BUSINESS EDITION

♦ Scherpe fiscale waarde
met bijtelling vanaf
€ 198,47 per maand*
♦ Zeer compleet uitgerust
♦ Nu inclusief
Wireless charger

♦ Scherpe fiscale waarde
met bijtelling vanaf
€ 212,81 per maand*
♦ Zeer compleet uitgerust
♦ Nu inclusief
Robust Pack

♦ Scherpe fiscale waarde
met bijtelling vanaf
€ 295,69 per maand*
♦ Zeer compleet uitgerust
♦ Nu inclusief blauw
Illumination Pack

Sfeerverlichting voetruimte

Verlichte instaplijsten
Lage beschermplaat voor & achter

Zilveren spiegelkappen

Wireless charger

Ontdek het volledige aanbod op de achterzijde.

BUSINESS EDITION

STANDAARD UITGERUST MET:
♦ Honda CONNECT Garmin navigatie (touchscreen 7”)
♦ Digital Audio Broadcasting (DAB)
♦ Bluetooth handsfree-systeem1
♦ Apple CarPlay & Android Auto3 (niet bij HR-V)
♦ 2x USB/HDMI aansluiting2
♦ Parkeersensoren (voor en achter)
♦ Stoelverwarming (vooraan)
♦ Achteruitrijcamera
♦ Automatische dubbele zone airco
♦ Honda Sensing (geavanceerde en complete veiligheidspacks)
♦ Adaptieve cruise control met snelheidsbegrenzer
♦ LED koplampen (vanaf 20YM)
♦ Lichtmetalen velgen (16” HR-V, 17” Civic, 18” CR-V)
♦ Privacy glas achteraan (niet bij CR-V)
♦ Wireless Charger (uitsluitend bij Civic 5D)
♦ Magic Seats (uitsluitend bij HR-V)
♦ Lage beschermplaat (voor & achter) en lage zijsierlijst
(uitsluitend bij HR-V)

♦ Spiegelkappen in mat zilver (uitsluitend bij HR-V)
♦ Noodoproepsysteem (eCall) (uitsluitend bij CR-V)
♦ Blauwe sfeerverlichting en verlichte instaplijsten

(uitsluitend bij CR-V)
Andere bijkomende accessoires achteraf monteerbaar
WLTP

CIVIC 1.0 BENZINE
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1.0 Business Edition 6 versnellingen

20YM

93/126

137

6,1

B

€ 19.661,-

€ 5.390,-

€ 4.129,-

€ 29.180,-

€ 30.010,-

€ 198,47

1.0 Business Edition CVT automaat

20YM

93/126

147

6,5

C

€ 20.723,-

€ 6.710,-

€ 4.352,-

€ 31.785,-

€ 32.615,-

€ 216,19
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Bijtelling
vanaf*

88/120

119

4,5

B

€ 20.941,-

€ 6.262,-

€ 4.398,-

€ 31.601,-

€ 32.431,-

€ 214,94

CIVIC 1.6 DIESEL
1.6 Business Edition 6 versnellingen

20YM

*Prijs inclusief 21% BTW en rijklaarkosten. Vanaf prijs geldig op de CIVIC 5-deurs 1.0 Business Edition 6 versnellingen. Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het
voertuig excl. opties en op een belastingschijf van 37,10%. Mogelijke fabrieksopties: Metallic lak. € 600,-. De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten,
ruitenwisservloeistof, handling (transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).
WLTP

HR-V 1.5 BENZINE
1.5 Business Edition CVT automaat

20YM
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96/130

150

6,6

D

€ 19.985,-

€ 7.106,-

€ 4.197,-

€ 31.288,-

€ 32.198,-

€ 212,81

*Prijs inclusief 21% BTW en rijklaarkosten. Vanaf prijs geldig op de HR-V 1.5 Business Edition CVT. Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig excl. opties en
op een belastingschijf van 37,10%. Mogelijke fabrieksopties: Metallic lak. € 660,-. De rijklaarkosten van € 910 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitenwisservloeistof,
handling (transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).
WLTP

Neem contact op met uw dealer voor deCOlijst met compatibele
telefoons, de synchronisatieprocedures
en de compatibiliteit
van specifieke
functies.
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CR-V 2.0 HYBRID
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USB-apparaten.
is mogelijk dat
sommige
USB-apparatenBPM
niet 2021
werken metBTW
deze audio-uitrusting.
(g/km) Het(L/100km)
Waarde
excl. BPM/BTW
2021
rijklaarkosten
3
Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®.
1

Bijtelling
vanaf*

2

C
21YM 135/184
2.0 Hybrid Business
Edition
151 Ltd. Netherlands
6,6
€ 29.947,- 54 - €1119
7.238,€ 6.289,-BTW-nummer:
€ 43.474,- NL 810.945.733.B01.
€ 44.384,Verantwoordelijke
uitgever: Honda
Motor Europe
Branch, Beechavenue
PW Schiphol-Rijk.

€ 295,69

terBusiness
illustratie.Edition
Meer informatie
www.honda.nl.
*Prijs inclusief 21% BTW en rijklaarkosten. Vanaf prijs Afgebeelde
geldig op demodellen
CR-V 2.0enkel
Hybrid
2WD. Nettoopbijtelling
per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig
excl. opties en op een belastingschijf van 37,10%. Mogelijke fabrieksopties: Metallic lak. € 810,-. De rijklaarkosten van € 910 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten,
ruitenwisservloeistof, handling (transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).
Neem contact op met uw dealer voor de lijst met compatibele telefoons, de synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
Gebruik altijd de aanbevolen USB-apparaten. Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze audio-uitrusting.
Alleen de iPhone 5 en nieuwere modellen die werken met iOS 8.4 (of hoger), zijn compatibel met Apple CarPlay®.

1

2
3

Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch, Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel. BTW-nummer: NL851865367B02.
Afgebeelde modellen enkel ter illustratie. Meer informatie op www.honda.nl.

119 - 151 G/KM

4,5 - 6,6 L/100 KM (22,2 - 15,15 KM/L) (WLTP)

De uitstoot- en verbruikswaarden zijn gebaseerd op een gestandaardiseerde Europese norm waarbij het voertuig onder vastgelegde omstandigheden wordt getest. De
norm is bedoeld om voertuigen met elkaar te vergelijken, het is daarom mogelijk dat de genoemde uitstoot- verbruikswaarden afwijken van de daadwerkelijke waarden.
Foto’s uitsluitend voor illustratieve doeleinden.

