CR-V HYBRID
2,0 i-MMD
184 KM 2WD

CR-V HYBRID
2,0 i-MMD
184 KMAWD

Skrzynia biegów

Rata mc. / Cena*

Rata mc. / Cena*

Comfort

Automatyczna e-CVT

1 245 zł / 139 400 zł

-

Elegance

Automatyczna e-CVT

1 335 zł / 149 500 zł

1 411 zł / 158 000 zł

Lifestyle

Automatyczna e-CVT

1 463 zł / 163 800 zł

1 539 zł / 172 300 zł

Executive

Automatyczna e-CVT

-

1 670 zł / 187 000 zł

ROK PRODUKCJI 2019

LEASING 3 OPCJI - OFERTA HONDA FINANCIAL SERVICES.
Produkt Leasing 3 Opcji w ofercie Honda Financial Services. Program dedykowany dla osób prowadzących działalność gospodarczą to niskie miesięczne
raty leasingowe netto z możliwością wykupu samochodu po okresie leasingu. Czas obowiązywaniaoferty to lipiec i sierpieńz możliwościąprzedłużenia na
kolejne miesiące.

SKORZYSTAJ Z RAT LUB RABATU 9 000 ZŁ

Cennik ważny od 17 lipca 2020r.

*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 zł. Dopłata za lakier specjalny Premium Crystal Red Metallic: 3 200 zł. System Honda Connect+ z nawigacją Garmin
jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji oprócz Comfort. Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Wersja
hybrydowa nie występuje w odmianie 7-miejscowej. Rabat 9 000 zł dotyczy wszystkich wersji wyposażenia samochodów z 2019 roku produkcji z układem hybrydowym i-MMD, nie łączy się z promocyjnym
leasingiem 3 Opcji i obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.
Materiał reklamowy jest kierowany wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą. Ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Reklama zawiera przykładowe wyliczenie wysokości raty leasingowej dla modelu Honda
CR-V 2,0 i-MMD Hybryda COMFORT (2WD) 184KM o wartości 139.400 PLN brutto, uwzględniając 10% wpłaty własnej, 36-miesięczny okres finansowania oraz opcjonalną możliwość nabycia pojazdu za 60 066,49 PLN netto. Suma opłat wynosi 102,45%.
Roczny limit kilometrów wynosi 20 tys. Ostateczne wartości mogą się różnić, a warunki udzielonego finansowania zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej leasingobiorcy i zostaną uregulowane w umowie leasingu. Rata netto nie uwzględnia ubezpieczenia i
serwisu.

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 AERO
Zestaw Aero nadaje Hondzie CR-V wyszukanego imuskularnego
wyglądu.
Pakiet Zawiera:
• przedni zderzakAero
• tylny zderzakAero
• tylny spojler
• stylowe stopnie boczne

Cena: 13 900 zł 6

950 zł

Kod: WKF

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

Cena: 7 990 zł
Czarna dla Comfort/Elegance
Czerwona dlaComfort/Elegance
Brązowa dlaComfort/Elegance

Kod: WQW
Kod: WRR
Kod:WRH

PAKIET STYLE
Ten pakiet wzmocni akcenty kolorystyczne Twojego samochodu
i nada mu stylowy wygląd.
Pakiet Zawiera:
• przednią i tylną dolną nakładkęozdobną
• dolne, boczne listwy ozdobne w kolorzenadwozia

Cena: 6 900 zł

Kod: WKC

*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
ZESTAW SREBRNYCH
PANELI WNĘTRZA
Ten zestaw wysokiej klasy paneli o srebrnym wykończeniu
zastępuje standardowe panele wykończone drewnem. Nadaje
wnętrzu Hondy CR V nowoczesny i nieco bardziej sportowy wygląd.
Pakiet Zawiera:
• 2 panele deski rozdzielczej
• 4 panele drzwi
• 2 panele konsoli centralnej

Cena: 2 100 zł

Kod: WKB

PAKIET ILUMINACYJNY
Pakiet Iluminacyjny wykorzystuje zestaw delikatnego oświetlenia
wnętrza, aby wprowadzić przyjazną atmosferę we wnętrzu Twojej
nowej Hondy CR-V. Pakiet dostępny jest dla wersji Comforti Elegance.
Pakiet Zawiera:
• nakładki progowe z podświetlanym logoCR-V
• podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu

Cena: 2 100 zł

Kod: WID

SKŁADANY HAK HOLOWNICZY
Dzięki nowemu, składanemu hakowi holowniczemu możesz
z łatwością zamontować swoją przyczepę lubbagażnik
rowerowy. Możliwe jest podłączenie przyczepy o maksymalnej
masie wynoszącej 750 kg. Aby ułatwić obsługę, umieściliśmy
mechanizm otwierający wewnątrz bagażnika.

Cena: 6 400 zł

Kod: WKE

DEMONTOWALNY
HAK HOLOWNICZY
Ten demontowany hak holowniczy pozwoli Ci holować przyczepy
bez żadnych zmartwień, a gdy nie jest wykorzystywany można go
łatwo zdemontować.

Cena: 3 900 zł

Kod: WIA

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

