I
- 2017 Beste wensen voor het nieuwe jaar!
Wij zijn open op zondag 15 en 22 januari 2017!
Kom samen met ons klinken op het nieuwe jaar!

Met deze acties
is het echt het
moment om een
nieuwe wagen
te kopen!!

HR-V met salon pack
= HR-V Elegance met navi

Jazz met salon pack
= jazz comfort
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salon pack
voor slechts

Honda CONNECT met CD-speler
15” lichtmetalen velgen
Parkeersensoren (vooraan en achteraan)
Frontale botsing waarschuwingssysteem (FCW)
Verkeersbordenherkenning (TSR)
Rijstrookassistent (LDW)
Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

€ 99,-

Aanbevolen catalogusprijs
Jazz 1.3 i-VTEC Trend

€ 15.900,-

Kom de nieuwe JAZZ
€ 14.900,ontdekken
bij
uw
€ 139/maand*
Honda-verdeler

JAZZ 1.3 i-VTEC TREND 102 PK
MET SALON PACK

De Salon Pack bestaat uit een upgrade naar de Jazz Comfort uitvoering.

**Overnamepremie: bij aankoop van een Jazz Trend besteld tussen 1 en 31 januari 2017, met inschrijving vóór 30 juni
2017, nemen wij uw huidige wagen over. De naam van de koper van de nieuwe Jazz en van de laatste eigenaar van
het huidige voertuig moet dezelfde zijn. Aanbod enkel geldig voor particulieren.

106-120 g/km

4,6-5,1 l/100 km

salon pack
voor slechts

Overnamepremie** - € 1.000,-

Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be

*Op dit model van toepassing: Jazz 1.3 i-VTEC Trend met Salon Pack. Lening op afbetaling met laatste verhoogde
maandelijkse aflossing: € 11.719,22. Voorschot: € 3.279,78. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage): 2,75%. Vaste jaarlijkse
debetrente: 2,72%. 59 maandelijkse aflossingen van € 139,00. Laatste verhoogde maandaflossing: € 4.638,70. Totaal
terug te betalen: € 12.839,70. Actie geldig van 01/01/2017 tem 31/01/2017. Voorschot niet verplicht.

HR-V 1.5 i-VTEC
COMFORT 130 PK
Aanbevolen catalogusprijs

€ 22.990,-

Overnamepremie*
- € 1.000,Milieu-informatie
(KB 19/3/2004): www.honda.be

€ 21.990,-

€ 99,-

De Salon Pack bestaat uit een upgrade naar de HR-V
Elegance navigatie uitvoering.
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Honda CONNECT met navigatie en CD-speler
Automatische dubbele zone airco
Regensensor
Parkeersensoren (vooraan enAfgebeeld
achteraan)
model enkel ter illustratie
Verkeersbordenherkenning (TSR)
Frontaal botsingwaarschuwingssysteem (FCW)
Rijstrookassistent (LDW)

*Overnamepremie: bij aankoop van een HR-V Comfort besteld tussen 15 december 2016 en 31 januari 2017, met
inschrijving vóór 30 juni 2017, nemen wij uw huidige wagen over. De naam van de koper van de nieuwe HR-V en van
de laatste eigenaar van het huidige voertuig moet dezelfde zijn. Aanbod enkel geldig voor particulieren.
De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW, excl. toeslag voor metaal/parelkleur. Actie van toepassing bij aankoop van een HR-V tussen 15 december 2016 en 31 januari 2017, met inschrijving vóór 30 juni 2017. Actie enkel geldig voor particulieren en niet cumuleerbaar met andere

- € 4.000,-

(*)

- € 5.000,- *

()

SALON PACK

voor slechts

Aanbevolen catalogusprijs
CR-V 1.6 i-DTEC 2WD Elegance 120 pk

€ 31.450,Overnamepremie**

- € 3.000,-

- €€ 28.450,
6.900,- - *

()
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€ 99,-

Nummer 1 in service!

Meer dan 40 jaar Honda-dealer!

SALONCONDITIES

Wij zijn steeds op zoek naar Honda
overnamewagens tegen een superprijs!
nog enkele modellen beschikbaar

Honda CONNECT met navigatie en CD-speler
17” lichtmetalen velgen met Berlina Black afwerking
Privacy glass
Geïntegreerde dakrails, mat aluminium

De Salon Pack bestaat uit een upgrade naar de CR-V Elegance met Edition Pack.

cr-v benzine en diesel

Salonkorting geldig van 1 tot en met 31 januari 2017.

[1]

50%
Kom de CR-V
KORTING
ontdekken bij uw
€ 1.000,Honda-verdeler

OOK BESCHIKBAAR MET LEDEREN ZETELS[2]

KORTING*

€ 2.000,- € 1.000,-

Als optie beschikbaar op de Comfort en Elegance uitvoering in Sand Beige, Bordeaux Red, Mokka Brown, Stone Grey of Midnight Black.

[2]

115 g/km

4,4 l/100 km

Afgebeeld model enkel ter illustratie

- € 6.000! ,en meer!

* afhankelijk van motorisatie en uitrusting

CIVIC

Vraag vrijblijvend naar inlichtingen
over de nieuwe CIVIC

Bargiekaai 26 - 9000 Gent
T 09 225 13 94 - F 09 223 91 97
honda-mahy@skynet.be

saloncondities

cadeaubon Peterschap
Voor iedere nieuwe klant dat u kunt aanbrengen
(en die een nieuw voertuig koopt)
krijgt u onderhoudsbon 300 euro incl. btw.

#

Ontvang een leuke attentie!
(1 per gezin)

