ÚPLNE ELEKTRICKÁ
ČISTÝ DIZAJN
Úplne nová, úplne elektrická Honda e je víťaznou kombináciou dynamického výkonu,
kultivovaného pohodlia a najmodernejšej technológie. Toto nie je prototyp, ale splnený sen.
Honda e, vytvorená pre mestský život, je obratná a temperamentná, jednoduchá, ale
sofistikovaná a napriek tomu kompaktná a priestranná. Poskytne vám čisté potešenie z jazdy
a samozrejme neprodukuje žiadne emisie.

Zobrazený je model Honda e Advance vo farbe perleťová White Pearl.

Kombinácia jednoduchosti dizajnu a pokročilej technológie je vidieť v každom detaile. Kamery
s vysokým rozlíšením nahradzujú spätné zrkadlá, čím zvyšujú viditeľnosť a zmenšujú šírku vozidla.
Kľučky sú v jednej rovine s karosériou a pri potrebe prístupu sa vyťahujú, zatiaľ čo predné svetlá,
kamery a radar sú integrované do jedného kompaktného dizajnu.

VÁŠ
PRIESTOR
Upokojujúci a vzdušný priestor, v ktorom boli použité
harmonické farby a kvalitné materiály.Je priestranný
a navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny priestor
a úplné pohodlie. Digitálna palubná doska po celej
šírke zabezpečuje potrebné informácie, zábavu
a spojenie s tým, ktoré máte radi. Poskytuje vám
intuitívne ovládanie celej škály inteligentných
aplikácií a služieb.
Obrazovky digitálnej palubnej dosky sa tiež dajú
prispôsobiť, takže kdekoľvek ste, vždy to bude váš
vlastný priestor.

UŽITE
SI VÝKON
Elektrina poskytuje dokonalú energiu na jazdu v meste
s výkonom až 154 koní a krútiacim momentom viac ako 315 Nm,
ktorý umožňuje okamžité a plynulé zrýchlenie bez potreby zmeny
prevodového stupňa. Takmer dokonalé rozloženie hmotnosti
50:50, nezávislé zavesenie a nízke ťažisko poskytujú pohotový
a agilný zážitok z jazdy. Honda e je zameraná na pohodlnú
a relaxačnú jazdu, ale ak chcete vzrušujúcejší zážitok, môžete
prepnúť do športového režimu, ktorý zvyšuje výkon pre
rýchlejšiu akceleráciu.
A čo viac, vďaka funkcii Single Pedal Control môžete zrýchľovať
a spomaľovať pomocou jedného pedálu, stlačením pedálu nohou
sa rozbehnete, a keď ju dáte dole, budete brzdiť. Jednoduché.
Je tu však stále aj brzdový pedál, ktorý môžete v prípade
potreby použiť.
Honda e je v meste veľmi ovládateľná vďaka polomeru otáčania
iba 4,3 m. Navyše, náš parkovací asistent „hands-free“ vám
pomôže dostať sa aj na najužšie miesta.

POLOMER OTÁČANIA

4,3 M

SILA ELEKTRICKEJ
ENERGIE
Honda e má dojazd až 220 km, čo poskytuje dostatočnú kapacitu
na týždennú mestskú jazdu. Nabíjací konektor sa nachádza
pod kapotou a obsahuje okamžitú indikáciu LED stavu batérie.
Pomocou rýchlonabíjačky môžete batériu nabiť až na 80 %
kapacity za 30 minút* – za kratší čas, aký je potrebné
na nabitie smartfónu.
* Viac informácií o nabíjaní modelu Honda e nájdete na strane technických údajov.

POCIT
PRIPOJENIA
Honda e je inteligentná, môžete s ňou komunikovať
na diaľku zo svojho smartfónu prostredníctvom našej
aplikácie My Honda+. Vďaka tomu môžete okrem iného
naplánovať časy nabíjania, zatvoriť okná vozidla alebo
vopred vykúriť interiér, ktorý vám v chladných dňoch
poskytne teplé privítanie. Svoj smartfón môžete
dokonca použiť aj ako digitálny kľúč
na uzamknutie a odomknutie vozidla.
Hlasom aktivovaný osobný asistent Honda
s vami môže viesť prirodzený rozhovor a vďaka
porozumeniu kontextu sa bude učiť, ako vám bude
ponúkať relevantné odporúčania na základe vašich
konkrétnych požiadaviek. Takže ak potrebujete zistiť,
aké bude počasie, nájsť najbližšiu nabíjaciu stanicu,
obľúbenú hudbu alebo vybrať reštauráciu, osobný
asistent Honda vám pomôže.

Honda e

Honda e Advance

35,5 kWh lítium-iónová
Pevný prevodový pomer

35,5 kWh lítium-iónová
Pevný prevodový pomer

Funkcie a technológia
♦ Kamerový systém bočných zrkadiel
♦ Elektronická parkovacia brzda
s automatickým podržaním brzdy
♦ Regeneračná regulácia brzdnej sily
♦ Kompatibilné s aplikáciou My Honda+
♦ Časovač aktivácie klimatizácie
♦ Časovač nabíjania
♦ Ovládanie jedným pedálom
Komfort a pohodlie
♦ Kožený volant
♦ Automatická klimatizácia
♦ Vyhrievané predné sedadlá
♦ Odkladací priestor nabíjacieho
kábla pod batožinovým priestorom
♦ Ambientné osvetlenie
♦ Vrecko na mobilný telefón
♦ Zadná parkovacia kamera
♦ Parkovacie senzory (predné a zadné)
Audio a komunikácia
♦ Systém Honda CONNECT s navigáciou
HERE (Dvojitá dotyková obrazovka 12,3",
FM/DAB digitálne rádio, Apple CarPlay,
Android Auto, internetové rádio,
integrácia s aplikáciou Aha
a prehľadávanie internetu)
♦ Telefón hands-free s rozhraním Bluetooth
♦ 1 x vstup HDMI
♦ 4 x USB (2 x predný, 2 x zadný)
♦ 6 reproduktorov
♦ Ovládanie informačného
panelu na volante

Kolesá
♦ 16" zliatinové kolesá
Bezpečnostné prvky
♦ Adaptívny tempomat s asistentom
pre pomalú jazdu v kolóne
♦ Systém pre zmiernenie
následkov nehody
♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
♦ Systém pre udržovanie
v jazdnom pruhu
♦ Systém pre zmiernenie rizika
opustenia komunikácie
♦ Systém rozpoznávania
dopravných značiek
♦ Systém upozornenia odjazdu
vpredu idúceho vozidla
♦ Alarm a imobilizér
♦ Inteligentné odomknutie
a naštartovanie
Výkon
♦ Zadný pohon
♦ Rozloženie hmotnosti 50:50
♦ Športový režim
♦ Krútiaci moment viac ako 300 Nm
♦ Výkon 136 koní
♦ Dojazd až 220 km

Obsahuje prvky výbavy Honda e a naviac:

TECHNICKÉ ÚDA JE

Funkcie a technológia
♦ Odmrazovanie čelného skla
♦ Parkovací asistent Honda

Výkon

Komfort a pohodlie
♦ Vyhrievaný volant
♦ Elektrická zásuvka 230 V
♦ Prémiové audio s 8 reproduktormi
(vrátane subwoofera)
♦ Zosilňovač
Kolesá
♦ Možnosť výberu 16" alebo 17" zliatinových kolies
Bezpečnostné prvky
♦ Kamerový systém vnútorného spätného zrkadla
♦ Systém pre elimináciu mŕtveho uhla
♦ Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku

♦ Výkon 136 alebo 154 koní
♦ Pôsobivý krútiaci moment 315 Nm
Batéria
♦ Typ batérie: lítium-iónová
♦ Celková kapacita batérie: 35,5 kWh
Dojazd a spotreba
♦ Dojazd až 220 km
♦ Spotreba elektrickej energie (vážená):
18-20 km/kWh
♦ Emisie CO2 (vážené): 0 g/km
Špecifikácia nabíjania
♦ Nabíjanie striedavým prúdom: 6,6 kW
♦ Nabíjanie jednosmerným prúdom: 100 kW

Výkon
♦ Výkon viac ako 154 koní

Exteriér
♦ Nabíjací port
♦ Anténa integrovaná v skle
♦ Vysúvacie dverové kľučky
♦ Panoramatická presklenná strecha
♦ Zatmavené zadné sklá
♦ Zadný spojler
♦ Automatické svetlomety LED
♦ Denné svietenie LED
♦ Automatická aktivácia
diaľkových svetiel
Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Zobrazené vozidlo je Honda e Advance v perleťovej farbe Platinum
White. Údaje o spotrebe a emisiách: spotreba energie v kWh/100:
vážená 20-18, emisie CO2 (g/km):0. Efektívnosť: A+. Honda e je
elektrické vozidlo s batériou, ktoré vyžaduje nabíjanie zo siete.
Nulové emisie pri jazde. Hodnoty dojazdu nemusia odrážať
skutočné výsledky z jazdy, ktoré budú závisieť od mnohých
faktorov vrátane počiatočného nabitia batérie, namontovaného
príslušenstva (po registrácii), zmien počasia, štýlov jazdy a
zaťaženia vozidla. Údaje o výkone, emisiách, spotrebe paliva
a dojazde sú iba predbežné údaje a nemusia odrážať oficiálne
(alebo konečné) údaje vyrobeného vozidla. Tieto údaje slúžia
iba na informačné účely a nemali by ste sa na ne spoliehať pri
porovnávaní ani v prípade iných účelov – konečné/oficiálne údaje
budú sprístupnené pred možnosťou objednania vozidla.

CHARGE YELLOW

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE

METALICKÁ MODERN STEEL

INFORMUJTE MA
Ak chcete byť informovaní o všetkých novinkách,
jednoducho kliknite na odkaz nižšie a čoskoro
sa vám ozveme.
ODOBERAŤ NEWSLETTER

PRÉMIOVÁ METALICKÁ CRYSTAL BLUE

OŽIVTE SVOJ
ŽIVOT FARBAMI
Honda e je auto s nepochybnou osobnosťou. Môžete
si vybrať z piatich osobitých farieb, aby ste mohli vyjadriť
svoju individualitu.

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda e. Obrázky sú ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny a chyby sú vyhradené.

09/19

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.
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