
Cennik ważny od 12 stycznia 2022 r.

*Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Ceny zawierają dopłatę logistyczną. Dopłata za lakier metaliczny oraz perłowy: 2 500 zł. System multimedialny Honda CONNECT Dual Screen z nawigacją satelitarną

Garmin jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Rozszerzony pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING jest wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Dane 

dotyczące zasięgu i zużycia energii elektrycznej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników podczas jazdy, które zależą od wielu czynników, takich, jak naładowanie początkowe akumulatora, zamontowane 

akcesoria (po zarejestrowaniu auta), zmiany pogody, styl jazdy i obciążenie pojazdu.

ROK PRODUKCJI 2021
Honda e BEV

136 KM
Honda e BEV

154 KM

Skrzynia biegów Cena* Cena*

Base Automatyczna 155 200 zł -

Advance Automatyczna - 168 200 zł

MÓJ ELEKTRYK – DOFINANSOWANIE RZĄDOWE1

1Aktualne oferty: Program rządowych dopłat do zakupu samochodów elektrycznych BEV M1 „Mój Elektryk” jest dostępny od 12.07.2021 r. dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), trwa 

do 30.09.2025 r. i może być zakończony wcześniej w przypadku wyczerpania zasobów przewidzianych w programie. Uzyskanie dopłat wymaga złożenia przez klienta wniosku w tym przedmiocie i jego akceptacji 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynosi 18 750 zł dla osób fizycznych do zakupu pojazdu o maksymalnej cenie 225 000 zł brutto, bez wymogów dotyczących 

minimalnego przebiegu rocznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez ograniczeń kosztu zakupu pojazdu. Niniejsze wsparcie nie jest promocją handlową 

sprzedawcy pojazdu. Więcej szczegółów dotyczących programu „Mój Elektryk” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie

BENEFICJENT
CENAT 

KATALOGOWA

POZIOM WSPARCIA

RZĄDOWEGO
CENA

PO DOPŁACIE

Osoby fizyczne 155 200 zł 18 750 zł 136 450 zł

Osoby fizyczne

z Kartą Dużej Rodziny
155 200 zł 27 000 zł 128 200 zł

Jak to działa?

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie


INFORMACJE O MARCE

LEASING OPERACYJNY

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

Niska miesięczna rata

Elastyczna forma 

zakończenia kontraktu

Minimum 

zaangażowania

1 2 3 CO ZYSKUJESZ?

Brak konieczności angażowania 

środków własnych

Minimum formalności

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.

Skrzynia biegów Rata mc.1

Base Automatyczna -

Advance Automatyczna

Rata mc.1

1 759 zł

- 1 906 zł

1Oficjalnym partnerem marki Honda jest Europejski Fundusz Leasingowy SA z siedzibą we Wrocławiu (54-202 ) przy ul. Legnickiej 48 C-D. Materiał jest kierowany wyłącznie do osób prowadzących działalność
gospodarczą, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Rata miesięczna 1 759 PLN netto, reprezentuje warunki finansowe umowy leasingowej z następującymi parametrami brzegowymi:
leasing operacyjny na zmiennej stopie, okres finansowania 36 m-cy, cena samochodu Honda e Base: 126 585 PLN netto, czynsz inicjalny: 15%, wartość rezydualna: 50%. Roczny limit kilometrów wynosi 20 tys.
Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji prawnofinansowej leasingobiorcy i zostaną uregulowane w umowie leasingu. Oferta obowiązuje do odwołania.

www.honda.pl

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.

http://www.honda.pl/

