
ELEGANCE 1,5 CVT Parkeringssensorer fram och bak, Backkamera, Magic seats, Trådlöst 
Apple Carplay, Honda Connect med navigation, Nyckelfri dörr
öppning och start, Adaptiv farthållare, Klimatanläggning  en zon,
Hill descent control, Tygklädsel, LED strålkastare, Armstöd i baksätet,
Sekventiella blinkers fram, Elektriskt infällbara och uppvärmda sido
speglar

307.900:-

ADVANCE 1,5 CVT All utrustning från Elegance, plus: Uppvärmd läderratt, Delvist 
uppvärmd vindruta, Nedvinkling av yttre backspegel vid backning, 
Klimatanläggning  dubbla zoner, Konstläder och tygklädsel
Interiörpaneler i silver, Döda vinkelnindikator samt varning för kors
ande trafik, Dimljus fram, 2 USB uttag bak, Diskanthögtalare fram
Handsfree öppning av baklucka samt ”Walk away close”

333.900:-

ADVANCE STYLE 1,5 CVT All utrustning från Advance, plus: Exklusiv interiörstyling, Takrails
Aktiva kurvljus, LED, 2tone lack, Trådlös laddning av mobiltelefon, 
Konstläder (grått), Automatisk justering av strålkastare, Trefärgat 
emblem i grillen

358.900:-

Prislista Honda HR-V Hybrid
ca pris inkl moms, 20220501

HR-V Hybrid 22YM

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.

*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. Bränsleförbrukning: WLTP. Blandad körning: Utsläpp 122g/km, Bränsleförbrukning 5,4L/100km (extra utrustning utöver standardmonterade tillbehör kan påverka utsläpp och förbrukning)

Med reservation för eventuella  
pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 7.500 kr inkl.  
moms och juridisk person 8.500 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
•  Garanti för i-MMD  

hybridsystem: 5 år/10 000 mil
•  Honda Assistans: 3 år

HR-V metallictillägg
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7.000 kr 8.500 kr 8.500 kr 9.000 kr 9.000 kr

HR-V metallictillägg – två färger
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7.000 kr 7.000 kr 8.500 kr 9.000 kr



Prislista Honda HR-V Hybrid
ca pris inkl moms, 20220101

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.

*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. Bränsleförbrukning: WLTP. Blandad körning: Utsläpp 122g/km, Bränsleförbrukning 5,4L/100km (extra utrustning utöver standardmonterade tillbehör kan påverka utsläpp och förbrukning)

Med reservation för eventuella  
pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 7.500 kr inkl.  
moms och juridisk person 8.500 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
•  Garanti för i-MMD  

hybridsystem: 5 år/10 000 mil
•  Honda Assistans: 3 år

HR-V metallictillägg
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7.000 kr 8.500 kr 8.500 kr 9.000 kr 9.000 kr

HR-V metallictillägg – två färger
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TILLBEHÖR: BESKRIVNING: PRIS INKL. MOMS 
& MONTERING:

FRONTGRILL, SVART 5.995:-

FRONTGRILL, SVART inkl 3färgat emblem 6.290:-

SPORT PACK (ELEGANCE + 
ADVANCE)

Främre sportstötfångare, svart frontgrill, sportig bakre dekoration, 
nedre dekorationer på sidan och en bakluckespoilerförlängning

24.595:-

SPORT PACK (ADVANCE STYLE) Främre sportstötfångare, svart frontgrill med stilemblem, sportig bakre 
dekoration, nedre dekorationer på sidan och en bakluckespoilerför
längning

24.995:-

OBSCURA BLACK PACK  
(ELEG + ADVA)

Svart frontgrill, främre nedre dekoration, bakre nedre dekoration, dim
ljusdekoration, kåpor för sidospeglar och en bakluckespoilerförlängning

18.995:-

OBSCURA BLACK PACK (AD-
VANCE STYLE)

Svart frontgrill med emblem, främre nedre dekoration, bakre nedre 
dekoration, dimljusdekoration och en bakluckespoilerförlängning

17.995:-

ILMENITE TITANIUM PACK 
(ELEG)

Bakluckedekoration, dimljusdekoration, spegelkåpor, rattdekoration, 
dekorlist runt växelspaken och en uppsättning dörrkontaktpaneler

15.900:-

ILMENINTE TITANIUM PACK 
(ADVA)

Bakluckedekoration, dimljusdekoration, spegelkåpor, rattdekoration, 
dekorlist runt växelspaken och en uppsättning dörrkontaktpaneler

14.900:-

ILMENITE TITANIUM  
EXTERIOR PACK

Bakluckedekoration, dimljusdekoration och en uppsättning spegelkåpor 6.995:-

ILMENITE TITANIUM INTERIOR 
PACK (ELEG)

Dekorpanel för ratt och runt växelspaken med kromaccent, samt en 
uppsättning dörrkontaktpaneler

8.995:-

ILMENITE INTERIOR PACK 
(ADVA)

Dekorpanel för ratt och runt växelspaken, samt en uppsättning dörrkon
taktpaneler

7.995:-

LÄDERKLÄDSEL En kombination av klassiskt läder och Alston  täcker fram och baksä
tena och mittarmstödet. Svart eller brunt.

20.000:-

TONADE RUTOR Innehåller två bakre sidorutor och bakrutan 12.871:-

Priserna gäller endast vid nybeställning av bil från fabrik. Gäller inte lagerbilar/eftermontering. Det kan finnas begränsningar gällande att kombinera olika tillval.  
Kontakta din Hondaåterförsäljare för mer information. Från tid till annan kommer uppdateringar att göras i dessa dokument. Specifikationer på produkter som 
beskrivs ovan kan ändras utan föregående varning. 

TILLVAL HR-V Hybrid


