
Crystal Black Pearl



O SEDÃ QUE IMPRESSIONA. O SEDÃ QUE IMPRESSIONA. 



Conforto e so�sticação, design lapidado, somado a uma excelente performance, 
com alta tecnologia e segurança.

Desenvolvido para impressionar, o Novo Honda Accord se destaca na 
paisagem urbana. Reconhecido e premiado internacionalmente, o Novo 
Honda Accord segue indo além dos limites da inovação. Com um design 
exclusivo e de dimensões surpreendentes, a nova geração traz as avançadas 
tecnologias de segurança e assistência ao condutor do Honda SENSING®1. 
Com tantos diferenciais, o Novo Honda Accord define um novo padrão para 
sofisticação e modernidade.

Permita se impressionar.
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_  D E S I G N

IMPRESSIONANTE POR 
TODOS OS ÂNGULOS.
Imponência e so�sticação, o Novo Honda Accord vem equipado com um conjunto 
ótico dianteiro FULL LED, que inclui luzes diurnas e faróis de neblina em LED, 
assim como sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

O modelo conta ainda com uma nova grade frontal cromada, rodas de liga leve 
de 18” e escapamento duplo com ponteira cromada, tornando-o notável por seu 
estilo esportivo e, ao mesmo tempo, elegante.

Por dentro, um acabamento re�nado, volante revestido em couro, painel de 
instrumentos macio ao toque e linhas �uídas, que transpiram beleza
e qualidade, oferecendo ainda um excelente ângulo de visão ao motorista.

Conjunto ótico Full LED Rodas de liga leve de 18”
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Escapamento duplo com ponteira cromada Painel de alta resolução e volante multifuncionalEscapamento duplo com ponteira cromada



_  C O N E C T I V I D A D E

CONECTIVIDADE QUE 
IMPRESSIONA.
O Novo Honda Accord é equipado com itens de alta tecnologia que garantem uma 
experiência única de interação, com o multimídia de 8” multi touchscreen com 
conectividade para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™ e as conexões 
USB e Bluetooth, que garantem conexão com seus dispositivos móveis.

Para que você permaneça sempre conectado, essa 10ª geração do modelo 
conta ainda com carregador wireless para celular. Já sistema HFT (Hands Free 
Telephone) e a função Voice Tag permitem realizar chamadas por comando de 
voz sem tirar as mãos do volante multifuncional. O Novo Honda Accord conta 
também com câmeras de marcha à ré multivisão com guias dinâmicas de 
direção e os retrovisores elétricos com rebatimento e função Tilt-Down.

Outros aspectos que destacam o Novo Honda Accord é a Chave Inteligente com 
Smart Entry e Walk Away Lock, botão Start/Stop de ignição do motor, sem a 
necessidade de chave, e o Head Up Display que exibe as principais informações do 
veículo, não precisando tirar os olhos da pista e garantindo sua máxima segurança.

Sistema HFT (Hands Free Telephone) Câmeras de marcha à ré multivisão
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_  C O N F O R T O  &  S O F I S T I C A Ç Ã O

INACREDITAVELMENTE 
CONFORTÁVEL. 
O Novo Honda Accord oferece um conforto surpreendente, tendo um sistema 
de isolamento de última geração, contanto ainda com a tecnologia ANC – Active 
Noise Cancelation, onde alto falantes internos trabalham em uma frequência 
contrária ao ruído externo, proporcionando um ambiente interno ainda mais 
silencioso e agradável.

Experimente o conforto dos bancos dianteiros com ventilação e ajustes elétricos 
para o motorista com 12 opções, incluindo lombar, e memorizador de 2 posições 
do banco e ainda 4 opções de ajustes para passageiro dianteiro.

O Novo Honda Accord proporciona excelente comodidade com seu amplo espaço 
interno, com revestimento dos bancos e das portas em couro nas cores Mar�m, 
Preto e Cinza, variando de acordo com a cor externa2.

Memorizador de posições dos bancos

Assentos dianteiros ventilados

Ajuste elétrico dos bancos
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Revestimento Preto Revestimento Cinza
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_  P E R F O R M A N C E  &  D I R I G I B I L I D A D E

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA 
QUE IMPRESSIONAM.
Equipado com novo motor 2.0L Turbo 16V de 256cv com Injeção Direta, DOHC, 
i-VTEC®, com função ECON com Eco Assist™, o Novo Honda Accord proporciona uma 
alta e�ciência energética, garantindo mais economia devido ao baixo consumo de 
combustível e baixa emissão de poluentes em todas as faixas de rotação.
Desenvolvido para oferecer uma experiência de total comodidade, o Novo Honda 
Accord é o primeiro veículo de tração dianteira no mundo a possuir câmbio 
de 10 velocidades, contanto ainda com Paddle Shift. Em resumo, o Novo Accord 
trabalha com o que há de mais avançado na tecnologia automotiva mundial.
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Motor 2.0L Turbo 16V de 256cv

Transmissão automática de 10 velocidades com Paddle Shift
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_  S E G U R A N Ç A  &  C O N V E N I Ê N C I A

TECNOLOGIAS
INTELIGENTES PARA
UM TRÂNSITO SEGURO.
O Novo Honda Accord possui o LaneWatch™, assistente para redução de ponto 
cego, que auxilia o motorista a evitar possíveis imprevistos. Com ele, toda vez 
que a seta para a direita é acionada, a câmera no espelho do passageiro é 
ligada e transmite a imagem lateral na tela do monitor de áudio, revelando 
quase quatro vezes mais do que o espelho comum. 

E pensando na sua segurança, o modelo ainda oferece sistema automático de 
luzes emergenciais, suspensão independente e freios a disco com ABS, EBD e 
BA. O modelo ainda conta com freio de estacionamento eletrônico com Brake 
Hold e direção elétrica progressiva MA-EPS, sistema VSA, que controla a tração 
das rodas e corrige movimentos em situações que exigem mais estabilidade, 
garantindo total controle ao motorista e o sistema HSA que impede que o veículo 
desça inesperadamente ao tirar o pé do freio rapidamente em aclives. 

Mais um diferencial tecnológico do modelo é o Driver Attention Monitor, recurso 
que monitora e avalia continuamente o comportamento do motorista ao volante. 
Se o sistema determinar que o motorista está �cando desatento, ele recomenda 
ao motorista que faça uma pausa.

Projetado para impressionar e garantir total segurança, o Honda Accord 
conta ainda com 2 airbags frontais, 2 airbags laterais, 2 airbags de 
cortina e 2 airbags de joelho para motorista e passageiro.

Pela primeira vez no Brasil, o Novo Honda Accord vem equipado com um 
dos mais reconhecidos sistemas de tecnologia avançada de segurança 
e assistência ao condutor, o Honda SENSING®1. Um exclusivo pacote de 
segurança e assistência ao motorista que você pode conferir com mais 
detalhes na próxima página.
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8 Airbags Controle de tração e estabilidade (VSA)8 Airbags



Honda SENSING® - Tecnologia 
Avançada de Segurança e 
Assistência ao Condutor.

CMBS™ - Collision Mitigation Braking System
Sistema que auxilia no acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de 
mitigar acidentes.

ACC™ com LSF - Adaptive Cruise Control com Low Speed Follow
Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente.

Tecnologia 
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RDM™ - Road Departure Mitigation System
Sistema que auxilia a detectar a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e 
possíveis acidentes.

LKAS™ - Lane Keeping Assist System
Sistema que auxilia a detectar as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a 
manter o veículo centralizado nas linhas de marcação.

O Novo Honda Accord vem equipado com tecnologia de última geração para sua segurança.

RDM™ - Road Departure Mitigation System
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1 O Honda SENSING® não exclui o dever do motorista que é responsável por conduzir        
o veículo com segurança, a fim de evitar colisões. 

2 Consulte disponibilidade na concessionária.
3 Revestimento dependendo da cor exterior.
4 Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.

O  N o v o  H o n d a  A c c o r d  é  i m p r e s s i o n a n t e  e m  c a d a  d e t a l h e .

Ficha Técnica
» Motor em alumínio - 2.0L turbo 16V DOHC com injeção direta, DOHC, i-VTEC® de 4 cilindros

» Potência (Gasolina) - 256cv/6500rpm somente gasolina

» Torque  (Gasolina) - 37.7kg-m/1500-4000rpm

» Escapamento duplo cromado

» Transmissão automática de 10 velocidades - com Paddle Shift

» Tração dianteira

» Suspensão dianteira MacPherson / Suspensão traseira Multi-link

» Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) 

» Rodas liga leve 18”

Crystal Black PearlLunar Silver MetallicPlatinum White Pearl

Dimensões
» Comprimento (mm) - 4.889

» Altura (mm) - 1.460

» Largura (mm) - 1.862

» Distância entre eixos (mm) - 2.830

» Peso em ordem de marcha (kg) - 1.547

» Peso bruto total (kg) - 2.030

» Volume porta-malas (litros) - 574

» Tanque de combustível (litros) - 56.0

Tecnologia e Segurança
» Acendimento automático dos faróis com função auto-ajuste e desligamento automático

» Estrutura de deformação progressiva ACE™ (Advanced Compatibility Engineering) 

» Freios com sistemas ABS, EBD e BA (Anti-Lock Braking System / Electronic Brake Distribution / 

 Brake Assist)

» Freio de estacionamento eletrônico (EPB - Electronic Parking Brake) com função Brake Hold

» Head Up Display (HUD)

» Sistema VSA (Vehicle Stability Assist - Assistente de tração e estabilidade) 

» Sistema HSA (Hill Start Assist - Assistente de partidas em aclive) 

» Sistema AHA (Agile Handling Assist - Assistente de dirigibilidade ágil) 

» Sistema Honda LaneWatch - Assistente para redução de ponto cego

» Airbags frontais, laterais, de cortina e para ajoelhos (8 airbags) 

» Smart Key / Walk away: chave inteligente com sensor de presença para destravamento e 

 travamento automático as portas, partida do motor à distância, abertura do porta-malas, 

 abertura e fechamento dos vidros e do teto solar

» ANC - Active Noise Cancelation (cancelador ativo de ruído)

» Conjunto óptico dianteiro Full LED: Faróis, luzes de rodagem diurna, farol de neblina e Lanternas

 traseiras em LED 

» Sistema ISOFIX de ±xação para cadeirinhas infantis

» Painel de instrumentos digital TFT com computador de bordo

» Sensores de estacionamento frontais e traseiros

» TPMS (sensor de pressão do pneu)

Sofisficação e Conforto
» Teto solar com função 1 toque e anti-esmagamento

» Vidros elétricos com a função de subida automática dos vidros com “um toque” em todas as portas

» Comando elétrico de abertura interna do porta-malas (botão na porta do motorista)

» Piloto automático (Cruise Control)

» Chave de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque)

» Retrovisores com rebatimento elétrico e função Tilt-Down

» Ar-condicionado digital dual zone com a função de ajuste automático de temperatura e saída para o

 banco traseiro 

» Para-brisa com tratamento acústico para conforto sonoro

» Espelho retrovisor eletrocrômico

» Botão de partida do motor START / STOP e partida do motor à distância

» Carregamento por indução para celulares

» Painel de instrumentos com acabamento soft-touch (macio ao toque)

» Revestimento dos bancos e das portas em couro nas cores Mar±m, Preto ou Cinza3

» Volante multifuncional com revestimento em couro4

» Bancos dianteiros com ventilação e ajustes elétricos com 12 posições, incluindo lombar, memorizador de 

 2 con±gurações para motorista e 4 opções de ajustes para passageiro dianteiro.

» Sistema de áudio Premium de 452 watts com capacidade de reprodução AM / FM / MP3 e 10 alto-falantes, 

incluindo subwoofer

» Bluetooth com HFT (Hands-Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas

» Multimídia 8” multi-touchscreen com interface para Interface para smartphones Apple CarPlay e Android 

 Auto™ com Tag Voice, câmera de ré, navegador GPS, Wi-Fi, função Turn-by-turn (navegação assistida

 por voz) , USB e P2 Controle de áudio no volante

Honda SENSING®1 
» ACC (Adaptive Cruise Control)

 com LSF (Low Speed Follow)

» CMBS (Collision Mitigation Braking System)

» LKAS (Lane Keeping Assist System)

» RDM (Road Departure Mitigation System) 

Perceba o risco, proteja a vida.
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. 

honda.com.br/hondaaccord

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. 

O  N o v o  H o n d a  A c c o r d  é  i m p r e s s i o n a n t e  e m  c a d a  d e t a l h e .

Crystal Black Pearl

Comprimento (mm) - 4.889

Largura (mm) - 1.862

Distância entre eixos (mm) - 2.830

Peso em ordem de marcha (kg) - 1.547

Peso bruto total (kg) - 2.030

Volume porta-malas (litros) - 574

Tanque de combustível (litros) - 56.0

Sofisficação e Conforto
Teto solar com função 1 toque e anti-esmagamento

Vidros elétricos com a função de subida automática dos vidros com “um toque” em todas as portas

Comando elétrico de abertura interna do porta-malas (botão na porta do motorista)

Piloto automático (Cruise Control)

Chave de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque)

Retrovisores com rebatimento elétrico e função Tilt-Down

Ar-condicionado digital dual zone com a função de ajuste automático de temperatura e saída para o 

Para-brisa com tratamento acústico para conforto sonoro

Espelho retrovisor eletrocrômico

Botão de partida do motor START / STOP e partida do motor à distância

Carregamento por indução para celulares

Painel de instrumentos com acabamento soft-touch (macio ao toque)

Revestimento dos bancos e das portas em couro nas cores Mar±m, Preto ou Cinza3

Volante multifuncional com revestimento em couro4

Bancos dianteiros com ventilação e ajustes elétricos com 12 posições, incluindo lombar, memorizador de 

 2 con±gurações para motorista e 4 opções de ajustes para passageiro dianteiro.

Sistema de áudio Premium de 452 watts com capacidade de reprodução AM / FM / MP3 e 10 alto-falantes, 

incluindo subwoofer

Bluetooth com HFT (Hands-Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas

Multimídia 8” multi-touchscreen com interface para Interface para smartphones Apple CarPlay e Android 

 Auto™ com Tag Voice, câmera de ré, navegador GPS, Wi-Fi, função Turn-by-turn (navegação assistida 

 por voz) , USB e P2 Controle de áudio no volante

Honda SENSING®1

» ACC (Adaptive Cruise Control)

 com LSF (Low Speed Follow)

» CMBS (Collision Mitigation Braking System) 

» LKAS (Lane Keeping Assist System)

» RDM (Road Departure Mitigation System) 




