4D

Rocznik 2016
Benzyna

Wersja

1.8 i-VTEC MT
1.8 i-VTEC AT

76 700
77 700

Comfort

1.8 i-VTEC MT
1.8 i-VTEC AT

oferta specjalna

72 700
S

1.8 i-VTEC MT
1.8 i-VTEC AT

Cena* (pln)

81 700
82 700

Executive

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

86 700

System dostepu bezkluczykowego, Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth®, Elektrycznie otwierane okno dachowe - 4 000 PLN
*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.

4D

Rocznik 2015
Benzyna

Wersja

1.8 i-VTEC MT
1.8 i-VTEC AT

S

1.8 i-VTEC MT
1.8 i-VTEC AT

rabat

Executive

Cena po rabacie* (pln)

72 700

64 700

76 700

68 700

77 700
Comfort

1.8 i-VTEC MT
1.8 i-VTEC AT

Cena* (pln)

81 700

69 700
Rabat 8000 PLN

73 700

82 700

74 700

86 700

78 700

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

System dostepu bezkluczykowego, Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth®, Elektrycznie otwierane okno dachowe - 4 000 PLN
*DOPŁATA ZA LAKIER METALICZNY ORAZ PERŁOWY: 2 500 PLN
Cennik ważny od 21.12.2015 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.

