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Honda i Glejbjerg byder ind til en weekend med spændende præmier 
 
 
Efter et 2007 år med fuld fart på salget hos Honda i Glejbjerg 
byder vi nu velkommen til det første Honda-arrangement i år. Det 
gør vi i takt med en udvidelse af modelprogrammet hvor den 
populære Civic nu kan fås på gule plader. 
 
”Der har været stor fokus på gulplade bilerne siden regeringen 
ændrede afgiften sidste år, mange kunder tror fejlagtigt at fordi afgiften 
er ændret er betingelserne for privatanvendelse ligeledes ændret. 
Reglerne er dog ret enkle. Du må bruge din gulpladebil til al den 
private kørsel, du har lyst til, blot momsen på bilen er betalt. Dertil 
kommer et årligt tillæg for privat anvendelse på kr. 5.040,- (for biler op 
til 3 tons totalvægt). For at vise, at du har ret til privat kørsel, skal bilen 
bære et mærkat med teksten ”Bilen må bruges privat” – dette mærkat 
tilsendes fra SKAT”. 
  
Et regnestykke, der ender i plus 
Regnestykket ser således ud for en Honda Civic 1.8 Sport: På gule plader koster den kr. 183.000,- inkl. 
moms, og dermed er den hele 87.000,- billigere end samme model på hvide plader. Den årlige afgift for 
gulplademodellen (vægtafgift + tillægsafgift) er kr. 6.850,- mod kr. 2.520,- på personbilen. Du betaler altså 
4.330,- ekstra om året, men har jo sparet hele 87.000,-, da du købte bilen.  
En Honda Civic på gule plader er altså en særdeles attraktiv mulighed, hvis du kan undvære bagsædet. 
  
Hos Honda-forhandleren har man allerede fået en del henvendelser fra interesserede kunder, og Keld vil 
ikke lægge skjul på, at han forventer, ”at flere kunder vil benytte denne mulighed for at spare mange penge. 
At pladerne er gule, ændrer nemlig ikke på det væsentlige; så længe der sidder et Honda-logo på 
frontgrillen, får du altid en smuk, sportslig og veludstyret bil”. 
 
De præcise besparelser på de enkelte modeller kan ses på www.honda.dk. 

 
 
 
Hos Honda i Glejbjerg byder vi 
velkommen den 1. + 2. Marts fra 
11.00-16.00 
Udover muligheden for en prøvetur i 
en vores spændende modeller  for 
kunderne denne weekend mulighed 
for at vinde store præmier. F.eks. en 
Rejse til New York eller hvad med 
Barcelona samtidig er der flere 
bærbare DVD afspillere på højkant. 
 
 
 

Civic fås nu på gule plader 


