
The All-New 2018



THEY SAID IT CAN'T BE DONE.
SO WE DID IT.

حولنا احللم إ� 
حقيقة تخطف ا�نظار.





Refined, Distinctive muscular, the most stylish 
and impressive Honda Accord ever. Packed with 
full of clever ideas, we continue to push the 
limits of innovation with new turbocharged 
engine options.

European-inspired fastback design, the all-new 
Accord sets a new standard for sophistication 
and excitement.

REFINED,
DISTINCTIVE 

هوندا أكورد، سيارة تتباهى بجمال وروعة صقلها وقوتها املتميزة 
وملساتها العصرية وقدرتها على إثارة اعجاب أك� من أي وقت 

مضى. من خالل ا�فكار الذكية العديدة التي أدرجناها � السيارة، 
نواصل سعينا لتخطي حدود االبتكار والتجديد، متسلحني باخليارات 

التي يوفرها ¥رك ت£بو اجلديد.

بفضل تصميم السقف املنحني املستوحى من الطراز ا�وروبي، 
ترسي سيارة أكورد اجلديدة بالكامل، معيار» جديد» لªناقة 

واالستحواذ على القلوب.

�ّدثة، وممّيزة



Behind its distinctive  grille and powerful LED 
headlights sits our new VTEC Turbo engine 
which ensures it has the power to impress.
The sporty experience continues inside with 
exciting design features like red dial illumination, 
when Sport mode is selected. Aluminum pedals, 
leather steering wheel and carbon effect 
detailing. All designed to make your heart beat a 
little faster, on any journey.

خلف شبكة التهوية املميزة ومصابيح LED ا�مامية القوية، يقبع 
¥رك ت£بو اجلديد بنظام توقيت الصمامات املتغ£ VTEC الذي 

يضمن لكم قدرته الكاملة على اقناع وادهاش.
تستمر التجربة الرياضية � الداخل مع مزايا التصميم املث£ة 

ل«عجاب مثل اضاءة احلمراء عند اختيار الوضع الرياضي، 
والدواسات املصنوعة من ا�لومنيوم، ومقود القيادة اجللدي 

والتفاصيل الكربونية الدقيقة. وهكذا فإنك ستحظى باملزيد من 
اثارة � كل رحلة تقوم بها.



With its ergonomic driving position and new 
dual pinion steering system, the Accord 
provides excellent feedback and control, 
giving you an engaging driving experience. 
The suspension has also been configured for 
dynamic handling and features an 
independent Multi-Link system on the rear 
and a MacPherson strut set-up at the front. 

We’ve examined and rethought every aspect 
of the car, creating a new lightweight frame 
with high tensile material to save vital kilos, 
give greater body rigidity and add to new 
Accord’s agility. All this technology has been 
engineered to work together to produce 
what we believe is our most advanced and 
sporty Accord ever.

FEEL PART OF IT

بفضل وضعية القيادة املريحة ونظام التوجيه املزدوج اجلديد، 
توفر سيارة أكورد استجابة وحتكم ممتاز، لتمنحك جتربة قيادة 

مدهشة. عالوًة على ذلك، مت تهيئة نظام التعليق بهدف منحك 
مناولة ديناميكية تتسم بنظام مستقل متعدد الوصالت على 

اجلزء اخللفي ونظام تعليق ماكفرسون � اجلزء ا�مامي.

لقد قمنا بتجربة وإعادة النظر � كل جانب من جوانب السيارة، 
وبناء على ذلك، ابتكرنا هيكًال جديد» خفيف الوزن مع مواد قابلة 

للبسط لتوف£ الكيلوغرامات احليوية، وإعطاء املزيد من الصالبة 
جلسم السيارة وإضافة خفة احلركة لسيارة أكورد اجلديدة. مت 

تصميم جميع هذه التقنيات املبتكرة للعمل معÌ بإتقان � 
سيارة أكورد سبورت ا�ك� تطور» من أي وقت مضى.

ِعْش إحساس
االنتماء إليها



From its purposeful, muscular stance and 
integrated twin exhaust pipes, the new 
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.

تتميز هوندا أكورد اجلديدة بوقفتها القوية وحضورها الطاغي 
وتÐز بأناقة أنابيب العادم املزدوجة املدÎة، فتتسيد 

املشهد � موقف السيارات متامÌ مثلما تفعل على الطريق. 
 LED كما يضيف شكلها اجلانبي االنسيابي، ومصابيح

اخللفية الدراماتيكية إÒ جمالها املذهل.



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, 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 خالل املقاعد الداعمة بحوافها املميزة، ستكتشف سبب 

تعزيز سيارة أكورد مبقصورة تعتÐ ا�ك� رحابة � فئتها، فضًال 
عن لوحة قيادة واسعة، ووضعيات سهلة وبسيطة للسائق مع 

Îال واسع للرؤية من جميع االجتاهات. قمنا بابتكار مساحات 
طولية أكÐ خللق مساحة تتسم بالهدوء ومتنحك الفرصة 

لالس×خاء واالستمتاع بالقيادة.

مساحتك الرحبة



LED Headlights
Make a stunning first impression with 
LED lowbeam headlights. 2.0 Sport trim 
feature radiant, all-LED headlights.

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

18-Inch Alloy Wheels
Sport trims feature 18-inch alloy wheels 
that intensify their eye-catching 
presence.

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

مصابيح LED ا�مامية
 Ìا�مامية ذات اضاءة املنخفضة انطباع LED تفرض مصابيح

مذهًال. فضًال عن الزخارف املصقولة وا�نيقة التي متيز 
مصابيح LED لتزيدها توهجÌ جماًال.

عادم ثنائي اخملرج
مت تثبيت العادم ثنائي اخملرج وصقله

بلمسات أنيقة من الكروم. 

عجالت أملنيوم مقاس 18 بوصة
عجالت أملنيوم رياضية مقاس 18 بوصة مع زخارف مصقولة 

وأنيقة تستقطب ا�نظار .

(ANC) تقنية إلغاء الضجيج النشط
تقوم تقنية إلغاء الضجيج النشط باكتشاف الضجيج ذو 

ال×ددات املنخفضة داخل املقصورة، وإرسال موجات صوتّية 
من السماعات تلغي ا�صوات غ£ املرغوب فيها.



Surround yourself in comfort and quality with soft touch materials and 
premium details. We have included lots of helpful technology like our clever 
new 8"  Display Audio with touch-screen and hard keys infotainment system, 
dual-zone climate control, heated and ventilated front seats* with electronic 
parking brake, and automatic brake hold function to make every journey that 
little bit more enjoyable.

HIGH QUALITY AND HI-TECH

جودة ممتازة وتقنية عالية
انعم مبزايا الراحة واجلودة مع املواد بلمساتها الناعمة والتفاصيل املتميزة. قمنا بإدراج الكث£ من 

التقنيات املفيدة مثل النظام الصوتي الذكي املدمج مع شاشة عرض مقاس 8  بوصات تعمل باللمس 
ونظام شاشة عرض املعلومات املتعددة الذكي، ونظام للتحكم املزدوج باملناخ، ومقاعد أمامية مع 

تدفئة وتهوية* مع مكابح إيقاف إلك×ونية. مزايا رائعة ستمنحك املزيد من املتعة على الطريق.

*In Sports Grade Only

* � طراز سبورت فقط



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 adds additional safety and innovation.

WELL EQUIPPED
AND WELL THOUGHT OUT

¤هزة جيد£
ومبتكرة بامتياز

مصقولة ورحبة ومصممة بشكل حدسي. تضمن قمرة القيادة � سيارة أكورد وجود كل ميزة � 
املكان الذي تريده متامÌ، وذلك لتحافظ على حتكمك الكامل � جميع ا�وقات. جتسد لوحة القيادة 

النظيفة وا�نيقة تقنية القيادة املتطورة � أبسط صورها، حيث تضع املعلومات ا�ساسية أمامك 
مباشرة لتتيح لك القراءة الفورية والسهلة. أما شاشة العرض على الزجاج ا�مامي فهي متنحك املزيد 

من مزايا ا�مان واالبتكار.



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.

مساحة رائدة ¨ فئتها
أردنا تصميم سيارة للعاá احلقيقي، سيارة تكون هي ا�ك� رحابة � فئتها، سيارة متنحك 

املرونة الالزمة لتتكفل بجميع متطلباتك احلياتية. تتمتع سيارة أكورد بالعديد من املزايا 
املدروسة مثل صندوق السيارة املنخفض لتسهيل عملية التحميل وانزال، املقاعد 

اخللفية القابلة للطي واملقسمة بنسبة 60:40 ونظام فتح صندوق السيارة الذكي عند 
الطوارئ.



We have created two new turbocharged engines to give our 
latest 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 
engine is equipped with a slick 10 AT and 1.5 with a smooth 
CVT automatic.

OUR NEW
GENERATION ENGINES

2.0 VTEC TURBO

1.5 VTEC TURBO

اجليل اجلديد
من �ركاتنا

ابتكرنا نوعني من ¥ركات الت£بو اجلديدة لنمنح أحدث سياراتنا من طراز أكورد 
 VTEC القوة واالقتصادية التي تتناسب مع مظهرها.  ميكنك االختيار بني ¥رك

Turbo القوي واملصقول بقوة 247 حصانÌ أو ¥رك VTEC Turbo ذو 
الكفاءة والقوة والذي يولد قوة تبلغ 198 حصانÌ. يتميز كال احملركني بتقنية 

متطورة متنحك التوازن املثاé بني قوة ا�داء واالقتصادية. وقد مت جتهيز احملرك 
سعة 2.0 ل× بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 10 سرعات وسعة 1.5 ل× بناقل حركة 

.CVT أوتوماتيكي بنظام التعشيق املستمر



The Accord incorporates the new 
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 comes 
to life on the 8" display screen with a choice of wide angle 
views and a top down view.

MULTI-ANGLE
REAR VIEW CAMERA

CARPLAY® نظام آبل كاربالي
AUTO™ ونظام أندرويد أوتو

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

املوسيقى وإرسال واستقبال الرسائل.

حتتوي سيارة أكورد على نظام صوتي مدمج 
مع شاشة عرض مقاس 8 بوصات ونظام 

معلوماتي يتيح لك التواصل مع جميع ا�شياء 
التي حتبها � احلياة، مثل املوسيقى 

وا�صدقاء، كل ذلك عÐ شاشة مركزية تعمل 
بنظام اللمس وتتميز بوجود مفاتيح للتحكم.

كام´ا للرؤية اخللفية
متعددة الزوايا

اخ× وضع الرجوع للخلف عندها و بشكل أوتوماتيكي تبعث احلياة � كام£ا الرؤية 
اخللفية املوصولة مع شاشة عرض مقاس 8 بوصات مع خيار ضبط الشاشة 

بزاوية عريضة أو من أعلى إÒ أسفل.

نظام املالحة ع¶
ا�قمار الصناعية

بفضل نظام توجيه املسار الديناميكي، فإن نظام 
املالحة عÐ ا�قمار الصناعية املتكامل يساعدك 
� الوصول إÒ وجهتك املطلوبة بأسهل الطرق.

Lores



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.

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.

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 reducing 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.

يعتÐ نظام هوندا SENSING أحد أك� تقنيات السالمة تطور»، وقد مت 
تصميمه بهدف توف£ أعلى معاي£ السالمة لك وملرافقيك.

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

 Òعن طريق تقليل احلاجة إ Ìاملسار مما يوفر لك جتربة قيادة أقل إرهاق
حركات تصحيح التوجيه والتقليل من اجلهد الذي تبذله عند القيادة � 

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 و� حال توقف السيارة التي مت رصدها، فإن 
 Òهذه الوظيفة تقوم بإبطاء سرعة سيارتك وإيقافها دون احلاجة إ

الضغط على املكابح. ومبجرد أن تبدأ السيارة التي أمامك � التحرك 
مرة أخرى، ما عليك سوى الضغط على دواسة الوقود ملواصلة الس£.

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

قد بدأت � االنحراف عن الطريق، حيث تستخدم املقود الكهربائي 
لتطبيق تصحيحات دقيقة للحفاظ على مسار سيارتك. كما ميكنها أيضا 

تطبيق قوة الكبح � ظروف معينة.

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

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

نظام التحذير قبل االصطدام ا�مامي
إذا كان هناك احتمال لالصطدام بسيارة أخرى أو باملشاة، فإن هذه 

امليزة تقوم بتنبيهك إÒ اخلطر احملتمل وتقليل سرعة السيارة 
للمساعدة � تقليل حدة أي اصطدام. كما ميكن للنظام أيضا حتذيرك 

التخاذ اجراء الالزم � 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

E

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 � االجتاه املطلوب وغ£ها.

Shift-By-Wire ´ج. نظام التغي
انتقل من وضعية التوقف إÒ وضعية القيادة بكبسة زر واحدة مع 

االستمتاع � الوقت نفسه بوضع يدك على الكونسول املركزي 
.Ìا�ك� اتساع

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

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

هـ. التحكم ¨ التغي´ من مقود السيارة
استمتع بتجربة قيادة رائعة أك� إثارة مع نظام التحكم � التغي£ 

من مقود السيارة املستوحى من سباقات السيارات.

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

مقعدك بدقة عالية (سيارات السبورت فما فوق).



PUTING 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.

Multi-Angle Rear view Camera
See more of what’s behind you with the multi angle
rearview camera with guidelines, standard on every Accord.

سالمتك أوًال
يزخر كل موديل مبجموعة من املزايا القياسية للسالمة املتطورة 

للمساعدة ¨ حمايتك وحماية أحبائك وممتلكاتك الثمينة.

ÏونيÐنظام 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 � استقرار وثبات املركبة، للمساعدة على 
االستقرار � املسار املطلوب خاصة أثناء االنعطاف.

كام´ا للرؤية اخللفية متعددة الزوايا
ميكن رؤية املشهد اخللفي من خالل كام£ا الرؤية اخللفية ذات الزوايا 

املتعددة مع توجيهات قياسية توفرها لك جميع سيارات أكورد.



PUTTING YOUR
SAFETY FIRST
Tire Pressure Monitoring System 
The Tire Pressure Monitoring System is an electronic 
system that reports real-time tire-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 اÑطارات

نظام مراقبة ضغط اطارات هو نظام إلك×وï يقدم معلومات عن ضغط 
اطارات إÒ 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 � تعزيز 

حماية الركاب وتقليل الضرر عند االصطدامات ا�مامية.

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

وأمن الركاب وتقليل احتمال وقوع اصابات.

وسائد هوائية للركبتني 
ُصممت الوسائد الهوائية للركبتني لتحمي السائق و الركب الªمامي من 

تأث£ الضربات القوية عند وقوع اصطدام أمامي.



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

ENGINE LX Sport EX EX-L 2.0T Sport

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

TRANSMISSIONS LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
Continuously Variable Transmission (CVT) • • • • -

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

Paddle Shifters - • - - •

BODY/SUSPENSION/CHASSIS LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
Wheel Resonator - • • • •

MacPherson Strut Front Suspension • • • • •

Multi-Link Rear Suspension • • • • •

Electric Power Steering (EPS) with Dual-Pin-
ion, Variable-Gear Ratio • • • • •

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

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

Alloy Wheels (inch) 17 18 17 17 18

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

MEASUREMENTS LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
Wheelbase (mm) 2830 2830 2830 2830 2830

Length (mm) 4890 4890 4890 4890 4890

Height (mm) 1450 1450 1450 1450 1450

Width (mm) 1860 1860 1860 1860 1860

Curb Weight (kg) 1448 1485 1474 1479 1570

Fuel Tank Capacity (Litres) 56 56 56 56 56

SAFETY (including Driver Assistive 
Technology) LX Sport EX EX-L 2.0T Sport

Head-Up Display (HUD) - - - - •

LaneWatch™ - - • • •

Advanced Front Airbags • • • • •

Side Airbags • • • • •

Side Curtain Airbags • • • • •

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 • • • • •

Multi-Angle Rear-view Camera with Dynamic 
Guidelines - - • • •

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

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

Advanced Compatibility Engineering™ 
(ACE™) Body Structure • • • • •

Honda Sensing LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
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) - - - • •

LXSportEXEX-L2.0T Sportالمحّرك

نوع المحّرك
 4 اسطوانات في خط

 مستقيم مع تيربو بلّفة
مفردة

 4 اسطوانات في خط
 مستقيم مع تيربو بلّفة

مفردة

 4 اسطوانات في خط
 مستقيم مع تيربو بلّفة

مفردة

 4 اسطوانات في خط
 مستقيم مع تيربو بلّفة

مفردة

 4 اسطوانات في خط
 مستقيم مع تيربو بلّفة

مفردة

14981498149814981996سعة احملّرك (سم مكّعب)

 Valve DOHC-16سلسلة الصّمامات
VTEC®

16-Valve DOHC 
VTEC®

16-Valve DOHC 
VTEC®

16-Valve DOHC 
VTEC®

16-Valve DOHC 
VTEC®

DirectDirectDirectDirectDirectنظام احلقن بالوقود

6500 @ 5500247 @ 5500198 @ 5500198 @ 5500198 @ 198القوة احلصانية (عند دورة بالدقيقة)

3500-5000370/1500-5000260/1600-5000260/1600-5000260/1600-260/1600العزم (نيوتن م� عند دورة بالدقيقة)

1 : 19.8: 110.3: 110.3: 110.3: 10.3نسبة االنضغاط

•••••نظام Drive-by-Wire للخانق

•--•-نظام للقيادة بوضعيتني (اقتصادية / رياضية)

18.417.818.418.414.3استهالك الوقود (كلم / لي�)

LXSportEXEX-L2.0T Sportناقل الحركة
-••••ناقل حركة بتغي� متواصل (CVT) مع الوضعية الرياضية

ناقل حركة أوتوماتيكي لعشر سرعات (10AT) مع زر 
•----بالضغط الختيار االجتاه

•--•-مبّدل للسرعات على عجلة القيادة

LXSportEXEX-L2.0T Sportالهيكل / نظام التعليق / الشاسيه
••••»ّمد للضجيج © العجالت

•••••دعامة ماكف�سون لنظام التعليق ا¬مامي

•••••وصالت متعددة لنظام التعليق اخللفي

عجلة قيادة كهربائية (EPS) مع جريدة مسننة مزدوجة، 
•••••نسب مسننات - متغّيرة 

•••••أقراص مهّواة للفرامل ا¬مامية مع قوة مساعدة

••••• أقراص صلبة للفرامل اخللفية مع قوة مساعدة

1718171718عجالت من ا¬ملنيوم (بوصة)

225/50R17 94V235/45R18 94W225/50R17 94V225/50R17 94V235/45R18 94Wا·طارات

LXSportEXEX-L2.0T Sportالهيكل / نظام التعليق / الشاسيه
28302830283028302830قاعدة العجالت (ملم)

48904890489048904890الطول (ملم)

14501450145014501450االرتفاع (ملم)

18601860186018601860العرض (ملم)

14481485147414791570وزن املركبة (كلغ)

5656565656سعة خّزان الوقود (لي�)

LXSportEXEX-L2.0T Sportالسالمة

(HUD) عرض للمعلومات على الزجاج االمامي----•

•••--نظام مراقبة املمر

•••••وسائد هوائية أمامية متطّورة

•••••وسائد هوائية جانبية

•••••ستائر هوائية جانبية

•••••وسائد هوائية لركب السائق والراكب ا¬مامي

(VSA™) نظام املساعدة © ثبات السيارة•••••

(ABS) نظام الفرامل املانعة لالنغالق•••••

(EBD) لقوة الفرامل Àنظام التوزيع ا·لك�و•••••

(EBA) نظام مساعدة الفرامل عند الطوارئ•••••

(EBB) لقوة الفرامل Àنظام الدعم ا·لك�و•••••

(HSA) نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات•••••

كام�ا للرؤية اخللفية متعددة الزوايا مع خطوط توجيه 
•••--ديناميكية4

(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء © ا·طارات•••••

(DRL) مضاءة خالل النهار LED أضواء نوع•••••

(ACE™) بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة•••••

LXSportEXEX-L2.0T Sportنظام ا�ستشعار من هوندا

نظام فرامل تخفيف قوة احلوادث (™CMBS) ويتضمن 
استشعارÉ للمشاة وحتذيرÉ 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� © نفس املمر---••

(ACC) نظام تثبيت السرعة متكيف---••

(LSF) نظام التتابع على السرعات املنخفضة---••

2018 ACCORD SPECIFICATIONS & FEATURES 2018 مزايا ومواصفات أكورد
EXTERIOR FEATURES LX Sport EX EX-L Sport 2.0T

Body-Colored Power Side Mirrors • • • • •

Aluminium Hood • • • • •

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

Tail lights with LED Brake lights and 
Integrated LED Light Bars • • • • •

Dark Chrome Front Grille - • - - •

Body-Colored Door Handles • • - - •

Chrome Colored Door Handles - - • • -

LED Headlights • • • • •

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 - • • • •

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

COMFORT & CONVENIENCE LX Sport EX EX-L Sport 2.0T
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 - • - - •

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

SEATING LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
Driver's Seat with Manual Height Adjustment • - - - -

Driver's Seat with 12-Way Power Ad-
justment, Including 4-Way Power Lumbar 
Support

- • • • •

Heated & Ventilated Front Seats - - - • •

Front Passenger's Seat with 4-Way Power 
Adjustment - - • • •

Leather-Trimmed Seats - - • • •

Memory Seats - - - • •

AUDIO & CONNECTIVITY LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
160-Watt Audio System with 4 Speakers • • - - -

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

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

Navigation System with Voice Recognition - - - • •

7-Inch Display Audio • • - - -

8-Inch Display Audio - - • • •

Bluetooth® HandsFreeLink • • • • •

Bluetooth® Streaming Audio • • • • •

Apple CarPlay and Android Auto - - • • •

USB Audio Interface • • • • •

USB Smartphone/Audio Interface - - • • •

DRIVER INFORMATION INTERFACE LX Sport EX EX-L 2.0T Sport
Instant / Average Fuel Economy Indicators 
(A&B) • • • • •

Driver Attention Monitor - • • • •

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

KM-to-Empty Indicator • • • • •

Sport Mode Indicator - • - - •

LXSportEXEX-LSport 2.0Tالمزايا الخارجية

•••••مرايا جانبية كهربائية بلون السيارة

•••••غطاء للمحرك من ا�ملنيوم

•••••هوائي على شكل زعنفة قرش مثّبت على السقف

 LED موعة أضواء خلفية مع أضواء للفرامل من نوع�
LED وخطوط مد�ة من ا�ضواء نوع•••••

•--•-شبك أمامي من الكروم الداكن

•--••مقابض ل�بواب بلون السيارة

-••--مقابض ل�بواب من الكروم بلون السيارة

LED أضواء أمامية نوع•••••

••---إشعال/إطفاء أوتوماتيكي (للضوء املنخفض)

•••••ªرج مزدوج للعادم

•--•-تشطيبات من الكروم خملرج العادم

••••-أضواء للضباب نوع LED (أمام)

•--•-جناح هوائي نوع ديكليد Decklid بلون السيارة

•••••دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد

••••-فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع ميزة امليالن

•••••حّساسات لصف السيارة بلون السيارة(4̧  اخللف)

LXSportEXEX-LSport 2.0Tالراحة والمالءمة
•••••تشغيل احملّرك عن ُبعد

•••••حتّكم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء ملنطقتني

•••••فرامل يد كهربائية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل

•••••زر لتشغيل احملرك

 Adaptive Adaptive•••نظام تثبيت السرعة

(ANC) (3MIC) إلغاء نشط للضجيج•••••

•••••مقابس كهربائية 12 فولط (الكونسول ا�مامي والوسطي)

••••Urethaneعجلة قيادة مغّلفة باجللد

•--•-دّواسات رياضية من ا�ملنيوم

•••--تظليل أوتوماتيكي للمرآة الوسطية

LXSportEXEX-L2.0T Sportالمقاعد
----•مقعد للسائق مع تعديل يدوي الرتفاعه

مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ 12 اجتاهÌ، من بينها 4 
••••-اجتاهات لدعم أسفل الظهر

••---مقاعد أمامية مع تدفئة وتهوية

•••--مقعد للراكب ا�مامي مع تعديل كهربائي بـ 4 اجتاهات

•••--حواف جلد للمقاعد

••---ذاكرة للمقاعد

LXSportEXEX-L2.0T Sportالنظام الصوتي واالتصال

---••نظام صوتي بقوة 160 واط مع 4 مكÓات صوت

-••--نظام صوتي بقوة 180 واط مع 4 مكÓات صوت

نظام صوتي فاخر بقوة 450 واط مع 10 مكÓات صوت 
•----من بينها صبووفر

••---نظام مالحي مع ميزة التعرف على الصوت

---••شاشة عرض قياس 7 بوصات

•••--شاشة عرض قياس 8 بوصات

•••••نظام االستخدام من دون اليدين بتقنية البلوتوث

•••••بث صوتي بتقنية البلوتوث

•••--آبل كاربالي وأندرويد أوتو

•••••واجهة بيانية USBللصوت  

USB واجهة بيانية للهاتف الذكي / النظام الصوتي من--•••

LXSportEXEX-L2.0T Sportواجهة البيانات للسائق
مؤشرات ملتوسط / املعّدل الفوري الستهالك الوقود 

(A&B)•••••

••••-مراقبة النتباه السائق

•••••مؤشر لعمر زيت احملرك / للتذكÜ مبوعد اخلدمة

(A&B) عّداد للمسافات وعّداد للرحالت•••••

•--•-مؤشر للوضعية الرياضية 

* املزايا واملواصفات الرئيسية فقط.



18YM ACCORD MODEL LINE UP

Exterior
• LED Headlights
• 17” Alloy Wheels
• Smart Entry with Walk-Away Lock
• Body-Colored Flush Type Parking Sensors
• Body Colored Door Handles
• 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)

Audio and Connectivity
• 160-Watt Audio System with 4 Speakers 
• 7-Inch Display Audio
• Bluetooth® HandsFree Link 
• Bluetooth® Streaming Audio
• USB Audio Interface

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 Engineering TM (ACETM)
   Body Structure

Includes LX Grade equipment plus:

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

Exterior
• 18” Alloy Wheels
• Dark Chrome Front Grille 
• Integrated Chrome Exhaust Finishers
• LED Fog Lights(Front)
• One-Touch Power Moon roof with Tilt Feature 
• Leather Wrapped Steering Wheel
• Body Colored Decklid Spoiler

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)
• One-Touch Power Moon roof with Tilt Feature 
• Chrome Door Handles
• Automatic-Dimming Rear-view Mirror

Comfort and Convenience
• Leather Wrapped Steering Wheel
• Leather-Trimmed Seats

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
• 8-Inch Display Audio
• Apple CarPlay and Android Auto 
• USB Smartphone/Audio Interface

Driver Information Interface
• Driver Attention Monitor
• Compass

Safety
• Honda Lane Watch TM

• Multi-Angle Rear-view Camera with Dynamic Guidelines

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)

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
• Dark Chrome Front Grille
• Integrated Chrome Exhaust Finishers
• Body Colored Decklid Spoiler
• Body Colored Door Handles

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 
 LED أضواء أمامية نوع •

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

• حساسات لصف السيارة بلون السيارة 
• مقابض لªبواب بلون السيارة

• Îموعة أضواء خلفية مع أضواء للفرامل من نوع LED وخطوط
LED ة من ا�ضواء نوعÎمد     

• óرج 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)

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

• شاشة عرض قياس 7 بوصات 
• نظام االستخدام من دون اليدين بتقنية البلوتوث

• بث صوتي بتقنية البلوتوث
 USBواجهة بيانية للصوت •

السالمة
(DRL) مضاءة خالل النهار LEDأضواء •

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

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

(EBD) لقوة الفرامل ïنظام التوزيع الك×و •
(EBA) نظام مساعدة الفرامل عند الطوارئ •

(EBB) لقوة الفرامل ïنظام الدعم الك×و •
(ESS) إشارة للتوقف الطارئ •

(HSA) نظام املساعدة لالنطالق على املنحدرات •
(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء � اطارات •

(™ACE) بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة •
 

:Òباضافة إ ،LX تشتمل على جتهيزات فئة

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
،Ìمقعد 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

:Òباضافة إ ، LX تشتمل على جتهيزات فئة

املزايا اخلارجية  
 LED أضواء للضباب نوع •

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

• تظليل أوتوماتيكي للمرآة الوسطية

الراحة واملالءمة
• عجلة قيادة مغّلفة باجللد

• مقاعد جلدية

املقاعد
،Ìمقعد 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 مكÐات 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

• كام£ا للرؤية اخللفية متعددة الزوايا مع خطوط توجيه ديناميكية

:Òباضافة إ ،EX تشتمل على جتهيزات فئة

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 اÑستشعار من هوندا
(™CMBS) نظام فرامل تخفيف قوة احلوادث •

     ويتضمن استشعار» للمشاة وحتذير» 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£ � نفس املمر •
(ACC) نظام تثبيت السرعة املتكيف •

(LSF) نظام التتابع على السرعات املنخفضة •

:Òباضافة إ ،EX-L تشتمل على جتهيزات فئة

احملرك وناقل احلركة   
• ¥ّرك ت£بو سعة 2.0 لي× 

• 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 لªبواب بلون السيارة

الراحة واملالءمة
• دّواسات رياضية من ا�ملنيوم

• مؤشر للوضعية الرياضية

النظام الصوتي واالتصال
• نظام صوتي فاخر بقوة 450 واط مع 10 مكÐات 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.



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

EXTERIOR COLORS

INTERIOR COLORS

لون السيارة

لون الفرش

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

CHAMPAGNE FROST PEARL

OBSIDIAN BLUE PEARL

KONA KOFFEE METALLLICSAN MARINO REDSTILL NIGHT PEARL

RADIANT RED METALLIC

أبيض لؤلؤي بالتيني Ùفضي معد حديدي معدÙ حديث Ûأسود 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 شامبني لؤلؤي بني ميتاليك

Ùأحمر معد أزرق لؤلؤي
IVORY FABRIC

قماش عاجي



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 اÑكسسوارات

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 أكß 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
باÑضافة إ� ملسة الكروم.

Side Under Spoiler
اجلناح السفلي اجلانبي

CHROME

SPORTS UTILITY AND PROTECTION ILLUMINATION

ملسة أنيقة تعطي سيارتك ا�كورد
مظهرا أكß جماال.

Stylish accent that gives
your Accord a more

upscale look.

Body Side Molding
زخرفة الباب اجلانبية

ت¶ز التصميم اخلارجي  لáكورد 
وحتمي ضد اخلدوش والضربات.

Mud Guards
واقيات من الطني وا�تربة 

Puddle Light (White)
اÑضاءة 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 �يطة 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 help protect 
against door dings and 
scratches.

تعطي منظرا رائعا لسيارتك وتساعد 
¨ حماية الطالء من اخلدوش.

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

حامل لوحي أنيق ويتالءم مع عدة 
أحجام ومواقع.

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

للحفاظ على عجالت ا�كورد بشكل آمن.

ensure 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.



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 somecountries please check with your nearby Honda dealer.

حتتفظ شركة هوندا موتور احملدودة بحق تغي£ أو تعديل التجهيزات أو املواصفات املذكورة � أي وقت، ودون إشعار مسبق. كما أن الهدف من إيراد التفاصيل، ا�لوان، ايضاحات والصور املبينة يتمثل �
توف£ املعلومات ا�ساسية فقط، �ن التجهيزات أو املواصفات قد تتغ£ � بعض البلدان، لذا يرجى مراجعة أقرب وكيل لسيارات هوندا.


