ROK PRODUKCJI 2020

Skrzynia biegów

Honda e
BEV
136 KM

Honda e
BEV
154 KM

Cena*

Cena*

Base

Automatyczna

152 900 zł

-

Advance

Automatyczna

-

165 900 zł

Cennik ważny od 16 listopada 2020r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 zł.
System multimedialny Honda CONNECT Dual Screen z nawigacją satelitarną Garmin jest wypossażeniem wszystkich wersji. Rozszerzony pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING
jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Dane dotyczące zasięgu i zużycia energii elektrycznej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników podczas jazdy, które zależą od wielu czynników,
takich, jak naładowanie początkowe akumulatora, zamontowane akcesoria (po zarejestrowaniu auta), zmiany pogody, styl jazdy i obciążenie pojazdu.

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

PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIET U.R.B.A.N.
Pakiet U.R.B.A.N. Black jeszcze bardziej wyróżnia Twoją Hondę
e. Listwy zamontowane wokół samochodu zapewniają dodatkową
ochronę przed zarysowaniami i nawiązują do koncepcji miejskiego
auta elektrycznego.
Pakiet Zawiera:
• nakładki na progi
• listwy boczne drzwi
• listwy ochronne zderzaka.

Cena: 5 000 zł 2 500 zł

Kod: WNE

PAKIET U.R.B.A.N.
Z NIEBIESKIM AKCENTEM
Cena: 5 200 zł 2 600 zł

Kod: WNF

PANELE WNĘTRZA
W KOLORZE MIEDZIANYM:
Spraw, aby Twoja przestrzeń była nieco bardziej indywidualna
dzięki opcjonalnym panelom wnętrza w kolorze miedzianym
(Bronze).

Cena: 3 700 zł

Kod: WNJ/WNK

*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

PAKIETY AKCESORIÓW
PAKIET ILUMINACYJNY
Pakiet Iluminacyjny to zestaw elementów oświetleniowych
nadających wnętrzu Twojej Hondy e subtelnejatmosfery.
Pakiet Zawiera:
• podświetlane listwy progowe
• oświetlenie konsoli centralnej pomiędzy fotelami

Cena: 2 700 zł

Kod: WNI

TAPICERKA SKÓRZANA
Czy może być coś lepszego niż skórzane wnętrze na
zamówienie? Ta wysokiej jakości tapicerka w kolorach czarnym
Midnight Black lub brązowym Dark Brown to połączenie
skóry nappa i szarej tkaniny - obejmuje przednie siedzenia i 4
podłokietniki w panelach drzwi. Zagłówki tylnej kanapy wykonane
są ze skóry nappa. Ta oryginalna tapicerka ma wbudowaną
jakość i trwałość Hondy oraz gwarantuje doskonałewykończenie.

Cena: 7 900 zł
Brązowa
Czarna

Kod:WND
Kod:WNC

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
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