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сплав
Продажна цена

Продажна цена           
с вкл. ДДС

Comfort 96 кВт | 130 к.с. l l l l 16" 35 575 лв. 42 690 лв.
Elegance 96 кВт | 130 к.с. l l l l l 16" 39 992 лв. 47 990 лв.
Elegance 96 кВт | 130 к.с. l l l l l l 16" 42 158 лв. 50 590 лв.
Executive 96 кВт | 130 к.с. l l l l l l 17" 45 825 лв. 54 990 лв.
Executive 96 кВт | 130 к.с. l l l l l l l 17" 47 992 лв. 57 590 лв.
Sport 134 кВт | 182 к.с. l l l l l l 18" 49 992 лв. 59 990 лв.
Sport 134 кВт | 182 к.с. l l l l l l l 18" 47 992 лв. 62 590 лв.

Допълнително заплащане за цвят: металик  825 лв.  990 лв.
перлен  908 лв. 1 090 лв.

Цените не включват екотакса в размер на 140 лв. с ДДС

ГАРАНЦИИ:
l Паневропейска гаранция – 3 години или 100 000 км (което настъпи първо).
l Гаранция на покритията - 3 години, независимо от пробега.
l Гаранция срещу вътрешна корозия по каросерията - 12 години, независимо от пробега.
l Гаранция срещу перфорация от корозия по специфични детайли от шасито - 10 години, независимо от пробега.
l Гаранция на изпускателната система - 5 години, независимо от пробега.

Дилъри:

Допълнителна информация: кратък национален номер *CARS (*2277)  &  www.honda.bg
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Honda Motor Co., Ltd. и Бултрако АД си запазват правото да променят спецификациите и цените без предварително предупреждение.

Модификация Мощност

Advanced  Driving Assist Systems  (ADAS) включва: Предупреждение за насрещен удар; Система за предупреждение при напускане на лентата за движение; Система за разпознаване на пътните знаци; Информация за мъртва 
точка; Следене на страничния трафик при движение на заден ход; Автоматично превключване между дълги и къси светлини в зависимост от пътните условия

Зимен пакет включва отопляеми предни седалки и дюзи за почистване на фаровете.

Бултрако АД – Oфициален вносител за България.

Honda Connect – изцяло нова информационна система, която предлага удобство и постоянна връзка по време на път, с DAB/FM/AM и интернет радио, Bluetooth, възможност за търсене в интернет, сателитна навигация и 
активна камера за обратно виждане при паркиране. Honda Connect е съвместима с Android 4.0.4, най-популярната в света смартфон операционна система, която се задейства и от 7-инчовия тъч скрийн дисплей.

София – Изток, Бултрако  Моторс АД
бул. Ботевградско Шосе 326 
тел.: 02 8181 980

София – Юг, Бултрако  Моторс  АД
бул. България 111
тел.: 02 8181 968

Пловдив, Бултрако  Моторс  АД
бул. Пазарджишко Шосе 82 
тел.: 032 908 177

Варна, Експерт Снаб ООД 
бул. Владислав Варенчик 279А
тел.: 0884 189 391


