JAZZ 1,5 i-MMD Hybrid
109 KM

ROK PRODUKCJI 2020
Skrzynia biegów

rata mc. / cena

rata mc. / cena

rata pierwsze 12 miesięcy (brutto)

pozostałe miesiące
(umowa 48 m-cy)

Comfort

Automatyczna e-CVT

750 zł / 93 900 zł

1064 zł / 93 900 zł

Elegance

Automatyczna e-CVT

750 zł / 98 900 zł

1120 zł / 98 900 zł

Executive

Automatyczna e-CVT

750 zł / 105 900 zł

1203 zł / 105 900 zł

Cennik ważny od 1 czerwca 2020 r.
Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 zł. Dopłata za lakier specjalny Premium Sunlight White Pearl i Premium Crystal Red Metallic: 3 200 zł.
System multimedialny Honda Connect jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji oprócz Comfort. Nawigacja satelitarna Garmin jest wyposażeniem standardowym wersji Executive.
Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji.
Honda Twój Nowy Samochód to finansowanie wraz z obsługą techniczną pojazdu i likwidacją szkód komunikacyjnych z niską ratą miesięczną. Okres leasingu wynosi od 2 do 5 lat. Program dotyczy samochodów z bieżącego roku produkcji. Przykładowa rata
miesięczna w pierwszych 12 miesiącach dla samochodu w wersji Nowy Jazz Hybrid 1,5 i-MMD Comfort e-CVT, wynosi 750 PLN brutto w przypadku kalkulacji opartej o następujące parametry: okres finansowania 48 miesięcy, cena samochodu 93.900 zł brutto, wpłata
własna 20%, maksymalny roczny przebieg 15.000 km, oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, pakiet serwisowy „standard”. W przypadku tej promocji Klientowi przysługuje prawo do nabycia pojazdu po zakończeniu umowy. Podana rata miesięczna
stanowi orientacyjny koszt wyliczony dla wskazanych powyżej założeń. Warunki finansowania, obsługi technicznej i cenę wykupu pojazdu określa umowa. Przedstawione warunki mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Carefleet S.A. do zawarcia
z wnioskodawcą(mi) umowy, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 k.c. oraz umowy przedwstępnej, w rozumieniu art. 389§1 k.c. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie

Honda Motor Europe Oddział w Polsce wspólnie z Honda Financial Services wprowadziła na rynek promocyjna ofertę finansową
mająca na celu wsparcie sprzedaży wszystkich modeli marki.

www.honda.pl

Zaoszczędź
na przeglądach

do 30%*

PAKIET SERWISOWY
Pakiet Serwisowy Honda to umowa serwisowa, zawierana z Honda Motor Europe. Usługi i czynności serwisowe
wykupuje się na zasadzie przedpłaty. W okresie o bowiązywania umowy wszystkie usługi wykonywane 
na
rzecz klienta realizowane są przez sieć autoryzowanych
serwisów Honda w Polsce. Uwaga możesz zaoszczędzić
na przeglądach nawet do 30%.

Cena:

3 999 zł*

PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIET ILUMINACYJNY
Pakiet Iluminacyjny to zestaw elementów oświetleniowych
nadających wnętrzu samochodu subtelnej atmosfery.
Pakiet Zawiera:
• białe podświetlenie przestrzeni
na nogi kierowcy i pasażera
• podświetlane listwy progowe
• podświetlenie wnęk klamek wewnętrznych
oraz kieszeni na drzwiach
• oświetlenie konsoli centralnej

Cena: 4 500 zł

Kod: WXP

*Wysokość rabatu skalkulowana w oparciu o detaliczną cenę przeglądów okresowych przewidzianych do wykonania w okresie 5 lat z limitem do 100 000 km. Wysokość rabatu uzależniona jest od modelu oraz jego specyfikacji i waha się od 11% do 30%. Podane
ceny dotyczą Umowy serwisowej zawieranej na okres 5 lat z limitem do 100 000 km i obejmują koszt 5 przeglądów okresowych, które przewidziane są do wykonania w okresie pierwszych 5 lat lub do przebiegu 100 000 km. Wyjątek od przedstawionego cennika
stanowią modele Civic Type-R (cena Pakietu 4 599 zł) oraz CR-V Hybrid (cena Pakietu 3 999 zł). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przeglądów znajdują się w książce gwarancyjnej samochodu oraz umowie serwisowej. Ulotka publikowana jest jedynie w
celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej.
Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym 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, wyposażenia oraz specyfikacji pojazdu następują w umowie jego sprzedaży Gwarancja zostaje udzielona w momencie
zakupu pojazdu a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym

www.honda.pl

