Finansiering af nye og brugte HONDA motorcykler

Vi gør dine drømme til virkelighed

The Power of Dreams

Honda MC Finans

Samarbejdspartnere

Har du forelsket dig i en lækker Honda motorcykel?
Så kan Honda MC Finans være med til, at den
bliver din – nemt og hurtigt.

Det er stærke kræfter, der står bag vores finansierings- og forsikringsprodukt. Honda MC Finans har
indgået samarbejde med Nordea Finans omkring
finansiering af motorcykler. Nordea Finans har
mange års erfaring på motorcykelmarkedet.
Derfor kan vi tilbyde dig en meget attraktiv finansiering af din motorcykel. Ny eller brugt – vi klarer
begge dele! Du skal blot lægge min. 20 % i udbetaling, så er du godt på vej.

Honda er verdens største motorcykelproducent
og har gennem mere end 60 år præget udviklingen
på dette område. Også i Danmark er Honda
førende med den største indregistrerede bestand
og et alsidigt modelprogram, der dækker ethvert
behov. Se hele Honda motorcykelprogrammet
på www.honda-mc.dk.

Som en del af samarbejdet tilbyder vi dig også
en motorcykelforsikring gennem ForsikringsRådgiverne og QBE Danmark A/S som er Lloyd’s
forsikringsagentur i Danmark. Forsikringen kan du
få til en meget konkurrencedygtig pris – uanset din
alder og hvor mange år, du har kørt motorcykel.
Læs mere her i brochuren!

Derfor skal du vælge finansiering!
Det er de færreste, der selv har alle pengene til en
ny motorcykel. Som regel er den finansieret på
den ene eller anden måde. Hvorfor så ikke vælge
den finansieringspartner, der kan tilbyde dig de
bedste vilkår og fordele?

Der er masser af fordele, når du finansierer
gennem Honda MC Finans:
• Vi finansierer både nye og brugte motorcykler
•	Du handler kun ét sted – både køb, finansiering
og forsikring foregår hos din Honda forhandler – og
du får svar med det samme
•	Din Honda forhandler beregner hurtigt både
den månedlige ydelse, og hvor meget din motorcykel kan koste
•	Alle Honda forhandlere er klædt godt på til at
tale finansiering, så her kan du altid få råd og vejledning om både motorcykler og finansiering
•	Du har mulighed for at forsikre din motorcykel
på meget attraktive vilkår og til en særdeles
konkurrencedygtig pris
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Fast eller variabel rente

Ekstra udstyr

Du kan vælge din finansiering med enten fast eller
variabel rente. Det er helt op til dig. Med den faste
rente, ved du præcis, hvad du skal betale hver
måned og i hvor lang tid. Vælger du den variable
rente kan den månedlige ydelse eller løbetiden
ændre sig i takt med, at renten stiger eller falder.

Du har mulighed for at få medfinansieret ekstraudstyr på din nye motorcykel. Så bliver udgiften fordelt ud på den månedlige ydelse, og du mærker det
næsten ikke. På den måde kan du forkæle dig selv
og din motorcykel med lidt ekstra udstyr – uden at
belaste pengepungen.
Det kan også være, at det er dig og ikke kun din
motorcykel, der trænger til lidt nyt. Så har du også
muligheden for at finansiere udstyr til dig selv fx
hjelm og tøj. Det finansieres på et selvstændigt lån.
Spørg om muligheden for lån til personligt udstyr
hos din Honda forhandler.
Med Honda MC Finans er du med andre ord klædt
godt på til at opfylde drømmen om din næste motorcykel – hvis du vil vide mere om Honda MC Finans,
så kontakt din lokale Honda forhandler.
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Forsikring
Honda MC Finans tilbydes i samarbejde med
Rasmussen Forsikring, som er Lloyd’s forsikringsagentur i Danmark. Rasmussen Forsikring har
mange års erfaring med bl.a. forsikring af motorcykler og er i dag et af Danmarkes førende forsikringsagenturer. Samarbejdet gør det muligt
at tilbyde særdeles konkurrencedygtige priser
og fleksible vilkår.

Med en forsikring gennem Honda MC Finans
sikrer vi dig og din motorcykel, hvis uheldet er ude.
Du får masser af fordele med forsikringen:
•	Fastpræmieordning – der sker ingen præmieforhøjelse ved skade
•	Forsikringen kan tegnes som 18 årig/nystartet
(enkelte modeller undtaget)
• Ingen krav om monteret alarm eller GPS
• Der kræves kun fabriksmonteret startspærre
•	Du betaler kun én selvrisiko – også hvis en
skade både gælder kasko og ansvar
• Kun 10 % selvrisiko ved tyveri

Forhandler

