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CONSUMENTENPRIJSLIJST



AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Fabrieksopties Consumenten-
prijs excl. btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw

Metallic lak (met uitzondering van Sonic Grey) €  579,- €  700,-
Sports Pack op Elegance en Advance (zwarte duck tail spoiler, zijdelingse onderspoiler en spiegelkappen, zwarte chromen emblemen) € 1.157,- € 1.400,-
Sports Pack op Sport (zwarte duck tail spoiler en zijdelingse onderspoiler, zwarte chromen emblemen) €  982,- € 1.200,-
Ilmenite Titanium Pack (Ilmenite Titanium accenten onderaan de voor- en achterbumper, zijskirts, spiegelkappen en omlijsting van de mistlichten) € 1.157,- € 1.400,-
Nordic Silver Pack (Nordic Silver accenten onderaan de voor- en achterbumper, zijskirts, spiegelkappen en omlijsting van de mistlichten) € 1.157,- € 1.400,-
Carbon Style Pack Light (Carbon print accenten onderaan de voor- en achterbumper, omlijsting van de mistlichten en duck tail spoiler) € 1.074,- € 1.300,-
Afneembare trekhaak €  992,- € 1.200,-
Premium Illumination Pack - Rood of Wit (verlichting aan de voeten en onder de stoel voorin, op de instapdrempel, in de bekerhouder en de 
middenconsole, op de deurpanelen en "Civic" projectie vanuit de buitenspiegels (enkel wit)) €  909,- € 1.100,-

Interior Illumination Pack - Rood of Wit (verlichting aan de voeten en onder de stoel voorin, in de bekerhouder, middenconsole en op de 
deurpanelen) €  537,- €  650,-

P
LH

R
VN

ED
22

06
01

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
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Consumenten-
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Consumenten-
prijs 

incl. 21% btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw en 
rijklaarkosten*

Bijtelling 
2022

2.0 Elegance 135/184 108 4,7 A € 27.192,- € 1.948,- € 29.140,- € 34.850,- € 35.680,- 22%
2.0 Sport 135/184 113 5,0 A € 28.101,- € 2.558,- € 30.659,- € 36.560,- € 37.390,- 22%
2.0 Advance 135/184 114 5,0 A € 31.017,- € 2.695,- € 33.712,- € 40.225,- € 41.055,- 22%

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


