Prislista Honda Civic Hybrid
ca pris inkl moms, 2022-06-28

Civic Hybrid 23YM
ELEGANCE
184 HK

2,0 e-CVT

SPORT
184 HK

2,0 e-CVT

ADVANCE
184 HK

2,0 e-CVT

Honda Sensing, 17” aluminiumfälgar, Parkeringssensorer fram/bak,
Backkamera, Navigation, Trådlöst Apple Carplay, Android Auto, LED
strålkastare, Adaptiv farthållare, Tygklädsel, Läderratt

314.900:-

All utrustning från Elegance, plus: 18” svarta aluminiumfälgar,
Trådlös laddplatta, LED dimljus fram, Svarta utvändiga detaljer,
Backspegel med avbländningsfunktion, Sportpedaler, Klädsel i tyg
och konstläder, Luftkonditionering – bakre ventilation

334.700:-

All utrustning från Sport, plus: Klädsel i läder och konstläder,
10,2” instrumenthus, 8-vägs elektrisk justering av förarstol, 4-vägs
elektrisk justering av passagerarstol, Rattvärme, BOSE premium
ljudsystem, Glastak, Adaptiva strålkastare (ADB)

369.900:-

Garantivillkor

Honda Service Trygg

• 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)

Bekymmersfritt ägande.

• 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

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.

Med reservation för eventuella
pris- och utrustningsförändringar.

Civic metallictillägg
CRYSTAL
BLACK

PLATINUM
WHITE

PREMIUM
CRYSTAL
RED

PREMIUM
CRYSTAL
BLUE

7.500 kr

7.500 kr

9.000 kr

9.000 kr

• 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

*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 108–114 g/km, Bränsleförbrukning 4,7–5,0 l/100km (extra utrustning utöver standardmonterade tillbehör kan påverka
utsläpp och förbrukning)

