brake Force Distribution ensures brake force is applied 
to the front and rear according to the number of passengers and luggage 
being carried in the car.



Door Visor 
Door Visors allow you to enjoy some fresh 
air, even when the weather isn’t ideal.

Tablet Holder 
The stylish and convenient tablet 
holder can adapt to any size and 
position for easy usage.

Side Step Garnish-Illuminated 
The Illuminated Door Sill Trim dresses up the 
interior while helping protect the lower door 
sill from scuff marks. Blue LED lights illuminate 
the City logo when the door is open.

Wing Spoiler 
Give your new Honda an aerodynamic 
exclamation point with a Wing Spoiler 
that adds a customized sporty look.

Cargo Tray 
The Cargo Tray helps protect the 
floor in the rear storage area from 
accidental spills that can happen 
during sharp turns and quick stops.

Front and Rear Under Spoiler 
Front and Rear Under Spoiler in the City gives 
the City more aggressive and sporty look.

اجلناح األمامي واخللفي
اجلناح األمامي واخللفي على سيارة 

السيتي يعطيها أكرث إثارة و مظهرا رياضيا.

حامل الكمبيوتر اللوحي 
حامل الكمبيوتر اللوحي املالئم و األنيق و الذى ميكن 

أن يتمشى مع أي حجم و بكل سهولة استخدام.

زخارف العتبات اجلانبية - املضيئة
زخارف العتبات اجلانبية - املضيئة تغطي اجلزء 

الداخلي وحتمي عتبة الباب من اخلدوش. إن ضوء 
)ألليد( األزرق يضيء عالمة السيتي عند فتح الباب.

لوح حتميل األمتعة
تسهم يف حماية أرضية صندوق األمتعة اخللفي 

من االنسكاب العارض الذي يحتمل حدوثه عند 
الدوران احلاد أو االستخدام املفاجئ للمكابح.

جناح صندوق السيارة
جناح صندوق السيارة مينح هوندا اجلديدة 

ديناميكية هوائية رائعة و يضيف نظرة رياضية 
خمصصة.

حاجب األبواب  
يسمح لك حاجب األبواب باإلستمتاع ببعض الهواء 

النقي، حتى عندما يكون الطقس ليس مثاليا. 

ACCeSSoRIeS أكسسوارات





Honda Motor Co. Ltd reserves the right to change or modify equipment or specifications at any time without prior notice. Details, colours, descriptions and illustrations are for information purposes only. 
As specifications or equipment may vary in some countries, please check with your nearby Honda dealer.

حتتفظ شركة هوندا موتور احملدودة بحق تغيري أو تعديل التجهيزات أو املواصفات املذكورة يف أي وقت، ودون إشعار مسبق. كما أن الهدف من إيراد التفاصيل، األلوان، اإليضاحات والصور املبينة يتمثل يف توفري املعلومات األساسية فقط، ألن التجهيزات أو 
املواصفات قد تتغري يف بعض البلدان، لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لسيارات هوندا.
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