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

ROK PRODUKCJI 2020
Skrzynia biegów
Automatyczna e-CVT
Automatyczna e-CVT
Automatyczna e-CVT
Automatyczna e-CVT

Comfort
Elegance
Lifestyle
Executive

Cena*
142 700 zł 122 700 zł
152 800 zł 132 800 zł
167 100 zł 147 100 zł

-

CR-V HYBRID
2,0 i-MMD
184 KM AWD
Cena*

161 300 zł 141 300 zł
175 600 zł 155 600 zł
190 200 zł 170 200 zł

Cennik ważny od 1 kwietnia 2021 r.
*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Ceny zawierają dopłatę logistyczną. 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 20 000 zł dotyczy wszystkich wersji wyposażenia samochodów z 2020 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.

SKORZYSTAJ Z RAT W NAJMIE PRZY WPŁACIE 10% JUŻ OD 1 405 ZŁ1!

Twoja Nowa Honda / Honda Auto PRO

123
OPŁATA
WSTĘPNA

OKRES
UMOWY

3 OPCJE
NA KONIEC

Od 0% do 40%
wartości auta

NISKIE RATY
Od 24 do 48
miesięcy

1. Wymień na nowy
2. Wykup
3. Zwróć

CO ZYSKUJESZ?

Możliwość precyzyjnego
zaplanowania budżetu

Niska
miesięczna
rata

Elastyczna forma
zakończenia
kontraktu

Minimum
zaangażowania

Brak konieczności
angażowania
środków własnych

Twój Nowy Samochód 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 2-4 lata. Minimalna wpłata własna od 0%. Wysokość przykładowej raty jest wartością ustaloną w oparciu o parametry: finansowanie na zmiennej stopie, okres finansowania 48 miesięcy, wersja
samochodu CR-V Hybrid 2,0 i-MMD Comfort e-CVT, cena samochodu 122 700 zł brutto, wpłata: 10%, indywidualnie określona wartość wykupu oraz maksymalny roczny przebieg 10 000 km, rata miesięczna
1 405 zł brutto. Rata nie zawiera dopłaty 2 500 zł (3 200 zł) za lakier metaliczny lub perłowy. 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.

Minimum
formalności

1Honda

www.honda.pl

„Ta marka to ciągle
wzór niezawodności”
Honda zajęła po raz drugi z rzędu 1 miejsce w niezależnym Rankingu
Jakości 2021 magazynu Auto Świat. Przygotowując raport, brano pod uwagę
raport TÜV, gwarancję, testy 100 tys. km, akcje naprawcze i typowe usterki.

Nasze samochody oferują najwyższą jakość na rynku a nasze hybrydy są
najbardziej niezawodne, więc oferujemy przedłużoną 5 letnią gwarancję. Dzięki
temu będziesz mógł się cieszyć spokojną i bezproblemową jazdą przez długie lata.
Przedłużona Gwarancja 5-letnia dotyczy samochodów Honda wyposażonych w hybrydowy układ napędowy e:HEV, zarejestrowanych po 1 marca 2021 r. i obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy i zespoły samochodu
zamontowane fabrycznie, z wyłączeniem: elementów które się zużywają na skutek eksploatacji pojazdu, powłoki lakierniczej, elementów zawieszenia, elementów ozdobnych pojazdu (listwy), zamontowanych w pojeździe akcesoriów, układu
wydechowego wraz z katalizatorem oraz baterii wysokonapięciowej. Łączny limit przebiegu wynosi 300 tys. km. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są w ASO Honda.

WYBRANE 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

Uwaga: Podane ceny pakietów akcesoriów obowiązują tylko przy zamówieniu w ramach tzw. Euro Opcji, a więc opcji montowanych fabrycznie, przed przyjazdem samochodu do Dealera. Akcesoria dostępne są też do zamówienia osobno do montażu u
Dealera. Szczegółowy cennik akcesoriów przedstawi najbliższy Dealer Hondy.
*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 e:HEV (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

