Prislista Honda Civic 4D 20YM
ca pris inkl moms, 2021-04-01

ELEGANCE NAVI
182 HK

1.5 TURBO CVT

HONDA Connect™ infotainment system med Garmin navigation,
Bluetooth Hands Free Telephone HFT, Apple CarPlay / Förberett för
Android Auto, Honda Sensing säkerhetssystem, Adaptiv farthållare
Identifiering av vägskyltar, 17” lättmetallfälgar, LED strålkastare med
spolning, Parkeringssensorer (fram och bak), Automatisk omställning
till hel-/halvljus, Läderratt, Backkamera, Automatiska vindrutetorkare
med regnsensor

281.500:-

EXECUTIVE PREMIUM
NAVI 182 HK

1.5 TURBO CVT

SOM ELEGANCE + Nyckelfritt låssystem och start, Läderklädsel
Eljusterbar förarstol, Uppvärmda baksäten, Premium ljudsystem
med 10 högtalare, Trådlös laddare, Soltak, Döda-vinkeln varnare

308.600:-

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

• Honda Assistans 3 år

Civic 4D metallictillägg
LUNAR
SILVER M.

CRYSTAL
BLACK P.

POLISHED
METAL M.

COSMIC
BLUE

MIDNIGHT
BURGUNDY P.

7.000 kr

8.500 kr

7.000 kr

7.000 kr

8.500 kr

BA= Bromshjälp, VSA= Fordonsstabiliseringssytem, CMBS= Kollisionsminimerande bromssystem, LKAS= System för körfältsassistans,
ACC= Intelligent adaptiv farthållare, RDM= Avkörningsförebyggande system,

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 CIVIC 4D: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 5,9-6,4 l/100 km. CO2-utsläpp WLTP:
134-146 g/km. Med reservation för tryckfel.

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

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 e & Honda e Advance 20YM
ca pris inkl moms, 2021-04-01

Honda e
Honda e

35,5 kWh
litiumjon

Sidospeglar med kamera, Kompatibel med appen My Honda+, Programmerbara klimatinställningar, Enpedalskontroll, Läderklädd ratt,
Automatisk klimatanläggning, Backkamera, Parkeringssensorer (fram
och bak), Ljud och kommunikation, Honda CONNECT med HERE-navigering (Två pekskärmar 12.3, FM/DAB digitalradio, Apple CarPlay,
Android Auto, internetradio, appintegrering och internetsökning via
Aha), 6 högtalare, Bluetooth handsfreetelefon,Takfönster, Automatiska
LED-strålkastare, 16-tums lättmetallfälgar, Adaptiv farthållare med
autobroms, Sportläge, Vridmoment: över 300 Nm, Uteffekt: 136 hk,
Räckvidd: upp till 22 mil

378.300:-

Honda e
Advance

35,5 kWh
litiumjon

SOM OVAN + Avisning på vindruta, Honda Parking Pilot, Rattvärme,
Premiumljud med 8 högtalare (inklusive subwoofer), Särskild hårdvaruförstärkare (Slutsteg), 16-tums lättmetallfälgar, Backspegel med
kamera, Information om döda vinkeln, Trafikövervakning från sidan,
Uteffekt: 154 hk, Räckvidd: upp till 22 mil

408.600:-

Honda e
Advance

35,5 kWh
litiumjon

Som ovan, fast med 17-tums lättmetallfälgar, Räckvidd: upp till 20,5 mil

408.600:-

Garantivillkor
• 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

Honda Service Trygg
Bekymmersfritt ägande.
Köp till 5 års service för 6.500 kr.
Erbjudandet gäller tills vidare.
Mer information, se honda.se.

• Lackgaranti 3 år

• Garanti mot genomrostning av kaross 12 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 eldriven drivlina Honda e: 5 år / 10 000 mil
• Garanti för högspänningsbatteri Honda e: 8 år / 16 000 mil

• Honda Assistans 3 år

Honda e metallictillägg
PREMIUM
CRYSTAL
BLUE
METALLIC

CRYSTAL
BLACK

MODERN
STEEL M.

PLATINUM
WHITE
PEARL

7.000 kr

8.500 kr

7.000 kr

8.500 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. Bilen som visas är Honda e Advance Pack i Platinum White Pearl. Ekonomi- och utsläppssiffror för Honda e:
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.

