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Autócentrum Szabó Kft - Székesfehervar részére

CR-V 1.5 ELEGANCE 19 2WD MT
Árajánlat

A kép csak illusztráció

CR-V 1.5 ELEGANCE 19 2WD MT
Műszaki adatok
Motor és egyéb specifikációk

Honda Autócentrum Szabó
8000 Székesfehérvár Szent
Flórián Körút 7.

hengerűrtartalom (cm3)
max.teljesítmény (KW/LE/MIN-1)
max.nyomaték (Nm/ford.)

Üzemanyag fogyasztás, környezetvédelem
1 498
127/173/5 600
0

motor
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max.sebesség (km/h)
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E-mail:
hegedus.anita@autocentrumszab
o.hu

gyorsulás (0-100 km/h) (sec.)
váltó

fogyasztás városban (l/100 km)

8,9

fogyasztás városon kívül (l/100 km)

6,4

fogyasztás vegyes (l/100 km)
190
9,2
man. (6 FOK.)

hosszúság (mm)

4 600

magasság (mm)

1 671

szélesség (mm)

1 855

CO2 kibocsátás (g/km)
környezetvédelmi osztály

0,0
165,0
15

csomagtér mérete (VDA mode, liter)
ajtók száma

5

Felszereltség
Tsa (utánfutó stabilizáló rendszer)
l
Vsa (vehicle stability control, kikapcsolható)
l
Audiorendszer kormányról vezérelhető
l
KOMFORT
ÉS
KÉNYELEM
Bluetooth
l
Csatlakozó - usb
Ablaktörlő jégmentesítő (elöl)
Csatlakozó - usb 2x elöl
Állítható kormány - 4 irányban
l
l
Csatlakozó - usb 2x hátul
Automata fényszóró bekapcsolás funkció (szürkület érzékelő)
l
l
Hangszóró - 8db
Automata távolságfény-kapcsolás funkció
l
l
Hangszóró - subwoofer
Elektromos ablakemelő - 4x auto fel/le
l
l
Honda connect navi(7"kijelző,garmin,fm/dab,apple carplay/android
auto) Elektronikus szervokormány
l
l
Mp3 formátum kezelése
Esőszenzoros ablaktörlő (intervallum állítással)
l
l
Fényszóró - időzített ki/be kapcsolással (coming /leaving home)
l
BELSŐ JELLEMZŐK
Fűthető kormány
"párbeszéd" tükör (rálátás a hátsó ülésekre)
l
Könyöktámasz - elöl
l
12v-os csatlakozó 3 db
l
Könyöktámasz - hátul pohártartóval
l
60:40 arányban dönthető hátsó ülések
l
Központi zár távirányítóval
l
Belső tükör - fényre automatikusan sötétedő
l
Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás
Bőrbevonatú kormány és váltógomb
l
Külső tükör - elektromosan állítható, behajtható és fűtött l
Bőrkárpitozás
Külső tükör - hátramenet kapcsoláskor leforduló (utas oldali)
l
Csomagtér takaró
l
Külső tükör - osztott vez. és utasoldalon
l
Head up display
Légkondicionáló - automata kétzónás
l
Megvilágítás - kesztyűtartó
l
Motoros csomagtér ajtó nyitás/zárás
Start/stop rendszer
l
Napellenző - tükörrel vez. és utasoldalon megvilágított
l
Szellőzőrostélyok a hátsó üléseknél
l
Parkolást segíto szenzorok - 4 elöl & 4 hátul
l
Parkolást tolatást segítő kamera
l
BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
Sebességtartó automatika (tempomat)
l
Abs (blokkolásgátló rendszer)
l
Távirányítóval fel/lehúzható ablakok, behajtható tükörök l
Aktív kanyarfényszóró (active cornering light)
Térképolvasó lámpa
l
Fényszóró - led
l
Ülés - elektromos 8 irányban állítható vezető oldalon
Hegymenet elindulás asszisztens
l
Ülés - hátul fűthető
Honda sensing - holtérfigyelővel és kitolatást segítővel
Ülés - motorosan állítható deréktámasz (vezető)
l
Honda sensing - komplex menetbiztonsági rendszer
l
Ülés - motorosan állítható deréktámasz (vezető/utas)
Indításgátló
l
Ülés - utas állítható magasságú (manuális)
Isofix rögzitési pontok
l
Ülés - vezetési poz. memória
Ködfényszóró
l
Ülés - vezető állítható magasságú (manuális)
l
Ködfényszóró (led)
Ülés - vezető és utasoldali fűthető
l
Légzsák - vezető, utas(kikapcsolható), oldal, függöny
l
KÜLSŐ MEGJELENÉS
Nappali menetfény(led)
l
Ostorcsapás-nyaksérülést csökkentő fejtámla
l
Abroncs - 235/55 r19
Övfeszítő
l
Abroncs - 235/60 r18
l
Real time 4wd (automatikus összekrékhajtás)
Keréktárcsa - könnyűfém
l
Riasztórendszer
l
AUDIO

Külső tükör - fényezett, integrált indexlámpával
Panoráma napfénytető (nyitható)
Sötétített ablakok hátul körben
Tetőcsomagtartó előkészítés

l

Ár kalkuláció
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Listaár regisztrációs adóval

Metálfényezés

8 748 999 Ft

160 000 Ft

Fogyasztói ár (regisztrációs adóval és metálfényezéssel növelt)

Választott extrák

8 908 999 Ft

Extrák (Összesen)

Tel: 3622200500
Fax:
E-mail:
hegedus.anita@autocentrumszab
o.hu

Kedvezmény (model + extrák)
Kedvezményes bruttó vételár

Fizetendő összesen: (nem tartalmazza az üzembe helyezés költségét és az illetéket)
Üzembe helyezési költség:
Illeték (vagyonszerzési illeték, rendszám-, törzskönyv-, forgalmi engedély- és rendszám
matrica költsége):
Várható szállítási határidő:

419 000 Ft
8 490 000 Ft

8 490 000 Ft

80 000 Ft
128 450 Ft

Árajánlatunk az alább felsorolt színekre vonatkozik:
- Platinium White P

Szerviz szolgáltatások
Garancia:

Honda Autócentrum Szabó

A HONDA mint gyártó, a Honda személyautókra 3 évig, vagy
100.000 km-ig általános garanciát biztosít.

8000 Székesfehérvár Szent
Flórián Körút 7.
Tel: 3622200500

Honda Assistance:

Fax:
E-mail:
hegedus.anita@autocentrumszab
o.hu

Felületi korrózió jótállás 3 év
A Honda az autó átadásától vagy üzembe helyezésétől
számított 3 évig – futásteljesítménytől függetlenül – jótállást
vállal arra, hogy a Jótállási jegyen meghatározott gépkocsi
látható fényezett karosszériaelemei mentesek minden anyagés gyártási hibából eredő felületi korróziótól.
Ezen időtartam alatt a Honda díjmentesen javítja az autó
felületi korróziós hibáit a Jótállási feltételeknek megfelelően.

A Honda ügyfeleinek hosszú távú elégedettsége és mobilitásának
biztosítása érdekében minden Honda tulajdonos számára - új
gépkocsija
megvásárlásától
kezdve
Európai
Assistance
szolgáltatást nyújt.
Ezen segélynyújtási szolgáltatás a 3 éves gyártói garancia idejére
Szerkezeti korrózió jótállás 12 év
jár.
A Honda az autó átadásától vagy üzembehelyezésétől
számított 12 évig – futásteljesítménytől függetlenül – jótállást
vállal arra, hogy a Jótállási jegyen meghatározott gépkocsi
karosszéria- és szerkezeti elemei* mentesek minden
anyag- és gyártási hibából adódó, belülről kifelé terjedő
korróziótól.
Ezen időtartam alatt a Honda díjmentesen javítja az autó
szerkezeti
korróziós
hibáit
a
Jótállási
feltételeknek
megfelelően.
*

Karosszéria és szerkezeti elemek: sárvédő
ajtópanel, padlólemez, tűzfal, kerékjárati dob,
panel, első és hátsó oldalsó váznyúlvány

panel, motorháztető, csomagtérajtó,
tetőlemez, oszlop panelek, küszöb

Árajánlatunk érvényessége: 2019.05.03.
Eredeti honda alkatrészeket ezen a linken talál autójához: http://www.honda-accessories.eu

Hegedűs Anita
Új gépjármű értékesítő

Honda Autócentrum Szabó
8000 Székesfehérvár Szent Flórián Körút 7.
Telefon: 3622200500
Mobil: +36 30 973 3438
E-mail: hegedus.anita@autocentrumszabo.hu

Az ügyfél által megadott személyes adatait a vonatkozó jogszabály szerint kezeljük. Amennyiben ezt nem szeretné, jelezze az ajánlaton szereplő e-mail címen.

