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U.R.B.A.N. PAKET - ČRN

Poudarite športno naravo svoje Honde z našim  

vznemirljivim naborom športnih in oblikovalskih možnosti.

ŠPORT & OBLIKA

Slike prikazujejo izbirna lita platišča 45,7 cm (17") E1702FR in E1702RR.

Paket s sijočimi črnimi oblogami, ki so referenca za koncept Urban EV,  

doda vaši Hondi e eleganten poudarek.  

Paket vključuje:  Zaščitne letve pragov, obrobe odbijačev in stranske zaščitne letve.  

Dodatki so na voljo tudi kot ločena dodatna oprema.

03



ZAŠČITNE LETVE PRAGOV

Te zaščitne letve pragov vašemu vozilu dajo osebni 

pridih. Izdelane so iz sijočega črnega aluminija, krasi pa 

jih privlačen logotip Honda e.  

Set vključuje: Sprednje in zadnje obrobe

SPREDNJA IN ZADNJA OBROBA ODBIJAČEV

Obroba odbijačev z zaključnim slojem v sijoči črni barvi  

vaši Hondi e doda estetski poudarek.

STRANSKE ZAŠČITNE LETVE

Stranske zaščitne letve z zaključkom v sijoči črni 

barvi so nadvse lepe.
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Paket s sijočimi črnimi oblogami z modrimi trakovi doda vaši Hondi e eleganten 

poudarek, ki je referenca za zasnovo Urban EV-ja.  

Paket vključuje:  Zaščitne letve pragov, obrobe odbijačev in stranske zaščitne 

letve. 

Dodatki so na voljo tudi kot ločena dodatna oprema.

U.R.B.A.N. PAKET - ČRN IN MODER

Slike prikazujejo izbirna lita platišča 45,7 cm (17") E1702FR in E1702RR. 05



SPREDNJA IN ZADNJA OBROBA ODBIJAČEV

Z zaključnim slojem v sijoči črni barvi in s poudarjenim 

modrim trakom vaši Hondi e dodajo  

estetsko prijazen poudarek.

STRANSKE ZAŠČITNE LETVE

Stranske zaščitne letve z zaključkom v sijoči črni barvi 

in z modrim poudarkom so nadvse lepe.

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV

Zaščitne letve pragov vašemu vozilu dajo osebni pridih. 

Oblikovani so iz sijočega črnega aluminija z modrim 

poudarkom in privlačnim logotipom Honda e. 

Set vključuje: Sprednje in zadnje obrobe
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NORDIJSKO SREBRN POKROV CMS

Novi pokrov CMS (sistema kamer v zrcalu)  

je zamenjal standardni pokrov CMS. Srebrna barva 

vaši Hondi e doda poseben eleganten poudarek.

SET NALEPK

Set nalepk doda vaši Hondi e športne in elegantne detajle.  

Nalepijo se na motorni pokrov in na vrata prtljažnika.

MODRI POKROV CMS

Novi pokrov CMS (sistema kamer v zrcalu) je zamenjal standardni 

pokrov CMS. Modra barva poudarja DNK Honde e  

in ji daje igriv pridih.
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NORDIJSKO SREBRN OKRAS SPREDNJE IN ZADNJE MASKE

Še dodatno poudari eleganten videz sprednje in zadnje maske vaše Honde e. 

Okras se izvrstno poda elegantni zasnovi avtomobila.

MODER OKRAS SPREDNJE IN ZADNJE MASKE

Še dodatno poudari eleganten videz sprednje in zadnje maske vaše Honde e. 

Okras se izvrstno vključuje v elegantno zasnovo avtomobila, hkrati pa mu daje  

igriv značaj.
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NORDIJSKO SREBRN OKRAS STEBRIČKA A

Okras stebrička A je nadomestil standardni stebriček A. 

Vaši Hondi e srebrna barva doda posebej dovršen poudarek.

MODER OKRAS STEBRIČKA A

Okras stebrička A je nadomestil standardni stebriček A. 

Modra barva poudarja DNK Honde e in ji daje igriv pridih.
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MODER SPODNJI SPOJLER

Ta spojler doda sprednjem delu avtomobila retro 

športni in igriv pridih.

ČRN SPODNJI SPOJLER

Ta spojler sprednjem delu avtomobila doda retro 

športni pridih.
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LITA PLATIŠČA BLUE 43,1 CM (17") 

Lita platišča 43,1 cm (17") E1701FR in E1701RR  

se ponašajo z odprtinami Gunpowder Black  

in površino diamantnega reza A.

LITA PLATIŠČA GUNPOWDER BLACK 43,1 CM (17") 

Lita platišča 43,1 cm (17") E1702FR in E1702RR  

se ponašajo z odprtinami Gunpowder Black in površino 

diamantnega reza A.

LITA PLATIŠČA WINTER 43,1 CM (17") 

Lita platišča winter 43,1 cm (17" E1703FR in E1703RR 

so polno pobarvana v barvi Titan silver.
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ZIMSKE PNEVMATIKE  
& PLATIŠČA

Z našo izbiro zimskih pnevmatik si zagotovite dober 

oprijem. 

Zimske pnevmatike so posebej zasnovane tako, da nudijo 

odličen oprijem pri temperaturah pod 7°C, kar optimizira 

upravljanje avtomobila in zmanjša zavorno razdaljo.

Zimske pnevmatike nudijo udobno izkušnjo vožnje in celo 

zmanjšajo cestni hrup. Torej se pravočasno pripravite na 

zimo in se o Hondinih originalnih zimskih pnevmatikah ter 

platiščih pozanimajte pri vašem trgovcu.



SPREDNJI IN ZADNJI ZAVESICI

Komaj opazne zavesice vaše vozilo ščitijo pred 

umazanijo in kamenčki. So odlična dolgoročna zaščita 

za vozilo. 

Set vsebuje štiri kose.

PREVLEKA VETROBRANSKEGA STEKLA

Prevleka ščiti vetrobransko steklo, bočna ogledala s kamero in sprednja stranska stekla pred slabim vremenom, ko je avtomobil parkiran zunaj.  

Krasi jo logotip Honda e.

RAZŠIRJENI PAKET ZAŠČITE

Nudi največjo zaščito vaše Honde e  

med vsakodnevno vožnjo.  

Paket vključuje:  Obojestranska preproga  

prtljažnika, sprednje in zadnje preproge, pokrov 

priključka za polnjenje in zaščitni sloj priključka za 

polnjenje.

ZAŠČITNI PAKET

Nudi resnično zaščito vaše Honde e.  

Paket vključuje:  Obojestransko  

preprogo prtljažnika, sprednje in zadnje preproge.

Bogata izbira dodatkov, zasnovana za vašo zaščito in 

zaščito vaše Honde e.

ZAŠČITA & 
VARNOST
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NOSILEC KOLES THULE – EASYFOLD

Nosilec koles Thule, ki ga je certificirala Honda, lahko prevaža dve kolesi in je preprost  

za namestitev. Zaradi lažjega dostopa se preklopi; ima sistem za zaklepanje proti kraji. 

Na voljo je s 13-pinskim vtikačem. 

Dobro izkoristite svoje življenje in dobro izkoristite svojo Hondo e.

PREVOZ
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SNEMLJIVA KLJUKA ZA NOSILEC KOLES 

S 13-PINSKIM OŽIČENJEM*

Komplet snemljive kljuke za nosilec koles je na voljo s 13-pinskim vtikačem  

in je izvrstna rešitev, v kolikor načrtujete kolesarski izlet. Komplet snemljive 

kljuke za nosilec koles je zasnovan za preprosto rokovanje; skladen je s strogimi 

varnostnimi predpisi Honde in z našimi nosilci za kolesa Thule.

OBOJESTRANSKA PREPROGA PRTLJAŽNEGA PROSTORA

Omogoča, da je prtljažnik vedno čist in brez prask.  

Nepremočljiva obojestranska preproga je oblikovana tako,  

da se odlično prilega površini, ki zaščito najbolj potrebuje.

Dobro izkoristite svoje življenje in dobro izkoristite svojo Hondo e.

* Utegnejo veljajo omejitve uporabe, zato se za več informacij obrnite na lokalnega prodajalca Honda.
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NOTRANJA PLOŠČA V BARVI BRONA

Naredite si prostor nekoliko bolj individualen in namestite 

privlačne notranje plošče, ki nadomeščajo standardno oblogo. 

Zgornji sloj ima bronasto strukturirano površino.

NOTRANJOST & UDOBJE
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SET NOSILCA TABLIČNEGA RAČUNALNIKA

Nosilec z osnovo naslonjala za glavo je prilagojen 

tabličnim računalnikom z dimenzijami  

od 18 do 30 cm. 

Zaradi prefinjene nastavljivosti ga je mogoče 

prilagoditi najboljšemu položaju gledanja.

SET OBEŠALNIKA ZA OBLEKE

S tem obešalnikom lahko brezskrbno hranite  

obleke, kajti ne bodo se pomečkale.  

S priloženo osnovo naslonjala za glavo  

se enostavno prilega, tako da lahko obesite plašč, 

suknjič ali poslovno obleko.

PREPROGE ELEGANCE

Elegantne in udobne preproge  

se do potankosti prilegajo, krasi pa jih  

znak Honda e.  

Set vključuje: sprednji in zadnji preprogi.

OSVETLITEV ZAŠČITE PRAGOV*

Zaščita pragov, ki jo osvetljuje moder logotip  

Honda e, je izdelana iz matiranega črnega 

anodiziranega aluminija.  

Vključuje: Osvetljen sprednji okras

OSVETLITEV KONZOLE*

Nežna notranja svetloba osvetljuje območje  

konzole in hkrati daje mehek sijaj notranjosti  

vašega avtomobila.

OTROŠKI SEDEŽI

Originalni otroški sedeži Honda nudijo vrhunsko 

zaščito otrokom od rojstva do 12. leta. Možnosti 

namestitve sta dve - s sistemom ISOFIX ali kot 

3-točkovni varnostni pas.

* Osvetlitev konzole ali osvetljena zaščita pragov sta na voljo tudi kot Osvetlitveni paket.  
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USNJENO OBLAZINJENJE - DARK BROWN

USNJENO OBLAZINJENJE - MIDNIGHT BLACK 17



SET USNJENIH BLAZIN - MIDNIGHT BLACK

Komplet dveh vrhunskih blazin dopolnjuje občutek 

udobja na kakovostno obdelanem usnju.

SET USNJENIH BLAZIN - DARK BROWN

Komplet dveh vrhunskih blazin dopolnjuje občutek 

udobja na kakovostno obdelanem usnju.

INDIVIDUALNO 
PRILAGAJANJE 

USNJENEGA 
OBLAZINJENJA

Je lahko kaj boljšega od notranjosti s kakovostnim usnjem? 

Vrhunsko oblazinjenje je kombinacija nape in sive tkanine – pokriva  

sprednja sedeža in štiri naslonjala za roke na vratih. V zadnjem delu vozila  

so naslonjala za glavo prav tako kombinirana z napo.

Originalno oblazinjenje odlikujejo za Hondo značilna kakovostna izdelava, 

vzdržljivost in vrhunska dodelava.
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Polnilnik Honda

Polnilnik Honda nudi polnilno zmogljivost do 22 kW trifazno in za hitrejše polnjenje doma enofazno 7,4 kW. 

Na voljo so tri različice, polnilnik Honda, S in S+, s pokrovi ali brez (odvisno od zakonodaje države). 

Prav tako sta na voljo za namene plačevanja skladni različici MID in M&E. Polnilnik Honda omogoča lastnikom Honde e, da v 4,1 ure* napolnijo 

do 100% zmogljivosti, z zagotovljenim tokom 32 A, ki je bistveno hitrejši kot v običajni stenski vtičnici. 

ELEMENTI POLNJENJA

* Čas trajanja, izračunan od vklopa kontrolne lučke na armaturni plošči z zahtevo polnjenja. 19



ZAŠČITNI SLOJ POLNILNE VTIČNICE

Sloj ščiti polnilno vtičnico na motornem pokrovu avtomobila  

in preprečuje praske, ki lahko nastanejo pri polnjenju.

POLNILNI KABEL MODE 2 (P-EVSE)

Prenosna oprema za polnjenje električnega vozila 

(P-EVSE) iz električnega omrežja. 

Vključena je zaščitna vreča za shranjevanje.

POLNILNI KABEL MODE 3

Polnilni kabel za priključitev vozila na polnilnik 

Honda ali javni polnilnik  

(na voljo sta 1- in 3-fazna različica). 

Vključena je zaščitna vreča za shranjevanje.

PODSTAVEK

Hondin polnilnik omogoča vrsto možnosti 

namestitve. Lahko je nameščen na 

visokokakovostnem podstavku iz nerjavnega 

jekla, ki je na voljo v treh različicah (enojna 

namestitev, dvojna namestitev spredaj-zadaj 

ali dvojna namestitev na trikotno podlago za 

sosednji parkirni mesti).

POKROV PRIKLJUČKA ZA POLNJENJE

Črn pokrov, narejen iz mehkega materiala, odpornega proti vodi*,  

ščiti področje polnjenja ob polnjenju v težkih vremenskih razmerah.  

Priložena je tudi vrečka za shranjevanje pokrova.

* Za pokrov ne jamčenja, da je povsem vodoodporen.
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NAROČANJE
Individualizirajte svojo Hondo e z originalnimi dodatki, ki so zasnovani in izdelani 

po enako zahtevnih standardih kot vsaka Honda. 

Dodatki so trpežni, varni in se zajamčeno prilegajo.

Vse, kar morate storiti, je, da izberete, kar vam ustreza.
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ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA DELA

U.R.B.A.N. Paket - Črn

Vključuje: Zaščitne letve pragov, 
obrobe odbijačev in stranske 
zaščitne letve

08E0P-TYF-UR04L

U.R.B.A.N. Paket - Črn in moder

Vključuje: Zaščitne letve pragov, 
obrobe odbijačev in stranske 
zaščitne letve

08E0P-TYF-UR03L

Set nalepk 08F30-TYF-600

Moder pokrov CMS 08R06-TYF-610

Nordijsko srebrn pokrov CMS 08R06-TYF-620

Moder okras sprednje in zadnje 
maske

08F21-TYF-600

Nordijsko srebrn okras sprednje in 
zadnje maske

08F21-TYF-600A

Moder okras stebrička A 08F34-TYF-610

Nordijsko srebrn okras stebrička A 08F34-TYF-620

ŠPORT & OBLIKA

OPIS ŠTEVILKA DELA

Sprednji spodnji spojler - moder 08F01-TYF-600

Sprednji spodnji spojler - črn 08F01-TYF-600A 

LITA PLATIŠČA

OPIS ŠTEVILKA DELA

Lita platišča Blue E1701FR 43 cm 
(17") - spredaj
Lita platišča Blue E1701FR 43 cm 
(17")  - zadaj
 

08W17-TYF-600

08W17-TYF-600A

Lita platišča Gunpowder Black 
E1702FR 43 cm (17") - spredaj
Lita platišča Gunpowder Black 
E1702RR 43 cm (17") - zadaj

08W17-TYF-600B

08W17-TYF-600C

Kolesne kapice - črne
Kolesne kapice - kromirane
Varnostne kolesne matice - krom
Varnostne matice platišč - črne
Varnostne matice platišč za 40,6 cm 
(16") - nizki tip

08W42-SZT-000
08W42-SP0-R00
08W42-SJD-602
08W42-T7S-600
08W42-TYF-600

Poosebite svojo Hondo e z izvirnimi dodatki.

NAROČANJE

Številke delov in vsebina se lahko spremenita.  
Za podrobnejše informacije vas prosimo, da se obrnete na krajevnega Hondinega prodajalca.23



NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS ŠTEVILKA DELA

Osvetlitveni paket

Vključuje: Osvetlitev zaščite pragov 
in osvetlitev konzole

08E0P-TYF-ILLU

Osvetlitev konzole 08E16-TYF-600

Osvetlitev zaščite pragov 08E12-TYF-600

Zaščitne letve pragov 08F05-TYF-600A

Set notranje plošče v barvi brona (s 
samodejnim parkiranjem)
Set notranje plošče v barvi brona 
(brez samodejnega parkiranja)

08Z03-TYF-KIT6A

08Z03-TYF-KIT6B

Preproge Elegance 08P15-TYF-610

Sprednji gumijasti preprogi
Zadnji gumijasti preprogi

08P18-TYF-610
08P19-TYF-610

Set nosilca tabličnega računalnika 08U08-E6J-610
08E08-E6J-610A

Set obešalnika za obleke 08U08-E6J-610
08E08-E6J-610B

NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS ŠTEVILKA DELA

Usnjeno oblazinjenje - dark brown 08Z01-TYF-620

Usnjeno oblazinjenje - midnight 
black

08Z01-TYF-610

Set usnjenih blazin - dark brown 08R63-TYF-G20

Set usnjenih blazin - midnight black 08R63-TYF-G10

Otroški sedež G0 Baby-Safe I-Size 08P90-TLA-600

Baby-safe I-Size Base 08P90-TLA-600A

Otroški sedež G1 Trifix I-Size 08P90-TLA-600B

Otroški sedež - 2/3 Kidfix -   
XP BOOSTER

08P90-TYF-600
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ZAŠČITA & VARNOST

OPIS ŠTEVILKA DELA

Zaščitni paket

Vključuje: Preproga prtljažnika, 
sprednje in zadnje preproge

08E0P-TYF-PRL

Razširjeni paket zaščite
Vključuje: Preprogo prtljažnika, 
sprednje in zadnje preproge, 
pokrov priključka za polnjenje in 
zaščitni sloj priključka za polnjenje.

08E0P-TYF-EPRL

Zaščita odbijača črna in modra 
(set za spredaj in zadaj)

08P03-TYF-600

Zaščita odbijača črna 
(set za spredaj in zadaj)

08P03-TYF-600A

Stranske zaščitne letve - črna in 
modra

08P05-TYF-600

Stranske zaščitne letve - črna 08P05-TYF-600A

Sprednji in zadnji zavesici 08P00-TYF-600

Prevleka vetrobranskega stekla 08P38-TYF-600

PREVOZ

OPIS ŠTEVILKA DELA

Nosilec koles Thule - EasyFold 08L14-E09-E00

Nosilec koles Thule - Coach 08L14-E09-C00

Snemljiva kljuka za nosilec koles s 
13-pinskim ožičenjem

08L92-TYF-K13P

Obojestranska preproga prtljažnika 08P11-TYF-610
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POLNJENJE

OPIS ŠTEVILKA DELA

Polnilni kabel Mode 2 (P-EVSE)

Tip 10 A E/G 90° EU
Tip 10 A UK
Tip 10A E/F 180° Norveška

08E70-TYF-G00A 
08E70-TYF-G00B
08E70-TYF-G00E

Polnilni kabel Mode 2 (P-EVSE)

8 A Švica
8 A Italija

08E70-TYF-G00D
08E70-TYF-G00F

Polnilni kabel Mode 2 (P-EVSE)

6 A Danska 08E70-TYF-G00C

Polnilni kabel način 3 (1-fazni) - 5 m
Polnilni kabel način 3 (3-fazni) - 
6,5  m

08E70-TYF-G00G

08E70-TYF-G00H

Polnilnik Honda
Polnilnik Honda 
s pokrovom

08E90-TYF-G00A

08E90-TYF-G00B

Polnilnik Honda S
Polnilnik Honda S s pokrovom
Polnilnik Honda S (MID)
Polnilnik Honda S (M&E)

08E90-TYF-G00C

08E90-TYF-G00D

08E90-TYF-G00G

08E90-TYF-G00J

Polnilnik Honda S+
Polnilnik Honda S+ s pokrovom
Polnilnik Honda S+ (MID)
Polnilnik Honda S+ (M&E)

08E90-TYF-G00E

08E90-TYF-G00F

08E90-TYF-G00H

08E90-TYF-G00K

POLNJENJE

OPIS ŠTEVILKA DELA

Enojni podstavek (za 1 polnilnik)

Dvojni podstavek (za 2 nasproti 
stoječa polnilnika)
Trikotni podstavek (za 2 polnilnika 
drug ob drugem)

08Z90-TYF-G00A

08Z90-TYF-G00B

08Z90-TYF-G00C

Zaščitni sloj polnilne vtičnice 08P48-TYF-600

Pokrov polnilnega priključka 08P35-TYF-600

Številke delov in vsebina se lahko spremenita.  
Za podrobnejše informacije vas prosimo, da se obrnete na krajevnega Hondinega prodajalca. 26


