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Honda HR-V 1.5 e:HEV Elegance Demo
aanwezig, maak een afspraak!
09/2022 - Hybride - Automaat

€ 40.956,-
Autogegevens

Merk, model: Honda HR-V

Uitvoering: 1.5 e:HEV Elegance Dem...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.352 kg

Motor: 1.498 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 131 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 170 km/u

Milieu
Energielabel: B

Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal
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Beschikbare afleverpakketten:
- Honda basis-afleverpakket (inbegrepen):
- Volledige reiniging in- en exterieur
- Geldige APK
- BOVAG 12 maanden
- 14 dagen omruilgarantie 
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
- Honda Quality+ (zonder meerprijs):

- 24 maanden technische garantie, zonder kilometerlimiet

- Altijd 24 maanden 24 uurs Honda Assistance, zonder kilometerlimiet

- Omruilgarantie

- Nieuwe APK

- Geen periodieke onderhoudskosten de eerste 20.000 km of 12 maanden

- Reconditionering

- 100+ puntencheck inclusief NAP

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Honda basis-afleverpakket"): Honda Quality+;
Nieuwe APK
- Honda Premium-afleverpakket (€ 795 meerprijs): 
Op al onze auto's is BOVAG garantie van toepassing. Wilt u meer zekerheid? Kies dan voor het Honda de
Bois Afleverpakket (€ 795.-):
-Voorzien van minimaal 12 maanden APK
-Onderhoudsbeurt volgens schema fabrikant bij aflevering
-Levenslange pechhulp voor jouw Honda*
-Half volle tank brandstof
-Gratis einde garantiecheck
-14 dagen omruilgarantie
-Napoetsen voor aflevering
-Gratis zomer- en wintercheck
-Honda de Bois VIP-pas Premium**
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Honda basis-afleverpakket"): Honda Plus Garantie;
BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK

Alles voor jouw Honda vind je bij Honda de Bois!

Wij vertegenwoordigen Honda in de regio Amersfoort en Utrecht. Je kunt bij ons terecht voor zowel
aanschaf van nieuwe auto's en occasions, (private) leasing, als schade en onderhoud aan jouw auto.
Bij Honda de Bois kun je rekenen op transparante service en professionele dienstverlening, maar altijd met
een persoonlijk karakter. Onze mensen maken het verschil. Zij zorgen voor de kwaliteit die jij en je auto
verdienen, samen met het ruime assortiment kwalitatief hoogwaardige modellen. 

Wij nodigen je graag uit voor een bezoek aan een van onze showrooms of kijk in ons online aanbod. We
zijn je graag van dienst!
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Welkom bij Honda de Bois!

Aanbieder
Honda de Bois Utrecht
Landzigt 30
3454 PE Utrecht

Tel: 030 603 1216
E-mail: utrecht@debois.nl


