Den smukkeste på vejen

Honda Civic Sedan Executive
304.990 kr. Spar 12.900 kr. Få stk. tilbage

Finansiering pr. md. 2.859 kr.*
Privatleasing Civic Sedan Elegance fra 3.795* kr. md.

Et udpluk fra Executive
udstyrslisten

Honda Connect
Civic er udstyret med det nye 7" Honda
CONNECT-lyd- og infotainmentsystem,
der holder dig i kontakt med alle de ting,
du elsker i livet, f.eks. din musik og dine
venner, alt sammen på én central berøringsskærm.
Civic Sedan er slank og sporty, og dens
moderne, nye design er smukt proportioneret
til en unik blanding af dramatiske, skulpturelle
linjer og bløde kurver, der smyger sig fra
dens elegante motorhjelm til dens tiltrækkende, skrånende bagklap.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turboladet benzinmotor med 182 hk
Komplet læderkabine
Apple Carplay
Honda Connect: Integreret navigation
Nøglefri adgang
Bakkamera
17” alu-fælge
Dual Zone klimaanlæg
Full LED forlygter samt LED tågelygter
El soltag
Sædevarme for- og bagsæder
Regn- og lyssensor med aut. op- og nedblædning.
Adaptiv fartpilot, holder selv afstand til foran kørende.
Udvidet vognbaneassisten styrer bilen tilbage i egen
vognbane

Læderkabine
Den rummelige kabine i den nye Civic
omslutter dig med kvalitet og komfort
med bløde og lækre flader, støttende,
formstøbte sæder og et bredt, elegant
instrumentbræt.

Honda Civic 5 dørs fås fra kun 213.995.-

Auto-Centralen Aalborg
Håndværkervej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 10 20 30 · www.autocentralen.dk
De viste modeller kan have ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. leveringsomk. og evt. metallak. Brændstofforbrug ved bl.a. kørsel 17,2 km/l. CO2 udledning 131g/km
Finansiering:Udbetaling: 20%, 96 mdr., Samlet kreditbeløb 274.445 kr. Var. rente 0,99. ÅOP 3,0%. Samlede kreditomk. 30.465 kr. Privatleasing Elegance model: 1. gangsydelse 9.995 kr.
Md. afgift 3.795 kr. Årlig km. 10.000. Priserne er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger samt service i perioden. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift.
Kaskoforsikring, positiv godkendelse af kunden og betaling via NETS forudsættes. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Honda Finance.

