Érvényes 2019.10.01-től

Honda e árlista 2019.10.01-től
Motor

Teljesítmény
kW/LE

Modell

Erőátvitel

Kombinált
energiafogyasztás CO 2-kibocsátás
g/km
/100 km

Bruttó listaár
(HUF)

Honda e

Villanymotor

100/136*

Állandó áttételű hajtás

18-20 kWh*

0

Honda e Advance – 16"-os kerékkel

Villanymotor

113/154*

Állandó áttételű hajtás

18-20 kWh*

0

12 499 000,–

Honda e Advance – 17"-os kerékkel

Villanymotor

113/154*

Állandó áttételű hajtás

18-20 kWh*

0

12 499 000,–

Bruttó listaár
(HUF)

Honda e

Honda e Advance
16"

Honda e Advance
17"

Gyártásból rendelhető kiegészítők 3)
Metál-/Gyöngyház-fényezés

180 000,–

Bőr utastér (Midnight Black)

460 000,–

Bőr utastér (Dark Brown)

460 000,–

U.R.B.A.N. csomag (fekete) 1)

219 000,–

U.R.B.A.N. csomag (fekete/kék) 1)

230 000,–

17"-os "Diamond cut"
könnyűfém keréktárcsa szett (E7701)

315 000,–

–

–

17"-os "Diamond cut"
könnyűfém keréktárcsa szett kék dekorációval (E7702)

344 000,–

–

–

Hangulatvilágítás csomag

2)

11 099 000,–

172 000,–

Utastér panel szett (bronz)

190 000,–

A-oszlop díszítés (Nordic Silver)

423 000,–

A-oszlop díszítés (kék)

423 000,–
Opcionális

*) A megadott értékek tájékoztató jellegűek, nem minden esetben egyeznek a szériagyártású modell hivatalos (vagy végleges) adataival. Ezeket az adatokat csak tájékoztatásul adjuk közre, ne tekintse őket mérvadónak, ha összehasonlítást tesz. A végső,
hivatalos számok a forgalmazás kezdetén válnak elérhetővé.
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1) Nem társítható a Hangulatvilágítás csomaggal.
2) Nem társítható az U.R.B.A.N. csomaggal.
3) A feltüntetett kiegészítő árak csak gyártásrendelés esetén érvényesek, az utólag vásárolt tartozékok ára eltérhet.

A feltüntetett ár nem tartalmazza a vissza nem térítendő állami támogatást. A támogatás mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 20 M Ft-os eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint. A vissza nem térítendő állami támogatás
keretének kimerülése esetén az ITM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről. Az állami támogatás csak új járművek megvételére, lízingelésére vonatkozik,
amelyek ára nem haladja meg a bruttó 20 millió forintot. Az állami támogatásra 3 milliárd forint áll rendelkezésre. A vásárlók lehetnek magyar lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint magyarországi székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni
vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek és költségvetési szervezetek. A tájékoztatás nem teljeskörű, további információ: www.ifka.hu
A Honda e modell a kijelölt Honda e értékesítő márkakereskedéseknél vásárolható meg.
A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot, hogy árait és az egyes típusok felszereltségét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az árlistában található bruttó
kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő regisztrációs adót és a 27% ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazza a forgalombahelyezés, kiegészítők esetén azok felszerelésének költségeit.
Részletekről érdeklődjön kijelölt márkakereskedéseinkben. A kép illusztráció.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
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