


Dit aanbod is enkel geldig bij aankoop van een nieuwe wagen. Een eenmalige, infl atiebestendige betaling zal uw Honda 
voorzien van het nodige onderhoud gedurende vijf jaar of maximaal 100.000 km (wat het eerst komt) 
vanaf de registratiedatum.

We dekken de kosten van extra onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen die geen deel uitmaken van uw 
serviceschema niet, tenzij ze worden gedekt door uw 3-jarige Honda-garantie of 2 jaar verlengde garantie van Honda.

Als u ooit besluit om uw auto te verkopen, wordt het plan meteen, probleemloos, overgedragen naar de 
volgende nieuwe eigenaar.

777 euro
(Potentiële besparing van € 543*)

* De potentiële besparing wordt berekend op basis van het verschil tussen de gemiddelde kosten van de aanschaf  van de 5 individuele 
services in vergelijking met de aanschaf van het 5 jaar / 100.000 km (wat het eerst komt) Honda Service Plan

Onze uitgebreide 32-punten geplande service, uitgevoerd door door Honda opgeleide technici die de originele 
Honda-onderdelen gebruiken.
- ALLE ARBEIDSUREN  //  ALLE ONDERDELEN  // ALLE VLOEISTOFFEN //  BTW

SERVICEPLAN MET VASTE PRIJS.

WAT IS NIET INBEGREPEN?

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJN HONDA VERKOOP?

WAT IS INBEGREPEN?

HOEVEEL KOST HET?

WAT DEKT HET?

Vervangen van motorolie en fi lter, Inspecteer voor- en achterrem (% slijtage), Controleer en 
stel parkeerrem in, Controleer lichten en uitlijning, Controleer alle vloeistofniveaus, Voer 

visuele controle uit van: - trekstangen - stuur en aandrijfas laarzen - ophang componenten 
- remslang en -leidingen (inclusief ABS) - uitlaatsysteem - brandstofl eidingen - corrosie van 
het voertuig, Controleer de staat van de band - druk en slijtage (rapport mm), Controleer de 
vervaldatum voor TRK, Testrit (geluid, stabiliteit, bediening van het dashboard), Controleer 

de batterij en noteer midtronics resultaat, Controleer wissers.

Alles van uw 1e jaarservice plus:
Stof- en pollenfi lter vervangen, aandrijfriem inspecteren, transmissievloeistof vervangen 

(alleen cvt-modellen).

Alles van uw 1e jaarservice plus:
Remvloeistof vervangen, luchtfi lter-element vervangen, brandstoffi  lter vervangen (alleen 

dieselmodellen)

Alles van uw 1e jaarservice plus:
Stof- en pollenfi lter vervangen, aandrijfriem inspecteren, transmissievloeistof vervangen 

(alleen cvt-modellen).

Alles van uw 1e jaarservice plus:
Inspecteer klepspeling (alleen benzine), vervang koelvloeistof (alleen dieselmodellen).

Service jaar 1
20.000km / 12 maand SvRS 

Evenement - AB

Service jaar 2
20.000km /24 maand

SvRS Event - AB of AB23 (cvt 
modellen)

Service jaar 3
20.000km /36 maand

SvRS Event - AB78 of AB478 
(diesel modellen)

Service jaar 4
20.000km /48 maand

SvRS Event - AB2 of AB23 (cvt 
modellen)

Service Jaar 5
20.000km /60 maand

SvRS Event - AB9 (benzine 
modellen) or AB5 (diesel 

modellen)


