
Prislista Honda Civic 5D 21YM 
ca pris inkl moms, 2022-01-01

CMBS= Kollisionsminimerande bromssystem, I-ACC= Intelligent adaptiv farthållare, LKAS= System för körfältsassistans, ISL= Intelligent farthållare.
*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. Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 5,9-6.7 l/100 km. CO²-utsläpp WLTP: 135–152 g/km. Med reservation för tryckfel.

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

Civic 5d metallictillägg
LUNAR  

SILVER M.
CRYSTAL 
BLACK P.

POLISHED 
METAL M.

PLATINUM 
WHITE P.

BRILLIANT 
SPORTY 
BLUE M.

OBSIDIAN 
BLUE P.

SONIC 
GREY P.

7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 8.500 kr 8.500 kr

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.400 kr inkl.  
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
•  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

Garantivillkor Honda Service Trygg

Bekymmersfritt ägande.

Köp till 5 års service för 8.700 kr.

Värde: 17.400 kr. Spara: 8.700 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.  
Mer information, se honda.se.

ELEGANCE w NAVI
126 HK

1.0 TURBO MT
1.0 TURBO CVT

Bluetooth Hands Free Telephone HFT, Honda Sensing säkerhets-
system, Adaptiv farthållare, Identifiering av vägskyltar, LED strål-
kastare med spolning, Hjälpsystem för start i backe, Sidospeglar, 
uppvärmda och elektroniskt justerbara, Automatisk omställning 
till hel-/halvljus, 8 högtalare, Läderratt, Apple CarPlay/Android 
Auto, 17” lättmetallfälgar, Parkeringssensorer (fram och bak), 
HONDA Connect™ infotainment system med Garmin navigation, 
Back kamera, Automatiska vindrutetorkare med regnsensor, ACC 
klimatanläggning med dubbla zoner

250.900:-
266.600:-

EXECUTIVE NAVI
126 HK

1.0 TURBO MT SAMMA SOM ELEGANCE + 11 HÖGTALARE, Backspegel med 
automatisk avbländning, Värme i baksäten, Glastak - panorama, 
Adaptiva ”performance” stötdämpare, 8-stegs elektronisk inställning 
av förarsäte

265.700:-

SPORT PLUS
SPORT PLUS  
w NAVI & SUNROOF
182 HK

1.5 TURBO MT
1.5 TURBO CVT

Bluetooth Hands Free Telephone HFT, Honda Sensing säkerhetssys-
tem, Adaptiv farthållare, Identifiering av vägskyltar, LED strålkastare 
med spolning Hjälpsystem för start i backe Sidospeglar, uppvärmda 
och elektroniskt justerbara Automatisk omställning till hel-/halvljus,  
11 högtalare, Läderratt, Apple CarPlay / Android Auto, 17” lätt-
metallfälgar, svarta, Stylingpaket ”Sport”, Röd instrumentbelysning, 
Parkeringssensorer (fram och bak), HONDA Connect™ infotainment 
system med Garmin navigation, Backkamera, Auto matiska vindrute-
torkare med regnsensor, ACC klimatanläggning med dubbla zoner, 
Backspegel med automatisk avbländning, Glastak - panorama, Adap-
tiva ”performance” stötdämpare, Trådlös laddare, 8-stegs elektronisk 
inställning av förarsäte

298.200:- 
313.800:-



TILLBEHÖR: BESKRIVNING: PRIS INKL. MOMS 
& MONTERING:

BLACK LINE Innehåller: Berlina Black framkjol, spegelkåpor, sidokjolar, bakre diffusorn 
och främre och bakre stötfångardekorationer.

 23.479:-

BRONZE LINE Innehåller: Infinite Bronze framkjol, spegelkåpor, sidokjolar, bakre diffu-
sorn och främre och bakre stötfångardekorationer.

 21.190:-

RED LINE Innehåller: Rally Red framkjol, spegelkåpor, sidokjolar, bakre diffusorn 
och främre och bakre stötfångardekorationer.

 23.479:-

LÄDERKLÄDSEL, SVART Materialet är en kombination av nappa (mjukt) och perforerat läder. 
Baksidorna är i svart PVC. Ej för Comfort modellen. Priset gäller endast 
vid beställning av ny bil (ej lagerbilar).

 19.000:-

LÄDERKLÄDSEL, RÖD Materialet är en kombination av nappa (mjukt) och perforerat läder. 
Baksidorna är i svart PVC. Ej för Comfort modellen. Priset gäller endast 
vid beställning av ny bil (ej lagerbilar).

 19.000:- 

LÄDERKLÄDSEL, BRUN Materialet är en kombination av nappa (mjukt) och perforerat läder. 
Baksidorna är i svart PVC. Ej för Comfort modellen. Priset gäller endast 
vid beställning av ny bil (ej lagerbilar).

 19.000:- 

TILLVAL
Priset är inkl. montering. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Hör med din återförsäljare om exakt pris.

Prislista Honda Civic 5D 
ca pris inkl moms, 2021-09-14

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

CMBS= Kollisionsminimerande bromssystem, I-ACC= Intelligent adaptiv farthållare, LKAS= System för körfältsassistans, ISL= Intelligent farthållare.
*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. Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 5,9-6.7 l/100 km. CO²-utsläpp WLTP: 135–152 g/km. Med reservation för tryckfel.

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.400 kr inkl.  
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
•  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

Garantivillkor Honda Service Trygg

Bekymmersfritt ägande.

Köp till 5 års service för 8.700 kr.

Värde: 17.400 kr. Spara: 8.700 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.  
Mer information, se honda.se.

Civic 5d metallictillägg
LUNAR  

SILVER M.
CRYSTAL 
BLACK P.

POLISHED 
METAL M.

PLATINUM 
WHITE P.

BRILLIANT 
SPORTY 
BLUE M.

OBSIDIAN 
BLUE P.

SONIC 
GREY P.

7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 8.500 kr 8.500 kr


