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CONSUMENTENPRIJSLIJST



AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Fabrieksopties Consumenten-
prijs excl. btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw

Metallic lak (met uitzondering van Sand Khaki Pearl) €  669,- €  810,-
Zwarte grille (inclusief driekleurig embleem op Advance Style) €  413,- €  500,-
Sport Pack (voor- en achterbumper met accenten in chroom en carrosseriekleur, zwarte grille en verlengde dakspoiler,  

decoratie van zijskirts in carrosseriekleur) € 2.066,- € 2.500,-

Obscura Black Pack met HR1811 wielen (zwarte grille, skidplate voor en achter, spiegelkappen en verlengde dakspoiler,  
accent onder mistlichten in carrosseriekleur) € 2.479,- € 3.000,-

Ilmenite Titanium Pack (combinatie van het Exterieur en Interieur pack) - Niet beschikbaar op Advance Style € 1.157,- € 1.400,-
Ilmenite Titanium Pack - Exterieur (accenten in Ilminite Titanium: op de kofferklep, onder de mistlichten en spiegelkappen) €  537,- €  650,-
Ilmenite Titanium Pack - Interieur (accenten in Ilminite Titanium: op het stuurwiel, rond de versnellingspook en rond de schakelaars  

op de deurpanelen) - Niet beschikbaar op Advance Style €  620,- €  750,-

Zwart of Bruin Alston en leder (voor- en achterstoelen, inclusief armsteun voorin) - Niet beschikbaar op Advance Style € 1.653,- € 2.000,-
Privacy Glass €  826,- € 1.000,-
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Meer informatie op honda.nl

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden,  
terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch -  Rivium Boulevard 201-234 (Level 11)  
- 2909 LK Capelle aan den IJssel. BTW-nummer: NL851865367B02

WLTP

HR-V 1.5 HYBRID CVT kW/pk CO2
 

(g/km)

Gemengd 
verbruik
(l/100 km)

Zuinigheids-
categorie 

2022

Netto 
Catalogus-

prijs
BPM 2022

Consumenten-
prijs 

excl. btw

Consumenten-
prijs 

incl. 21% btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw en 
rijklaarkosten*

Bijtelling 
2022

1.5 Elegance 96/131 122 5,4 B € 24.826,- € 3.791,- € 28.617,- € 33.830,- € 34.740,- 22%
1.5 Advance 96/131 122 5,4 B € 26.892,- € 3.791,- € 30.683,- € 36.330,- € 37.240,- 22%
1.5 Advance Style 96/131 122 5,4 B € 28.958,- € 3.791,- € 32.749,- € 38.830,- € 39.740,- 22%

* De rijklaarkosten van € 910 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitenwisservloeistof, handling 
(transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).


