REALIZUJEMY MARZENIA

Kompletacja samochodu marki Honda Civic do oferty wynajmu firmy
Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi.

Marka: Honda
Model: Civic
Silnik: 1498 cm3
Moc: 182 KM
Skrzynia biegów: automatyczna
Paliwo: benzyna
Liczba miejsc: 5
Klimatyzacja: tak
Cena: 200 PLN brutto za dobę / 2900 PLN brutto za miesiąc
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km

W sprawie wynajmu zadzwoń +48 791 555 100 lub napisz biuro@hanmon.pl
Hanmon Spółka z o.o., ul. T.A. Wendy 10B, 70-656 Szczecin
biuro@hanmon.pl
www.hanmon.pl

Wyposażenie:
Przednia poduszka powietrzna kierowcy i-SRS
Przednia poduszka powietrzna pasażera z wyłącznikiem
Boczne poduszki powietrzne (przód)
Kurtyny powietrzne (przód i tył)
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego
16" wentylowane tarcze hamulcowe z przodu
15" tarcze hamulcowe z tyłu
ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu
EBD - układ elektronicznego rozdziału siły hamowania
BA - system wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych
VSA - system kontroli stabilności jazdy
HSA - system wspomagania ruszania pod górę
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
DWS - system monitorowania ciśnienia w oponach
CMBS - system ograniczający skutki kolizji
FCW - system ostrzegania przed kolizją
LKAS - system utrzymywania na pasie ruchu
LDW - system ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
RDM - system zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu
ISL - inteligentny ogranicznik prędkości
Inteligentny tempomat adaptacyjny
TSR - system rozpoznawania znaków drogowych
LSF - podążanie przy niskiej prędkości
BSI - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
CTM - system ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
Immobilizer
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem
System dostępu bezkluczykowego
Tapicerka skórzana
Skórzana kierownica
Aluminiowe nakładki pedałów
System ECON
SIL - wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Elektryczny hamulec ręczny z układem automatycznego utrzymania hamulca
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne

Czujniki parkowania (przód i tył)
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb tylnych
Zdalne domykanie szyb
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich i tylnych
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych
Gniazdo zasilania (przód)
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera
Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy i pasażera
Podgrzewane przednie siedzenia
Podgrzewane tylne siedzenia
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny TFC LED
Podświetlenie wskaźników
Oświetlenie do czytania
Podświetlenie kokpitu
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie schowka
Oświetlenie wnętrza z tyłu i z przodu w podsufitce
System multimedialny Honda Connect z siedmiocalowym ekranem dotykowym i
nawigacją
Odbiornik radia cyfrowego DBA
Ładowarka bezprzewodowa
2xUSB/HDMI
10 głośników
Sterowanie radiem z kierownicy
Bezprzewodowy system obsługi telefonów Blutetooth (HFT)
Kamera cofania
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
Chromowane klamki drzwi
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z migaczami
Szyberdach
Chromowana krata wlotu powietrza
Chromowane listwy wokół bocznych okien
Przednie reflektory LED
HSS - system automatycznych świateł drogowych

Spryskiwacze reflektorów
Przednie światła przeciwmgielne LED
Światła do jazdy dziennej LED
Czasowy wyłącznik świateł
17" aluminiowe obręcze
Opony 215/50 R17
Zestaw naprawczy
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