Rok produkcji 2019
HYBRYDA
2,0 i-MMD
184 KM 2WD

2,0 i-MMD
184 KM AWD

SKRZYNIA BIEGÓW

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA*

COMFORT

139 400

e-CVT

ELEGANCE

149 500

LIFESTYLE

163 800

ELEGANCE

158 000

LIFESTYLE

172 300

EXECUTIVE

187 000

e-CVT

OFERTA SPECJALNA**

Pakiet ubezpieczeń OC/AC/NW za
999 PLN
lub
Promocyjny Leasing 101,99% /
Leasing Niskich Rat

Cennik ważny od 11 września 2019 r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 PLN. Dopłata za lakier specjalny Premium Crystal Red
Metallic: 3 200 PLN.
**Oferty nie łączą się. Promocyjny Leasing Niskich Rat i Leasing 101,99% to przykładowa suma opłat leasingowych dla Przedsiębiorców. Szczegółowe
warunki leasingu oferowanego przez Honda Financial Services dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Honda.
System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji oprócz Comfort.
Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING oraz e-Call są wyposażeniem standardowym wszystkich wersji.
Wersja hybrydowa nie występuje w odmianie 7-miejscowej.

*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.

Pakiet Style
Ten pakiet wzmocni akcenty kolorystyczne Twojego samochodu i nada mu bardziej stylowy wygląd
Pakiet zawiera: przednią i tylną dolną nakładkę ozdobną, dolne, boczne listwy ozdobne w kolorze nadwozia.

Pakiet Aero

Zestaw srebrnych paneli wnętrza

Pakiet Iluminacyjny

Zestaw Aero nadaje Hondzie CR-V
wyszukanego i muskularnego
wyglądu.

Ten zestaw wysokiej klasy paneli o
srebrnym wykończeniu zastępuje
standardowe panele wykończone
drewnem. Nadaje wnętrzu Hondy CR-V
nowoczesny i nieco bardziej sportowy
wygląd. Zestaw zawiera 2 panele deski
rozdzielczej, 4 panele drzwi i 2 panele
konsoli centralnej.

Pakiet Iluminacyjny wykorzystuje zestaw
delikatnego oświetlenia wnętrza, aby
wprowadzić przyjazną atmosferę we
wnętrzu Twojej nowej Hondy CR-V.

Pakiet zawiera: przedni zderzak Aero,
tylny zderzak Aero, tylny spojler,
stylowe stopnie boczne.

OPCJA

KOD

Pakiet Style
Pakiet Aero

Pakiet zawiera: nakładki progowe z
podświetlanym logo CR-V,
podświetlenie przestrzeni na nogi z
przodu

CENA*

CENA PROMOCYJNA*

WKC

6 900

3 450

WKF

13 900

Pakiet Iluminacyjny**

WID

2 100

Zestaw srebrnych paneli wnętrza

WKB

2 100

Demontowany hak holowniczy z 13-styk. wiązką elektryczną

WIA

3 900

Składany hak holowniczy z 13-styk. wiązką elektryczną

WIE

6 400

Cennik wyposażenia dodatkowego ważny od 2 lipca 2019 r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Powyższe ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy zamówieniu pakietów wyposażenia dodatkowego w ramach
opcji montowanych fabrycznie. Możliwe jest zamówienie kombinacji maksymalnie dwóch opcji. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów
udzieli najbliższy Dealer Hondy.
**Pakiet Iluminacyjny jest dostępny tylko i wyłącznie dla wersji Comfort i Elegance.
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.

