Prislista Honda HR-V 19YM
ca pris inkl moms, 2020-07-01

EXECUTIVE
NAVI 130 HK

1.5 i-VTEC MT

273.000:-

1 CD-tuner, AUX-uttag, Aktivt City-bromssystem, Farthållare med
fartbegränsare, Klimatkontroll med automatisk A/C, Bluetooth™-handsfreetelefon, Elektriska fönsterhissar (fram och bak), 16” lättmetallfälgar, Magic seats, Automatiska strålkastare med skymningssensor
7” Honda CONNECT med GARMIN-navigering och CD-spelare,
Frontalkrocksvarnare, Filbytesvarningssystem, Automatisk helljusomkoppling, System för vägmärkesigenkänning, Backkamera Dubbel
klimatkontroll med automatisk A/C, Parkeringssensorer (fram och bak),
Främre dimljus, Regnsensorstyrda torkare, Larmsystem, Elektriskt
infällbara backspeglar, Tonade rutor, Panoramaglastak (öppningsbart),
LED-strålkastare, 17-tums lättmetallfälgar, Backspegel med automatiskt bländningsskydd, Takrails, Passagerarsäte manuellt justerbart i
höjdled.

TILLVAL
Priset gäller endast vid beställning av ny bil.

KOD:

TILLBEHÖR:

BESKRIVNING:

WIU

ROBUST PACK

För bilar utan dragkrok. Paketet innehåller hasplåtar fram, bak
samt på sidorna + spegelkåpor

9.900:-

WIV

ROBUST PACK

För bilar med avtagbar dragkrok. Paketet innehåller hasplåtar
fram, bak samt på sidorna + spegelkåpor

9.900:-

WIW

BLACK EDITION

Paketet innehåller svarta hasplåtar fram och bak + svarta
fotsteg + tygmattor "Black Edition" + bagagerumsmatta +
Black Edition emblem

12.490:-

WIX

AERO PACK

Paketet innehåller Aero stötfångare fram och bak + fotsteg +
takspoiler

23.990:-

PRIS INKL. MOMS
& MONTERING:

Det kan finnas begränsningar gällande att kombinera olika tillval. Kontakta din Hondaåterförsäljare för mer information.		

Garantivillkor

Honda Service Trygg

• Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.400 kr inkl.

Bekymmersfritt ägande.

moms och juridisk person 7.750 kr exkl. moms (10.000 kr
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

• Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
• Lackgaranti 3 år

Köp till 5 års service för 8.700 kr.
Värde: 15.900 kr. Spara: 7.200 kr.
Erbjudandet gäller tills vidare.
Mer information, se honda.se.

• Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,
oavsett körsträcka

• Garanti mot genomrostning av avgassystem: 5 år,
oavsett körsträcka

• Garanti mot genomrostning av chassikomponenter:
10 år, oavsett körsträcka
• Tillbehörsgaranti: 1 år*/10.000 mil

• Reservdelsgaranti: 1 år, oavsett körsträcka

• Honda Assistans 3 år

HR-V metallictillägg
BRILLIANT
SPORTY
BLUE M.

LUNAR
SILVER

CRYSTAL
BLACK P.

MODERN
STEEL M.

RUSE
BLACK M.

MIDNIGHT
BLUE
BEAM M

PLATINUM
WHITE P.

PLATINUM
GRAY M

7.000 kr

7.000 kr

8.500 kr

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

8.500 kr

7.000 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.
*Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell
garantiperiod. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för bensindrivna HR-V: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 6.6-7,1 l/100 km.
CO2-utsläpp WLTP: 148–162 g/km. Med reservation för tryckfel.

