Rok produkcji 2017

BENZYNA

2,0 VTEC
TURBO
320 KM

SKRZYNIA BIEGÓW

Manualna

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA (PLN)*

BASE

146 500

GT PACK

154 700

Cennik ważny od 19 czerwca 2017 r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny, perłowy oraz lakier Championship White: 2 500 PLN.
System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin jest wyposażeniem standardowym wersji GT PACK.
Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING jest wyposażeniem standardowym wszyst kich wersji.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo dokonywania w dow olnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen,
parametrów technicznych, wyposażenia oraz specyfikacji pojazdów wyszczególnionych w cenniku. Cennik oraz wszelkie zawarte w nim informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Indywidualne uzgodnienia dotyczące ceny, parametrów technicznych, w yposażenia oraz specyfikacji pojazdu następują
w umowie jego sprzedaży. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu a jej warunki zostają określone w odrębnym dok umencie gwarancyjnym.

OFERTA SPECJALNA

Oferta finansowa
Honda Financial
Services

Rok produkcji 2018

BENZYNA

2,0 VTEC
TURBO
320 KM

SKRZYNIA BIEGÓW

Manualna

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA (PLN)*

BASE

150 000

GT PACK

158 200

Cennik ważny od 4 stycznia 2018 r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny, perłowy oraz lakier Championship White: 2 500 PLN.
System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin jest wyposażeniem standardowym wersji GT PACK.
Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo dokonywania w dow olnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen,
parametrów technicznych, wyposażenia oraz specyfikacji pojazdów wyszczególnionych w cenniku. Cennik oraz wszelkie zawarte w nim informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Indywidualne uzgodnienia dotyczące ceny, parametrów technicznych, w yposażenia oraz specyfikacji pojazdu następują
w umowie jego sprzedaży. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu a jej warunki zostają określone w odrębnym dok umencie gwarancyjnym.

OFERTA SPECJALNA

Oferta finansowa
Honda Financial
Services

Pakiet Iluminacyjny

Pakiet Karbonowy Wewnętrzny

Stwórz relaksującą i zarazem sportową
atmosferę we wnętrzu swojego
samochodu.

Wewnętrzny pakiet elementów z
prawdziwego włókna węglowego podkreśli
sportowe DNA Twojej nowej Hondy Civic
Type R.

Pakiet zawiera: czerwone podświetlenie
przestrzeni na nogi, konsoli centralnej,
klamek wewnętrznych oraz kieszeni
drzwi, jak również nakładki progowe z
podświetlanym na czerwono logo Type R

Pakiet zawiera: karbonowe panele
wnętrza oraz karbonowe nakładki
progowe.

OPCJA

KOD

CENA

Pakiet Iluminacyjny

RT3

4 000

Pakiet Karbonowy Wewnętrzny

RT2

5 800

Cennik wyposażenia dodatkowego ważny od 13 marca 2018 r.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo dokonywania w dow olnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen,
parametrów technicznych, wyposażenia oraz specyfikacji pojazdów wyszczególnionych w cenniku. Cennik oraz wszelkie zawarte w nim informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Indywidualne uzgodnienia dotyczące ceny, parametrów technicznych, w yposażenia oraz specyfikacji pojazdu następują
w umowie jego sprzedaży. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu a jej warunki zostają określone w odrębnym dok umencie gwarancyjnym.

