Prislista Honda CR-V Hybrid 20YM
ca pris inkl moms, 2021-04-01

CR-V Hybrid 20YM
ELEGANCE NAVI
184 HK

2.0 AWD CVT

18-tums lättmetallfälgar, Automatisk klimatanläggning, Elektroniskt
svankstöd i förarsäte, Adaptiv farthållare/intelligent adaptiv farthållare,
5-tumsskärm för ljudsystem och DAB digitalradio, Blutooth™-handsfreetelefon, Automatiska strålkastare med skymningssensor, Varningssystem för körfältsavvikelse, Avåkningskorrigering, Intelligent hastighetsbegränsare, Frontalkrocksvarnare, Hjälpsystem för start i backe,
Stabiliseringssystem (VSA), Adaptiv farthållare vid låg hastighet*,
Dubbel automatisk klimatkontroll, Parkeringssensorer (fram och bak),
Backkamera, Honda CONNECT med Garmin-navigering: 7-tums
pekskärm, 2 x USB-uttag fram, Regnsensorstyrda torkare

393.700:-

LIFESTYLE NAVI
184 HK

2.0 AWD CVT

SOM OVAN + Läderklädsel, Elektroniskt svankstöd förar- och passagerarsäte, LED-dimljus fram, Takräcken, Tonade rutor, Information om döda vinkeln och övervakning av korsande trafik, Aktiva
kurvljus, Skymningsbelysning (benutrymme och dörrhandtag på
förar- och passagerarsida)

431.600:-

EXECUTIVE NAVI
184 HK

2.0 AWD CVT

SOM OVAN + Head up-display, Elektrisk handsfreebagagelucka,
Elektriskt justerbart förarsäte (åtta riktningar) med minne för förar
säte, Panoramaglastak (öppningsbart)

470.600:-

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: 17.400 kr. Spara: 8.700 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

• Garanti för i-MMD hybridsystem: 5 år/10 000 mil

• Honda Assistans 3 år

CR-V metallictillägg
LUNAR
SILVER M.

CRYSTAL
BLACK P.

MODERN
STEEL M.

PLATINUM
WHITE P.

PREMIUM
CRYSTAL
RED M.

COSMIC
BLUE M.

PREMIUM
AGATE
BROWN P.

7.000 kr

8.500 kr

7.000 kr

8.500 kr

8.500 kr

7.000 kr

9.000 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.
*Endast i versioner med CVT-växellåda. **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 CR-V (5-sitsig version): 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. CR-V Bensin (7-sitsig version): Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 8,1-8,9 l/100 km. CO2-utsläpp WLTP: 183-201 g/km. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för
CR-V Hybrid (5-sitsig version): 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. Med reservation för tryckfel.

Prislista Honda CR-V Hybrid 20YM
TILLVAL CR-V Hybrid 20YM
Priset gäller endast vid beställning av ny bil. Cirkapriser inkl moms 2019-11-05

TILLBEHÖR:

BESKRIVNING:

LÄDERKLÄDSEL

Välj mellan svart, Brun eller Röd. Materialet är en kombination av nappa (mjukt) och perforerat läder. Baksidorna är i svart PVC

20.000:-

INFÄLLBAR
DRAGKROK

Kabelsatsen är integrerad i kulan. Öppningsmekanismen sitter i bagagerummet för enkel
manövrering. Max. dragvikt: 750 kg

19.300:-

STYLE PACK

Style Pack är en kombination av lackade nedre dekordetaljer i fronten, sidan och på
baksidan av bilen

15.900:-

AERO PACK

Innehåller: främre aero stötfångare + bakre aero stötfångare + fotsteg + takspoiler

39.990:-

ILLUMINATION
PACK

Innehåller: Blå stämningsbelysning i fotutrymmet fram och lysande tröskellister

8.400:-

INTERIÖR
PANELER SILVER

Interiörpanel i premium strukturerad silver finish ersätter träpanelerna. Innehåller 2
instrumentpanel, 4 dörrpaneler och 2 paneler till mittkonsollen.

5.400:-

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: 17.400 kr. Spara: 8.700 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

• Garanti för i-MMD hybridsystem: 5 år/10 000 mil

• Honda Assistans 3 år

CR-V metallictillägg
LUNAR
SILVER M.

CRYSTAL
BLACK P.

MODERN
STEEL M.

PLATINUM
WHITE P.

PREMIUM
CRYSTAL
RED M.

COSMIC
BLUE M.

PREMIUM
AGATE
BROWN P.

7.000 kr

8.500 kr

7.000 kr

8.500 kr

8.500 kr

7.000 kr

9.000 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.
*Endast i versioner med CVT-växellåda. **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 CR-V (5-sitsig version): 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. CR-V Bensin (7-sitsig version): Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 8,1-8,9 l/100 km. CO2-utsläpp WLTP: 183-201 g/km. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för
CR-V Hybrid (5-sitsig version): 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. Med reservation för tryckfel.

