Rocznik 2016
Benzyna

Wersja

Cena** (pln)

1.5 i-VTEC MT

Comfort

78 600

1.5 i-VTEC MT
1.5 i-VTEC CVT
1.5 i-VTEC MT
1.5 i-VTEC CVT

Elegance*

Executive*

oferta specjalna

90 600

Finansowanie 3 x 33
Finansowanie 4 x 25
Finansowanie 50/50

98 100

( Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

85 600

103 100

Diesel

Wersja

Cena** (pln)

oferta specjalna

1.6 i-DTEC MT

Comfort

87 600

1.6 i-DTEC MT

Elegance*

94 600

Finansowanie 3 x 33
Finansowanie 4 x 25
Finansowanie 50/50

1.6 i-DTEC MT

Executive*

107 100

(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

Jeśli wybrana wersja jest wyposażona w system Honda Connect, to dopłata za system Honda Connect+ wynosi 2 000 PLN
* Pakiet systemów bezpieczeństwa ADAS w wersji Elegance i Executive jako wyposażenie standardowe.
** 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. Zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu cywilnego jak również nie stanowią określenia celu, o którym mowa
w 556(1) § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. . Cena, wyposażenie i specyfikacja pojazdu stają się wiążące w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo zgodności. Podane w cenniku informacje na
temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu, a jej warunki zostają określone
w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

Rocznik 2015
Benzyna

Wersja

Cena** (pln)

oferta specjalna

1.5 i-VTEC MT

Comfort

78 600

Ubezpieczenie w cenie 3% wartości samochodu

1.5 i-VTEC MT
1.5 i-VTEC CVT
1.5 i-VTEC MT
1.5 i-VTEC CVT

Elegance*

Executive*

85 600
90 600
98 100

Finansowanie 3 x 33
Finansowanie 4 x 25
Finansowanie 50/50

103 100

(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

oferta specjalna

Diesel

Wersja

Cena** (pln)

1.6 i-DTEC MT

Comfort

87 600

1.6 i-DTEC MT

Elegance*

94 600

1.6 i-DTEC MT

Executive*

107 100

Ubezpieczenie w cenie 3% wartości samochodu
Finansowanie 3 x 33
Finansowanie 4 x 25
Finansowanie 50/50
(Szczegóły oferty na stronie Honda.pl)

Jeśli wybrana wersja jest wyposażona w system Honda Connect, to dopłata za system Honda Connect+ wynosi 2 000 PLN
* Pakiet systemów bezpieczeństwa ADAS w wersji Elegance i Executive jako wyposażenie standardowe.
** 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. Zawarte w niniejszym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu cywilnego jak również nie stanowią określenia celu, o którym mowa
w 556(1) § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. . Cena, wyposażenie i specyfikacja pojazdu stają się wiążące w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo zgodności. Podane w cenniku informacje na
temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu, a jej warunki zostają określone
w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

