Informativni cenik. Veljavnost od 01.02.2017.
(Cenik velja za omejeno količino vozil iz zaloge)

Model

Oprema

Moč kW
(KM)

Menjalnik

dizelski motor
1.6 i-DTEC

Elegance

88 (120)

6-st. ročni

Doplačila
Stroški priprave vozila
Kovinska barva

Kombinirana
Emisije Maloprodajna
Maloprodajna
poraba goriva
Popust
CO2 (g/km) cena (EUR)
cena (EUR)
(l/100km)
3,9

103

25.040

1.050

23.990
Maloprodajna
cena (EUR)
160
550

INFORMACIJE O CENAH IN OPREMI
Cena vključuje paket storitve Honda asistenca (24 brezplačna pomoč na cesti) in 3 letno garancijo ali do 100.000km (kar preteče
prej). Opis opreme je informativen. Svetujemo vam, da se o podrobnejših lastnostih posameznega avtomobila posvetujete s svojim
prodajalcem. Cene so informativne in vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja.
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in nivoja serijske opreme, ne da bi o tem obvestili potencialne kupce.
INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in
emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja
osebnega avtomobila.
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paketi serijske in dodatne opreme
Comfort

Elegance

- oprema

- dodatno ali različno od Comfort

Varnost

Zaščita

Zračna blazina i-SRS za voznika (2-stopenjsko napihovanje)
Zračna blazina SRS za sovoznika (možnost izključitve)
Bočni zračni blazini (spredaj)
Bočni zračni zavesi (spredaj in zadaj)
Aktivna zglavnika (spredaj)
16-palčni zavorni diski (prisilno hlajeni) spredaj, 15-palčni zavorni diski zadaj
ABS (protiblokirna zavorna naprava)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Elektronska ojačitev zaviranja (BA)
Nadzor stabilnosti vozila (VSA)
Pomoč pri speljevanju na klancu (HSA)
Sprednja varnostna pasova z 2-stopenjskim zaskočnim navijalnikom (ELR)
Zadnji varnostni pasovi z zaskočnim navijalnikom (ELR)
ISOFix pritrdišča
Signal zaviranja v sili (ESS)
Opozorilni sistem za padec tlaka v pnevmatiki (DWS)
Pomoč aktivnega zaviranja v mestu (CTBA)

Zaščita
Elektronska blokada zagona motorja
Izbira načina daljinskega odklepanja vrat (voznik ali vsa)
Pokrivalo prtljažnega prostora
Daljinsko centralno zaklepanje z (2 zložljiva ključa)

Sistem zaščite z alarmom

Notranjost - oblazinjenje
Usnjen volanski obroč in usnjen ročaj prestavne ročice (pri ročnem
menjalniku)

Udobje in koristna oprema
Dvoobmočna samodejna klimatska naprava
Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev
Senzor dnevne svetlobe za samodejni vklop luči
Pomik zadnjih stekel s funkcijo proti priprtju
Pomik stekel z daljinskim upravljalnikom
Električno zložljivi vzvratni ogledali
Zlaganje vzvratnih ogledal z daljinskim upravljalnikom
Žep na sovoznikovem naslonjalu
Naslon za roko na zadnji klopi

Avdio in komunikacije
6 zvočnikov (2 visokotonska)
Vzvratna parkirna kamera

Zunanje luči
Sprednji meglenki

Platišča in pnevmatike
17-palčna aluminijska platišča, pnevmatike 225/45 R17

Funkcije in tehnologija
ECON način vožnje
Inteligenten večnamenski informacijski prikazovalnik (i-MID)
Lučka za menjavo prestave (SIL)
Električno servokrmilo (EPS)
Ustavitev motorja v prostem teku (Idle stop)

Notranjost - oblazinjenje
Tkanina

Udobje in koristna oprema
Samodejna klimatska naprava
Tempomat z omejevalnikom hitrosti
Brisalec zadnjega stekla
Električni pomik stekel (sprednjih in zadnjih)
Pomik voznikovega/sovoznikovega stekla s funkcijo proti priprtju
Nastavljiv volan po globini in nagibu
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali
Osvetljeni kozmetični ogledalci v senčnikih
Električna vtičnica (spredaj)
Električna vtičnica (sredinska konzola)
Električna vtičnica (prtljažnik)
Kljuke za privez prtljage v prtljažniku
Ročno nastavljiva višina voznikovega sedeža
Ogrevana sprednja sedeža
Zadnja sedežna klop (Magic Seat) - enostavno zlaganje in dvigovanje klopi
Točke za pritrditev mreže za tovor (B in C stebriček)
Dodatni prostor pod dnom prtljažnika

Notranje luči
Modra osvetlitev merilnikov
Lučka za branje (spredaj)
Lučka v prtljažniku
Vstopne lučke

Avdio in komunikacije
Radio s CD/MP3-predvajalnikom
USB / AUX vhod (združljiv z iPod®)
4 zvočniki
Volanski gumbi za avdio sistem
Sistem Bluetooth® za prostoročno telefoniranje (HFT)

Zunanjost
Odbijači, ogledala, kljuke vrat v barvi vozila
Antena v obliki plavuti
Vzdolžna strešna nosilca - črna barva

Opcije paketov pri naročilu vozila
-

Zunanje luči
Halogenska žarometa
Naprava za spiranje žarometov
LED dnevne luči integrirane v prednja žarometa
Dodatna zavorna luč (LED)
Časovni vklop/izklop žarometov (funkcija ob prihodu/odhodu)

Platišča in pnevmatike
16-palčna aluminijska platišča, pnevmatike 205/55 R16
Komplet za popravilo pnevmatike
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