Rocznik 2016
BENZYNA

WERSJA

CENA* (PLN)

2.0 i-VTEC MT

S (2WD)

99 400

2.0 i-VTEC MT

Comfort (2WD)

106 100

2.0 i-VTEC MT

Elegance (2WD)

115 000

2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT

S (4WD)
Comfort (4WD)
Elegance (4WD)

Lifestyle (4WD)

Executive (4WD)

OFERTA SPECJALNA

108 500
114 500
115 200
124 100
130 100

Finansowanie 3x33
Finansowanie 4x25
Finansowanie 50/50
(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

133 200
139 200
145 000
151 000

System multimedialny Honda Connect+ (7-calowy wyświetlacz dotykowy systemu Honda CONNECT+ z: radiem AM/FM/DAB, radiem internetowym, aplikacją Aha™, przeglądarką internetową, nawigacją Garmin
oraz odtwarzaczem CD) - 4 000 zł.
Jeśli wybrana wersja jest wyposażona w system Honda Connect, to dopłata za system Honda Connect+ wynosi 2 000 zł.
Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS (wersja Elegance, Lifestyle, Executive) - 2 900 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System automatycznych świateł drogowych (Standard w wersji Lifestyle oraz Executive)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
Zaawansowany system wspomagający kierowcę HONDA SENSING (wersja Executive) - 7 300 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System utrzymywania w pasie ruchu
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
- System ograniczający skutki kolizji
- Inteligentny tempomat adaptacyjny
*DOPŁATA ZA LAKIER METALICZNY ORAZ PERŁOWY: 2 500 PLN
Cennik ważny od 05.01.2016 r.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych podanych w niniejszym cenniku. Zmiany mogą dotyczyć wszelkich
zawartych w nim informacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Ceny zostały zróżnicowane ze względu na terminy dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej (w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - zwane dalej Ustawą),
zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Cena, wyposażenie i specyfikacja pojazdu stają się
wiążące w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu, a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

Rocznik 2016
DIESEL

WERSJA

CENA* (PLN)

1.6 i-DTEC MT

Comfort (2WD)

112 500

1.6 i-DTEC MT

Elegance (2WD)

121 400

1.6 i-DTEC MT

Lifestyle (2WD)

130 500

1.6 i-DTEC MT 160KM
1.6 i-DTEC AT 160KM
1.6 i-DTEC MT 160KM
1.6 i-DTEC AT 160KM
1.6 i-DTEC MT 160KM
1.6 i-DTEC AT 160KM

Elegance (4WD)

Lifestyle (4WD)

Executive (4WD)

OFERTA SPECJALNA

139 100

Finansowanie 3x33
Finansowanie 4x25
Finansowanie 50/50

141 200

(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

132 100

148 200
155 000
162 000

System multimedialny Honda Connect+ (7-calowy wyświetlacz dotykowy systemu Honda CONNECT+ z: radiem AM/FM/DAB, radiem internetowym, aplikacją Aha™, przeglądarką internetową, nawigacją Garmin
oraz odtwarzaczem CD) - 4 000 zł.
Jeśli wybrana wersja jest wyposażona w system Honda Connect, to dopłata za system Honda Connect+ wynosi 2 000 zł.
Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS (wersja Elegance, Lifestyle, Executive) - 2 900 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System automatycznych świateł drogowych (Standard w wersji Lifestyle oraz Executive)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
Zaawansowany system wspomagający kierowcę HONDA SENSING (wersja Executive) - 7 300 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System utrzymywania w pasie ruchu
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
- System ograniczający skutki kolizji
- Inteligentny tempomat adaptacyjny
*DOPŁATA ZA LAKIER METALICZNY ORAZ PERŁOWY: 2 500 PLN
Cennik ważny od 05.01.2016 r.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych podanych w niniejszym cenniku. Zmiany mogą dotyczyć wszelkich
zawartych w nim informacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Ceny zostały zróżnicowane ze względu na terminy dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej (w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - zwane dalej Ustawą),
zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Cena, wyposażenie i specyfikacja pojazdu stają się
wiążące w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu, a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

Rocznik 2015
BENZYNA

WERSJA

CENA* (PLN)

2.0 i-VTEC MT

S (2WD)

98 800

86 800

2.0 i-VTEC MT

Comfort (2WD)

105 500

93 500

2.0 i-VTEC MT

Elegance (2WD)

114 400

102 400

107 900

95 900

113 900

101 900

2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT

S (4WD)
Comfort (4WD)
Elegance (4WD)

114 600
123 500

RABAT

Rabat 12 000 PLN

CENA PO RABACIE* (PLN)

102 600
111 500

129 500

117 500

132 600

120 600

138 600

126 600

144 400

132 400

150 400

138 400

OFERTA SPECJALNA

Ubezpieczenie w cenie
3% wartości samochodu
Finansowanie 3x33
Finansowanie 4x25
Finansowanie 50/50
(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT
2.0 i-VTEC MT
2.0 i-VTEC AT

Lifestyle (4WD)

Executive (4WD)

System multimedialny Honda Connect+ (7-calowy wyświetlacz dotykowy systemu Honda CONNECT+ z: radiem AM/FM/DAB, radiem internetowym, aplikacją Aha™, przeglądarką internetową, nawigacją Garmin
oraz odtwarzaczem CD) - 4 000 zł.
Jeśli wybrana wersja jest wyposażona w system Honda Connect, to dopłata za system Honda Connect+ wynosi 2 000 zł.
Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS (wersja Elegance, Lifestyle, Executive) - 2 900 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System automatycznych świateł drogowych (Standard w wersji Lifestyle oraz Executive)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
Zaawansowany system wspomagający kierowcę HONDA SENSING (wersja Executive) - 7 300 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System utrzymywania w pasie ruchu
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
- System ograniczający skutki kolizji
- Inteligentny tempomat adaptacyjny
*DOPŁATA ZA LAKIER METALICZNY ORAZ PERŁOWY: 2 500 PLN
Cennik ważny od 13.01.2016 r.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych podanych w niniejszym cenniku. Zmiany mogą dotyczyć wszelkich
zawartych w nim informacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Ceny zostały zróżnicowane ze względu na terminy dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej (w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - zwane dalej Ustawą),
zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Cena, wyposażenie i specyfikacja pojazdu stają się
wiążące w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu, a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

Rocznik 2015
DIESEL

WERSJA

CENA* (PLN)

1.6 i-DTEC MT

Comfort (2WD)

111 900

1.6 i-DTEC MT

Elegance (2WD)

120 800

1.6 i-DTEC MT

Lifestyle (2WD)

129 900

1.6 i-DTEC MT 160KM
1.6 i-DTEC AT 160KM
1.6 i-DTEC MT 160KM
1.6 i-DTEC AT 160KM
1.6 i-DTEC MT 160KM
1.6 i-DTEC AT 160KM

Elegance (4WD)

Lifestyle (4WD)

Executive (4WD)

131 500
138 500
140 600
147 600

OFERTA SPECJALNA

* Ubezpieczenie Gratis
Finansowanie 3x33
Finansowanie 4x25
Finansowanie 50/50
(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

154 400
161 400

System multimedialny Honda Connect+ (7-calowy wyświetlacz dotykowy systemu Honda CONNECT+ z: radiem AM/FM/DAB, radiem internetowym, aplikacją Aha™, przeglądarką internetową, nawigacją Garmin
oraz odtwarzaczem CD) - 4 000 zł.
Jeśli wybrana wersja jest wyposażona w system Honda Connect, to dopłata za system Honda Connect+ wynosi 2 000 zł.
Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS (wersja Elegance, Lifestyle, Executive) - 2 900 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System automatycznych świateł drogowych (Standard w wersji Lifestyle oraz Executive)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
Zaawansowany system wspomagający kierowcę HONDA SENSING (wersja Executive) - 7 300 zł.
- System ostrzegania przed kolizją
- System utrzymywania w pasie ruchu
- System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
- System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
- System ograniczający skutki kolizji
- Inteligentny tempomat adaptacyjny
*DOPŁATA ZA LAKIER METALICZNY ORAZ PERŁOWY: 2 500 PLN
Cennik ważny od 13.01.2016 r.

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych podanych w niniejszym cenniku. Zmiany mogą dotyczyć wszelkich
zawartych w nim informacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Ceny zostały zróżnicowane ze względu na terminy dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej (w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - zwane dalej Ustawą),
zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Cena, wyposażenie i specyfikacja pojazdu stają się
wiążące w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu, a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

