HELT ELEKTRISK
REN DESIGN
Nya helelektriska Honda e är en vinnande kombination av dynamisk prestanda, förstklassig
komfort och nyskapande teknik. Det här är inte en prototyp, utan en dröm som har
blivit verklighet.
Honda e – en bil skapad för det moderna urbana livet – är följsam och livlig, enkel men
samtidigt sofistikerad och kompakt men ändå rymlig. Den här bilen är ren körglädje,
naturligtvis helt utan utsläpp.

Modellen som visas genomgående är Honda e Advance i kulör Platinum White Pearl.

Kombinationen av avskalad design och avancerad teknik går igen i varje liten detalj.
HD-kamerorna som ersätter sidospeglarna ger bättre sikt och gör bilen smalare.
Dörrhandtagen ligger slätt mot karossen men fälls ut när dörrarna ska öppnas eller stängas.
De främre strålkastarna, kamerorna och radarn är integrerade i en enhetlig design.

DITT UTRYMME
En rofylld plats i högkvalitativa material och färger
som är vilsamma för ögat. Bilens insida är ljus och
rymlig och utformad för maximalt utrymme och bästa
komfort. Den digitala instrumentpanelen, som täcker
hela bilens bredd, håller dig informerad, underhåller
dig och ser till att du är uppkopplad. Här har du intuitiv
kontroll över en mängd appar och tjänster.
Skärmarna på den digitala instrumentpanelen kan
dessutom individanpassas så att utrymmet alltid är ditt
eget, oavsett var du befinner dig.

UPPLEV
PRESTANDAN
El är den perfekta energikällan för stadskörning, och med en
effekt på över 150 hk och ett vridmoment på över 300 Nm
accelererar den här bilen jämnt och snabbt, utan att du
behöver byta växel. Den nästan helt jämna viktfördelningen
(50:50), den oberoende upphängningen och den låga
tyngdpunkten ger en responsiv och följsam körupplevelse.
Hos Honda e ligger fokus på bekväm och avkopplande
körning. Vill du ha en mer spännande upplevelse kan du
dock växla till sportläget och känna på den
ökade accelerationen.
Tack vare Single Pedal-systemet kan du dessutom både
accelerera och sakta in med en och samma pedal – trampa
ned foten när du vill gasa och släpp upp den när du vill
bromsa in. Enkelt! Det finns också en bromspedal som kan
användas vid behov.
Honda e har en svängradie på endast 4,3 m och är
därmed mycket lättmanövrerad i stadsmiljö. Och med
handsfreelösningen Parking Pilot kan du parkera i de allra
trängsta utrymmena utan problem.

SVÄNGRADIE

4.3 METER

LADDNINGSBAR KRAFT
Honda e har en räckvidd på upp till 22 mil, vilket är fullt
tillräckligt för en veckas stadskörning. Elsladden ansluts till ett
praktiskt ladduttag under huven. På uttaget sitter en tydlig LEDindikator som visar batteristatus. Med en snabbladdare kan du
ladda upp till 80 % kapacitet på 30 minuter*, mindre tid än det tar
att ladda en smartphone.
*Mer information om laddning av Honda e finns i de tekniska specifikationerna.

ALLTID
UPPKOPPLAD
Honda e är smart. Med appen My Honda+ kan du
kommunicera med den via din smartphone, oavsett var
du befinner dig. Där kan du bland annat schemalägga
laddningar, stänga bilens fönster eller förvärma kupén så
att du får ett varmt välkomnande kalla dagar. Du kan till
och med använda din telefon som digital nyckel för att
låsa och låsa upp bilen.
Röststyrda Honda Personal Assistant kan föra ett naturligt
samtal med dig och tillämpar kontextuell analys för att lära
sig vilka rekommendationer som är relevanta för just dig
utifrån dina specifika önskemål. Så om du behöver hjälp
med att kolla väderprognosen, hitta närmaste laddstation,
sätta på din favoritmusik eller välja restaurang är Honda
Personal Assistant redo att hjälpa till!

Honda e

Honda e Advance

35,5 kWh litiumjon
Fast utväxling

35,5 kWh litiumjon
Fast utväxling

Funktion och teknik
♦ Sidospeglar med kamera
♦ Elektronisk parkeringsbroms
med automatiskt bromslås
♦ Regenerativ styrning av bromseffekt
♦ Kompatibel med appen My Honda+
♦ Programmerbara klimatinställningar
♦ Programmerbar fördröjd laddning
♦ Enpedalskontroll
Komfort och trivsel
♦ Läderklädd ratt
♦ Automatisk klimatanläggning
♦ Eluppvärmda framsäten
♦ Laddkabeln förvaras under
bagageutrymmet
♦ Bakgrundsbelysning
♦ Mobiltelefonfack
♦ Backkamera
♦ Parkeringssensorer (fram och bak)
Ljud och kommunikation
♦ Honda CONNECT med HERE-navigering
(Två pekskärmar 12.3, FM/DAB digitalradio, Apple CarPlay, Android Auto,
internetradio, appintegrering och
internetsökning via Aha)
♦ Bluetooth handsfreetelefon
♦ 1 HDMI-ingång
♦ 4 USB-portar (2 fram, 2 bak)
♦ 6 högtalare
♦ Infotainmentstyrning på ratten

Hjul
♦ 16-tums lättmetallfälgar

Säkerhet
♦ Adaptiv farthållare med autobroms
♦ Kollisionsminimerande bromssystem
♦ Intelligent hastighetsbegränsare
♦ Körfältsassistans system
♦ System som minskar skaderisken vid
vägavkörning
♦ Trafikskyltsigenkänning
♦ System som meddelar när bilen framför
börjar köra
♦ Larmsystem och startspärr
♦ Smart dörröppning och start
Prestanda
♦ Bakhjulsdrift
♦ Viktfördelning 50:50
♦ Sportläge
♦ Vridmoment: över 300 Nm
♦ Uteffekt: 136 hk
♦ Räckvidd: upp till 22 mil

Utöver alla egenskaper i Honda e-utförandet
har Honda e Advance följande egenskaper:
Funktion och teknik
♦ Avisning på vindruta
♦ Honda Parking Pilot
Komfort och trivsel
♦ Rattvärme
♦ 230 V eluttag
♦ Premiumljud med 8 högtalare
(inklusive subwoofer)
♦ Särskild hårdvaruförstärkare (Slutsteg)
Hjul
♦ Välj mellan 16- eller 17-tums lättmetallfälgar

Säkerhet
♦ Backspegel med kamera
♦ Information om döda vinkeln
♦ Trafikövervakning från sidan

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Prestanda
♦ Två effektnivåer: 136 hk och 153 hk
♦ Imponerande vridmoment: 315 Nm

Batteri
♦ Batterityp: Litiumjon
♦ Batterikapacitet brutto: 35,5 kWh

Räckvidd och förbrukning
♦ Räckvidd: upp till 22 mil
♦ Elförbrukning (viktad): 18-20 kWh/100 km
♦ CO2-utsläpp (viktat): 0 g/km

Laddspecifikationer
♦ AC-laddning: 6,6 kW
♦ DC-laddning: 100 kW

Prestanda
♦ Uteffekt: över 153 hk

Exteriör
♦ Ladduttag
♦ Integrerad glasantenn
♦ Utfällbara dörrhandtag
♦ Takfönster
♦ Mörktonade bakrutor
♦ Spoiler bak
♦ Automatiska LED-strålkastare
♦ LED-varselljus
♦ Automatiskt helljussystem

Apple CarPlay är ett Apple Inc. varumärke, i U.S.A och i andra länder.
Bilden visar Honda e Advance i kulör Platinum White Pearl.
Ekonomi och utsläpp: Elförbrukning i kWh/100: kombinerad 20–18;
koldioxidutsläpp kombinerad (g/km): 0. Effektivitet: A+. Honda e
är ett batteridrivet elfordon som laddas via elnätet. Nollutsläpp
under körning. Den angivna räckvidden kanske inte motsvarar
resultaten vid faktisk körning eftersom dessa beror på en mängd
olika faktorer, t.ex. batteriets laddningsstatus vid start, monterade
tillbehör (efter registrering), väderförhållanden, körstil och bilens
last. Angivna siffror för effekt, utsläpp, bränsleförbrukning och
räckvidd är endast preliminära uppgifter och kanske inte motsvarar
de officiella (eller slutgiltiga) siffrorna för fordonet. Dessa uppgifter
tillhandahålls endast i informationssyfte och du bör inte förlita dig
på dem för jämförelse eller andra syften. Slutgiltiga/officiella siffror
kommer att presenteras innan några beställningar tas emot.

CHARGE YELLOW

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

HÅLL MIG
UPPDATERAD
Om du vill hålla dig uppdaterad om de senaste
nyheterna går du in på länken nedan
så hör vi av oss inom kort.
https://www.honda.se/cars/new/coming-soon/
honda-e/ev-register-interest/register-interest.html
PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

LEV LIVET I FÄRG
Honda e är en bil med tydlig personlighet.
Välj mellan fem unika färger och visa vem du är.

CRYSTAL BLACK PEARL

Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.
THHE20EILSE

