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Parts Warranty

Months
20,000 km

Warranty
Years

100,000 km

12 Months Parts Warranty/20.000 Km Warranty

Sekarang Anda bisa semakin tenang berkendara dengan mobil Honda berkat jaminan 
garansi 1 tahun bagi para konsumen yang mengganti suku cadang asli Honda. 
Semakin lengkap dengan sistem One Price Policy untuk mendapatkan suku cadang asli 
Honda dan harga yang seragam di seluruh Indonesia.

3 Years/100.000 Km Warranty

Anda tidak perlu ragu lagi saat memilih produk Honda dengan jaminan selama 3 
tahun / 100.000 km (mana yang tercapai lebih dulu), sebagai wujud dari 
perlindungan Honda terhadap kualitas produk-produknya. 

Honda Extra Care – Extended Warranty

Layanan purna jual perpanjangan masa garansi standar. Dengan membayar 
uang, masa garansi kendaraan Anda akan dijamin sampai dengan 2 tahun atau 40.000 
km setelah masa garansi standar berakhir.

sejumlah 

Honda Automobile Oil

Gunakan Honda Automobile Oil, oli mesin yang diformulasikan secara khusus dan 
paling direkomendasikan untuk mobil Honda. Menjaga kinerja mesin lebih optimal dan 
menghasilkan esiensi bahan bakar yang lebih baik sehingga lebih ramah lingkungan.

Honda Customer Care

Layanan purna jual untuk konsumen sebagai bukti dedikasi Honda terhadap kepuasan 
Anda. Dengan tenaga operator yang ramah dan profesional, siap menjawab dan 
menindaklanjuti segala masukan dan permasalahan Anda.

Honda Extra Care - Paket Perawatan Berkala

Pilihan tepat untuk berhemat dengan pembelian paket yang sudah mencakup semua 
biaya jasa dan suku cadang sesuai buku garansi dan perawatan. Nikmati performa 
prima kendaraan Anda dan bebaskan diri dari kenaikan biaya di masa datang.

 

Experience Honda Membership

Nikmati layanan purna jual eksklusif persembahan dari
 

Experience Honda 
Membership.

 
Saat Anda mengalami gangguan pada kendaraan atau 

membutuhkan layanan saat keadaan darurat, kapan saja dan di mana saja, 
hubungi nomor

 
Emergency Hotline

 
24 Jam di 0-800-14-HONDA (46632) atau 

Direct Line di (021) 3451-153. 

Dengan mengaktivasi Honda Experience,
 

Anda dapat memperoleh berbagai 
keuntungan∗, seperti:

• Bantuan darurat di jalan selama 24 jam
• Layanan penggantian ban
• Layanan pengaktifan aki kendaraan
• Layanan kunci tertinggal dalam kendaraan
• Layanan pengisian bahan bakar maksimal 5 liter untuk kendaraan yang   
 mogok di  jalan akibat  kehabisan bensin
• Layanan darurat mobil derek selama 24 jam
• Layanan informasi mengenai hotel dan stasiun polisi terdekat

*Syarat dan ketentuan berlaku

24-Hour Emergency
Roadside & Towing
Assistance

SPECIFICATIONS

Platinum White Pearl Lunar Silver Metalic Modern Steel Metalic Rallye Red Crystal Blck Pearl

Fog Lamp

Smart Entry System
Rear Parking Camera

Shark Fin Antenna

Ratio Forward

Final

LED

1.858     1.264

4.648 x 2.076 x 1.416

PGM - FI (Direct Injection)

1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW
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