Rok Produkcji 2022

OFERTA DLA KLIENTA PRYWATNEGO
Skrzynia biegów

Cena**

Rata mc. brutto*

Base

Automatyczna

155 800 zł

3 108 zł

Advance

Automatyczna

168 800 zł

3 231 zł

*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 3 108 zł brutto została ustalona w oparciu o następujące parametry: finansowanie na zmiennej stopie procentowej, okres
finansowania 48 m-cy, wersja samochodu Honda e Base, cena samochodu 155 800 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.

OFERTA DLA KLIENTA BIZNESOWEGO
Skrzynia biegów

Cena**

Rata mc. netto*

Base

Automatyczna

155 800 zł

1 836 zł

Advance

Automatyczna

168 800 zł

1 996 zł

*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 1 836 zł netto została ustalona w oparciu o następujące parametry: finansowanie na zmiennej stopie procentowej, okres finansowania 48 m-cy, wersja samochodu
Honda e Base, cena samochodu 126 666,67 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 19 maja 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 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.

MÓJ ELEKTRYK – DOFINANSOWANIE RZĄDOWE1
BENEFICJENT

Cena katalogowa

Wsparcie
rządowe

Cena po
dopłacie

Osoby fizyczne

155 800 zł

18 750 zł

137 050 zł

Osoby fizyczne
z Kartą Dużej Rodziny

155 800 zł

27 000 zł

128 800 zł

rządowych dopłat do zakupu samochodów elektrycznych BEV M1 „Mój Elektryk” jest dostępny dla osób fizycznych i przedsiębiorców, 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
1Program

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 rozumieniu 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.

NAJEM DŁUGOTERMINOWY
1

2

3

CO ZYSKUJESZ?
Niska miesięczna rata
Elastyczna forma
zakończenia kontraktu
Minimum zaangażowania

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

PRODUKTY DODATKOWE
PAKIET SERWISOWY
Pakiet Serwisowy to umowa serwisowa, która zawierana jest z Honda Motor Europe. Usługi i czynności
serwisowe wykupuje się na zasadzie przedpłaty. W okresie obowiązywania umowy wszystkie usługi
wykonywane na rzecz klienta realizowane są przez ASO Honda w Polsce.

Cena pakietu:

5 555 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przeglądów znajdują się w książce gwarancyjnej samochodu oraz umowie serwisowej.

UBEZPIECZENIE GAP
Wg. badań nowy samochód w 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 dodatkowe 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

INFORMACJE O MARCE

Honda zajęła po raz trzeci z rzędu 1 miejsce
w niezależnym Rankingu Jakości 2022 magazynuAuto Świat.
Przygotowując raport, brano pod uwagę raport TÜV, gwarancję,
testy100 tys. km, akcje naprawcze i typowe usterki.

*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

