Rok produkcji 2018*
BENZYNA

SKRZYNIA BIEGÓW

WERSJA WYPOSAŻENIA CENA (PLN)**

Manualna
TREND
Automatyczna CVT
Manualna
COMFORT
1,3 i - VTEC
102 KM

Automatyczna CVT

1,5 i-VTEC
130 KM

CENA PO
RABACIE**

63 000

61 000

67 000

65 000

66 200

64 200

70 200

68 200
2 000

72 900

Manualna
ELEGANCE

BENZYNA

RABAT***

70 900

Automatyczna CVT

76 900

74 900

Manualna

78 500

76 500

Automatyczna CVT

82 500

80 500

SKRZYNIA BIEGÓW

WERSJA WYPOSAŻENIA

RABAT***

CENA PO
RABACIE**

72 900

Manualna
DYNAMIC
Automatyczna CVT

CENA**

76 900

70 900
2 000
74 900

OFERTA SPECJALNA

Oferta finansowa
Honda Financial
Services

OFERTA SPECJALNA

Oferta finansowa
Honda Financial
Services

1,5 i-VTEC
Cennik
ważny od 15 czerwca 2018 r.
130 KM
*Promocja
dotyczy samochodów z roku modelowego 2018 wyprodukowanych w 2018 roku. Promocja nie obejmuje samochodów z 2019 roku modelowego
**Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 PLN.
***Rabat 2 000 PLN dotyczy wszystkich wersji wyposażenia i silnikowych z roku modelowego 2018, wyprodukowanych w 2018 roku.
Dopłata za system multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin (wersje Comfort, Elegance, Dynamic i X-Road): 2 000 PLN.
Pakiet zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę jest wyposażeniem standa rdowym wersji Comfort, Elegance, Dynamic i X-Road.
Podgrzewane fotele przednie są wyposażeniem standardowym każdej wersji.

Rok produkcji 2018

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.

Demontowalny hak holowniczy

Zestaw ogrzewania postojowego

Ten demontowalny hak holowniczy
pozwoli Ci holować przyczepy bez
żadnych zmartwień, a gdy nie jest
wykorzystywany można go łatwo
zdemontować.

Honda oferuje nowoczesny układ
ogrzewania postojowego. To niewielkie
urządzenie zasilane paliwem pobieranym
ze zbiornika pojazdu posiada funkcję
zdalnego uruchamiania lub
programowania za pomocą
bezprzewodowej jednostki EasyStart R+
z podświetlanym ekranem LED, której
zasięg działania w sprzyjających
warunkach wynosi nawet 1 kilometr.

Ogrzewanie postojowe +
Demontowalny hak
Połączenie zestawu ogrzewania
postojowego z demontowalnym hakiem
holowniczym zwiększa komfort i
funkcjonalność Twojej nowej Hondy
Jazz.

OPCJA

KOD

CENA

Demontowalny hak holowniczy z 13-styk. wiązką elektryczną

WED

3 000

Zestaw ogrzewania postojowego

WCZ

6 900

Demontowalny hak holowniczy + Zestaw ogrzewania postojowego

WEI

9 800

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.

