Rok produkcji 2019
BENZYNA

SKRZYNIA BIEGÓW

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA*

Manualna

COMFORT

87 800

Manualna
1,5 i-VTEC
130 KM

OFERTA SPECJALNA

98 000
ELEGANCE

Automatyczna CVT

103 000

Manualna

Oferta finansowa Honda
Financial Services

107 500
EXECUTIVE

Automatyczna CVT

BENZYNA

SKRZYNIA BIEGÓW

112 500

WERSJA WYPOSAŻENIA

Manualna
1,5 VTEC TURBO 182 KM

CENA*

OFERTA SPECJALNA

116 400

Oferta finansowa Honda
Financial Services

SPORT
Automatyczna CVT

121 400

Cennik ważny od 1 września 2019 r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 PLN.
System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin jest wyposażeniem wszystkich wersji oprócz Comfort.
Dopłata za ten system dla wersji Comfort wynosi 4 200 PLN.
Pakiet zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji oprócz Comfort.

*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 Aero
Pakiet ten nadaje samochodowi bardziej wyrafinowany wygląd oraz obejmuje elementy w kolorze nadwozia.
Pakiet zawiera: Przedni i tylny zderzak Aero, stopnie boczne oraz spojler pokrywy bagażnika.

Pakiet Off-Road

Pakiet Black Edition

Demontowany hak holowniczy

Dzięki temu pakietowi Twoja nowa
Honda HR-V będzie jeszcze bardziej
wyrazista i muskularna.

Pakiet Black Edition przykuwa uwagę na
drodze, podkreślając niezwykłą,
bezkompromisową stylistykę Hondy HR-V.

Pakiet zawiera: ozdobną nakładkę
zderzaka przedniego, tylnego, ozdobną
nakładkę boczną oraz nakładki na
lusterka.

Pakiet zawiera: Czarne nakładki ozdobne
zderzaka przedniego i tylnego, czarne,
lakierowane stopnie boczne, dywaniki
Black Edition, matę bagażnika, emblemat
Black Edition i czarne nakładki na lusterka.

Dzięki temu 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 i
nacisku pionowym do 70 kg.

OPCJA

KOD

CENA*

Pakiet Off-Road

WIU

5 200

Pakiet Off-Road dla samochodów z hakiem holowniczym

WIV

5 200

Pakiet Black Edition (bez felg)

WIW

5 900

Pakiet Aero

WIX

7 900

Demontowany hak holowniczy z 13-stykową wiązka elektryczną

WIY/WML

3 600

Pakiet Off-Road + demontowany hak holowniczy

WJL/WMS

8 200

Pakiet Aero + demontowany hak holowniczy

WJT/WMT

11 500

CENA PROMOCYJNA*

6 300

9 200

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. Dla wersji Sport i Executive
2020MY dostępna jest tylko opcja WML. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.

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.

