
AKČNÍ NABÍDKA
♦  OD 125 KČ DENNĚ*
♦  ZVÝHODNĚNÍ AŽ 40 000 KČ
♦   SADA SNÍMATELNÉHO TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ S NOSIČEM KOL SE SLEVOU 

AŽ 10 000 KČ

Platnost akce je do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob a vztahuje se na modelový rok 2021 a 2022. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předcházejícího upozornění.
Kombinovaná spotřeba a emise CO

2
 modelu Jazz podle WLTP: 4,5–4,6 l/100 km, 102–104 g/km..

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. 
 
*Reprezentativní příklad financování pro model HONDA Jazz 1.5 e:HEV Comfort e-CVT (modelový rok 2021). Toto financování získáte za těchto podmínek: pořizovací 
cena vč. DPH 484 900 Kč, výše úvěru 290 940 Kč. Při akontaci 193 960 Kč (40 % z ceny vozu vč. DPH), Denní splátka 125 Kč je vypočtena jako průměrná denní 
splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 3 734,35 Kč x 12)/360, úroková sazba: 0,22 %, RPSN 5,1 %, 1.– 47. splátka 2 622,39 Kč bez pojištění,  
48. splátka 167 965 Kč, 1.–47. měsíční splátka pojištění: HAV 840 Kč měsíčně (roční 10 078 Kč) a POV 299 Kč měsíčně (3 588 Kč s roční přefakturací rozpočítané  
do měsíční splátky), sazby za pojištění jsou kalkulované jako průměrné sazby, které se mohou lišit dle jednotlivého zákazníka, poplatek za poskytnutí úvěru  
2 879,40 Kč, celkové platby za úvěr: 333 146 Kč, délka úvěru 48 měsíců, předpokládaný roční nájezd 20 tis. km, pojištění od Allianz pojišťovna, a.s., je povinnou 
součástí splátek a obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení je s roční přefakturací (10% spoluúčast). Tato nabídka je platná pro spotřebitele a fyzické osoby 
podnikající, neplátce DPH a platí do 31. 12. 2021. Uvedené splátky mají charakter předběžné a orientační kalkulace, nejedná se o příslib ani závaznou nabídku 
financování. Pro více informací a nabídku kontaktujte prosím autorizovaného dealera Honda. Honda Financial Services si vyhrazuje tuto nabídku kdykoliv zrušit 
nebo změnit její parametry.www.honda.cz

modelové označeníí motor výkon převodovka standardní cena bonus akční cena

Comfort 1.5 e:HEV 80 kW (109 k) e-CVT 499 900 Kč 15 000 Kč 484 900 Kč

Elegance 1.5 e:HEV 80 kW (109 k) e-CVT 539 900 Kč 30 000 Kč 509 900 Kč

Executive 1.5 e:HEV 80 kW (109 k) e-CVT 569 900 Kč 30 000 Kč 539 900 Kč


