
Acura: Advance. — Акура. На крок попереду. TLX — Те Ел Ікс.
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ІННОВАЦІЇ, ЩО ВИПЕРЕДЖАЮТЬ ЧАС

Основоположним поняттям для всіх продуктів бренду Acura є синергія людини й механізма.  
Згідно з цією концепцією техніка за своєю будовою має відчуватися, як продовження 
тіла людини, бути такою ж комфортною та контрольованою за відчуттями, але значно 
розширювати її можливості. 
Acura — це інтелектуальне поєднання сучасних технологій та елементів розкоші. 
Всі технології, якими оснащені продукти Acura, прості в користуванні, що робить керування 
автомобілем легшим, ефективнішим та зрозумілішим. 
TLX, що закладає перший камінь нової лінійки передових авто Acura, є втіленням високих 
стандартів бренду. 
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В основі назви бренду Acura лежить морфема з латини «Аку» («Acu»), що багатьма мовами світу однаково означає акуратність, вивіреність і точність. 
Від неї було винайдене абсолютно нове слово «Acura», що не тільки тішить слух, а й чудово передає стратегічну складову цього бренду компанії Honda. 
За  логотип новій марці стало стилізоване у вигляді букви «А» зображення кронциркуля — інструмента, яким проводять точні виміри під час складання схем 
та креслень, таким чином підкреслюючи, що вся її продукція є технологічною та дизайнерською досконалістю в галузі автомобілебудування.ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

1986 1987 1990 2001 2009 2010 2011

Перший японський 
бренд авто класу 

люкс, Acura увійшов до 
сегменту преміальних 
автомобілів у 1986 
році. До кінця першого 
року продажів Acura 
реалізувала 52 869 
автомобілів, дилерська 
мережа розширилася 
з 60 до 150 центрів.

Integra. 1988 р. Legend L Coupe. 1988 р. Integra. 1990 р. TL. 2009 р. ZDX. 2010 р. NSX Concept. 2015 р.MDX. 2001 р.

У 1987 році продажі 
продовжили 

зростати, Acura 
озвучила цифру 
в 109 470 автомобілів 
за цей рік.

Із настанням 1990-х років Acura 
продовжувала будоражити 

автомобільний світ. Авто бренду 
очолили список опитування клієнтів 
щодо задоволення, складений 
«JD Power», продажі зростали.

У другій половині 1990-х років 
фондовий ринок показував 
небувалий підйом, мережа інтернет 
стала економічною реальністю 
й частиною щоденного життя. 
Продажі люксових автомобілів 
зросли, й Acura не стала винятком.

У 2009 році Acura стала першою 
автомобільною компанією, увесь модельний 

ряд якої отримав високі оцінки Стахового 
іституту безпеки дорожнього руху (IIHS). 
Acura — єдиний преміум-бренд, автомобілі 
якого в 2009 році були вшановані найвищими 
оцінками Національного управління безпеки 
руху на трасах (NHTSA). Цього ж року 
Acura була визнана найкращим люксовим 
брендом з погляду залишкової вартості авто 
(здешевлення купленого автомобіля з часом) 
за версією ALG’s Residual Value Award.

Безпечність Acura 
заслужила нових 

оцінок у 2010 році, 
коли всі без винятку 
автомобілі отримали 
найвищі бали за захист 
водія і пасажирів 
при фронтальному 
й боковому ударах 
та ударі ззаду.

У 2011 році Acura почала святкувати свій ювілей 
із отримання нагороди ALG Residual Value 

Award за «Найкращий люксовий автомобіль».

Сьогодні Acura представляє найпрогресивніший 
модельний ряд у своїй історії. Бренд працює 
для клієнтів, престижність у розумінні яких 
складається не тільки з символів статусності, 
а полягає в якості. Саме тому Acura прагне 
створювати автомобілі найвищого рівня, які 
будоражать, які застосовують технології не тільки 
для вдосконалення характеристик, а щоб зробити 
життя власника ще кращим.

У 2001 році Acura 
піднімає планку 

за допомогою кросовера 
MDX, сконструйованого 
й виготовленого у США. 
Новинку чекав миттєвий 
успіх: вона отримала 
титул «Кросовер року» від 
журналу «Motor Trend», титул 
«Автомобіль року в Північній 
Америці» і перше місце 
серед п’ятьох кросоверів від 
журналу «Car and Driver». 



Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік
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З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

Десятиліття за десятиліттями компанія Acura з незмінною цілеспрямованістю і   
пристрастю  створює потужні седани, розвиває інноваційні технології, прагне   

      досконалості.  
 
Але TLX – це не просто автомобіль нового покоління.  
 
Це – втілення  нашої філософії автомобілебудування: ідеальний баланс потужності 
та контролю, машина, що випереджає наміри свого водія, підлаштовуючись під його 
бажання.  
 
Це – безкомпромісний дизайн, який лише підсилює чисту, нестримну радість від руху.  
 
Це – автомобіль, що викликає захват: вчергове, відразу й назавжди.



ВИШУКАНИЙ АТЛЕТ

Новий TLX не соромиться хизуватися своєю впевненою й граційною поставою 
спортивного автомобіля, принадністю вигинів та владним поглядом фар. Це авто 

– втілення захвату від водіння, до якого неможливо звикнути, і витонченої атмосфери 
розкоші в салоні, що, поєднуючись в цьому седані з душею атлета, створюють 
неповторну комбінацію, яка дивує своєю вдалістю.

8
Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік 9
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НАВВИПЕРЕДКИ З ВІТРОМ

Acura TLX — це одна з найдинамічніших моделей за всю історію марки. Чим вона  
 особлива? Відточеною на спортивних треках керованістю, впевненістю під час 

виконання екстремальних маневрів та високим рівнем комфорту за будь-яких умов. 

Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік
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Зображено модель: MDX 3,5 л V6 DI VTEC комплектації Advance у кольорі White Diamond Pearl
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Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік*: Детальну інформацію про наявні комплектації читайте на стор. 34–36.12 13

На Acura TLX  встановлені унікальні фари Jewel Eye™ з набором 
світлодіодних лампочок, світло яких дуже схоже на сонячне, і це 
допомагає водієві боротися зі втомою в темну пору доби. Завдяки 
потужному, сфокусованому променю кольори здаються яскравішими, 
що значно покращує оглядовість і полегшує кермування.

Світлодіодні протитуманні ліхтарі розміщені в нижніх кутах лицьової 
частини TLX для максимальної ефективності їхньої роботи й мужнього 
вигляду авто.

ЗАСЛІПЛЮЙТЕ ДЕТАЛЯМИ

Світлодіодні задні ліхтарі входять до системи зовнішнього освітлення, 
якою обладнаний TLX. Старанно продумані доповнювати дизайн 
екстер’єру автомобіля, вони також світять яскравіше за традиційні 
лампи розжарювання, а також мають довший термін служби. Крім 
функціональності, ці ліхтарі доповнюють унікальне поєднання дизайну й 
технологічності, властиве TLX. 

Світлодіодні лампочки підсвічування входу* розміщені на нижніх 
частинах обох бокових дзеркал для більшої зручності входу й виходу 
з автомобіля. Ці лампочки загоряються автоматично, водночас із 
підсвіткою салону, коли до автомобіля підходить водій із ключем. 
Лампочки підсвічування входу також вмикаються, коли водій 
переводить TLX в режим паркування, й вимикаються через приблизно 
дві секунди після замикання  
дверей або через тридцять секунд, якщо двері не було замкнено.   

Поворотні сигнали на бокових дзеркалах. Доповнюючи світлодіодні 
фари Jewel Eye™, лампи такого ж типу встановлені на корпусах бокових 
дзеркал. Вони загоряються, коли активуються індикатори повороту, 
надаючи додаткову видимість та підкреслюючи високотехнологічність 
автомобіля.  

Бокові дзеркала з автозатемненням*. Доступні в комплектації 
Advance, бокові дзеркала з автозатемненням застосовують для 
активації той самий сенсор, що й дзеркало заднього огляду з 
автозатемненням. Функція автозатемнення усіх трьох дзеркал 
допомагає знизити засліпливий блиск під час руху в темну пору доби, 
особливо від фар автомобілів, що їдуть позаду. 



Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno і стилем інтер`єру Premium Black  
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Premium Black — Преміум Блек14 15

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЛЕГКІСТЬ БУТТЯ

Розкішний салон нового TLX, безперечно, облаштований всуціль для водія: скажімо, 
серед його зручностей – можливість регулювати сидіння у восьми напрямках, при 

цьому система запам’ятовує налаштування позиції сидіння двох різних водіїв і відтворює 
їх залежно від того, яким ключем було відімкнене авто. Функція Smart Entry дозволяє 
відмикати двері авто, не дістаючи ключа з кишені – досить просто мати його з собою; а 
також запускати двигун одним натисненням кнопки. 
 
Пасажири, зручно розмістившись на шкіряних сидіннях, і не підозрюватимуть про те, 
що в цьому авто саме водій в центрі уваги. Це не спаде на думку навіть пасажирам 
заднього ряду – їхні сидіння, як і водійське, обладнані функцією підігріву.  Обидва 
передні сидіння пропонують три рівні підігріву, а в автомобілях у комплектації Advance – 
ще й охолодження та вентиляцію. Спеціальна система клімат-контролю, що під’єднана 
до системи навігації, відслідковує, з якого боку світить сонце, й відповідним чином 
регулює температуру в салоні, щоб в TLX було легко й комфортно повсякчас і всім без 
винятку пасажирам.



Зображено модель: TLX 3,5 л AWD комплектації Advance і стилем інтер`єру Premium Black  
TLX — Ті Ел Ікс; Advance — Єдванс; Premium Black — Преміум Блек

1716

Хай який бурхливий світ назовні, всередині – тиша та спокій.  Система активного 
шумопригнічення вловлює небажаний механічний шум і застосовує для його 

анулювання дзеркально протилежний сигнал. Особлива конструкція корпуса, 
шумоізоляція за допомогою спеціальної піни, герметичні двері та гідравлічна подушка 
двигуна – все це робить TLX вашою надійною оазою спокою й тиші.  
 
Крім цього, в TLX встановлене тришарове акустичне лобове скло завтовшки 4,5 мм, 
що складається з двох шарів ударостійкого скла з тонким полімерним прошарком 
між ними. Таке лобове скло стишує навіть найгучніший шум вітру, що лише підсилює 
розкішне відчуття затишку в салоні. Захистити водія й пасажирів автомобіля від 
природніх та дорожніх шумів також допомагає скло завтовшки 5 мм на передніх дверях.  
 
Інтер’єр нового спортивного TLX перегукується з фірмовим стилем Acura – чисті й 
елегантні лінії, добірна оздоба, інтуїтивна функціональність. Простір попереду розділено 
на дві зони, завдяки чому ні водій, ні передній пасажир не мають поступатися своєю 
зручністю.

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЛЕГКІСТЬ БУТТЯ



НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЛЕГКІСТЬ БУТТЯ

В моделі TLX с двигуном 3,5 л застосовується електронний перемикач передач з інтуїтивно зрозумілим рядом кнопок на місці традиційного 
важеля КПП, що робить інтер’єр строгішим та вишуканішим. Обидві комплектації TLX обладнані електронним стоянковим гальмом із функцією 

автоматичного утримання, що спрощує рух крутими схилами та в режимі частих зупинок. Версія TLX з двигуном 3,5 л обладнана системою  
Start/Stop, що забезпечує ще більшу паливну ефективність шестициліндрового двигуна. 

Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno і стилем інтер`єру Premium Black  
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Premium Black — Преміум Блек
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1. Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno 2. Зображено модель: TLX 3,5 л комплектації Advance



В ЦЕНТРІ УВАГИ

Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік

*: Детальну інформацію про наявні комплектації читайте на стор. 34–36. 2120

TLX у комплектації Advance пропонує адаптивний круїз-контроль ACC 
з функцією LSF (функція повільного слідування за автомобілем)*. 
Ця система контролює швидкість руху та відстань  до авто попереду, 
застосовуючи радар міліметрового діапазону, встановлений на ґратці 
радіатора, а також камеру в лобовому склі. Як і традиційна система  
круїз-контролю, ACC може підтримувати наперед задану швидкість  
руху. Крім цього, комбінуючи дані, отримані від радару, з даними з  
сенсорів швидкості, ACC може регулювати швидкість TLX так, щоб не 
перевищувати задану відстань до машини попереду. Застосування 
інформації з камери підвищує здатність автомобіля розпізнавати  
машини попереду та їхню відносну позицію на смузі руху для загального  
покращення роботи системи. 

Функція LSF знижує навантаження на водія в заторах, навіть у таких, де 
доводиться час від часу повністю зупинятися, а потім рушати. Якщо система 
помічає попереду авто, яке уповільнюється, щоб зупинитися, вона знижує 
швидкість TLX. 

Попередження про лобове зіткнення FCW. TLX в обох комплектаціях 
оснащений системою попередження про можливе зіткнення FCW.  
Коли ця система за допомогою камери помічає машину попереду й  
визначає можливість зіткнення, вона надає водієві візуальні та слухові 
попередження.

Система уникнення зіткнень CMBS*. Включена до комплектації 
Advance, нова гальмівна система запобігання зіткнень CMBS™ є однією з 
найпередовіших технологій допомоги водієві. Вона безперервно аналізує 
ситуацію на дорозі попереду TLX, попереджає водія про можливе зіткнення  
(з іншою машиною), а потім самостійно застосовує гальмування, щоб 
пом’якшити наслідки зіткнення, якщо воно все-таки сталося.  

Система утримання в смузі руху з функцією попередження про виїзд 
LKAS+LDW. Автомобілі TLX у комплектації Techno та Advance обладнані 
передовою системою утримання в смузі руху, яка, застосовуючи камеру для 
визначення дорожньої розмітки, допомагає водієві утримувати автомобіль 
чітко посередині смуги та надає йому візуальні та звукові попередження, 
якщо авто починає виїжджати за лінію розмітки без увімкнення сигналів 
повороту.

Задні сенсори поперечного руху CTM. Ця система за допомогою сенсорів 
слідкує за наявністю транспортних засобів позаду автомобіля під час 
його руху заднім ходом чи виїзду з паркувального майданчика, й у разі їх 
виявлення надає звуковий сигнал попередження.  

Робота функції автоматичної зупинки*, якою обладнаний двигун TLX у 
комплектації Advance, спрямована на максимально ефективне споживання 
палива. Ця функція автоматично вимикає двигун, коли він починає працювати 
в холостому режимі, наприклад, в заторі або на перехресті, а потім вмикає 
його, коли водій натискає на педаль акселератора.

  ACC - Adaptive Cruise Control; LSF - Low Speed Follow; FCW - Front Collision Warning; CMBS - Collision Mitigation Brake 
System; LKAS+LDW - Lane keeping assist system+Lane departure warning; CTM - Cross Traffic Monitor.
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Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno з навігаційною системою і стилем інтер`єру Premium Black  
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Premium Black — Преміум Блек

1

2322

ЧИСТОТА КОЖНОЇ НОТИ

7-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран на центральній панелі забезпечує інтуїтивне керування всіма функціями, а продумане 
розміщення елементів керування не перенавантажують водія інформацією, в якій наразі немає потреби.  

Абсолютна тиша чи улюблена музика – вирішувати вам. Новий Acura TLX  обладнаний аудіосистемою Acura ELS®, що сама собою заслуговує особливої 
уваги. Ця спеціально розроблена аудіосистема підтримує прямий доступ до всіх аудіоджерел й оснащена простим інтуїтивним керуванням і дисплеями. 
Більшістю основних функцій також можна керувати за допомогою кнопок на кермі. За налаштування звучання аудіосистеми ELS Studio® з 10 динаміками1 
зі студійною якістю відтворення музики відповідав відомий продюсер та інженер звукозапису Еліот Шайнер, що працював з такими зірками, як Стінг, 
«Queen», «Fleetwood Mac» та багатьма іншими, володар Grammy® за найкраще об’ємне звучання альбому. Він доклав усіх зусиль, щоб у салоні TLX  
музика звучала незгірш як у звукозаписувальній студії. Певна річ, аудіосистема підтримує широкий діапазон джерел звуку — все, щоб водієві ні в чому не 
довелося себе обмежувати.



ПОВНИЙ ВПЕРЕД

Серцем атлета TLX, здатного бити рекорди, є один із двох силових агрегатів із технологією  
 прямого впорскування, механізмом газорозподілу i-VTEC, а також низьким коефіцієнтом 

тертя, що гарантує не тільки лінійнішу й чутливішу їхню роботу, а й одні з найкращих у класі 
показники економії палива. 

Двигун DOHC i-VTEC об’ємом 2,4 літра, який розвиває 208 к.с. та 247 Н·м крутильного 
моменту, оснащено унікальною 8-ступеневою трансмісією з подвійним зчепленням, що 
працює в парі з гідротрансформатором. Близькі передатні числа, швидке перемикання 
та вирівнювання обертів при переході на знижені передачі дозволяють TLX блискавично 
вчиняти волю водія. 

3,5-літровий двигун SOHC VTEC з системою вибіркового вимикання циліндрів Variable 
Cylinder Management (VCM) може вимикати до трьох із шести циліндрів двигуна для 
економії палива. 24-клапанний двигун з алюмінієвого сплаву, що розвиває потужність  
290 к.с. та 355 Н·м крутильного моменту, працює в парі з новою 9-ступеневою трансмісією з 
можливістю управління за допомогою підкермових пелюсток.  

Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік
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Система повного приводу Acura TLX — це нова версія однієї з найефективніших систем контролю вектора тяги — Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD)*. 
Вона стала на 25% легшою за попередню версію, має знижене тертя та здатна працювати в широкому діапазоні дорожніх ситуацій, підвищуючи маневреність 
при рухові на низькій швидкості та в поворотах.

Сучасні технології Acura, що включають системи Precision All-Wheel Steer™ та Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD), а також Agile Handling Assist, 
підкреслюють спортивний характер TLX і виводять на новий рівень емоції від водіння.

ПОВНИЙ ВПЕРЕД

Розгін. При різкому прискоренні, 
коли вага зміщується на задню 
частину автомобіля, система  
SH-AWD переносить до 44% 
потужності на задні колеса, щоб 
скористатися всією доступною тягою.

Крейсерська швидкість. Під час 
руху по прямій зі сталою швидкістю 
для кращої паливоефективності до 
90% потужності переноситься на 
передні колеса.  

Рух у поворотах. Розподіл 
крутильного моменту надає 
можливість до 100% виділеної на 
задні колеса потужності  переносити 
на зовнішнє колесо, що підвищує 
контрольованість руху й допомагає 
плавно увійти в поворот. 

Зміна смуги руху. Для вищої 
стабільності руху під час  
зміни смуги система SH-AWD 
переносить потужність на  
внутрішнє заднє колесо. 

Рух по слизьких дорогах. За не 
надто сприятливих погодних умов 
система SH-AWD може самостійно 
розподілити до 70% крутильного 
моменту на колесо з найкращим 
зчепленням з дорогою

Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік*: Детальну інформацію про наявні комплектації читайте на стор. 34–36.26 27



2

TLX із переднім приводом обладнаний вдосконаленою версією повнокерованого шасі –
Precision All-Wheel Steer™*. Ця система, інтегрована в шасі автомобіля, здатна повертати 

задні колеса на невеликі кути (до 1,8°) для підвищення керованості, стійкості й точності 
маневрування. 

toe-intoe-out

Система Agile Handling Assist може активно 
застосовувати гальмування до будь-якого з 

чотирьох коліс окремо. Вона допомагає TLX входити 
в повороти точніше й правильніше. Взаємодіючи з 
системою SH-AWD, Agile Handling Assist  підвищує 
стійкість авто, його маневреність та керованість. 

ПОВНИЙ ВПЕРЕД

Гальмування. Під час 
гальмування обидва задні 
колеса повертаються 
всередину, що підвищує 
стійкість автомобіля. 

Рух на низьких 
швидкостях. Під час 
виконання повороту 
на низькій швидкості 
задні колеса автомобіля 
повертаються в зворотному 
від передніх напрямку, що 
допомагає увійти в поворот 
швидко й точно. 

Рух на високих 
швидкостях. Під час зміни 
смуги руху на високій 
швидкості задні колеса 
рухаються синхронно з 
передніми, що сприяє 
вищій стабільності й 
плавності руху. 

*: Детальну інформацію про наявні комплектації читайте на стор. 34–36. 2928 Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік



 |  White Orchid Pearl  |  Slate Silver Metallic

 |  Basque Red Pearl
ЯКИМ  
ВИ БАЧИТЕ  
СВІЙ НОВИЙ  
ACURA TLX?

КОЛЬОРИ

 |  Crystal Black Pearl

 |  Obsidian Blue Pearl

 |  Graphite Luster Metallic

SANDSTORM

BRUIN

PREMIUM BLACK

 |  Black Cooper Pearl

ПІДКРЕСЛІТЬ СВІЙ ВИТОНЧЕНИЙ СМАК 
ВІДПОВІДНИМ СТИЛЕМ ІНТЕР`ЄРУ*

Зверніть увагу, що кольори на папері можуть дещо відрізнятися від того, як вони виглядають насправді.
Acura TLX — Акура Ті Ел Ікс; Crystal Black Pearl — Крістал Блек Перл; Basque Red Pearl — Баск Ред Перл; Slate Silver Metallic — Слейт Сілвер Ме-
талік; Black Cooper Pearl — Блек Купер Перл; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік; Obsidian Blue Pearl — Обсайдіан Блю Перл; White 
Orchid Pearl — Вайт Орхід Перл; Sandstorm — Сандсторм; Bruin — Брюн; Premium black — Преміум Блек.

*: Зображено стилі інтер`єру з оздобленням крісел натуральною шкірою** .
**: Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів. 3130



Залежно від манери керування, погодних і дорожніх умов та технічного стану автомобіля значення 
витрати палива можуть відрізнятися від офіційних показників. Виробник залишає за собою право будь-
яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень чи зобов`язань зі 
свого боку, проте, ми робимо все можливе, щоб інформація, викладена в цій брошурі, була повною та 
достовірною. Хоча ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати вам точну інформацію про технічні харак-
теристики виробу, макетування і друк брошур здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, 
відповідно, брошура може не відображати всіх змін у конструкції або умовах постачання автомобіля. З 
огляду на це, перш ніж придбати певний виріб, радимо обговорити деталі з уповноваженим дилером 
Acura, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних опцій, представлених у цій брошурі.

ACURA TLX

KR 

2,4 Techo 3,5 AWD Advance

ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ

Повна довжина, мм 4851

Повна ширина, мм 1853 

Повна ширина (з дзеркалами), мм 2091 

Повна висота, мм 1440

Колісна база, мм 2775

Колія передня, мм 1596

Колія задня, мм 1602

Звис передній, мм 1008

Звис задній (включаючи бампер), мм 1068

Висота порога багажного відділення, мм 682

Дорожній просвіт, мм 139 138

Кут в'їзду, град. 13,1

Кут з'їзду, град. 15,5

ВАГА

Споряджена маса, кг
DCT 1613 —

A/T — 1745

Максимальна дозволена 
вага, кг

DCT 2055 —

A/T — 2175

Максимальне дозволене 
навантаження на вісь 
(спереду/ззаду), кг

DCT 1120/960 —

A/T — 1170/1015

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна потужність, кВт (к.с. )/хв-1 153 (208)/6800 213 (290)/6200

Максимальний крутний момент, Н·м/хв-1 247 /4500 355 /4500

Оглядовість, град. з сидіння водія 276,5

KR

2,4 Techo 3,5 AWD Advance

Радіус повороту, м
кузова (м) 6,29

коліс (м) 5,94

Рівень шуму в кабіні, дБ 62

Максимальна швидкість, 
км/год

DCT 210 —

A/T — 201

Прискорення DCT, сек

0—100 км/год 8,2 —

0—400 м 16,0 —

60—100 км/год  
на 4 передачі 5,2 —

Прискорення А/Т, сек

0—100 км/год — 6,9

0—400 м — 14,9

60—100 км/год  
в режимі D4

— 4,9

Витрата палива DCT, 
л/100 км

Міський цикл 11,0 —

Шосе 6,1 —

Комбінований цикл 7,9 —

Викид CO2 г/км 184 —

Витрата палива АТ, 
л/100 км

Міський цикл — 12,9

Шосе — 6,8

Комбінований цикл — 9,1

Викид CO2 г/км — 211

МІСТКІСТЬ

Кількість місць 5

Об’єм бака, л 65

Об’єм охолоджувальної 
рідини, л

Замінний 6,1 8,4

Загальний 7,6 9,6
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2,4 Techo 3,5 AWD Advance

Об’єм оливи, л

Замінний без зміни фільтра 4,0

Замінний зі зміною фільтра 4,2 4,3

Загальний 5,4 5,0

Об’єм трансмісійної оливи 
AT, л

Замінний 4,1 3,2-3,3

Об’єм оливи заднього 
диференціала, л

Замінний N/A 1,86

Об’єм багажника згідно 
зі стандартами VDA із 
завантаженням по рівень 
вікон

З усіма піднятими 
сидіннями

419

ДВИГУН

Тип двигуна K24W7 J35Y6

Тип камери згорання Шатрова камера згорання

Розподільчий вал
DOHC i-VTEC 
4 клапана на 

циліндр

SOHC VTEC-VCM 
4 клапана на 

циліндр

Робочий об’єм, см3 2356 3471

Діаметр × хід поршня, мм φ 87,0 x 99,1 φ 89,0 x 93,0

Ступінь стиску 11,6 11,5

Система впорскування палива PGM-FI Пряме впорскування

Система оливної помпи Trochoid

Тип необхідного палива неетильований 95 і вище

Екологічний стандарт EURO5

Об’єм каталізатора, л 2,005 2,501

ТРАНСМІСІЯ

Тип зчеплення DCT Багатодискова 
гідромуфта —

Тип трансмісії 8DCT —

Тип зчеплення АT — Багатодискова 
гідромуфта

Тип трансмісії — 9AT

ПІДВІСКА

Тип підвіски
Спереду Стійки Макферсона

Ззаду Багатоважільна

Амортизатор
Спереду Гідравлічний

Ззаду Гідравлічний

KR

2,4 Techo 3,5 AWD Advance

Стабілізатор поперечної 
стійкості, Ø мм

Спереду 26

Ззаду 23,8 X 3,9t 24,7 X 3,7t

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Тип гальмівної системи
Спереду 17’’дискові вентильовані

Ззаду 16’’ дискові

Тип стоянкового гальма електронне

Система керування
електронна система розподілу 

гальмівних зусиль EBD & Brake Assist

Діаметр гальмівних дисків, 
мм

Спереду 320

Ззаду 310

ШИНИ/ДИСКИ

Розмір шин

Спереду 245/45R18

Ззаду 245/45R18

Запасне колесо T135/80D17

Розмір дисків/тип 

Спереду 18×7  1/2J

Ззаду AL

Запасне колесо 17×4T

КЕРМО

Тип Адаптивний електропідсилювач (EPS)

Передатне число 14,3 14,6

Обертів від упори до упори 2,61 2,71

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Місткість акумулятора, А/ч 65 68

Генератор, в-А 12V-130A

Стартер, кВт 1,6 1,8

Фари головного світла, 
в-ВТ

Дальнє світло 40V-24W(LED)

Ближнє світло 60V-35W(LED)

4 851 мм

2 775 мм

2 091 мм

1 140 мм

3332

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ

ТИП КУЗОВА

4D  

ДВИГУН

Бензин АІ-95  

2,4 л (DI DOHC I-VTEC 208 к.с.) 

3,5 л (V6 DI SOHC VTEC+VCM 290 к.с.) 

Система контролю рівня зарядженості акумулятора (ACG)  

Система зміни динамічних властивостей автомобіля IDS  

Індикатор екорежиму ЕСО  

Система DBW (Drive by wire)  

КПП

9AT 

DCT 

2WD 

Система повного приводу 4WD (SH-AWD) 

Перемикання передач кнопками на центральній консолі 

Електрична система перемикання передач SBW (Shift-by-wire) 

Оздоба ручки КПП шкірою 

СТАНДАРТ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

Euro-5  

СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Фронтальні подушки безпеки (інтелектуальна система розгортання)  

Бічні подушки безпеки  

Навісні подушки безпеки (для переднього й заднього ряду сидінь)  

Подушка для колін водія  

СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Антиблокувальна гальмівна система ABS  

Система курсової стійкості Premium VSA (Vehicle Stability Assist)  

Система допомоги при маневруванні AHA (Agile Handle Assist)  

Система допомоги при старті зі схилу HSA  

Система уникнення зіткнень CMBS 

Cистема утримання в смузі руху з функцією попередження про виїзд 
LKAS+LDW

 

Система запобігання з’їзду зі смуги RDM 

Система мониторінгу «мертвих зон» BSI  

Задні сенсори поперечного руху CTM  

Система сповіщення про екстренне гальмування ESS  

Попередження про лобове зіткнення FCW  

ПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА

Адаптивний електропідсилювач EPS  

ПРОТИКРАДІЖКОВІ ЗАСОБИ

Імобілайзер  

Система «Smart Entry»  

Сигналізація з функцією дистанційного вимкнення  

КОМФОРТ

Люк з електроприводом  

Двозонний клімат-контроль i-DUAL ZONE  

Круїз-контроль 

Адаптивний круїз-контроль АСС з функцією LSF 

Широкоформатна камера заднього огляду  

Система Start-Stop 

Вказівники повороту з функцією «один доторк»  

Система активного шумопригнічення ANC  

КОМПЛЕКТАЦІЯ Techno Advance

КОМПЛЕКТАЦІЇ

КОМПЛЕКТАЦІЯ Techno Advance

КОМПЛЕКТАЦІЯ Techno Advance КОМПЛЕКТАЦІЯ Techno Advance

Паркувальні сенсори (2 передніх + 4 задніх)  

Навігаційна система  

АНТИКОРОЗІЙНА ОБРОБКА

Підсилена  

ШАСІ

ДИСКИ / ШИНИ

Розмір шин 245/45 R18  

18 X 7.5J Легкосплавні  

Тимчасове запасне колесо (T135/80D17)  

Набір інструментів (домкрат/балонний ключ)  

ГАЛЬМА

Передні дискові вентильовані (17’’)  

Задні дискові невентильовані (16’’)  

Електричне паркувальне гальмо (EPB)  

ЗОВНІШНЄ ОБЛАДНАННЯ

ДВЕРІ

Зовнішні ручки дверей під колір кузова  

Автоматичне блокування дверей  

Автоматичні електросклопідіймачі всіх дверей  

СКЛО

Тонування усіх вікон ABS Green  

Акустичне вітрове скло  

Сенсор дощу  

Обігрів «зони спокою» склоочисників  

ДЗЕРКАЛА ЗОВНІШНІ/ВНУТРІШНІ

Електропривід регулювання й складання дзеркал  

Пам’ять позиції дзеркала заднього огляду  

Нахил дзеркал при ввімкненні задньої передачі  

Самозатемнювані бокові дзеркала 

Зовнішні дзеркала під колір кузова  

Електрообігрів  

Повторювач сигналу повороту в бічному дзеркалі заднього огляду  

Самозатемнюване внутрішнє дзеркало заднього огляду  

Об’єм бачка омивача — 5,4 л  

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Світлодіодні фари головного світла (ближнє світло/дальнє світло)  

Омивач фар головного світла  

Автоматичне регулювання рівня  

Світлодіодні денні ходові вогні  

Таймер вимкнення фар головного світла  

Світлодіодні протитуманні фари  

Освітлення зон входу в автомобіль — світлодіоди в бічних дзеркалах 

Сенсор світла  

Світлодіодні задні ліхтарі  

САЛОН. Ліхтарі освітлення спереду  

САЛОН. Ліхтарі освітлення ззаду  

Підсвітка в боксі центральної консолі  

Підсвітка зони ніг водія та пасажира, зон підлокітників та внутрішніх ручок 
дверей

 

Підсвітка відділення для перчаток  

Додатковий задній стоп-сигнал LED  

АУДІОСИСТЕМА

Преміум-аудіосистема ELS з підтримкою MP3 WMA DVD форматів, жорстким 
диском

 

HFT (Bluetooth)  

Кнопки керування аудосистемою на кермі  

Мультифункціональний сенсорний дисплей ODMD  

Мультиінформаційний кольоровий дисплей (TFT 8’)  
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КОМПЛЕКТАЦІЯ Techno Advance

Центральний динамік  

Передні динаміки (праворуч і ліворуч) 17см  

Динаміки в задніх дверях (праворуч і ліворуч) 8см  

Задні динаміки (праворуч і ліворуч) 17см  

Високочастотні динаміки  

Сабвуфер  

РОЗ’ЄМИ

На центральній консолі (12В)  

Всередні підлокітника (12В)  

USB-роз’єм  

AUX-роз’єм  

HDMI-роз’єм  

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ

Сигналізатор про непристібнуті ремені передніх сидінь  

Кріплення ISO-FIX  

Кріплення для безпечного страхування дитячих сидінь  

3-точковий ремінь водія з переднатягувачем  

3-точковий ремінь заднього сидіння  

Електронний переднатягувач передніх ременів 

Сидіння водія з електрорегулюванням у 8-ми напрямах  

Функція запам’ятовування позиції сидінь, дзеркал, керма, налаштувань 
системи клімат-контролю 

 

Сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням у 4-х напрямках 

Сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням у 8-ми напрямках 

Задні сидіння, що складаються в пропорції 60:40  

Кишеня в спинці сидіння переднього пасажира  

Кишеня в спинці сидіння водія  

Активні підголівники передніх сидінь  

Центральний підлокітник 2-го ряду сидінь із підстаканником  

2-позиційна пояснична підтримка з електроприводом на сидінні водія  

Підігрів передніх і задніх сидінь  

Вентиляція передніх сидінь із функцією автоматичного контролю 
охолодження



КОМПЛЕКТАЦІЯ Techno Advance

Підлокітник на передній консолі  

Оббивка салону шкірою*  

Підголівник заднього центрального сидіння  

Підкермові перемикачі передач  

Підігрів керма  

Шкіряна оббивка керма  

Косметичні дзеркальця з підсвіткою в сонцезахистних козирках  

Відділення для рукавичок із підсвіткою  

Підстаканник відкритого типу  

Відділення для окулярів  

Протипиловий фільтр салону з тривалим терміном експлуатації  

Сонцезахистні бічні шторки ззаду 

Сонцезахистна шторка на задньому склі (+керування з 2 ряду сидінь) 

Підсвітка багажного відділення  

Дефлектори вентиляції для заднього ряду сидінь  

АКСЕСУАРИ

Якщо у вас з`явиться бажання 
доповнити образ свого TLX 

стильними аксесуарами, нам є 
що запропонувати.

 Бризковики  Бічні молдинги  Спойлер кришки багажника

 Бічні аеродинамічні накладки  Задні аеродинамічні накладки  Передні аеродинамічні накладки  Гумові килимки салону

*: Мається на увазі комбінована оббивка з натуральної шкіри та синтетичних матеріалів.

Techno — Техно; Advance — Едвансд; DI DOHC I-VTEC — Ді Ай Ді Ой Ейч Сі ВІТЕК; DI SOHC VTEC+VCM — Ді Ай Сі Ой Ейч Сі 
ВІТЕК + Ві Сі Ем; ACG — Ей Сі Джі; IDS — Ай Ді Ес; ЕСО — Еко; DBW — Ді Бі Дабл ’Ю; DCT — Ді Сі Ті;  SH-AWD — Ес Ейч-Ей Да-
бл`Ю Ді, SBW — Ес Бі Дабл ’Ю, ABS — Ей Бі Ес, Premium VSA  — Преміум Ві Ес Ей, Agile Handle Assist — Едзаил Хендл Асист, 
HSA  — Ейс Ес Ей; CMBS  — Сі Ем Бі Ес; LSF — Ел Ес Еф; LKAS+LDW — Ел Кас + Ел Ді Дабл ’Ю, RDM — Ер Ді Ем; BSI — Бі Ес 
Ай; ESS — І Ес Ес; FCW — Еф Сі Дабл ’Ю; EPS — І Пе Ес; Smart Entry — Смарт Ентрі; i-DUAL ZONE — ай-Дуал Зон, АСС — Ей 
Сі Сі; Start-Stop — Старт Стоп; ANC — Єй Ен Сі; EPD — І Пі Ді; ABS Green — Ей Бі Ес Грін; LED — Лед; ELS — І Ел Ес; MP3 — Ем 
Пі Три, WMA — Дабл ’Ю Ем Ей; DVD — Ді Ві Ді; HFT — Ейч Еф Ті, Bluetooth — Блютус; ODMD — Оу Ді Ем Ді; USB — Ю Ес Бі; 
AUX — Ей Ю Екс, HDMI — Ейч Ді Ем Ай, ISO-FIX — ІзоФікс

3736



 ACC (ACTIVE CRUISE CONTROL)

Автоматична система, що регулює дистанцію до автомобіля попереду. 
На відміну від стандартних систем, ACC оснащена радаром, який отримує 
дані про зміну інтервалу руху. Дані надходять до блоку керування, що, 
залучаючи гальмівну систему на акселератор, автоматично регулює 
швидкість автомобіля залежно від дорожніх умов. Таким чином, знижується 
навантаження на водія і, як наслідок, його втомлюваність при поїздках на 
далекі дистанції.  
  

 ANC (ACTIVE NOISE CONTROL)

Система активного шумопригнічення, покликана значно знизити рівень шуму  
в салоні. Система складається з двох мікрофонів, розміщених в передній і  
задній частинах салону, які розпізнають частоту звуку сторонніх шумів.  
Залучаючи аудіосистему, причому незалежно від того, увімкнена вона чи ні, 
ANC передає сигнал на частоті, протилежній частоті вловлюваного звуку, що 
призводить до нейтралізації загального шуму в салоні автомобіля. Крім цього, 
система включає функцію ASC (Active Sound Control), що являє собою додаткові 
мікрофони, розміщені в блоках двигуна й трансмісії. Ця функція сприймає звук 
двигуна й передає його через ту ж акустичну систему, роблячи його рівнішим і 
чистішим.  

 BA (BRAKE ASSIST)

Система екстреного гальмування. Ця система застосовує сенсори для контролю 
швидкості, на якій відбувається натиснення гальма і, залучаючи ABS, пропонує 
додаткове гальмівне зусилля у разі екстреної ситуації.  Система екстреного 
гальмування активується тільки за необхідності, миттєво вимикаючись тільки при 
відпусканні педалі гальма. 

 CMBS (COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM)

Система безпеки, що дозволяє скоротити ймовірність зіткнення. Система являє 
собою радар, що виміряє дистанцію та швидкість зближення із автомобілем 
попереду. Таким чином, при виявленні перешкод у зоні видимості радара, 
активується світлова індикація, яка попереджає водія про ймовірність 
виникнення небезпечної ситуації. При скороченні дистанції система активує ще й  
звуковий сигнал, задіює гальмівну систему, в результаті чого відбувається легке 
гальмування й здійснюється попереднє натягування ременя безпеки водія. Якщо 
зіткнення майже неможливо уникнути, система активніше  виконує гальмування, 
сильніше натягує ремені безпеки водія і пасажира. Таким чином ризик отримання 
важких травм значно знижується.  

 IDS (INTEGRATED DYNAMIC SYSTEM)

Ця система змінює налаштування жорсткості кермового керування, 
дросельної заслінки двигуна та системи активного шумопригнічення ANC (3). В 
результаті Автомобіль змінює характер поведінки, стаючи або спортивнішим, 
або комфортнішим, залежно від бажання водія. Крім того, автомобіль 
комплектується двома різними ключами запалювання для двох водіїв. Вибрані 
налаштування IDS зберігаються в пам’яті автомобіля залежно від того, яким 
саме ключем був відімкнений автомобіль.  

 EPS (ELECTRIC POWER STEERING)

Система електропідсилення кермового керування. На відміну від застарілих 
гідравлічних систем, електропідсилювач дозволяє куди ефективніше 
розподіляти зусилля залежно від швидкості руху, завдяки чому досягажться 
виняткова точність керування на високих швидкостях та легкість обертання 
керма в режимі паркування. Крім цього, система EPS оснащена функцією 
збільшення зусилля, що виникає на кермі у разі недостатнього або 
надлишкового кермування. 

 HFT (HANDS FREE TELEPHONE)

Функція бездротового підключення мобільного телефона. При підключення 
телефона керування довідником та списком викликів здійснюється за 
допомогою органів керування автомобіля, в тому числі й клавішами на кермі, 

ГЛОСАРІЙ
що значно спрощує користування мобільним зв’язком. Сигнал передається 
через систему гучного зв’язку автомобіля, що дозволяє розмовляти по 
телефону, мінімально відволікаючись від керування транспортним засобом. 

 ODMD (ON-DEMAND MEDIA DISPLAY) 

Мультифункціональний сенсорний дисплей забезпечує легке інтуїтивне 
керування різноманітними системами автомобіля – від аудіосистеми і 
навігації до клімат-контролю й телефонного зв’язку. Екран з вібровідгуком 
забезпечує не тільки візуальний, але й тактильний зворотній зв’язок із 
користувачем.  

 I-VTEC (INTELLIGENT VARIABLE VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC 
CONTROL)

Система змінювання фаз газорозподілу з електронним керуванням. Система 
дозволяє керувати наповненням паливно-повітряною сумішшю камер 
згорання. На низьких обертах двигуна система забезпечує економічний 
режим роботи, на середніх – максимальний крутильний момент, а на 
найвищих обертах – максимальну потужність.  

 LED (LIGHT EMITTING DIODE)

Лампа, джерелом світла якої є світлодіоди. Світлодіод – це 
напівпровідниковий прилад, який перетворює струм безпосередньо 
на світлове випромінювання. На відміну від лампи розжарювання або 
люмінесцентної лампи, перетворення електричного струму в світлове 
випромінювання відбувається майже без втрат. LED мало нагрівається, 
випромінює світло у вузькій частині спектра, а УФ та ІЧ випромінювання, як 
правило відсутні. LED механічно міцний та винятково надійний, термін його 
служби може сягати 100 тисяч годин, що майже в 100 разів більше, ніж у 
лампочки розжарювання, і в 5-10 разів більше, ніж у люмінесцентної лампи.  

 VSA (VEHICLE STABILITY ASSIST)

Система, що допомагає зберігати курсову стійкість при несприятливих умовах 
руху через виявлення та усунення потенційної недостатньої або надлишкової 
поворотності. Система постійно контролює швидкість автомобіля, позицію 

дросельної заслінки, індивідуальні швидкості обертання коліс, кут повороту 
керма, бокове прискорення та швидкість повороту навколо вертикальної осі. 
За необхідності VSA автоматично зменшує крутильний момент двигуна та 
застосовує систему ABS для індивідуального гальмування коліс відповідно до 
необхідності з метою стабілізації автомобіля. Система реагує так швидко, що 
втрата стійкості може бути скоректована раніше, ніж водій її помітить.  

 HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE)

Інтерфейс мультимедіа високої чіткості, призначений для передавання відео- 
та аудіо сигналу високої якості. Задня розважальна мультимедійна система, 
оснащена цим інтерфейсом, дозволяє підключити будь-який цифровий 
пристрій, такий як цифрова камера, ігрова консоль чи ноутбук. Отож не 
тільки водій, а й пасажири другого ряду не будуть нудьгувати під час дальніх 
поїздок.  

 SH-AWD (SUPER HANDLING ALL WHEEL DRIVE)

Унікальна система повного приводу, призначена для покращення керованості 
та забезпечення найвищого рівня прохідності автомобіля. На відміну від 
звичайних систем повного приводу, SH-AWD здатна передавати крутильний 
момент не просто на задню вісь, а й розподіляти зусилля між правим та 
лівим задніми колесами. Як результат, автомобіль не уповільнюється при 
проходженні повороту, а вгвинчується у поворот, даруючи водієві незабутнє 
відчуття впевненості та захвату. Крім того, можливість миттєво передавати до 
70% потужності на задні колеса забезпечує виняткове зчеплення з будь-якою 
поверхнею за будь-яких природніх умов. 

 ELS SURROUND® AUDIO

Унікальна аудіосистема преміум-класу була розроблена власником Grammy®, 
інженером звукозапису та продюсером Еліотом Шайнером спеціально для 
автомобілів ACURA. В результаті багаторічної роботи в студії була створена 
одна з найунікальніших автомобільних аудіосистем. 10 високоякісних 
динаміків відповідають за виняткову чистоту звучання. Підсилювач звуку 
забезпечує вихідну потужність 529 Вт. А завдяки сабвуферу та технології 
об’ємного звучання салон автомобіля наповнює рівний та чистий звук, який 
можна порівняти за якістю зі звучанням в концерт-холі. 
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Реалізація продукції Acura, її гарантійне та післяпродажне обслу-
говування здійснюються через мережу уповноважених дилерів 
«Хонда Україна». Найновіша інформація щодо стану мережі 
уповноважених дилерів Acura в Украіні міститься на офіційному 
веб-сайті компанії «Хонда Україна»: www.acura-ua.com.ua.
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ЗМІСТ

Зображено модель: TLX 2,4 л комплектації Techno у кольорі Graphite Luster Metallic 
TLX — Ті Ел Ікс; Techno — Техно; Graphite Luster Metallic — Графіт Ластер Металік



Хонда Україна
тел.: 0 (800) 30 03 77*
www.acura-ua.com.ua

*: Дзвінки безплатні з усіх стаціонарних телефонів в Україні. 
Дзвінки з мобільних телефонів — згідно з тарифами оператора.

Виробник залишає за собою право будь-яким чином змінювати конструкцію чи колір автомобіля без жодних попереджень 
чи  зобов`язань зі свого боку, проте ми робимо все можливе, щоб інформація, викладена в цій брошурі, була повною та достовір-
ною. Хоча ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати вам точну інформацію про технічні характеристики виробу, макетування і друк 
брошур здійснюється за кілька місяців до початку продажу і, відповідно, брошура може не відображати всіх змін у конструкції або 
умовах постачання автомобіля. З огляду на це, перш ніж придбати певний виріб, радимо обговорити деталі з уповноваженим дилером 
Acura, особливо якщо ваш вибір зумовлено наявністю певних опцій, представлених у цій брошурі.


