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THE NEW HONDA ACCORD
DRIVES YOU FORWARD

هوندا أكورد اجلديدة 
تقودكم إ� ا�مام



The New Accord Sports Grade in San Marino Red

فئةأكورد الرياضية اجلديدة باللون ا�حمر سان مارينو



Sporting Kinetic Body Lines, updated and sporty 
front-end styling and sleek new wheel designs, 
the redesigned Accord boasts the look of a 
modern sophisticated sedan. 

خطوط ديناميكية و رياضية للهيكل ، حتديث لتصميم الواجهة 
ا�مامية و تصميم أنيق و جديد ل�طارات .. هذه بعض من مزايا أكورد 

التي ُأعيد تصميمها مع إطاللة سيارة سيدان عصرية و أنيقة

THE ART OF
EVOLUTION

فن التقّدم والتطّور



Behind its redesigned distinctive grille and 
powerful LED headlights sits an advanced 
VTEC Turbo engine which ensures that it has 
the power to impress, coupled with a cabin full 
of technological innovations – Honda SensingTM 
on EX-L and 2.0T Sport Grade – the Accord is 
everything a sedan should be.

خلف الشبك ا�مامي املميز الذي ُأعيد تصميمه و ا�ضواء ا�مامية 
 .VTEC الساطعةلتتماشى مع احملرك الت§بو القوي بنظام الـ

تواكب ذلك مقصورة داخلية مليئة با°بتكارات و التقنيات احلديثة، مثل 
تقنية Honda Sensing ³ فئات الرياضة EX-L و 2.0T- إن 

أكورد هي ما يجب أن تكون عليه سيارة السيدان.



The 2021 Accord gets a refreshed styling 
with a new front bumper, restyled wider lower 
and upper grille, for even more sophisticated 
and sharper looks. The LED high and low 
beam headlights blend naturally to the solid 
wing and upper grille. 

Piano black accents added, starting with shark 
fin antennae, side mirrors, with the rear spoiler 
complimenting the piano black grille and upper 
door trims. The 18 inch machine polished 
wheels (only in Sport Grades) also continue 
with the piano black theme, making the new 
Sonic Gray Pearl color really stand out.

REFRESHED 
SOPHISTICATED 
STYLING

خضع تصميم أكورد إ¶ إعادة العمل عليه وجاء مع مصّد أمامي 
جديد، شبك علوي وسفلي أعرض أعيد تنظيمهما °طالالت أك¸ 
رقّي¿ وحّدة. ميتزج الشعاعان العلوي والسفلي ل¼ضواء ا�مامية 

نوع LED بشكل طبيعي مع اجلناح الصلب والشبك العلوي. 

متت إضافة ملسات بلون أسود بيانو، ابتداًء من هوائي زعنفة 
القرش، املرايا اجلانبية، مع اجلناح اخللفي الذي يكمل الشبك 

والتشطيبات العلوية ل¼بواب باللون ا�سود. كذلك، يتواصل 
مفهوم ا�سود بيانو ³ العجالت املصقولة قياس 18 بوصة(³ 

فئات الرياضة)، مما يجعل اللون الرمادي سونيك اجلديد يÍز حق¿

تصميم راٍق
أعيد جتديده

The New Accord Sports Grade in Sonic Gray Pearl

درجة أكورد الرياضية اجلديدة بلون سونيك جراي ب§ل



From its purposeful, muscular stance and 
integrated twin exhaust pipes, the 
redesigned Accord looks just as powerful 
and assertive in the car park as it does on 
the road. Its aerodynamically honed profile, 
along with dramatic rear LED lights add to 
its stunning aesthetics.

 من خالل وقفتها القوية والهادفة، واخملرج املزدوج املدمج
 �نابيب العادم، تبدو أكورد املعاد تصميمها قوية وحازمة ³

 مواقف السيارات كما هي متام¿ على الطريق. وُيضاف إ¶
 جمالياتها اخلّالبة إطاللتها ا�يروديناميكية احملّسنة، إ¶ جانب

.LED ا�ضواء اخللفية املذهلة نوع



From your supportive, contoured seats you will 
see why the Accord has one of the most 
spacious cabins in its class, with a wide, 
sweeping dashboard, a simple driver-friendly 
layout and great all-round visibility. We’ve also 
gone to great lengths to create a calm, quiet 
space so you can just relax and enjoy the drive.

YOUR SPACE
من املقاعد الداعمة التي حتيط بكم، سÓون سبب متتع أكورد 
بواحدة من أك¸ املقصورات رحابة ³ فئتها، مع لوحة عدادات 

واسعة وممتدة، تصميم بسيط وسهل لالستخدام من قبل 
السائق ورؤية شاملة ورائعة. كذلك، بذلنا جهودÖ كب§ة البتكار 

مساحة هادئة حتى تتمكنوا من االسÓخاء واالستمتاع بالقيادة.

مساحتكم



Full LED Headlights
The Bold Front End of the Accord is the result 
of a strong design elements and powerful LED 
Headlights and available LED Fog Lights (1.5L 
Sport Grade Onwards).

Dual-Outlet Exhaust
The aggressive dual-outlet exhaust is accented 
by elegant chrome finishers.

18-Inch Alloy Wheels
Sharp and Redesigned 18” inch new alloy wheels 
create a strong aesthetic statement and keep you 
grounded with a bold stance on the road. (Sport 
Grades)

Active Noise CancellationTM (ANC)
ANC detects unwanted low-frequency noise inside 
the cabin and cancels it out by producing opposing 
sounds from the speakers.

أضواء أمامية LED بالكامل
جاءت الواجهة ا�مامية اجلريئة �كورد ثمرة عناصر تصميم 

 LED قوية وأضواء ضباب نوع LED قوية وأضواء أمامية
(³ فئة Sport 1.5 وأعلى)

�رج ثنائي للعادم
تتم تعزيز ا°طاللة القوية للعادم مع Ùرج ثنائي بلمسات 

أخ§ة أنيقة من الكروم.

عجالت من ا�ملنيوم 18بوصة
متت إعادة تصميم العجالت من ا�ملنيوم اجلديدة واحلادة 

قياس 18بوصة لتعطي انطباع¿ بجمالية قوية وتبقيكم 
(Sport فئات) ثابتني مع وقفة جريئة على الطريق

(ANC) نظام احلد من الضوضاء
يعمل نظام احلد من الضوضاء على حتديد واكتشاف 

الضوضاء منخفضة الÓدد غ§ املرغوب فيها داخل 
املقصورة، ويلغيها عن طريق إصدار أصوات متعارضة من 

السماعات.

Specifications vary according to country. 
Please consult your local dealer for details.

تختلف املواصفات حسب الدولة. 
ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.



The Concert Hall Inspired Cabin allows for an uninterrupted view coupled 
with new advanced and sophisticated features that are convenient and easy 
to use. It is now equipped with wireless charging (EX-L Grade Onwards) and 
2 new Rear USB ports (EX Onwards) for easy and quick charging. It has an 
added safety features, the Rear Seat Reminder notification system.

QUIET AND ADVANCED 
INTERIOR

أجواء داخلية هادئة ومتطّورة
تسمح املقصورة املستوحاة من قاعات احلفالت املوسيقية برؤية متواصلة إ¶ جانب مزايا جديدة 

متطورة وراقية توفر الراحة إ¶ جانب سهولة استخدامها. واßن، جاءت Þهزة بشاحن السلكي (فئة 
EX-L وأعلى) ومبنفذين USB جديدين ³ اخللف (فئة EX وأعلى) لشحن سهل وسريع. كذلك، تتمتع 

مبزايا إضافية للسالمة وبنظام التذك§ باملقعد اخللفي.



Refined, spacious and intuitively designed. The Accord’s cockpit ensures that 
every feature is positioned just where you need it, to keep the driver in full 
control at all times. The clean and elegantly laid out dashboard presents 
advanced driving technology in the simplest of ways, placing essential 
information directly in the line of sight for instant readability. The Head-Up 
Display shows vital information such as speed, directions, incoming calls all 
in the drivers line of sight. 

WELL EQUIPPED
AND WELL THOUGHT OUT

¡ّهزة جّيد�
وّمت التفك¢ بها جّيد�

مصقولة، رحبة ومصممة بشكل بديهي. هذه هي مقصورة القيادة ³ أكورد التي تضمن وضع كل ميزة 
متام¿ حيث حتتاجون إليها، لكي يحافظ السائق على السيطرة الكاملة ³ جميع ا�وقات. تقدم لوحة 

العدادات املتميزة بتصميم واضح وأنيق تكنولوجيا متطّورة للقيادة بأبسط الطرق، مع عرض للمعلومات 
ا�ساسية مباشرة ³ خط الرؤية لقراءة فورية.

يوفر نظام العرض على الزجاج ا�مامي معلومات مهمة مثل السرعة، االجتاه واملكاملات الواردة، ويÍزها 
كّلها ³ خط رؤية السائق.



CLASS LEADING SPACE
We wanted to design a car for the real world, a car that is one 
of the most spacious in its class and is flexible enough to take 
all that life throws at it. The Accord has many thoughtful 
features like a lower opening trunk to make loading and 
unloading easier, versatile 60:40 split folding rear seats and a 
clever emergency trunk release.

رحابة رائدة ¦ فئتها
أردنا تصميم سيارة تواكب العاæ احلقيقي، سيارة تكون من بني ا�ك¸ رحابة ³ فئتها 

ومرنة مبا يكفي لتحمل كل ما تضعه احلياة على كاهليها. تتمتع أكورد بالعديد من املزايا 
املدروسة مثل صندوق ا�متعة املنخفض لتكون عملية التحميل والتفريغ أسهل، مقاعد 
خلفية قابلة للطي ومنفصلة بنسبة 60:40 متعددة االستخدامات، وفتح ذكي لصندوق 

ا�متعة ³ حاالت الطوارئ.



Our turbocharged engines give our redesigned Accord the 
power and economy to match its looks. You can choose 
between a powerful and refined 247 hp VTEC Turbo or our 
efficient but still powerful 198 hp VTEC Turbo. Both feature our 
Earth Dreams Technology which gives you the perfect balance 
of performance and economy. The 2.0 L engine is equipped 
with a slick 10 AT and 1.5 L with a smooth CVT automatic.

DRIVE WITH 
CONFIDENCE

2.0 L TURBO

1.5 L TURBO

قيادة عنوانها الثقة
تأتي أكورد التي أعيد تصميمها مع éركني مزودين بشاحن توربيني يعطيانها 
القوة واالقتصاد بالوقود املضاهيني °طاللتها الرائعة. ميكن االختيار بني éرك 

VTEC Turbo بقوة 247 حصان¿ أو éرك VTEC Turbo فّعال وقوي بقوة 
198 حصان¿. يتميز كالهما بتقنية Earth Dreams التي توفر التوازن املثاê بني 
ا�داء واالقتصاد. مت جتهيز احملرك سعة 2.0 ليÓ بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 

سرعات واحملرك سعة 1.5 ليÓ بناقل حركة CVT أوتوماتيكي سلس.



The Accord incorporates the 
updated 8" Display Audio in-car 
information system which keeps 
you in touch with all the things 
you love in life, like your music 
and your friends, all within one 
central touch-screen display.
Featuring hard keys for those 
essential controls.

Integrated satellite navigation will 
make it easy to find your way and 
thanks to the dynamic route guidance, 
you’ll always be on the best route.

SATELLITE
NAVIGATION

You can seamlessly integrate your Android phone or iPhone to 
the touchscreen display, allowing you to make calls, listen to 
music and send and receive messages.

APPLE CARPLAY®

AND ANDROID AUTO™

Engage reverse and the rear view camera automatically come 
to life on the 8" display screen with the wide angle views.

REAR WIDE
VIEW CAMERA

CARPLAY® نظام آبل كاربالي
AUTO™ ونظام أندرويد أوتو

ميكنك بسهولة دمج هاتفك الذكي سواء كان يعمل بنظام أبل أو أندرويد مع 
شاشة تعمل باللمس، هذه امليزة تسمح لك بإجراء املكاملات، واالستماع إ¶ 

املوسيقى وإرسال واستقبال الرسائل.

مت ³ أكورد تضمني شاشة العرض املطّورة 
قياس 8 بوصة للنظام الصوتي بنظام 

املعلومات الذي يبقيكم على اتصال بكل 
ا�شياء التي حتبونها ³ احلياة، مثل 

املوسيقى املفضلة لديكم وأصدقائكم، كل 
ذلك من خالل شاشة عرض واحدة تعمل 
باللمس. تتميز هذه الشاشة بأزرار صلبة 

لعمليات التحكم ا�ساسية.

كام¢ا خلفية
برؤية عريضة

اخÓ الرجوع إ¶ اخللف وستبدأ الكام§ا اخللفية برؤية عريضة بالعمل أوتوماتيكي¿ 
على عرض ما ³ اخللف بزوايا متعددة على الشاشة قياس 8 بوصة.

نظام املالحة ع¬
ا�قمار الصناعية

بفضل نظام توجيه املسار الديناميكي، فإن نظام 
املالحة عÍ ا�قمار الصناعية املتكامل يساعدك 
³ الوصول إ¶ وجهتك املطلوبة بأسهل الطرق.



Honda SENSING is one of the most advanced 
suites of safety technologies available, designed to 
keep you and your passengers safer.

Lane Keeping Assist System 
Helps keep you in the middle of your lane, 
providing a less stressful driving experience by 
reducing the need for steering correction 
movements and driving effort on the motorway.

Rear Auto Emergency Braking Assist
The Rear Auto Emergency Braking Assist (AEB), 
works in conjunction with the rear parking sensors. 
When the system determines a possible rear collision 
such as wall, concrete bollard etc. it will provide 
visual warning or (similar to FCW & CMBS) initiate 
autonomous braking, bringing the car to a stop.  

Lane Departure Warning 
If the car moves out of its lane without you activating 
the indicator, then alerts will flash and sound, to help 
bring your attention to correcting the lane drift. 

Collision Mitigation Braking System 
If there is a possibility of a collision with a vehicle or a 
pedestrian, this feature will alert you to the danger as 
well as reduce your speed to help minimize the 
severity of any impact. The system can also warn and 
take action  if a Head-On Collision is detected.

Adaptive Cruise Control with Low-Speed 
Following
This function maintains a set cruising speed 
and following distance relative to the vehicle in 
front of you. If the detected vehicle comes to a 
stop, the function will decelerate and stop your 
vehicle without you having to keep your foot on 
the brake. Once the car in front starts moving 
again, simply tap the accelerator to resume the 
operation.

يعتÍ نظام هوندا SENSING أحد أك¸ تقنيات السالمة تطورÖ، وقد مت 
تصميمه بهدف توف§ أعلى معاي§ السالمة لك وملرافقيك.

نظام احملافظة على املسار
يساعد هذا النظام ³ ضبط وضعية التوجيه لتكون السيارة وسط 

املسار مما يوفر لك جتربة قيادة أقل إرهاق¿ عن طريق تقليل 
احلاجة إ¶ حركات تصحيح التوجيه والتقليل من اجلهد الذي تبذله 

عند القيادة ³ الطرقات السريعة.

نظام مثبت السرعة املتكيف مع  نظام التتابع ¦ السرعة 
البطيئة

حتافظ هذه الوظيفة على تثبيت السرعة واملسافة التي 
تفصلك عن السيارة التي تس§ أمامك و³ حال توقف السيارة 
التي مت رصدها، فإن هذه الوظيفة تقوم بإبطاء سرعة سيارتك 

وإيقافها دون احلاجة إ¶ الضغط على املكابح. ومبجرد أن تبدأ 
السيارة التي أمامك ³ التحرك مرة أخرى، ما عليك سوى 

الضغط على دواسة الوقود ملواصلة الس§.

نظام املساعدة ا�وتوماتيكية للكبح عند
(AEB) الرجوع للخلف ¦ حاالت الطوارئ

يعمل نظام املساعدة ا�وتوماتيكية للكبح عند الرجوع للخلف ³ حاالت 
الطوارئ (AEB) جنب¿ إ¶ جنب مع مستشعرات صف السيارة اخللفية. 

عندما يحدد النظام تصادم¿ éتمًال ³ اخللف، مثل جدار أو حاجز 
اسمنتي أو أي شيء آخر، سيطلق حتذيرÖ بصري¿ أو (على غرار نظام 
فرامل تخفيف قوة احلوادث CMBS ونظام حتذير باالصطدامات 
ا�مامية FCW) يقوم بكبح مستقل، مما يؤدي إ¶ توقف السيارة.

Road Departure Mitigation
A windscreen mounted camera detects 
whether the car is veering off the road and 
uses the Electric Power Steering to apply 
subtle corrections to keep your vehicle in its 
lane. In certain conditions, it can also apply 
braking force.

نظام جتنب االنحراف عن الطريق
تقوم الكام§ا املثبتة على الزجاج ا�مامي باكتشاف ما إذا كانت 

السيارة قد بدأت ³ االنحراف عن الطريق، حيث تستخدم املقود 
الكهربائي لتطبيق تصحيحات دقيقة للحفاظ على مسار سيارتك. 

كما ميكنها أيضا تطبيق قوة الكبح ³ ظروف معينة.

التحذير عند مغادرة املسار
إذا كانت السيارة تتحرك خارج مسارها دون قيامك بتشغيل املؤشر، 

سوف تظهر تنبيهات ³ شكل ومضات وصوت، لتنبيه السائق لتصحيح 
االنحراف عن املسار.

نظام الفرامل للتخفيف من حدة ا¿صطدام
إذا كان هناك احتمال لالصطدام بسيارة أخرى أو باملشاة، فإن هذه 

امليزة تقوم بتنبيهك إ¶ اخلطر احملتمل وتقليل سرعة السيارة 
للمساعدة ³ تقليل حدة أي اصطدام. كما ميكن للنظام أيضا حتذيرك 

التخاذ ا°جراء الالزم ³ حال مت اكتشاف وجود حادث تصادم أمامك.

HONDA SENSINGTM    SENSING    نظام هونداTM



A. Head-Up Display
Intuitive, not intrusive. The Head-Up Display 
shows important information such as speed, 
turn-by-turn directions and incoming calls.

B. 8-Inch Display Audio Touch-Screen
Touch, pinch and swipe your way through music, 
directions and more.

C. Shift-By-Wire
Go from Park to Drive with the touch of a button, 
while enjoying a more spacious center console.

D. Two-Position Memory
You and another driver can find the perfect 
positions for your seat when you’re behind the 
wheel, and lock it in with the two-position memory 
system.

E. Paddle Shifters
Make a thrilling drive even more exciting with race  
inspired paddle shifters.

F. Driver ’s Seat with 12-Way Power 
Adjustment
The Accord provides a dozen ways to adjust your 
seat with pinpoint accuracy (Sport and above).

A

B

C

D F
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أ. نظام العرض على الزجاج االمامي 
يوفر نظام عرض العدادات على مستوى النظر احلدسي 
معلومات مهمة للسائق مثل سرعة السيارة واجتاهات 

املنعطفات واملكاملات الواردة.

ب. شاشة عرض صوتي مقاس 8 بوصات تعمل باللمس
املس واضغط ومّرر أصابعك لتستمتع باملوسيقى أو تتابع 

مسارك ³ االجتاه املطلوب وغ§ها.

Shift-By-Wire ¢ج. نظام التغي
انتقل من وضعية التوقف إ¶ وضعية القيادة بكبسة زر واحدة مع 

االستمتاع ³ الوقت نفسه بوضع يدك على الكونسول املركزي 
ا�ك¸ اتساع¿.

د. مقعد للسائق بذاكرة ثنائية 
ميكنك أنت وسائق آخر احلصول على وضعيات مثالية للمقعد 

عند اجللوس خلف مقود القيادة باستخدام نظام الذاكرة ذو 
الوضعية املزدوجة.

التحكم ¦ تبديل السرعات من املقود
استمتع بتجربة قيادة رائعة أك¸ إثارة مع نظام التحكم ³ التغي§ 

من مقود السيارة املستوحى من سباقات السيارات.

و. مقعد السائق مع وضعية تعديل كهربائي بــ 12 طريقة
يتوفر ³ سيارة أكورد 12 طريقة لضبط وتعديل وضعية 

مقعدك بدقة عالية (سيارات السبورت فما فوق).



PUTTING YOUR
SAFETY FIRST
Every model comes standard with advanced
safety features to assist and help protect
you and your most precious cargo.

Electronic Brake Booster
Provides consistent brake pedal feel and enhances the  
stopping power of your Accord.

Vehicle Stability AssistTM (VSA®) with Traction Control
During an oversteer or understeer condition, VSA can brake 
individual wheels and/or reduce engine power to help 
restore your intended course.

Rear Seat Reminder
The Rear Seat Reminder is a new safety feature available in 
all grades (except LX)  The driver is notified to check the rear 
seat, when the ignition is turned off.  

سالمتك أوًال
يزخر كل موديل مبجموعة من املزايا القياسية للسالمة املتطورة 

للمساعدة ¦ حمايتك وحماية أحبائك وممتلكاتك الثمينة.

ÌونيÍنظام تعزيز املكابح إلك
مينح الثبات لدواسة املكابح ويعّزز قوة التوقف لسيارة أكورد.

نظام املساعدة على ثبات املركبة (®VSA) مع التحكم ¦ قوة اجلر 
ميكن لنظام املساعدة على ثبات املركبة كبح العجالت املستقلة و/ أو 

تقليل قوة احملرك للمساعدة ³ استقرار وثبات املركبة، للمساعدة 
على االستقرار ³ املسار املطلوب خاصة أثناء االنعطاف.

تذك¢ باملقعد اخللفي
التذك§ باملقعد اخللفي هو ميزة جديدة للسالمة متوفرة ³ جميع 

الفئات (ما عدا LX). يتم تنبيه السائق بالتحقق من املقعد اخللفي عند 
إيقاف تشغيل احملّرك.



PUTTING YOUR
SAFETY FIRST
Tyre Pressure Monitoring System 
The Tyre Pressure Monitoring System is an 
electronic system that reports real-time 
tyre-pressure information to the driver of the vehicle, 
through a simple low-pressure warning light.

Advanced Compatibility EngineeringTM (ACETM) 
Body Structure
The ACE body structure is a Honda-exclusive 
body design that enhances occupant protection 
and crash compatibility in frontal collisions.

Whiplash Lessening Front Head Restraints 
In the event of a collision, these front head restraints 
help keep passengers safe and secure and reduce 
the likelihood of whiplash injuries.

Knee Airbags
Knee Airbags are designed to protect the driver and 
the passenger from a heavy frontal impact during a 
head on collision.

سالمتك أوًال
نظام مراقبة ضغط ا¿طارات

نظام مراقبة ضغط ا°طارات هو نظام إلكÓوô يقدم معلومات عن ضغط 
ا°طارات إ¶ سائق السيارة طوال الوقت، من خالل ضوء مؤشر ضغط 

االطار املنخفض.

 (ACETM) الهيكل املصمم على طريقة الهندسة املتوافقة املتطورة
هيكل ACE هو تصميم حصري خاص بسيارات هوندا يساعد ³ تعزيز 

حماية الركاب وتقليل الضرر عند االصطدامات ا�مامية.

وسائد أمامية لتقليل حدة إصابة الرقبة 
³ حال حدوث اصطدام، تساعد الوسائد ا�مامية ³ احلفاظ على سالمة 

وأمن الركاب وتقليل احتمال وقوع ا°صابات.

وسائد هوائية للركبتني 
ُصممت الوسائد الهوائية للركبتني لتحمي السائق و الراكب ا�مامي من 

تأث§ الضربات القوية عند وقوع اصطدام أمامي.



Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
Fuel efficiency figures are based on standard test conditions. Actual fuel efficiency may vary based on road conditions, driving style and driving environment.

تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
مت إحتساب أرقام كفاءة إستهالك الوقود ³ ظل ظروف إختبار قياسـية. قد تختلف الكفاءة الفعلية °ستهالك الوقود وفًقا لظروف الطريق و أسلوب القيادة و البيئة اُملحيطة أثناء القيادة

GRADE LX Sport EX EX-L 2.0T 
Sport

ENGINE

Engine Type
In-Line 4-Cylinder 
with Single-Scroll 

Turbo 

In-Line 4-Cylinder 
with Single-Scroll 

Turbo 

In-Line 4-Cylinder 
with Single-Scroll 

Turbo 

In-Line 4-Cylinder 
with Single-Scroll 

Turbo 

In-Line 4-Cylinder 
with Single-Scroll 

Turbo 

Displacement (CC) 1498 1498 1498 1498 1996

Valve Train
16-Valve DOHC 

VTEC®
16-Valve DOHC 

VTEC®
16-Valve DOHC 

VTEC®
16-Valve DOHC 

VTEC®
16-Valve DOHC 

VTEC®

Fuel Injection Direct Direct Direct Direct Direct

Maximum Output (hp@rpm) 198 @ 5500 198 @ 5500 198 @ 5500 198 @ 5500 247 @ 6500

Torque (Nm@rpm) 260/1600-5000 260/1600-5000 260/1600-5000 260/1600-5000 370/1500-3500

Compression Ratio  10.3 :1 10.3 :1 10.3 :1 10.3 :1 9.8 : 1

Drive-by-Wire Throttle System • • • • •

2-Mode Drive System (ECON/Sport) - • - - •

Fuel Consumption (Km/L) 18.4 17.8 18.4 18.4 14.3

TRANSMISSION
Continuously Variable Transmission (CVT) • • • • -

10-Speed Automatic Transmission (10AT)  
with Push Button Gear Selection

- - - - •

Paddle Shifters - • - - •

BODY / SUSPENSION / CHASSIS
Wheel Resonator - • • • •

MacPherson Strut Front Suspension • • • • •

Multi-Link Rear Suspension • • • • •

Electric Power Steering (EPS) with Dual-Pinion, 
Variable-Gear Ratio 

• • • • •

Power-Assisted Ventilated Front Disc Brakes • • • • •

Power-Assisted Solid Rear Disc Brakes • • • • •

Alloy Wheels (inch) 17 Sparkle Silver 18 Pewter Gray 17 Shark Gray 17 Shark Gray 18 Pewter Gray

Tires 225/50R17 94V 235/45R18 94W 225/50R17 94V 225/50R17 94V 235/45R18 94W

MEASUREMENTS
Wheelbase (mm) 2830 2830 2830 2830 2830

Length (mm) 4889 4889 4889 4889 4889

Height (mm) 1450 1450 1450 1450 1450

Width (mm) 1862 1862 1862 1862 1862

Curb Weight (kg) 1448 1485 1474 1479 1570

Fuel Tank Capacity (Litres) 56 56 56 56 56

SAFETY (including Driver Assistive Technology)
Head-Up Display (HUD) - - - - •

LaneWatchTM - - • • •

Advanced Front Airbags  
(Single for Dr. & Dual for As.)

• • • • •

Side Airbags Front • • • • •

Side Curtain Airbags (Roll Over) • • • • •

Driver's and Front Passenger's  
Knee Airbags

• • • • •

Vehicle Stability Assist™ (VSA®) • • • • •

Anti-Lock Braking System (ABS) • • • • •

Electronic Brake Distribution (EBD) • • • • •

Emergency Brake Assist (EBA) • • • • •

Electronic Brake Booster (EBB) • • • • •

Hill Start Assist • • • • •

Rear Wide View Camera • • • • •

Indirect Tire Pressure Monitoring System (TPMS) • • • • •

LED Daytime Running Lights (DRL) • • • • •

Advanced Compatibility Engineering™  
(ACE™) Body Structure

• • • • •

RR Automatic Emergency Brake - - - • •

HONDA SENSINGTM 
Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) 
including Pedestrian Detection and Head-on 
Collision Warning

- - - • •

Road Departure Mitigation System (RDM) - - - • •

Forward Collision Warning (FCW) - - - • •

Lane Departure Warning (LDW) - - - • •

Lane Keeping Assist System (LKAS) - - - • •

Adaptive Cruise Control (ACC) - - - • •

Low Speed Following (LSF) - - - • •

GRADE LX Sport EX EX-L 2.0T 
Sport

EXTERIOR FEATURES
Body-Colored (Cap) + Black Power Side Mirrors • • • • •

Aluminium Hood • • • • •

Shark Fin-Type Roof-Mounted Antenna • • • • •

Tail Lights with LED Brake Lights  
and Integrated LED Light Bars (Black)

• • • • •

Chrome Front Grille • Black • • Black

Body-Colored Door Handles • • - - •

Chrome + Body Color Door Handles - - • • -

• • • • •

Auto High-Beam Headlights - - - • •

Twin Exhaust • • • • •

Integrated Chrome Exhaust Finishers - • - - •

LED Fog Lights (Front) - • • • •

Body-Colored Decklid Spoiler - • - - •

Smart Entry with Walk-Away Auto Lock® • • • • •

One-Touch Power Moon roof with Tilt Feature - • • • •

Front Parking Sensor (4) - - - • •

Body-Colored Parking Sensors (4 rear) • • • • •

COMFORT & CONVENIENCE
Remote Engine Start • • • • •

Dual-Zone Automatic Climate Control System • • • • •

Electric Parking Brake (EPB) with Brake Hold • • • • •

Push Button Start • • • • •

Cruise Control • • • Adaptive Adaptive 

Active Noise Cancellation™ (ANC) (3MIC) • • • • •

12-Volt Power Outlets (front & center console) • • • • •

Leather-Wrapped Steering Wheel Urethane • • • •

Aluminium Sport Pedals - • - - •

Wireless Charger - - - • •

Automatic-Dimming Rear-view Mirror - - • • •

Rear Seat Reminder • • • • •

SEATING
Driver's Seat with Manual Height Adjustment • - - - -

Driver's Seat with 8-Way Power Adjustment, 
and  4-Way Power Lumbar Support

- • • with 8 Way Memory with 8 Way Memory

Heated & Ventilated Front Seats - - - • •

Front Passenger's Seat  
with 4-Way Power Adjustment

Manual Manual • • •

Leather-Trimmed Seats - - • • •

AUDIO & CONNECTIVITY
160-Watt Audio System with 4 Speakers • • - - -

180-Watt Audio System with 8 Speakers - - • • -

FR+RR Tweeter (4) • • • • •

Digital Audio Broadcasting • • • • •

450-Watt Premium Audio System  
with 10 Speakers, including Subwoofer

- - - - •

Navigation System with Voice Recognition - - - • •

8-Inch Display Audio +Color TFT • • • • •

Bluetooth® HandsFreeLink • • • • •

Bluetooth® Streaming Audio • • • • •

Apple CarPlay and Android Auto • • • • •

USB Audio Interface • • • • •

USB Smartphone/Audio Interface • • • • •

USB Rear - 2 Ports (Charging only) - - • • •

DRIVER INFORMATION INTERFACE
Instant / Average Fuel Economy Indicators (A&B) • • • • •

Driver Attention Monitor • • • • •

Engine Oil Life/Maintenance Minder Indicator • • • • •

KM-to-Empty Indicator • • • • •

Sport Mode Indicator - • - - •

21YM ACCORD TECHNICAL SPECIFICATIONS
2.0T 

Sport EX-L EX Sport LX

4 4 4 4 4

1996 1498 1498 1498 1498

 VTEC® 16
DOHC

 VTEC® 16
DOHC

 VTEC® 16
DOHC

 VTEC® 16
DOHC

 VTEC® 16
DOHC

247 @ 6500 198 @ 5500 198 @ 5500 198 @ 5500 198 @ 5500

370/1500-3500 260/1600-5000 260/1600-5000 260/1600-5000 260/1600-5000

9.8 : 1 10.3 :1 10.3 :1 10.3 :1 10.3 :1

• • • • • Drive-by-Wire

• - - • - ECON

14.3 18.4 18.4 17.8 18.4

• • • • (CVT

• 10AT

• •

• • • • -

• • • • •

• • • • •

• • • • • EPS

• • • • •

• • • 18 •

18 17 17 18 17 10AT

235/45R18 94W 225/50R17 94V 225/50R17 94V 235/45R18 94W 225/50R17 94V

2830 2830 2830 2830 2830

4889 4889 4889 4889 4889

1450 1450 1450 1450 1450

1862 1862 1862 1862 1862

1570 1479 1474 1485 1448

56 56 56 56 56

• (HUD

• • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • (®VSA

• • • • • (ABS

• • • • • (EBD

• • • • • (EBA

• • • • • (EBB

• • • • • (HSA

• • • • •

• • • • •  (TPMS

• • • • • (DRL LED

• • • • •  (™ACE

• •

• •  (™CMBS

• • (RDM

• • (FCW

• • (LDW

• • (LKAS

• • (ACC

• • (LSF

2.0T 
Sport EX-L EX Sport LX

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •  LED
LED

• • •

• • •

• •

• • • • • LED

• •

• • • • •

• •

• • • • LED

• • Decklid

• • • • •

• • • •

• • (4
• • • • • 4

• • • •

• • • • •

• • • • • EPB

• • • • •

• • •

• • • • • ( ANC

• • • • • 12

• • • •

• •

• •

• • •

• • • • •

•

  • •  8

• •

• • • 4

• • •

• • 4 160

• • 8 180

• • • • • 4

• • • • •

• 10 450

•

• • • • • TFT 8

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • USB

• • • • • USB

• • • 2 USB

• • • • • (A&B

• • • • •

• • • • •

• • • • • (A&B

• •

21YM ACCORD املواصفات الفنية لـ



21YM ACCORD MODEL LINE UP

Exterior
• LED Headlights
• 17” Alloy Wheels
• Smart Entry with Walk-Away Lock
• Body-Colored Parking Sensors (4x Rear)
• Body Colored Door Handles
• Body-Colored (Cap) + Black Power Side Mirrors
• Tail lights with LED Brake lights and Integrated
   LED Light Bars
• Twin Exhausts
• Shark Fin-Type Roof-Mounted Antenna

Comfort and Convenience
• Remote Engine Start
• Dual-Zone Automatic Climate Control 
• Electric Parking Brake (EPB) with Brake Hold
• Push Button Start
• Cruise Control
• 12-Volt Power Outlets (Front and Centre Console)
• Rear Seat Reminder

Audio and Connectivity
• 160-Watt Audio System with 4 Speakers 
• 8-Inch Display Audio + Color TFT
• Bluetooth® HandsFree Link 
• Bluetooth® Streaming Audio
• USB Audio Interface
• Digital Audio Broadcasting
• FR+RR Tweeter (4)

Safety  
• LED Daytime Running Lights (DRL)
• Front, Side, Side Curtain, Knee (DR & AS) Airbags (Total 8)
• Vehicle Stability Assist™ (VSA®) 
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Brake Distribution (EBD)
• Emergency Brake Assist (EBA)
• Electronic Brake Booster (EBB)
• Emergency Stop Signal (ESS)
• Hill Start Assist
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Advanced Compatibility EngineeringTM (ACETM)
   Body Structure
• Rear Wide View Camera

Includes LX Grade equipment plus:

Engine and Transmission
• Paddle Shifters
• 2-Mode Drive System (ECON / Sport)

Exterior
• 18” Alloy Wheels
• Black Chrome Front Grille
• Integrated Chrome Exhaust Finishers
• LED Fog Lights (Front)
• One-Touch Power Sun Roof with Tilt Feature 
• Leather Wrapped Steering Wheel
• Body Colored Decklid Spoiler
• Gloss Black Shark Fin-Type Roof-Mounted Antenna

Comfort and Convenience
• Driver's Seat with 12-Way Power Adjustment,
   Including 4-Way Power Lumbar Support
• Aluminum Sports Pedals

Driver Information Interface
• Driver Attention Monitor
• Sport Mode Indicator

Includes LX Grade equipment plus:
 
Exterior
• LED Fog Lights (Front)
• Chrome Door Handles
• Automatic-Dimming Rear-view Mirror

Comfort and Convenience
• Leather Wrapped Steering Wheel
• Leather-Trimmed Seats
• Rear Seat Reminder

Seating
• Driver's Seat with 12-Way Power Adjustment,
   Including 4-Way Power Lumbar Support
• Front Passenger's Seat with 4-Way Power Adjustment 

Audio and Connectivity
• 180-Watt Audio System with 8 Speakers
• Apple CarPlayTM and Android Auto 
• USB Smartphone / Audio Interface

Driver Information Interface
• Driver Attention Monitor*
• Compass

Safety
• Honda Lane Watch TM

Includes EX Grade equipment plus:

Exterior
• Auto High-Beam Headlights

Seating
• Memory Seats
• Heated & Ventilated Front Seats

Audio and Connectivity
• Navigation System with Voice Recognition 

Honda SensingTM

• Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) including
   Pedestrian Detection and Head-on Collision Warning
• Road Departure Mitigation System (RDM)
• Forward Collision Warning (FCW) 
• Lane Departure Warning (LDW) 
• Lane Keeping Assist System (LKAS)
• Adaptive Cruise Control (ACC) 
• Low Speed Following (LSF)

Safety
• RR Automatic Emergency Brake

Includes EX-L Grade equipment plus:

Engine and Transmission:
• 2.0 Litre Turbo Engine 
• Paddle Shifters
• 10-Speed Automatic Transmission (10AT) 
   with Push Button Gear Selection
• 2-Mode Drive System (ECON / Sport)

Exterior
• 18” Alloy Wheel
• Black Chrome Front Grille
• Gloss Black Powered Side Mirrors
• Integrated Chrome Exhaust Finishers
• Body Colored Decklid Spoiler
• Body Colored Door Handles
• Gloss Black Shark Fin-Type Roof-Mounted Antenna

Comfort and Convenience
• Aluminum Sports Pedals
• Sport Mode Indicator

Audio and Connectivity
• 450-Watt Premium Audio System with 10 Speakers,
   including Subwoofer

Safety
• Head-Up Display (HUD)

LX SPORT EX EX-L 2.0T SPORT

املزايا اخلارجية 
ت  • أأضواء أمامية نوع LED مع مؤقِّ

• عجالت من ا�ملنيوم قياس 17 بوصة
• دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد

• حّساسات لصف السيارة بلون السيارة (÷ ³ اخللف) 
• شبك أمامي من الكروم

•غطاء بلون السيارة  + مرايا جانبية سوداء كهربائية  
• Þموعة أضواء خلفية مع أضواء للفرامل من نوع

LED ة من ا�ضواء نوعÞوخطوط مد LED 
• Ùرج مزدوج للعادم

• هوائي على شكل زعنفة قرش مثّبت على السقف

الراحة واملالءمة
• تشغيل احملّرك عن ُبعد

• حتّكم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء ملنطقتني
• فرامل يد كهربائية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل

• زر لتشغيل احملرك 
• نظام تثبيت السرعة

• مقابس كهربائية 12 فولط (الكونسول ا�مامي والوسطي)
• تذك§ املقعد اخللفي

النظام الصوتي واالتصال
• نظام صوتي بقوة 160 واط مع 4 مكÍات صوت 

 TFT شاشة عرض قياس 8 بوصات + ألوان •
• نظام االستخدام من دون اليدين بتقنية البلوتوث

• بث صوتي بتقنية البلوتوث    
 USBواجهة بيانية للصوت •

• بث رقمي للصوت 
• تويÓ (4) ³ ا�مام واخللف

السالمة
(DRL) مضاءة خالل النهار LEDأضواء •

• وسائد هوائية أمامية وجانبية، ستائر هوائية  جانبية، ووسائد هوائية حلماية 
ركب السائق والراكب ا�مامي

(VSA) نظام املساعدة ³ ثبات السيارة •
(ABS) نظام الفرامل املانعة لالنغالق •

(EBD) لقوة الفرامل ôوÓنظام التوزيع ا°لك •
(EBA) نظام مساعدة الفرامل عند الطوارئ •

(EBB) لقوة الفرامل ôوÓنظام الدعم ا°لك •
(ESS) إشارة للتوقف الطارئ •

(HSA) نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات •
(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء ³ ا°طارات •

(™ACE) بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة •
•كام§ا للرؤية اخللفية بزاوية عريضة 

تشتمل على جتهيزات فئة LX، با°ضافة إ¶:

احملرك وناقل احلركة   
• مبّدل للسرعات على عجلة القيادة

• نظام للقيادة بوضعيتني (اقتصادية/ رياضية)

املزايا اخلارجية 
• عجالت من ا�ملنيوم قياس 18 بوصة

• شبك أمامي من الكروم الداكن
• تشطيبات مضّمنة من الكروم خملرج العادم

• أضواء للضباب نوع LED (أمام)
• فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع ميزة امليالن

• عجلة قيادة مغّلفة باجللد
• جناح هوائي نوع ديكليد Decklid بلون  السيارة

الراحة واملالءمة
• مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ 12 اجتاه¿،

     من بينها 4 اجتاهات لدعم أسفل الظهر 
• دّواسات رياضية من ا�ملنيوم

واجهة البيانات للسائق
• مراقبة النتباه السائق

• مؤشر للوضعية الرياضية 

تشتمل على جتهيزات فئة LX ، با°ضافة إ¶:

املزايا اخلارجية  
 LED أضواء للضباب نوع •

• فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع ميزة امليالن
• مقابض ل¼بواب من الكروم بلون السيارة 

• تظليل أوتوماتيكي للمرآة الوسطية

الراحة واملالءمة
• عجلة قيادة مغّلفة باجللد

• مقاعد جلدية

املقاعد
• مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ 12 اجتاه¿،

     من بينها 4 اجتاهات لدعم أسفل الظهر 
• مقعد للراكب ا�مامي مع تعديل كهربائي بـ 4 اجتاهات 

النظام الصوتي واالتصال
• نظام صوتي بقوة 180 واط مع 8 مكÍات صوت 

• شاشة عرض قياس 8 بوصات 
• آبل كاربالي وأندرويد أوتو 

• واجهة بيانية USB للهاتف الذكي / النظام الصوتي
 

واجهة البيانات للسائق
• مراقبة النتباه السائق*

• بوصلة
 

السالمة
• نظام مراقبة املمر من هوندا

تشتمل على جتهيزات فئة EX، با°ضافة إ¶:

املزايا اخلارجية   
• ا�ضواء ا�مامية (Hi-Beam)تعمل بشكل اوتوماتيكي.

املقاعد
• ذاكرة للمقاعد 

• مقاعد أمامية مع تدفئة وتهوية

النظام الصوتي واالتصال
• نظام مالحي مع ميزة التعرف على الصوت

نظام ا¿ستشعار من هوندا
(™CMBS) نظام فرامل تخفيف قوة احلوادث •

     ويتضمن استشعارÖ للمشاة وحتذيرÖ من االصطدامات االمامية
(RDM) نظام احلد من مغادرة الطريق •

(FCW) حتذير من االصطدامات ا�مامية •
(LDW) نظام التحذير من مغادرة املمر •

(LKAS) نظام املساعدة للس§ ³ نفس املمر •
(ACC) نظام تثبيت السرعة املتكيف •

(LSF) نظام التتابع على السرعات املنخفضة •

السالمة
• أضواء للطوارئ أوتوماتيكية ³ اخللف

تشتمل على جتهيزات فئة EX-L، با°ضافة إ¶:

احملرك وناقل احلركة   
 Óّرك ت§بو سعة 2.0 ليé •

• مبّدل للسرعات على عجلة القيادة
(10AT) ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات •

     مع زر بالضغط الختيار السرعة
• نظام للقيادة بوضعيتني (اقتصادية / رياضية)

املزايا اخلارجية
• عجالت من ا�ملنيوم قياس 18 بوصة

• شبك أمامي من الكروم الداكن
• تشطيبات مضّمنة من الكروم خملرج العادم

• جناح هوائي نوع ديكليد Decklid بلون السيارة
• مقابض ل¼بواب بلون السيارة

الراحة واملالءمة
• دّواسات رياضية من ا�ملنيوم

• مؤشر للوضعية الرياضية

النظام الصوتي واالتصال
• نظام صوتي فاخر بقوة 450 واط مع 10 مكÍات صوت من بينها صب ووفر

السالمة
(HUD) عرض للمعلومات على الزجاج االمامي •
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Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details. تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.
*هذه امليزات متوفرة فقط ³ اململكة العربية السعودية وا°مارات العربية املتحدة



Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.

PLATINUM WHITE PEARL LUNAR SILVER METALLIC MODERN STEEL METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

SONIC GRAY PEARL

OBSIDIAN BLUE PEARL

RADIANT RED METALLICSAN MARINO REDSTILL NIGHT PEARL

أبيض لؤلؤي بالتيني فضي معد× حديدي معد× حديث Ùأسود لؤلؤي كريستا

أزرق ليلي

BLACK  FABRIC WITH
SYNTHETIC LEATHER

قماش أسود مع جلد صناعي
IVORY LEATHER

جلد عاجي
BLACK LEATHER

جلد أسود

أحمر سان مارينو سونيك جراي ب¢ل أحمر معد×

أزرق لؤلؤي
IVORY FABRIC

قماش عاجي

EXTERIOR COLORS لون السيارة

INTERIOR COLORS لون الفرش



Specifications vary according to country. Please consult your local dealer for details.
تختلف املواصفات حسب الدولة. ُيرجى مراجعة الوكيل احمللي ملزيد من املعلومات والتفاصيل.

ACCESSORIES ا¿كسسوارات

زخرفة الرفرف ا�مامية (أسود / فضي)
Fender Garnish (Black/Silver)

زخرفة الرفرف اخللفية  (أسود / فضي)
Rear Under Garnish  (Black/Silver)

Trunk Spoiler- Decklid

Two-tone–gloss black and color-matched to the car
Two-tone–gloss black and color-matched to the car

with chrome accent.

** Not applicable for SPORT Grade.

لوح تغطية الصدام اخللفي
Rear Bumper Metal Panel

اجلناح اخللفي

بريق من لونني جذابني – ا�سود واللون املطابق للون السيارة

Makes Accord looks sportier, improves performance and provides aerodynamic stability. Further enhance your vehicle's Utility and Protection Soft glow of white illumination provides an upscale 
touch to your Accord.

متنح ا�كورد شكال رياضيا أكÞ وحتسن من ا�داء وتوفر توازنا حركيا هوائيا. أضف مزيدا من احلماية واخلدمية إ� سيارتك.
ملعة خافتة من الضوء ا�بيض تعطي الرقي

واملظهر ا�نيق لسيارتك ا�كورد

بريق من لونني جذابني – ا�سود واللون املطابق للون السيارة
با¿ضافة إ� ملسة الكروم.

Side Under Spoiler
اجلناح السفلي اجلانبي

CHROME

SPORTS UTILITY AND PROTECTION ILLUMINATION

ملسة أنيقة تعطي سيارتك ا�كورد
مظهرا أكÞ جماال.

Stylish accent that gives
your Accord a more

upscale look.

Body Side Molding
زخرفة الباب اجلانبية

ت¬ز التصميم اخلارجي  لàكورد 
وحتمي ضد اخلدوش والضربات.

Mud Guards
واقيات من الطني وا�تربة 

Puddle Light (White)
ا¿ضاءة اخلارجية (على شكل بقعة حتت الباب)

Step illumi FR white LED/ RR Garnish
عتبة الباب الداخلية (أمام ضوء أبيض / خلف زينة)

Ambient Foot Light (White)
إضاءة áيطة للقدم (أبيض)

Wheel Lock Nuts
صمامات قفل العجالت 

Tablet Holder Set 
حامل/ مثبت جهاز التابلت 

All Season Mat
سجادة مناسبة جلميع الفصول

Door Lining Cover 
غطاء وحماية الباب الداخلية 

Accentuates the Accord’s 
styling, also helps protect 
against door dings and 
scratches.

تعطي منظرا رائعا لسيارتك وتساعد 
¦ حماية الطالء من اخلدوش.

Gives your Accord a great 
look and helps protect paint 
from chips and stains. 

حامل لوحي أنيق ويتالءم مع عدة 
أحجام ومواقع.

Stylish and convenient tablet 
holder that can adapt to any 
size and position for easy 
usage.

للحفاظ على عجالت ا�كورد بشكل آمن.

Eensures that your wheels 
stay on your Accord where 
they belong. 

صممت جلمع ا�وساخ بسهولة, مصنوعة 
من مادة متينة وسهلة التنظيف.

Specially designed to trap dirt,
made of durable, all-weather 
material, easily cleaned with 
mild soap and water.

تضيف ملسة أنيقة وتعطي حماية ضد 
اخلدوش عند الصعود أو النزول .

Adds an elegant finish and 
provides protection against 
scratches when entering and 
exiting the vehicle.





A DVA N C E D & S P O R T Y

At Honda, our philosophy is not to advance 
technology just because we can, but because 
our goal is to create products that fulfil and 
please people’s desires. Since 1954, we have 
used motor sport racing as an extreme test 
centre, researching and improving technology 
to create Joy for all our customers.

“We study humans in order

 

  to bring them joy”
   Founder, Soichiro Honda 1962

   

إن فلسفتنا ¦ شركة هوندا ، هي ليس فقط التقدم تكنولوجيا �ننا 
نستطيع ، ولكن هدفنا هو إبتكار منتجات ُتلبي و ُترضي رغبات الناس. 

و منذ عام 1954 ، فإننا نخوض سباقات السيارات كمراكز  ُمكثفة 
لéختبار وا�بحاث لتحسني التكنوجليا و توف¢ املتعة جلميع عمالئنا

سوش¢و هــوندا مؤسس الشركة 1962  

”ندرس البشر لنحقق لهم املتعة“

متقدمة و رياضية







Honda Motor Co. Ltd.   Reserves the right to change or modify equipment or specifications at any time without prior notice. Details, colors, descriptions and illustrations are 
for information purposes only. As specifications or equipment may vary in some countries, please check with your nearby Honda dealer.
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حتتفظ شركة هوندا موتور احملدودة بحق تغي§ أو تعديل التجهيزات أو املواصفات املذكورة ³ أي وقت، ودون إشعار مسبق. كما أن الهدف من إيراد التفاصيل، ا�لوان، ا°يضاحات والصور املبينة يتمثل ³
توف§ املعلومات ا�ساسية فقط، �ن التجهيزات أو املواصفات قد تتغ§ ³ بعض البلدان، لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لسيارات هوندا.


