
*Oficjalnym partnerem marki Honda jest Carefleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202 Wrocław) przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D. Materiał jest kierowany wyłącznie do osób
prowadzących działalność gospodarczą. Honda AutoPRO to finansowanie pojazdu wraz z obsługą techniczną i usługą likwidacji szkód komunikacyjnych. Przykładowa rata
miesięczna 1 325 zł netto została ustalona w oparciu o następujące parametry: finansowanie na zmiennej stopie procentowej, okres finansowania 48 m-cy, wersja samochodu
HR-V e:HEV 1,5 i-MMD e-CVT Elegance, cena samochodu 108 943,09 zł netto, wpłata własna 15% oraz maksymalny roczny przebieg 15.000 km. Przedstawione warunki
mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Carefleet S.A. do zawarcia umowy, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 k.c. oraz umowy
przedwstępnej w rozumieniu art. 389§1 k.c. Ostateczne warunki zależą od oceny prawnofinansowej klienta i zostaną uregulowane w umowie. Dostępność i warunki produktu
mogą ulec zmianie.

Cennik ważny od 12 sierpnia 2022 r.

**Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Ceny zawierają dopłatę logistyczną. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 3 000 zł. Lakier Sand Khaki P. bez dopłaty. Czarny
lub srebrny dach dla wersji Advance Style bez dopłaty. System multimedialny Honda Connect+ z nawigacją satelitarną oraz modułem TCU (możliwość dostępu do usług
łączności przez aplikację My Honda+) jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING oraz
e-Call są wyposażeniem standardowym wszystkich wersji.

*Oficjalnym partnerem marki Honda jest Carefleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202 Wrocław) przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D. Materiał jest kierowany wyłącznie do
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Honda Twój Nowy Samochód to finansowanie pojazdu wraz z obsługą techniczną i usługą likwidacji szkód
komunikacyjnych. Przykładowa rata miesięczna 1 587 zł brutto została ustalona w oparciu o następujące parametry: finansowanie na zmiennej stopie procentowej, okres
finansowania48 m-cy, wersja samochoduHR-V e:HEV 1,5 i-MMD e-CVT Elegance, cena samochodu134 000 zł brutto, wpłata własna 15% oraz maksymalny roczny przebieg
10.000 km. Przedstawione warunki mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Carefleet S.A. do zawarcia umowy, a w szczególności nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66§1 k.c. oraz umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389§1 k.c. Ostateczne warunki zależą od oceny prawnofinansowej klienta i zostaną uregulowane
w umowie. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.
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Skrzynia biegów

134 000 zł

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 i specyfikacji pojazdów wyszczególnionych w cenniku. Cennik i wszelkie zawarte w nim informacje nie stanowią oferty w rozum-
ieniu prawa i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Indywidualne uzgodnienia dotyczące ceny, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdu
następują w umowie jego sprzedaży. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

OFERTA DLA KLIENTA PRYWATNEGO

OFERTA DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

Automatyczna e-CVT

145 000 zł

159 500 zł

1 709 zł

1 874 zł

2 069 zł

Cena** Rata mc. brutto*

Advance Style

Skrzynia biegów

134 000 zł

Automatyczna e-CVT

145 000 zł

159 500 zł

1 421 zł

1 558 zł

1 720 zł

Cena** Rata mc. netto*

Rok Produkcji 2022



*Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla
pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami
Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z późn. zm.).

www.honda.pl

PRODUKTY DODATKOWE

INFORMACJE O MARCE

NAJEM DŁUGOTERMINOWY

1 2 3 CO ZYSKUJESZ?

PAKIET SERWISOWY

PakietSerwisowy to umowaserwisowa, którazawierana jestz HondaMotor Europe.Usługi i czynności 

serwisowe wykupuje się na zasadzie przedpłaty. W okresie obowiązywania umowy wszystkie usługi 

wykonywane na rzecz klienta realizowane są przezASO Hondaw Polsce.

Cena pakietu:5 555 zł
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przeglądów znajdują się w książce gwarancyjnej samochodu oraz umowie serwisowej.

OPŁATA 

WSTĘPNA

Od 0% do 40% 

wartości auta

OKRES 

UMOWY 

NISKIE RATY

Od 24 do 48 

miesięcy

3 OPCJE 

NA KONIEC

1. Wymień na nowy

2. Wykup

3. Zwróć

Brak konieczności angażowania 

środków własnych

Minimum formalności

Hondazajęła po raz trzeci z rzędu1 miejsce

w niezależnym Rankingu Jakości2022magazynuAuto Świat. 

Przygotowując raport, branopod uwagę raportTÜV, gwarancję, 

testy100 tys. km,akcjenaprawcze i typowe usterki.

Nasze samochody oferują najwyższą jakość na rynku

a nasze hybrydy są najbardziej niezawodne, więc oferujemy 

przedłużoną 5 letniągwarancję*. Dzięki temu będziesz mógł 

się cieszyć spokojną i bezproblemową jazdą przez długie lata.

UBEZPIECZENIE GAP

Wg. badań nowy samochódw pierwszych latach eksploatacji może stracić nawet

50% wartości fakturowej, dlatego tak potrzebne jest ubezpieczenie GAP, które 

gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości pojazdu. Polisa GAP zapewnia do-

datkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży. 

Ceny i warunki ubezpieczenia dostępne są u Dealerów Hondy.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a jedynie materiał marketingowy promujący ubezpieczenie GAP.
Odszkodowanie Odszkodowanie

Auto-Casco GAP

Minimum zaangażowania

Elastyczna forma

zakończenia kontraktu

Niska miesięczna rata

http://www.honda.pl/

