Rok produkcji 2020
BENZYNA

2,0 VTEC
TURBO
320 KM

SKRZYNIA BIEGÓW

Manualna

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA*

BASE

167 900

SPORT LINE

176 200

GT

178 400

OFERTA SPECJALNA

Oferta finansowa
Honda Financial
Services

Cennik ważny od 4 stycznia 2021 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 Sport Line i GT.
Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji.

*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 Karbonowy Zewnętrzny**

Pakiet Karbonowy Wewnętrzny

Pakiet Iluminacyjny

Pakiet ten idealnie dopasowuje się do
aerodynamicznego kształtu Hondy Civic
Type R i zawiera unikatowe, czerwone
detale wtopione w włókno węglowe.

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

Stwórz relaksującą i zarazem
sportową atmosferę we wnętrzu
swojego samochodu.

Pakiet zawiera: karbonowe obudowy
lusterek, karbonowe zdobienia słupków
B, karbonowy tylny spojler oraz
karbonowe zdobienie tylnego dyfuzora.

Pakiet zawiera: karbonowe panele
wnętrza oraz karbonowe nakładki
progowe.
Nie łączy się z Pakietem Iluminacyjnym.

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

OPCJA

KOD

CENA*

Pakiet Karbonowy Zewnętrzny 1

RA1

22 900

Pakiet Karbonowy Zewnętrzny 2**

WYM

12 600

Pakiet Karbonowy Wewnętrzny

RT2

9 800

Pakiet Iluminacyjny

RT3

4 700

Cennik wyposażenia dodatkowego ważny od 10 lipca 2020 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. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.
**W ofercie dostępna jest również druga wersja Pakietu Karbonowego Zewnętrznego. Zawiera ona: karbonowe zdobienie wlotu powietrza pod maskę
silnika, karbonowe obudowy lusterek, karbonowe zdobienie tylnego dyfuzora.

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.

