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หรือ ผอนเริ่มตน
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ดาวน 0-14% ดาวน 15% ข�้นไป

หรือ ผอนเริ่มตน
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*

*

• ดับเบิ�ล สไมล เปนเง�่อนไขสำหรับการทำสัญญาเชาซื้อกับบร�ษัท ฮอนดา ล�สซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด • *ดาวน 0% ผอน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% หร�อ ดาวน 15% ผอน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% **ฟร�ประกันภัย 1 ป
รุนบร�โอ, บร�โอ อเมซ, ซิตี้, แจซ กรณีแจงประกันภัยผาน บร�ษัท ฮอนดา ออโตโมบิล อินชัวรันซ โบรคเกอร จำกัด (เฉพาะบุคคลธรรมดา)  ซิตี้, แจซ ดาวน 0% คางวด 9,000 บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 7,000 บ./ด. 
เปนคางวดท่ี 1-48 คำนวณจากซิต้ี, แจซ ทุกเกรด  บร�โอ, บร�โอ อเมซ ดาวน 0% คางวด 8,500 บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 6,500 บ./ด. เปนคางวดท่ี 1-48 คำนวณจากบร�โอ, บร�โอ อเมซ ทุกเกรด • คางวดท่ี 1-48
เปนคางวดชวงแรกของส�นเช่ือดับเบิ�ล สไมล รายละเอียดคางวดชวงท่ีสองเปนไปตามท่ีบร�ษัท ฮอนดา ล�สซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด • ***ลูกคาสามารถเล�อกชำระเง�นกอนสุดทายหร�อขยายชำระคางวดแบบดับเบิ�ล สไมล
โดยส�ทธิในการขยายชวงที่สอง (งวดที่ 49-84) รวมถึงเง�่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่บร�ษัท ฮอนดา ล�สซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด  • รายการสงเสร�มการขายนี้สำหรับลูกคาที่จองรถยนตภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
และรับรถยนตภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 • เง�่อนไขนี้ไมสามารถใชรวมกับเง�่อนไขส�นเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเชา, รถรับจาง, รถทดลองขับ, การขายกลุม (Fleet) • บร�ษัทฯ ขอสงวนส�ทธิ์ในการเปล�่ยนแปลงราคา เง�่อนไข
หร�อรายละเอียดตางๆ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

พรอมฟรีประกันภัย 1 ป**

พรอมฟรีประกันภัย 1 ป**

พรอมฟรีประกันภัย 1 ป**

หรือ ผอนเริ่มตน

6,5006,500
*

พรอมฟรีประกันภัย 1 ป**
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15,000 11,900

ดาวน 0-14% ดาวน 15% ข�้นไป

15,000 11,900
ดาวน 0-14% ดาวน 15% ข�้นไป

13,000 9,900

ดาวน 0-14% ดาวน 15% ข�้นไป

หรือ ผอนเริ่มตน

หรือ ผอนเริ่มตน

HATCHBACK
TURBO 1,169,000

หมายเหตุ   สีดำคร�สตัล (มุก) เพ�่ม 6,000 บาท, สีขาวออรคิด (มุก) เพ�่ม 10,000 บาท

หมายเหตุ   สีดำคร�สตัล (มุก) เพ�่มเง�น 8,000 บาท, สีขาวออรคิด (มุก) เพ�่ม 12,000 บาท,
สีเข�ยวดารกโอลีฟ (เมทัลลิก) มีจำหนายเฉพาะรุน DT-EL 4WD และ 2.4 EL 4WD

2.4 E

2.4 EL 4WD

DT-E

DT-EL 4WD

1,399,000

1,549,000

1,549,000

1,699,000

24,000 18,000

ดาวน 0-14% ดาวน 15% ข�้นไป

หมายเหตุ   สีดำคร�สตัล (มุก) และสีดำมิดไนทเบอรกินดี (มุก) เพ�่ม 6,000 บาท, สีขาวออรคิด (มุก) เพ�่ม 10,000 บาท

9,9009,900

9,9009,900

หรือ ผอนเริ่มตน

11,90011,900

หรือ ผอนเริ่มตน

18,00018,000
*

*

*

*

1 - 30 กันยายน 2561

Call Center 02-7364288 Hondaleasing.co.th Hondaleasing @hondaleasingบริษัท ฮอนดา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

• ดับเบิ�ล สไมล เปนเง�่อนไขสำหรับการทำสัญญาเชาซื้อกับบร�ษัท ฮอนดา ล�สซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด • *ดาวน 0% ผอน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% หร�อ ดาวน 15% ผอน 48 เดือน ดอกเบี้ย 4.90% **ฟร�ประกันภัย 1 ป รุนซีอาร-ว� กรณีแจงประกันภัยผาน บร�ษัท ฮอนดา ออโตโมบิล อินชัวรันซ
โบรคเกอร จำกัด (เฉพาะบุคคลธรรมดา)   ซีว�ค ดาวน 0% คางวด 13,000 บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 9,900 บ./ด. เปนคางวดท่ี 1-48 คำนวณจากซีว�ค เกรด 1.8 E, 1.8 EL / ดาวน 0% คางวด 15,000 บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 11,900 บ./ด. เปนคางวดท่ี 1-48 คำนวณจากซีว�ค
เกรด TURBO, TURBO RS  ซีว�ค แฮทชแบ็ก ดาวน 0% คางวด 15,000  บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 11,900 บ./ด. เปนคางวดที่ 1-48 คำนวณจากซีว�ค แฮทชแบ็ก ทุกเกรด  เอชอาร-ว� ใหม ดาวน 0% คางวด 13,000 บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 9,900 บ./ด. เปนคางวดที่ 1-48
คำนวณจากเอชอาร-ว� ใหม ทุกเกรด  ซีอาร-ว� ดาวน 0% คางวด 24,000 บ./ด. หร�อดาวน 15% คางวด 18,000 บ./ด. เปนคางวดที่ 1-48 คำนวณจากซีอาร-ว� ทุกเกรด • คางวดที่ 1-48 เปนคางวดชวงแรกของส�นเชื่อดับเบิ�ล สไมล รายละเอียดคางวดชวงที่สองเปนไปตามที่บร�ษัท ฮอนดา
ล�สซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด • ***ลูกคาสามารถเล�อกชำระเง�นกอนสุดทายหร�อขยายชำระคางวดแบบดับเบิ�ล สไมล โดยส�ทธิในการขยายชวงท่ีสอง (งวดท่ี 49-84) รวมถึงเง�อ่นไขอ่ืนๆ เปนไปตามท่ีบร�ษัท ฮอนดา ล�สซิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด  • รายการสงเสร�มการขายน้ี สำหรับลูกคา
ท่ีจองรถยนตภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 และรับรถยนตภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 •  เง�อ่นไขน้ีไมสามารถใชรวมกับเง�อ่นไขส�นเช่ือ สำหรับธุรกิจรถเชา, รถรับจาง, รถทดลองขับ, การขายกลุม (Fleet) • บร�ษัทฯ ขอสงวนส�ทธ์ิในการเปล�ย่นแปลงราคา เง�อ่นไขหร�อรายละเอียดตางๆ โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา

พรอมฟรีประกันภัย 1 ป**


