


Elektrické vozidlo Honda e Prototype, ktoré sa v momente stalo 
legendou, prináša výnimočnú víziu jazdy v 21. storočí.

Elektrický pohon ponúka tichú jazdu, okamžitý krútiaci moment, 
priamočiary výkon a zároveň prináša úspornú jazdu a nulové výfukové 
emisie. Model Honda e Prototype, ktorý bol vyvinutý z oceňovaného 

konceptu, je dokonale vyvážený tak, aby ste sa tešili z každodennej jazdy 
v meste, no rovnako pohodlný je aj na víkendové cesty.

SRDCOM MODERNÝ 
ELEKTROMOBIL,  
DUŠOU RETRO



PRAKTICKÝ NA KAŽDODENNÉ 
CESTOVANIE, ZÁŽITOK  

V KAŽDEJ ZÁKRUTE
Model Honda e Prototype má nízke ťažisko a pohon zadných 
kolies, vďaka čomu premení mestské ulice na vaše ihrisko – 

parkoviská ešte nikdy nepôsobili tak lákavo.

Vďaka rýchlej reakcii krútiaceho momentu budete prví vždy, 
keď zasvieti zelená. Výnimočné riadenie a tichá prevádzka 
vám umožnia nerušene prechádzať ulicami vášho mesta.



Elegantné línie a jemné farby vytvárajú lákavý interiér  
s pocitom pohodlia. Prvky odvážneho dizajnu, ako napríklad 
priestranná kabína a širokouhlá prístrojová doska, pôsobia 
prekvapivo moderne, no zároveň bezprostredne klasicky.

Krivky inšpirované automobilom Honda Civic prvej 
generácie osviežujú rozšírené oblúky, nízka karoséria  
a široký vzhľad. Nápadný profil vylepšuje dvojfarebná 
strecha, dynamicky pôsobiaca predná maska, dvere 

batožinového priestoru a osvetlené znaky. Hladký povrch  
a úzke medzery karosérie nemajú len estetický význam. 

Čisté línie zvyšujú aerodynamiku a vylepšujú jazdný výkon.

NÁPADNE ODLIŠNÉ, 
NÁDHERNE KLASICKÉ



ŠPIČKOVÁ 
TECHNOLÓGIA  

A NOVÁ DEFINÍCIA 
JEDNODUCHOSTI 

Technológia v modeli Honda e Prototype je elegantne 
jednoduchá a navrhnutá tak, aby plynulo prepojila váš život  

s vaším autom.

Displeje s dvojitou obrazovkou umožňujú intuitívne ovládanie 
celého radu inteligentných aplikácií a služieb. Parkovanie  

a manévrovanie uľahčuje kamerový systém, ktorý nahrádza 
zrkadlá kamerami s vysokým rozlíšením, ktoré rozširujú zorné 

pole a zlepšujú viditeľnosť.



ZAREGISTRUJTE SA, 
AK CHCETE DOSTÁVAŤ 

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Buďte medzi prvými, ktorí ukážu správnu 
cestu a prinesú skutočnú zmenu pre budúce 
generácie. Keď sa tento túžobne očakávaný 

elektromobil od spoločnosti Honda začne 
predávať v priebehu roka 2020, jeho cieľom 

bude pomôcť v rozvoji elektromobility. 
Zaregistrujte sa a neujdú vám žiadne novinky:

www.honda.sk/cars/world-of-honda/newsletter-
registracia.html

ODPÚTAJTE SA OD TRADÍCIÍ, 
PRIPOJTE SA K NABÍJACEJ SIETI

Môžete ísť kamkoľvek a kedykoľvek.

S dojazdom viac ako 200 km je model Honda e Prototype ideálny na každodenné 
dochádzanie aj na víkendové dobrodružstvá. Možnosť rýchleho nabíjania umožňuje 

nabiť až 80 % kapacity akumulátora už za 30 minút, vďaka čomu môžete ľahko predĺžiť 
cestovanie do väčších vzdialeností.

Nabíjací port so skleneným krytom víta vodiča LED osvetlením, ktoré ho informuje  
o stave nabitia, zatiaľ čo jeho umiestnenie v strede kapoty umožňuje ľahký prístup  

a pripojenie k jednej z dobíjacích staníc v rýchlo sa rozširujúcej európskej sieti.

http://www.honda.sk/cars/world-of-honda/newsletter-registracia.html
http://www.honda.sk/cars/world-of-honda/newsletter-registracia.html
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Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda e Prototype. Obrázky sú ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo  
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny a chyby sú vyhradené.

Jazdite bezpečne Pozorne si prečítajte používateľskú príručku • Dobre sa zoznámte s novým automobilom a jeho schopnosťami • Sústredenie pomáha predvídať  
• Sledujte pohyb ostatných účastníkov premávky • Brzdite včas • Jazdite, len ak ste úplne fit a nikdy nie po požití alkoholu • Ohľaduplnosť a slušnosť sú známkou dobrého a skúseného vodiča 

Nevyhadzujte ma do koša. Venujte ma svojim priateľom alebo recyklujte.


