
Cenník



Model Motor Výkon (kW/k) Kombinovaná spotreba 
(kWh/100 km) Emisie CO2 (g/km) Cena*  

(EUR)

Honda e Advance - 16" Elektromotor 113/154 17,2 0 39 290 €

Honda e Advance - 17" Elektromotor 113/154 17,8 0 39 290 €

Modelový rok 2023, platnosť od 1. 1. 2023
Platí pre vozidlá dodané do 31. 3. 2023

Honda e Advance 16" Honda e Advance 17"
Bezpečnostné prvky

SRS airbag vodiča ♦♦ ♦♦

SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie ♦♦ ♦♦

Bočné airbagy vpredu ♦♦ ♦♦

Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny ♦♦ ♦♦

Protiblokovací brzdový systém (ABS) ♦♦ ♦♦

Stabilizačný systém ♦♦ ♦♦

Asistent pre rozjazd do kopca ♦♦ ♦♦

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦♦ ♦♦

Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení ♦♦ ♦♦

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá) ♦♦ ♦♦

eCall ♦♦ ♦♦

Pokročilý systém podpory riadenia

Honda SENSING
 – Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
 – Systém pre zmiernenie následkov nehody
 – Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu
 – Inteligentný obmedzovač rýchlosti
 – Inteligentný adaptívny tempomat
 – Systém pre zmiernenie rizika opustenia komunikácie
 – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – Systém upozornenia na pohyb vozidla vpredu
 – Ovládanie riadenia akcelerácie pre zmiernenie následkov nehody
 – Protikolízny systém pri nízkej rýchlosti
 – Asistent pre pomalú jazdu v kolóne

♦♦ ♦♦

Systém pre elimináciu mŕtveho uhla ♦♦ ♦♦

Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku ♦♦ ♦♦

Ochrana vozidla

Alarm ♦♦ ♦♦

Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start) ♦♦ ♦♦

Funkcie a technológie

Služby konektivity ♦♦ ♦♦

Multiinformačný prístrojový panel (farebný displej TFT-LCD) ♦♦ ♦♦

Aktívny elektrický posilňovač riadenia ♦♦ ♦♦

Elektrická parkovacia brzda ♦♦ ♦♦

Sedadlá

Textilný interiér ♦♦ ♦♦

Vyhrievané predné sedadlá ♦♦ ♦♦

Balík služieb Cena

Základná konektivita 
S aplikáciou My Honda+ získate prístup k on-line službám a funkciám, napríklad k diaľkovému odomykaniu
a zamykaniu dverí, k virtuálnej palubnej doske či možnosti pozvať ďalších vodičov.

Aktivačný poplatok 39 EUR 
(Prvá aktivácia zadarmo)

Bezpečnosť a cestovanie 
Vďaka zónovému monitorovaniu (geofencingu), plánovaču trás, vyhľadávaču vozidla a digitálnym
asistenčným službám získate kľud na duši, nech už sa vyberiete kamkoľvek.

29 EUR / 12 mesiacov 
(Prvý rok zadarmo)

Digitálny kľúč 
Používajte namiesto štandardného diaľkového ovládača svoj smartfón.  
Odomykajte, zamykajte a štartujte svoje auto pomocou mobilného telefónu.

49 EUR / 12 mesiacov 
(Prvý rok zadarmo)

Osobný asistent Honda 
Komunikujte s palubným asistentom s umelou inteligenciou. Príkazom „OK Honda“ otvoríte prostredie  
kontextových dialógov, pomocou ktorých si budete môcť napríklad naplánovať cestu.

49 EUR / 12 mesiacov

Viac informácií na www.honda.sk/my-honda-plus alebo u dealera vozidiel Honda.

Cenník / prehľad výbavy

*Uvedené odporúčané ceny sú vrátane 20% DPH a nezahřňajú náklady na dopravu vo výške 360 EUR. Konečnú cenu vrátane všetkých vedľajších nákladov si overte u svojho autorizovaného predajcu.



Honda e Advance 16" Honda e Advance 17"
Sedadlá

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ♦♦ ♦♦

Zadné sklopné sedadlá ♦♦ ♦♦

Komfort a pohodlie

Automatická klimatizácia ♦♦ ♦♦

Kožený volant ♦♦ ♦♦

Vyhrievaný volant ♦♦ ♦♦

Vyhrievané čelné sklo ♦♦ ♦♦

Elektrické ovládanie okien - automatizované (vpredu aj vzadu) ♦♦ ♦♦

Ovládanie okien pomocou kľúča ♦♦ ♦♦

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ♦♦ ♦♦

Vnútorné spätné zrkadlo s projekciou cez kameru ♦♦ ♦♦

Osvetlenie interiéru

Osvetlenie batožinového priestoru ♦♦ ♦♦

Osvetlenie interiéru (predné a zadné) ♦♦ ♦♦

Lampička na čítanie (predná) ♦♦ ♦♦

Ambientné osvetlenie interiéru ♦♦ ♦♦

Audio a komunikácia

Multimediálny LCD displej s navigáciou Honda Dual Screen DA (2x 12“) ♦♦ ♦♦

DAB rádio ♦♦ ♦♦

Vstup HDMI ♦♦ ♦♦

Vstup USB 4x ♦♦ ♦♦

6 reproduktorov (180 W) – –

8 reproduktorov (376 W) - Premium Audio ♦♦ ♦♦

Subwoofer ♦♦ ♦♦

Ovládanie autorádia na volante ♦♦ ♦♦

Zásuvka 230 V - 1500 W ♦♦ ♦♦

Bluetooth Hands Free ♦♦ ♦♦

Výbava exteriéru

Metalický alebo perleťový lak 660 € 660 €

Mikroanténa integrovaná v okne ♦♦ ♦♦

Panoramatické strešné okno ♦♦ ♦♦

Tmavé bočné a zadné sklá ♦♦ ♦♦

Vonkajšie kľučky vo farbe vozidla ♦♦ ♦♦

Spojler piatych dverí ♦♦ ♦♦

Stierače s dažďovým senzorom ♦♦ ♦♦

Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) ♦♦ ♦♦

Honda Parking Pilot ♦♦ ♦♦

Systém kamier namiesto vonkajších spätných zrkadiel ♦♦ ♦♦

Zadná parkovacia kamera ♦♦ ♦♦

Zadný stierač ♦♦ ♦♦

Vonkajšie osvetlenie

LED svetlomety ♦♦ ♦♦

Automatické prepínanie diaľkových svetiel ♦♦ ♦♦

Automatické spínanie svetiel pri zotmení ♦♦ ♦♦

Predné hmlové svetlá - LED ♦♦ ♦♦

Denné svietenie - LED ♦♦ ♦♦

Funkcia "Coming/Leaving Home" (časové spínanie svetiel) ♦♦ ♦♦

Kolesá

16" kolesá z ľahkých zliatin ♦♦ –

17" kolesá z ľahkých zliatin – ♦♦

Sada na opravu pneumatiky ♦♦ ♦♦

♦♦  štandardná výbava    –  nie je v ponukeCeny a špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo ich meniť bez predchádzajúceho upozornenia!

Prehľad výbavy



Honda e Advance 16" Honda e Advance 17"

Pohon

Pohonná jednotka Elektromotor Elektromotor

Pohon kolies 2 (zadné) 2 (zadné)

Výkon

Maximálny výkon motora  - kW (k) 113 (154) 113 (154)

Maximálny krútiaci moment motora - Nm 315 315

Maximálna rýchlosť (km/h) 145 145

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 8,3 8,3

Hladina vonkajšieho zvuku vozidla za jazdy (dB) 67 67

Spotreba podľa WLTP

Spotreba - kombinovaná (kWh/100 km) 17,2 17,8

Dojazd (km) 222 210

Emisie CO2 (g/km) 0 0

Maximálny nabíjací výkon striedavým prúdom (AC) 6,6 kW 6,6 kW

Kapacita batérie (kWh) 35,5 35,5

Rozmery

Dĺžka vozidla (mm) 3.894 3.894

Šírka vozidla (mm) 1.752 1.752

Šírka vozidla - vrátane späťných kamier (mm) 1.752 1.752

Výška vozidla (mm) 1.512 1.512

Rázvor náprav (mm) 2.538 2.538

Rozchod kolies vpredu (mm) 1.523 1.513

Rozchod kolies vzadu (mm) 1.516 1.506

Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 145,2 145,2

Polomer otáčania - obrysový 4,6 4,6

Polomer otáčania - stredový 4,3 4,3

Objemy

Počet miest na sedenie 4 4

Objem batožinového priestoru (l) 171 171

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po hranu okien (l) 571 571

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po strechu (l) 861 861

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg) 1.617 1.617

Maximálna hmotnosť (kg) 1.870 1.870

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) – –

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) – –

Maximálne zaťaženie strechy (kg) – –

Kolesá - pneumatiky a disky kolies

Rozmer diskov a pneu Predné: 185/60R16 
Zadné: 205/55R16

Predné: 205/45ZR17 
Zadné: 225/45/ZR17

Sada na opravu pneumatiky ♦♦ ♦♦

Ceny a špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky. Výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia. 
Odporúčané ceny s DPH. Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené. 

♦♦  štandardná výbava     
–  nie je v ponuke
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Technické špecifikácie

www.honda.sk

8 rokov jazdy bez starostí s Honda Premium Quality 
Honda verí v kvalitu svojich automobilov, takže štandardnou zárukou to pre vás nekončí. Z tohto dôvodu ponúkame ku každému  
novému automobilu vernostný program Honda Premium Quality, čo je dodatočný servisný program nad rámec štandardnej záruky.
Podrobnosti o programe Honda Premium Quality získate u predajcu alebo na www.honda.sk
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