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Meer informatie op hondafinancialservices.nl
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terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch -  Rivium Boulevard 201-234 (Level 11)  
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Uw Jazz voor een vast bedrag per maand rijden? Dat kan! Met Honda Financial Services.
U kiest daarmee voor zekerheid en komt niet voor verrassingen te staan.

Met Honda Financial Services profiteert u van: 
- een vaste scherpe rente
- een vaste looptijd van 12 tot en met 72 maanden
- een lager maandbedrag door de mogelijkheid van een slottermijn
- boetevrij vervroegd aflossen

Hoe werkt het?
-  Op www.hondafinancialservices.nl berekent u eenvoudig uw maandbedrag.
-  Daarna doet u vrijblijvend een aanvraag.
-  Zodra wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, bestelt u uw Jazz bij de Honda-dealer van 

uw keuze. Na levering geniet u van uw nieuwe Jazz voor een vast bedrag per maand.

Uitvoering Contante waarde Aanbetaling  
& inruil

Totaal 
kredietbedrag Slottermijn Maand termijn Jaarlijks kosten

percentage*

Vaste effectieve 
debetrentevoet op 

jaarbasis

Duur krediet
overeenkomst  

in maanden

Totaal door de 
consument te 

betalen bedrag

Comfort € 24.430,- € 7.700,- € 16.730,- € 7.818,- € 199,- 4,9% 4,9% 60 € 19.751,-
Elegance € 26.110,- € 7.700,- € 18.410,- € 8.355,- € 223,- 4,9% 4,9% 60 € 21.707,-
Executive € 28.070,- € 7.700,- € 20.370,- € 8.982,- € 250,- 4,9% 4,9% 60 € 23.988,-
Crosstar € 30.120,- € 7.700,- € 22.420,- € 9.638,- € 279,- 4,9% 4,9% 60 € 26.374,-

*Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
Dit is een aanbod van Honda Financial Services, een label van Findio B.V. Kijk voor meer informatie op www.hondafinancialservices.nl

Vanaf € 199,   
per maand

* De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitenwisservloeistof, handling 
(transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).

WLTP

JAZZ 1.5 HYBRID CVT kW/pk CO2
 

(g/km)

Gemengd 
verbruik
(l/100 km)

Zuinigheids
categorie 

2020

Netto 
Catalogus

prijs

BPM 2020
(vanaf 

01/07/2020)

Consumenten
prijs 

excl. btw

Consumenten
prijs 

incl. 21% btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw en 
rijklaarkosten*

Bijtelling 
2020

Maandbedrag
vanaf

1.5 Comfort 80/109 102 4,5 A € 18.562,- € 1.140,- € 19.702,- € 23.600,- € 24.430,- 22% € 199,-
1.5 Elegance 80/109 102 4,5 A € 19.950,- € 1.140,- € 21.090,- € 25.280,- € 26.110,- 22% € 223,-
1.5 Executive 80/109 104 4,6 A € 21.476,- € 1.254,- € 22.730,- € 27.240,- € 28.070,- 22% € 250,-
1.5 Crosstar 80/109 110 4,8 A € 22.888,- € 1.596,- € 24.484,- € 29.290,- € 30.120,- 22% € 279,-


