HR-V
1,5 i-VTEC
130 KM

HR-V
1,5 VTEC TURBO
182 KM

Skrzynia biegów

Cena*

Cena*

Comfort

Manualna

96 800 zł

-

Comfort z Honda Connect+

Manualna

101 000 zł

-

Manualna

109 000 zł

-

Automatyczna CVT

114 000 zł

-

Manualna

118 500 zł

-

Automatyczna CVT

123 500 zł

-

Manualna

-

128 400 zł

Automatyczna CVT

-

133 400 zł

ROK PRODUKCJI 2020

Elegance
Executive
Sport

NOWY PRODUKT W OFERCIE HONDA FINANCIAL SERVICES.
Miesięczne opłaty uwzględniają finansowanie, serwis w pakiecie standard, usługę likwidacji szkód oraz E-fakturę.

Cennik ważny od 2 listopada 2020r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 zł.
System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin jest wyposażeniem wszystkich wersji oprócz Comfort. Pakiet zaawansowanych systemów wspomagających
kierowcę jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji opróczComfort.
Honda Twój Nowy Samochód oraz Honda AutoPRO to finansowanie z niską ratą miesięczną w oparciu o wysoki wykup na końcu umowy wraz z obsługą techniczną pojazdu i likwidacją szkód komunikacyjnych. Okres leasingu wynosi od 2 do 5 lat. Minimalna
wpłata własna od 0%. Przedstawione warunki mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Carefleet S.A. do zawarcia z wnioskodawcą(mi) umowy na warunkach w nim określonych a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 k.c.
oraz umowy przedwstępnej, w rozumieniu art. 389§1 k.c. Rata nie zawiera 2 500 zł dopłaty za lakier.

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 OFF-ROAD
Dzięki temu pakietowi Twoja nowa Honda HR-V
będzie jeszcze bardziej wyrazista i muskularna.
Pakiet Zawiera:
• ozdobną nakładkę zderzaka przedniego i tylnego
• ozdobną nakładkę boczną
• nakładki na lusterka

Cena: 5 200 zł 2 600 zł

Kod: WIU/WIV

PAKIET LEGEND EDITION
HR-V w nowej, wyjątkowej odsłonie Legend Edition podkreśla
legendarny styl samochodu i wyróżnia się na ulicy.
Pakiet zawiera: Dywaniki welurowe z logo Legend Edition
(przednie i tylne), ozdobną nakładkę zderzaka przedniego,
tylnego i boczne oraz nakładki na lusterka - wszystkie
elementy zewnętrzne w kolorze srebrnym, tytanowym.

Cena: 6 900zł 3

450 zł

Kod:WYA/WYJ

TAPICERKA SKÓRZANA
Nadaj wnętrzu swojej nowej Hondy HR-V subtelny i luksusowy
charakter dzięki naszym akcesoryjnym tapicerkom skórzanym
premium dostępnym dla wersji Elegance i Executive.

Cena: 7 990 zł 6 790 zł

Czarna dla dla wersji Elegance
Czarna dla dla wersji Executive
Czerwonadla dla wersji Elegance
Czerwonadla dla wersji Executive
Brązowa dla dla wersji Elegance
Brązowadla dla wersji Executive

Kod:WSJ
Kod:WSM
Kod: WTO
Kod: WTX
Kod: WSV
Kod:WTF

*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 AERO
Pakiet nada wyrafinowany wygląd i zawiera następujące
elementy w kolorze nadwozia: przedni i tylny zderzak Aero,
stopnie boczne oraz spojler pokrywy bagażnika.

Cena: 7 900 zł

Kod: WIX

DEMONTOWANY
HAK HOLOWNICZY
Dzięki demontowanemu hakowi holowniczemu z
13 stykową wiązką elektryczną nie musisz już iść
na kompromis pomiędzy wyglądem samochodu a
możliwościami przewozowymi. Hak umożliwia ciągnięcie
przyczepy o masie do 1 tony inacisku pionowym do 70 kg.

Cena: 3 600 zł

Kod: WML

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

