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Papirna masa za izdelavo tega papirja je iz lesa proizvedenega iz povsem
obnovljivih virov. Ne vrzite me v koš, prosim. Izročite me prijatelju ali me reciklirajte.

NOVE SMERNICE
Pri Hondi si vedno prizadevamo spremeniti stvari na bolje; trudimo se, da
bi bila tehnologija uporabna in ves čas iščemo načine, da je svet boljši za
vse nas.
Okoljski izzivi spodbujajo vse večje povpraševanje po čistem okolju za
življenje in delo, napredek tehnologije in umetne inteligence pa izboljšuje
naš način komunikacije. Zato smo se zavezali, da bomo do leta 2022
elektrificirali vse naše glavne modele ter s tem zagotovili večje prihranke,
nižje emisije in čistejše okolje za vse nas. Kajti ljudje so tisti, ki so vedno v
središču vsega, kar delamo.
Nova Honda e je avtomobil, ki je zasnovan in oblikovan za sodobno
življenje. To je avtomobil, ki brez težav združuje vse vidike življenja s
pametno povezljivostjo in varnostjo. Ima športni značaj, hkrati pa nudi
izjemno raven udobja. In seveda je to avtomobil, ki ne proizvaja nič
emisij*. Dobrodošli v naslednji generaciji vozil.

* Nič emisij med vožnjo
Prikazani model je Honda e Advance v barvi Platinum White Pearl.

USMERJENA K
POENOSTAVITVI
Honda e bo s svojo preprosto, a izredno lepo zasnovo in
prijazno osebnostjo pritegnila pozornost povsod, kamor se
boste odpravili. Gladke linije poudarjajo njen videz, hkrati pa
zmanjšajo zračni upor in izboljšajo učinkovitost vozila.
Preprost, toda eleganten videz Honde e smo dosegli tudi s
pomočjo številnih zunanjih posebnosti. Sprednji žarometi,
radarski senzor in naprej usmerjena kamera so vgrajeni v
eno samo ploščo. Dve kompaktni kameri z visoko ločljivostjo
nadomeščata običajni klasični ogledali, eleganten in
brezhiben videz pa dopolnjuje zatemnjena steklena streha.
Ročaji sprednjih vrat so poravnani s karoserijo in izskočijo
ter se osvetlijo le, ko se približate avtomobilu; zadaj so
ročaji skriti v okenskem območju.

Prikazani model je Honda e Advance v barvi Platinum vvWhite Pearl.

USTVARJENA, DA
JE ELEKTRIČNA
Elektrika zagotavlja popolno energijo za mestno in primestno vožnjo. Je
čista, učinkovita in ustvarja dinamično zmogljivost z nič emisijami.
Nova Honda e je bila zasnovana z namenom, da je električna, zato pri njej
glede dinamike in vodljivosti ni bilo treba odstopati od nobenih načel. Moč
prihaja iz kompaktne 35,5 kWh litij-ionske baterije, ki poganja zadnja kolesa
preko električnega pogonskega sistema, ki je bil razvit izključno za Hondo e.
Popolnoma napolnjena baterija ima doseg do 222 km*, kar je več kot dovolj
za vse, ki imate opravke v mestu in njegovi okolici. Zmogljivost in domet sta
ves čas največja zaradi pametnega sistema, ki ohranja baterije na optimalni
delovni temperaturi.

50:50
Optimalna porazdelitev
teže 50 : 50 in nizko težišče
za stabilno in uravnoteženo
podvozje.

POGON NA
ZADNJA KOLESA
Zadaj nameščen
močan električni
motor poganja
zadnji kolesi.

ZANESLJIVA MOČ
Kompaktna 35,5 kWh litij-ionska
baterija je hlajena s tekočino, kar
maksimira njeno zmogljivost v
vseh vremenskih razmerah..
* Za več informacij o dosegu in drugih funkcijah se pozanimajte pri Honda pooblaščenem trgovcu.

Prikazani model je Honda e Advance v barvi Platinum White Pearl.

Honda e deluje kot vozilo s samodejnim menjalnikom,
vendar zaradi fiksno določenega razmerja, pritisk na
stopalko za plin omogoča nemoten in takojšen odziv.
Izhodna moč 154 KM in 315 Nm navora, ki sta usklajena s
porazdelitvijo teže 50 : 50 in nizkim težiščem, zagotavljata
športno, a udobno vožnjo. Če si želite bolj poživljajoče
izkušnje, preklop v način sport znatno poveča odziv in
pospešek.
Ob vklopu upravljanja vozila z enim pedalom je vožnja še
preprostejša, predvsem pa nudi večji užitek. Z uporabo
samo enega pedala lahko pospešujete in upočasnjujete,
tako da za vožnjo pritisnete nogo na stopalko in jo
dvignete za zaviranje. Tak način vožnje je neverjetno
preprost.
Prostora je v mestu malo, toda z rajdnim krogom le 4,3
m je Honda e zelo okretna in živahna, kot nalašč za ozke
in vijugaste ulice; z dodatno pomočjo Hondinega Parking
Pilot za parkiranje lahko kar najbolje izkoristite mesto in
uživate v vsaki vožnji.

RAJDNI KROG

4,3 METRA

Prikazani model je Honda e Advance v barvi Platinum White Pearl.

VAŠ PROSTOR
Vas in vaše potnike pričaka umirjena, prostorna in sodobna
notranjost. Urejena, a hkrati neverjetno preprosta zasnova
zagotavlja veliko prostora in popolno udobje, h kateremu
prispeva tudi vrhunski zvočni sistem. Površine iz prefinjenih
materialov, ki so prijetne na otip, voznika in potnike izolirajo od
vrveža mestnih ulic.
Edinstvena digitalna armaturna plošča polne širine ima pet
zaslonov in vas obvešča, zabava ter povezuje s stvarmi, ki jih
imate radi. Dva osrednja zaslona na dotik omogočata vozniku
in sopotniku, da hkrati dostopata do več informacij z možnostjo
preklapljanja zaslonov s preprostim potegom z enega zaslona
na drugega. Lahko ju celo poosebite z najljubšimi slikami, tako
da je kabina vedno vaš prostor, ne glede na to, kje se nahajate.

Prikazani model je Honda e Advance v barvi Platinum White Pearl.

NOTRANJE UDOBJE
Sodobno življenje temelji na udobni, odprti notranjosti in te
smernice so navdihnile tudi sedeže Honda e. Obloženi so
s trpežno tkanino, ki je mehka na dotik, in nudijo oporo ter
udobje, kakršnega bi si želeli v svojem domu. Zadnji sedeži
potnikom zagotavljajo veliko prostora za noge, po potrebi pa
se zložijo, s čimer se zagotovi dodaten tovorni prostor. Nad
glavami potnikov so premišljeno nameščene LED-lučke, ki
nudijo dobrodošlo dodatno osvetlitev.

Prikazani model je Honda e Advance v barvi Platinum White Pearl.

PREMIŠLJEN DIZAJN
Včasih so majhne stvari tiste, ki lahko naredijo veliko razliko. Vsaka podrobnost, od
videza in občutka ob dotiku gumbov do priročnih prostorov za shranjevanje, je bila
zasnovana z mislijo na vas. Prostor za shranjevanje mobilnega telefona je na primer
izdelan iz blaga, ki telefon ščiti pred morebitnimi poškodbami, vsak uporabnik pa ima
svoj vhod USB, tako da so vsi potniki lahko povezani s svojim svetom.
Sredinsko vzvratno ogledalo je mogoče uporabiti v običajnem širokokotnem načinu, a
če želite neoviran pogled, lahko preklopite v način kamere, ki zagotavlja jasno
digitalno sliko tudi ponoči. Vključuje tudi tehnologijo, ki zmanjša bleščanje
avtomobilskih žarometov. Običajna zunanja ogledala so zamenjana s kamerami visoke
ločljivosti, ki zagotavljajo jasno sliko na zaslonih v kabini tudi ponoči in v slabem
vremenu. Ker so kamere bolj kompaktne od običajnih vzvratnih ogledal, se prilegajo
širini avtomobila, s čimer zmanjšajo hrup in upor vetra, nadvse uporabne pa so tudi za
ozke ulice in parkirne prostore.

TEHNOLOGIJA
POLNJENJA
Polnjenje Honde e je preprosto, saj je polnilna točka nameščena na sredini
pokrova motorja in omogoča preprost dostop z obeh strani avtomobila.
Ima vgrajeno LED-lučko, ki jasno prikazuje stanje napolnjenosti, in
varnostno ključavnico, ki zagotavlja, da napajalnega kabla ni mogoče
odstraniti med uporabo. Kabel smo zasnovali celo tako, da je pod kotom
odmaknjen od avtomobila, da je med polnjenjem zaščiten lak.
Čas polnjenja je odvisen od vrste uporabljenega polnilnika, vendar lahko
s hitrim polnilnikom napolnite 80 % zmogljivosti v 31 minutah*, kar je manj,
kot je potrebno za polnjenje pametnega telefona.

JAVNO DC POLNJENJE
CCS2 50KW
31 MINUT*
80-ODSTOTNO
N A P O L N J E N A B AT E R I J A
JAVNO AC POLNJENJE
TIP 2 6.6KW
4 .1 U R E *
100-ODSTOTNO
N A P O L N J E N A B AT E R I J A

DO M AČ E AC P O LN JEN JE
T I P 2 2. 3 KW
18 U R *
10 0 - O DSTOT N O
N AP O LN JEN A B AT ERI JA

DOMAČE AC POLNJENJE
TIP 2 6.6KW
4 .1 U R E *
100-ODSTOTNO
N A P O L N J E N A B AT E R I J A

*Čas polnjenja se meri od prikaza opozorilne kontrolne lučke praznega akumulatorja.

VAŠA VARNOST
Nova Honda e vključuje vrsto naprednih varnostnih sistemov, vključno s sistemom Honda SENSING,
ki je bil zasnovan za pomoč pri vožnji in za vašo varnost ter varnost potnikov.
Zavorni sistem za ublažitev trkov
Če obstaja verjetnost trčenja z vozilom, pešcem ali
kolesarjem, vas sistem opozori, hkrati pa zmanjša
hitrost in s tem zmanjša resnost kakršnega koli trka.
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu
Kamera zazna rob cestišča, in če vozilo zaide proti
robu, sistem opozori na zapuščanje voznega pasu.
Avtomobil samodejno uporabi nežne popravke pri
krmiljenju, da vozilo ostane na voznem pasu.
Sistem prepoznave prometnih znakov
Sistem prepozna prometne znake in vozniku
posreduje podatke preko vizualnega zaslona.
Sistem sledenja voznem pasu
Zagotavlja manj stresno vožnjo zlasti na avtocestah,
tako da avtomobil ohranja na sredini voznega pasu.
Sistem je mogoče preglasiti z uporabo smernikov.

Prilagodljivi tempomat s sledenjem pri nizki
hitrosti
Prilagodljivi tempomat ohranja varno razdaljo do
spredaj vozečega vozila. Če namerava vozilo na
sosednjem pasu zapeljati pred vas, Honda to
predvidi in samodejno prilagodi hitrost –
nastavljeno hitrost doseže šele, ko nevarnost mine.
Tehnologija sledenja pri nizki hitrosti zazna, ali se
vozilo spredaj ustavlja, in samodejno upočasni
hitrost ter ustavi vozilo, če zavore niso uporabljene.
Samodejne dolge luči
Sistem zazna tako vozilo spredaj kot vozila, ki
prihajajo nasproti, in samodejno preklopi med
dolgimi in kratkimi lučmi.

Pametni omejevalnik hitrosti
Samodejno nadzoruje hitrost vozila, ki ne preseže
hitrosti, ki ste jo predhodno nastavili vi, ali hitrosti, ki
je omejena s prometnim znakom.
Poleg tega Honda e vključuje nove funkcije, ki so bile
posebej zasnovane z mislijo na mestno vožnjo.
Sistem obveščanja o speljevanju vozila spredaj
Opozori voznika, da se je vozilo spredaj pomaknilo naprej, vaše vozilo pa še vedno stoji.
Nadzor zaviranja pri nizki hitrosti
Sistem je kombinacija naslednjih funkcij:
FUNKCIJA ZAVIRANJA PRI NIZKI HITROSTI
Če ste blizu predmeta, ki ga med vožnjo z majhno
hitrostjo morda niste opazili, bo Honda e pred
zaviranjem v sili upočasnila in oddala zvočno ter
vidno opozorilo.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE SPELJEVANJA V
PRIMERU ZAZNANE OVIRE
Sistem vas opozori, če pritisnete na stopalko za
plin, ko je pred vami ovira, na primer stena.

Opomba: Funkcije Honda SENSING in preostali asistenčni sistemi so samo dopolnjujoči in ne preprečujejo trčenj v vsaki situaciji. Razmere med vožnjo so
nepredvidljive, zato je možno, da določen sistem ne bo deloval pravilno oziroma se ne bo aktiviral. Zato vas prosimo, da vozite varno in se med vožnjo
ne zanašate samo na omenjene sisteme. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo ali pa se posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem
Honda.

OBARVAJTE SI
ŽIVLJENJE

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Honda e je avtomobil z enkratno
osebnostjo. Vse, kar morate storiti, je,
da izberete barvo, ki ustreza vaši.

POGONSKI SKLOPI IN PAKETI OPREME

CHARGE YELLOW

Motor

BEV

BEV

BEV

Gnana kolesa

RWD

RWD

RWD

Število vrat

5

5

5

Naziv opreme

e

e Advance

e Advance+

Motor

BEV

BEV

BEV

Tip električnega motorja

DC

DC

DC

Lithium Ion

Lithium Ion

Lithium Ion

EV POGONSKI SKLOP IN SPECIFIKACIJE BATERIJE

Tip baterije
Kapaciteta pogonske baterije (kWh)
Domet (WLTP kombinirano)
Učinkovitost delovanja EV (kWh / 100 km)
Kapaciteta polnilnika
Število celic v bateriji

35,5

35,5

35,5

222 km

222 km

210 km

17,2

17,2

17,8

6,6kW AC

6,6kW AC

6,6kW AC

192

192

192

228,24

228,24

228,24

100kW/ 136KM

113kW/ 154KM

113kW/ 154KM

315 Nm

315 Nm

315 Nm

0 → 100 km/h (sekunde)

9

9

9

Največja hitrost (km/h)

145

145

145

Dolžina (mm)

3.894

3.894

3.894

Širina karoserije (mm)

1.752

1.752

1.752

Širina skupaj z vzvratnima ogledaloma (mm)

1.752

1.752

1.752

Višina - brez tovora (mm)

1.512

1.512

1.512

Medosna razdalja (mm)

2.538

2.538

2.538

Kolotek spredaj (mm)

1.523

1.523

1.513

Kolotek zadaj (mm)

1.516

1.516

1.506

Oddaljenost od tal -z voznikom (mm)

145

145

145

Obračalni krog - karoserija (m)

9,2

9,2

9,2

Obračalni radij - središče koles (m)

4,3

4,3

4,3

Zavrtljaji volana med skrajnima položajema

3,1

3,1

3,1

Število sedežev

4

4

4

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Zadnja klop na
mestu & do okna

171

171

171

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Zadnja klop
zložena & do okna

571

571

571

Prostornina prtljažnika (v litrih, VDA metoda) - Zadnja klop
zložena & do stropa

861

861

861

1.514

1.527

1.527-1.543

Teža baterije (kg)

ZMGOGLJIVOSTI
Največja moč elektromotorja (kW/KM)
Največji navor elektromotorja (Nm)

DIMENZIJE

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

PROSTORNINE

MASE
Lastna masa (kg)
Največja dovoljena masa (kg)
Največja dovoljena obremenitev preme - Spredaj/Zadaj (kg)
Največja dovoljena obremenitev strehe (kg)

1.855

1.870

1.870

870/1.000

875/1.005

875/1.005

-

-

-

Fiksno razmerje

Fiksno razmerje

Fiksno razmerje

MENJALNIK
Tip menjalnika

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Kombinirana poraba energije (kWh/100 km) 17,2 -17,8; izpusti CO2
pri kombinirani vožnji (g/km): 0. Brez izpustov CO2 med vožnjo.
Vrednosti so bile pridobljene na podlagi preizkusnega postopka WLTP
in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva
in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe
vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. . Vse pravice
pridržane. Pridržujemo si pravico do napak.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete
v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah
onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na
prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

