De voordelen van dit
onderhoudssysteem voor u
als klant zijn:

Budget Service
Overige Honda Diensten

• De Honda-dealer gebruikt originele Honda onderdelen
hetgeen staat voor kwaliteit en duurzaamheid.
• Er wordt aan uw auto gewerkt door Honda opgeleide
technici, dus efficiënt en zeker.

Dit is een verlengde garantie die kan worden afgesloten vóór het
aflopen van de termijn van drie jaar officiële standaard Honda

• De prijs en geleverde dienst is vooraf bekend; er zijn
dus geen verrassingen.
• De Honda-dealer kan alles doen en alle Honda
onderdelen binnen 24 uur leveren. U hoeft dus niet
naar een ander voor het uitvoeren van eventueel
specifieke reparaties.
• De Honda-dealer heeft specifiek opgeleid personeel
en speciale gereedschappen zodat eventuele
reparaties zonder problemen vakkundig en in 1x goed
kunnen worden uitgevoerd, dit scheelt tijd en geld.
• Regelmatig onderhoud volgens dit onderhoudsplan
en gebruik van originele onderdelen dragen zorg voor
betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid alsmede
een hoge restwaarde.
• Wanneer de Honda-dealer of de Honda Erkend
Reparateur uw auto kent, zal hij deze zeer efficiënt
kunnen onderhouden.

fabrieksgarantie. De garantie kan worden verlengd met 1 of 2 jaar.

De naam spreekt al voor zich, service gericht op ruitbreuk, waarbij
u 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt rekenen op plaatsing
van originele onderdelen.

Bij deze service kunt u genieten van een zeer snelle afhandeling
van fast-fit delen (banden, accu’s en uitlaten).

Uw Honda-dealer

• Dit alles is tegen een zeer concurrerende prijs
beschikbaar.

Wijzigingen voorbehouden.

Honda Nederland B.V.
www.honda.nl

Onderhoud voor Honda’s van
5 jaar en ouder

Regelmatig onderhoud verzekert u van een hoge betrouwbaar-

De Budget pakketten zijn onder meer afhankelijk van het

Budget Service Extra’s

heid en een langere levensduur van uw Honda.

aantal kilometers dat u per jaar aflegt met uw Honda.

Tot ca. 2001, afhankelijk van specifiek model, kilometrage en leeftijd

Het verversen van de motorolie of het vervangen van een olie-

Daarnaast heeft het rijden onder zware omstandigheden

filter is geen overbodige luxe. Maar er zijn nog een aantal cru-

zoals rijden met een aanhanger, stads/fileverkeer of lange

ciale punten waar uw auto op gecontroleerd dient te worden.

trips invloed op het Budget pakket dat het meest geschikt is
voor uw Honda.

Kilometerstand ( x 1000)

Type onderhoud
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•

Transmissie olie vervangen

Koelvloeistof vervangen

Hij is gespecialiseerd in het onderhouden van uw Honda.

Met Honda Budget Service weet u wat u per jaar aan onder-

Klepspeling insp. / wijzigen

Heeft u een Honda ouder dan 5 jaar, dan biedt Honda Budget

houd gaat besteden. De prijzen per Budget pakket vindt u in

Remvloeistof vervangen

Service u een service op maat, afgestemd op uw behoefte,

de bijlage.

APK

•

•

•
•

•

Distributieriem vervangen

Wie kan dat beter dan de officiële Honda-dealer?

•

•
•

•
•
•

ELKE 3 JAAR
JAARLIJKS

uw budget en de huidige onderhoudsstaat van uw Honda,
eventueel inclusief Gratis APK (Budget 2 + 3) .

Het onderhoud van uw Honda is afhankelijk van:
• Uw gebruikssituatie • De kilometerstand van uw Honda
• De leeftijd van uw Honda • Uw beschikbare budget.
Samen met uw Honda-dealer stelt u zelf het onderhoudspakket
samen dat aan uw wensen voldoet.

U heeft de keuze uit Budget pakket 1, 2 en 3.
De Budgetpakketten kunt u naar wens en behoefte
Vervangen van olie en oliefilter
Budget 1 Controle niveaus vloeistoffen
Controle bandenspanning en verlichting
Budget 1 + de volgende uitbreidingen:
Controle remmen
Controle stuurinrichting, stuurhoes en ophanging
Budget 2 Controle aandrijving en brandstofsysteem
Proefrit met controle verwarming en instrumenten
Controle met Honda Diagnose tester (HDS-tester)
Inclusief GRATIS APK
Budget 2 + de volgende uitbreidingen:
Budget 3 Vervangen 4 bougies (uitgezonderd iridium bougies en
diesel), luchtfilter en pollenfilter. Inclusief GRATIS APK

aanvullen met Budget Service Extra’s (weergegeven in de

Budget Service Extra’s
Vanaf ca. 2001, afhankelijk van specifiek model, kilometrage en leeftijd
Kilometerstand ( x 1000)

tabellen hiernaast).

Uw dealer zal u hierbij graag adviseren.

Type onderhoud
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•
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Transmissie olie vervangen
Transmissie olie CVT verv.
Brandstoffilter diesel verv.

•
•

Distributieriem vervangen
Koelvloeistof vervangen
Klepspeling insp. / wijzigen
Remvloeistof vervangen
APK

•
•

•
ELKE 3 JAAR
JAARLIJKS

•
•
•
•
•
•

Consumenten
Adviesprijzen
per juli 2011
Budget
1

Kleine onderhoudsbeurt
Benzine
Diesel
€ 99
€ 199

all inclusief

Budget
2
all inclusief
+ Gratis APK

Tussen onderhoudsbeurt
Benzine
Diesel
€ 199
€ 299

Budget
3
all inclusief
+ Gratis APK

Grote onderhoudsbeurt
Benzine
Diesel
€ 329
€ 399

Budget Service Extra
Transmissie olie

handgeschakeld

vervangen

€

65

Transmissie olie

automaat

vervangen

€

75

Transmissie olie CVT

vervangen

€

75

Benzinefilter

vervangen

vanaf €

60

Pollenfilter

vervangen

vanaf €

40

Airco en luchtkanalen

reinigen

€

25

Distributieriem

vervangen

Koelvloeistof

vervangen

Klepspeling

inspectie/wijzigen

Remvloeistof

vanaf € 250
€

50

vanaf €

80

vervangen

€

75
40

DPS vloeistof

CR-V en HR-V

vervangen

€

Brandstoffilter

Diesel

vervangen

€ 175

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

