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Lanseringshelg!
Honda e • Jazz Hybrid • Jazz Crosstar

Välkommen att se och
provköra våra nya el- och
hybriddrivna modeller
Dessutom
massor av heta
erbjudanden!

Privatleasa
från 2 835 kr/mån

Honda e:TECHNOLOGY Logotyape
October 1st, 2019

Laddbox och installation
på köpet, värde 21 000 kr

EN NY RIKTNING

På Honda letar vi alltid efter sätt att göra
saker bättre. Det är våra ingenjörers omättliga
nyfikenhet som gjorde oss till hybridpionjärer,
och som nästa steg har vi åtagit oss att göra
alla våra traditionella modeller elektrifierade
till år 2022, för bättre ekonomi, lägre utsläpp
och en renare miljö för alla.

CR-V Hybrid
20 000 kr rabatt
(20 års modell)

Privatleasing
från 4 918 kr/mån*
Kampanjpris
från 341 700 kr
Ordinarie pris
från 361 700 kr

Erbjudande om rabatt och
privatleasing kan inte
kombineras

GENOMTÄNKT TEKNIK

CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive i Platinum white pearl. CR-V 2.0 i-MMD Hybrid: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 6,9-7,4 l/100 km.
CO2-utsläpp WLTP: 156-168 g/km. Miljöklass: EURO 6. *Rörlig månadshyra, f.n. 4 918 kr inkl. moms erbjuds via Honda Financial Services, 36 mån, max. 4 500 mil körsträcka, övermil debiteras.
Uppläggningsavgift 695:- och aviavgift 55:-/mån tillkommer. Ränta 2,95 %. Kampanjen gäller till 30/09/20 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudande.

ELDRIFT

HYBRIDDRIFT

Eldriften får sin kraft enbart från litiumjonbatteriet via
en drivmotor för en tyst körning med låga utsläpp. Detta
används vid acceleration från stillastående eller under
körning i låg hastighet.

I hybriddrift delar bensin- och elmotorn sömlöst på arbetet, till exempel vid
acceleration i hög hastighet eller vid körning i uppförsbacke. Bensinmotorn
driver generatorn, vilken i sin tur levererar ström till den elektriska drivmotorn,
och eventuell överskottseffekt används för att ladda batterierna.
GENERATOR

BATTERI

Eldrift: Vid start från stillastående
och under körning i låg hastighet.

MOTOR
BATTERI

DRIVMOTOR

DRIVMOTOR

Hybriddrift: Används i måttliga
hastigheter och vid acceleration.

prestanda och bränsleekonomi. På
insidan möts du av en kupé som är
rymlig, mångsidig och välkomnande,
utrustad med nästa generations
anslutningsbarhet och infotainment.

Powered for life
Ta till exempel vår bästsäljande
CR-V Hybrid. Modellen, som år efter
år är en av världens mest populära
bilar, kännetecknas av imponerande
komfort, säkerhet och generösa
innermått, vilket gör den till den
perfekta familjebilen.
Hybriden du kan känna
Välj mellan den avancerade Jazz
halvkombin eller Jazz Crosstar för dig
med en aktiv livsstil, där båda har en
sofistikerad hybriddrivlina för optimal

Kör in i framtiden
Den prisbelönta, helt elektriska Honda
e – den mest eftertraktade elbilen på
marknaden – fulländar vår line-up.
Fullmatad med ny teknik för en smidig
körupplevelse och med fantastisk
design.

FÖRDELARNA
MED EN
HYBRID

• Självladdande
• Låg bränsleförbrukning
• Låga utsläpp
• Omedelbar kraft
• Tyst eldrift
• Bekväm körning
i alla situationer

Jazz 1.5 i-MMD Executive i Platinum White Pearl och en Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i tvåtonad Surf Blue Crystal Black Pearl – Ekonomi och utsläppssiffror: (WLTP) Räckvidd
3,5–6,3 (l/100 km), CO2 80–143 (g/km). Siffrorna är hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat och tillhandahålls i jämförelsesyfte. Det är möjligt att de inte reflekterar verklig körning.

MOTORDRIFT

REGENERATIV BROMSNING

Motordrift är som namnet antyder när bensinmotorn
driver bilen direkt och används för kontinuerlig körning
i hög fart.

Regenerativ bromsning omvandlar energi som annars
skulle gå förlorad och lagrar den i batteriet.

BATTERI
MOTOR

ILLUSTRATIONEN VISAR EN AWD-MODELL

Motordrift: Aktiverad för
kontinuerlig körning i hög fart.

DRIVMOTOR

Helt nya elbilen

This is not
a prototype

Laddbox och
standardinstallation
på köpet!*
Värde 21 000 kr

Privatleasa
Honda e
från 3 295 kr/mån**
Pris från
370 200 kr
Erbjudande om
privatleasing kan
inte kombineras
med laddbox.

Honda e:TECHNOLOGY Logotyape
October 1st, 2019

Bilen som visas är Honda e Advance i Platinum White Pearl med 17” lättmetallfälgar. Ekonomi- och utsläppssiffror (WLTP) räckvidd: Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 17,2–17,8;
CO2-utsläpp blandad körning (g/km): 0. Energieffektivitet: A+. Honda e är ett batteridrivet elfordon som behöver anslutas till elnätet för laddning. Noll utsläpp under körning. Siffrorna för
räckvidd med eldrift kan avvika från verklig körning, vilken är beroende av en rad faktorer inklusive batteriets laddningsnivå vid start, tillbehör monterade (efter registrering), väderförhållanden,
körstilar och fordonslast. Den elektriska räckvidden beräknades med hjälp av ett nytt test (WLTP). Jämför bara siffror för bränsleförbrukning, CO2 och elektrisk räckvidd med andra bilar
som testats enligt samma tekniska tillvägagångssätt. **Erbjudandet inkluderar fri service. Kampanjen gäller t o m 30/9 2020. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Honda e
kvalificeras som klimatbonusbil. Den beräknade månadskostnaden är baserad på att Honda Financial Services erhåller klimatbonus enligt gällande regler. Rörlig månadshyra, f.n. från 3 295 kr
inkl. moms erbjuds via Honda Financial Services, 0 kr i kontantinsats, 36 månader, max. 3 000 mil körsträcka, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. *Gäller t o m 30/9 2020 eller så
långt lagret räcker. Gäller standardinstallation och Honda laddbox upp till ett värde av 21 000 kr.
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• My Honda+

• Avancerad uppkoppling
• Snabbladdning – 80 %
på bara 30 minuter

• Personal Assistant
• Apple Car Play

• Parkeringspilot

VÄNDRADIE

4,3 METER

Helt nya

Privatleasa
Jazz Hybrid
från 2 835 kr/mån*
Pris från
234 500 kr

En hybrid för
ren körglädje

De nya Jazzmodellerna är här
och omfattar en
avancerad e:HEVhybriddrivlina och
ett dynamiskt,
modernt utseende.
Rymlig på insidan
och kompakt på
utsidan – det är
verkligen den
kompletta,
smarta bilen.

• Uppkopplad
• Unik design, bekväm
och klassledande utrymme
• Avancerade säkerhetsfunktioner
• Magic seats

Bilarna som visas är en Jazz 1.5 i-MMD Executive i Platinum White Pearl och en Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i tvåtonad Surf Blue Crystal Black Pearl – Ekonomi och utsläppssiffror: (WLTP)
Räckvidd 3,5–6,3 (l/100 km), CO2 80–143 (g/km). Siffrorna är hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat och tillhandahålls i jämförelsesyfte. Det är möjligt att de inte reflekterar verklig
körning. *Erbjudandet inkluderar fri service. Kampanjen gäller t o m 30/9 2020. Uppläggningsavgift 695 kr och administrationsavgift 55 kr/mån tillkommer. Rörlig månadshyra, f.n. 2 835 kr
inkl. moms erbjuds via Honda Financial Services, 0 kr i kontantinsats, 36 månader, max. 4 500 mil körsträcka, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker.

Vinterhjul från
endast 6 999 kr
(ordinarie pris
från 23 750 kr)

Privatleasing
från 3 979 kr/mån*

Upp till 22 500 kr
i rabatt.
Kampanjpris
från 287 000 kr
Ordinarie pris
från 309 500 kr

Upplev
körglädjen

Erbjudande om rabatt, vinterhjul och
privatleasing kan inte kombineras

CR-V: 1.5 VTEC TURBO, 173 HK/193 HK. Bränsleförbr. bl.
körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 7,3-8,9 l/100 km. CO2-utsläpp
WLTP: 166–201 g/km. Miljöklass: EURO 6. Bilen på bilden
kan vara extrautrustad. Kostnad för metallic-lack tillkommer. *Privatleasing: rörlig månadshyra, f.n 3.979 kr erbjuds
via Honda Financial Services, 36 månader, max. 4 500 mil
körsträcka, övermil debiteras. Ränta 2,95%. Erbjudandet
gäller endast CR-V Bensin Elegance 19 års modell och kan
inte kombineras med andra erbjudande. Uppläggningsavgift 695:- och aviavgift 55:-/mån tillkommer. Gäller t o m
30/09 2020. Lokala avvikelser kan förekomma.

Privatleasa från
3 128 kr/mån
inkl fri service*

Fulländad
design

Pris från
208 000 kr

Bilen som visas är en HR-V 1.5 i-VTEC Executive i Midnight blue
beam metallic. Bränsleförbr. bl. körning HR-V: WLTP (det globalt
harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 6.67,2 l/100 km. CO²-utsläpp WLTP: 148–162 g/km. Miljöklass:
EURO 6D-TEMP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Kostnad för
metallic-lack tillkommer. *Fri service i 3 år. Rörlig månadshyra, f.n. 3
128 kr inkl. moms erbjuds via Honda Financial Services, 36 månader,
max. 4 500 mil körsträcka, 3,95% ränta. Övermil debiteras.
Kampanj giltig till 300920 eller så länge lagret räcker och kan ej
kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Uppläggnings- och
administrationsavgift tillkommer. Läs mer på honda.se.

• Sportig och kompak t design • Magic seats för
maximal omby tlighet • Klassledande bagagekapacitet

Hösterbjudande!
25 000 kr rabatt
Privatleasing från
2 604 kr/mån*
Erbjudande om privatleasing och
rabatt kan ej kombineras och
gäller Civic 5d, 19 års modell, 1,0 l.

HONDA SENSING KOMBINERAR
AKTIVA SÄKERHETSFUNKTIONER
MED TEKNOLOGIER SOM ASSISTERAR
FÖRAREN. FINNS I ALLA CIVIC-MODELLER.

Kampanjpris

från 180 900 kr

Ordinarie pris

från 205 900 kr

Civic 5d 1.0 & 1.5 VTEC Turbo 129-182 hk: Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 5,9-6,7 l/100 km. CO2-utsläpp WLTP: 134-151 g/km. Kostnad för metalliclack tillkommer. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. * Privatleasing: rörlig månadshyra, f.n från 2 604 kr erbjuds via Honda Financial Services, 36 månader, max. 4 500 mil körsträcka, övermil debiteras. Ränta 2,95%. Gäller 19 års modell.
Kampanj giltig till 30/9 -20 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
Sedvanlig kreditprövning sker. Inkl. 3 års fri service. Läs mer på honda.se.

Honda fortsätter
att klättra i toppen!*

I år klättrar Honda vidare till en andraplats.
Förra årets 879 poäng toppas i år med 4 poäng.
Största anledningen är bilägarnas fina
poängsättning av Hondas verkstäder.
Servicen rankas skyhögt av bilägare i gruppen med bilar som är högst tre
år gamla. I årets AutoIndex har 11 994 svenska bilägare med privata bilar
av årsmodellerna 2013–2019 tyckt till om sitt bilinnehav. AutoIndex är Sveriges största bilkonsumentundersökning.

HONDA SERVICE TRYGG
Serviceavtal
Vi strävar alltid efter att erbjuda de bästa produkterna
och upplevelserna för våra kunder. Därför har vi
tagit fram Honda Service Trygg serviceavtal* till ett
oslagbart pris som garanterar att service utförs av
Hondautbildade tekniker samt att alla servicedelar, olja
och vätskor är Honda original.
Serviceavtalet täcker samtliga servicetillfällen av din
Honda i 5 år eller 100.000 km (beroende på vilket som
inträffar först) från registreringsdatumet.
DU SPARAR MINST 50% (8 700KR) PÅ
DINA SERV ICETILLFÄLLEN! **

Vad kostar avtalet?
»

Honda Service Trygg kostar endast 8 700 kr (inklusive moms) och kan
betalas som engångskostnad direkt vid köp eller inkluderas i bilens
finanslösning (månadsbetalning).

»

För vår helt nya elbil, Honda e, erbjuder vi motsvarande Honda
Service Trygg 5-års avtal för endast 6 500 kr.

Vad ingår?
*Källa: Loyalty Group och Vi Bilägares AutoIndex 2020.

HONDA ETTA NÄR DET GÄLLER BILENS FÖRBRUKNING

Förra året var första gången som AutoIndex innehöll bilar där förbruk
ningen mätts med den nya och hårdare WLTP-körcykeln. Allra mest nöjda
var Hondaägarna vilket gör att Honda kom på första plats! Frågan som
ställdes var: ”Hur upplever du din bils bränsleförbrukning i förhållande till
angiven förbrukning?”

»

Samtliga underhållspunkter som finns, i detalj, beskrivit i bilens
service bok och som initieras av servicepåminnelsesystemet i bilen.

»

Allt arbete för planerat underhåll

»

Alla servicedelar, olja och vätskor av planerat underhåll

»

Rostskyddskontroll

*Serviceavtalet kan enbart köpas i samband med nybilsköp och skall tecknas inom en månad efter bilens köpedatum
eller max 1 500 km, vilket som kommer först. ** Besparingen är beräknad på skillnaden mellan genomsnittspriset för 5
års individuella service tillfällen mot köp och nyttjandet av Honda Service Trygg serviceavtal.

Honda originaltillbehör
HONDA E
Läderklädsel,
Kampanjpris:
svart eller brun
14 900 kr
Läderklädda framstolar,
dörrpaneler samt nackstöd bak

U.R.B.A.N. paket,
svart & blått
Paketet inkluderar instegslister,
stötfångarlister och sidolister.

Priset är
inklusive
montering

Kampanjpris:
8 830 kr
Normalpris:
10 445 kr

U.R.B.A.N. paket, svart
Kampanjpris:
Paketet inkluderar instegslister, 8 470 kr
stötfångarlister och sidolister.
Normalpris:
9 950 kr

Skyddspaket Plus
Vändbar bagagematta, främre
och bakre gummimattor
samt skyddsdamask över
laddluckan och en skyddsfilm
till laddporten.

Kampanjpriser!

JAZZ HYBRID
Convenience Pack
innehåller en hopfällbar
lastmatta, en främre och bakre
gummimatta, dörrkarmar och
en stropp för bakluckan.

Kampanjpris :
3 830 kr
Normalpris:
4 490 kr

Backkamera

Kampanjpris:
4 830 kr
Normalpris:
5 700 kr

Takspoiler
Om en sofistikerad look är vad
du är ute efter, är denna Honda
original spoiler exakt vad du
behöver.

Kampanjpris:
3 980 kr
Normalpris:
4 695 kr

Kampanjpris:
4 730 kr
Normalpris:
5 545 kr

Passa på!

Civic 5D

Civic 4D

HR-V

CR-V

Fast dragkrok
inkl 13 polig
elsats
Kampanjpris:
5 420 kr
Normalpris:
6 395 kr

Avtagbar
dragkrok inkl 13
polig elsats
Kampanjpris:
7 660 kr
Normalpris:
8 995 kr

Fast dragkrok
inkl 13 polig
elsats
Kampanjpris:
5 590 kr
Normalpris:
6 600 kr

Fast dragkrok
inkl 13 polig
elsats
Kampanjpris:
6 210 kr
Normalpris:
7 290 kr

Monteringskostnad tillkommer 

Kampanjerbjudande gäller t o m 30/09/20.

B
Avs.: Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige Box 31002 200 49 Malmö

Kronobergs Bilaffär
Hejaregatan 6
352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-71 91 00
www.kronobergsbil.se

Bosses Bil & Motor
Ostrongatan 4
973 34 LULEÅ
Tel. 0920-877 70
www.bosses-bil.se

ER Bil i Nässjö
Koltorpsgatan 1
571 40 NÄSSJÖ
Tel. 0380-189 00
www.erbil.se

Newmanbil
Södra Kringelvägen 2
281 33 HÄSSLEHOLM
Tel. 0451-38 40 00
www.newmanbil.se

Laholms Bilaffär
Industrigatan 24
312 34 LAHOLM
Tel. 0430-36 90 01
www.laholmsbilaffar.se

Autopunkten Stockholm
Sandsborgsvägen 45
122 33 ENSKEDE
Tel. 08-448 04 40
www.autopunkten.se

Bil Larsson i Trelleborg
Västra Vallgatan 5
231 64 TRELLEBORG
Tel. 0410-153 80
www.billarsson.se

Honda Malmö
Agnesfridsvägen 185 D
213 75 MALMÖ
040-651 30 70
www.hondamalmo.se

B & T Bil
Säterivägen 20
653 41 KARLSTAD
Tel. 054-56 08 10
www.bochtbil.se

Fordonsbolaget
Råbäcksvägen 1
194 65 UPPLANDS VÄSBY
Tel. 08-32 29 00
www.fordonsbolaget.se

Borås Bilhall
Tvinnargatan 13
507 30 BRÄMHULT
Tel. 033-23 00 30
www.borasbilhall.se

Åkessons Bil
Järnvägsgatan 27
533 30 GÖTENE
Tel. 0511-502 90
www.akessonsbil.nu

IA Bil
Tenggrenstorpsvägen 16
462 56 VÄNERSBORG
Tel. 0521-73 14 71
www.iabil.se

STHLM Bil
Murmästarvägen 41
127 35 SKÄRHOLMEN
Tel. 08-26 71 71
www.sthlmbil.se

Rogers Bilfirma
Simris Bygata 21
272 91 SIMRISHAMN
Tel. 0414-41 14 56
www.rogersbilfirma.se

Bilpartner Helsingborg
Bergavägen 6
254 66 HELSINGBORG
Tel. 042-38 11 00
www.bilpartner.se

Hedin Bil
Krokslätts Parkgata 4
431 68 MÖLNDAL
Tel. 031-790 04 00
www.hedinbil.se

Runes Bil
Bränningegatan 1
566 34 HABO
Tel. 036-404 80
www.runesbil.se

RA Motor
Åkaregatan 7
754 54 UPPSALA
Tel. 018-18 28 80
www.ramotor.se

Inlags Bil
Hantverksgatan 5
434 42 KUNGSBACKA
Tel. 0300-743 50
www.inlagsbil.se

Honda Motor Europe Limited (Honda Sverige) (“Honda”) behandlar ditt namn och din postadress i syfte att marknadsföra Honda bilprodukter. Sådan marknadsföring utfärdas i enlighet med Hondas legitima
affärsintressen enligt vad som anges i vår sekretesspolicy, tillgänglig på honda.se eller på begäran, i papperskopia genom att skriva till Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö. Skulle
du motsätta dig att få postal marknadsföring från Honda, skriv till oss på ovan angiven adress. I samband med detta utskick och andra kontakter med dig kommer vi att behandla dina personuppgifter. För
mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår policy om personuppgiftsbehandling. Policyn hittar du på vår hemsida alternativt genom att kontakta oss på vår adress. Vill du hellre ha en
papperskopia på vår Privacy Notice? Skriv till: Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö. Vi delar dina adressuppgifter med våra auktoriserade återförsäljare samt tredje part (tryckeri).
Med reservation för eventuella tryckfel, ändringar och avvikelser. Erbjudandena gäller t o m 30/09/20 eller så långt lagret räcker. och kan ej kombineras med andra rabatter. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Lokala prisavvikelse kan förekomma. Adresskälla: Transportstyrelsen, 708 88 Örebro. www.honda.se

