Cenik in oprema
Veljavnost cenika od 1.1.2022

CENIK NOVA HONDA E
Redni maloprodajni cenik
Moč motorja

Baterija

Cena z DDV

Cena z DDV
po subvenciji*

Honda e

100 kW / 136 KM

35,5 kWh

35.490 EUR

30.990 EUR

Honda e Advance

113 kW / 154 KM

35,5 kWh

38.490 EUR

33.990 EUR

Model

*Subvencijo v višini 4.500 EUR ponuja EKO sklad Republike Slovenije. Za podrobnosti o razpoložljivosti finančne spodbude obiščite:
www.ekosklad.si

Cenik doplačil in dodatne opreme
Prevoz in priprava vozila

160 EUR

Kovinska in biserna barva karoserije

550 EUR

Advance+ 43 cm (17") Aluminijasta platišča

700 EUR

Cenik dodatkov za polnjenje
Polnilni kabel Mode 2 (P-EVSE – 220V vtičnica 10A) - 5 m

Serijsko

Polnilni kabel Mode 3 (1-fazni, 32A) - 5 m & vreča za shranjevanje

330 EUR

Polnilni kabel Mode 3 (3-fazni, 32A) - 6,5 m & vreča za shranjevanje

390 EUR

Zaščitni pokrov polnilnega priključka

119 EUR

INFORMACIJE O GARANCIJI, CENAH IN OPREMI
Cena vključuje paket storitve Honda asistenca (24 brezplačna pomoč na cesti) in 3 letno garancijo ali do 100.000 km (kar preteče prej) na
celotno vozilo. Garancija električnega pogona znaša 5 let ali 100.000km (kar preteče prej). Garancija na pogonsko baterijo znaša 8 let ali 160.000
km (kar preteče prej). Opis opreme je informativen. Svetujemo vam, da se o podrobnejših lastnostih posameznega avtomobila posvetujete s
svojim prodajalcem. Cene so informativne in vključujejo 22% DDV in davek na motorna vozila. Pridružujemo si pravico do sprememb cen in
nivoja serijske opreme, ne da bi o tem obvestili potencialne kupce.

SEZNAM OPREME
Honda e
Vožnja in tehnologija
Izbira voznega načina – Normal & Sport
Obvolanski ročici za upravljanje regenerativnega
zaviranja
Single-pedal vozni način (zaviranje in pospeševanje samo
s stopalko za plin)
Električna parkirna zavora s samodejno Brake Hold
funkcijo
Elektronski krmilni sistem z variabilnim krmilnim
razmerjem
40,6 cm (16˝) aluminijasta platišča
Pnevmatike spredaj 185/60R16, zadaj 205/55R16
Varnost
Čelni varnostni zračni blazini SRS za voznika in sovoznika
(sovoznikova z možnostjo izključitve)
Bočni zračni blazini spredaj
Zračni zavesi - stranski za prvo in drugo vrsto
Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
Pomoč za speljevanje v klanec (HSA)
Elektronska ojačitev zavorne sile (BA)
Nadzor stabilnosti vozila (VSA)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Opozorilo padca tlaka v pnevmatiki (DWS)
Opozorilni vklop smernikov pri zaviranju v sili (ESS)
Samozatezni varnostni pasovi (ELR) spredaj in zadaj
ISOFIX vpetje otroškega sedeža
Aktivna vzglavnika na prednjih sedežih
Sistem za klic v sili (e-Call)
Honda SENSING
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW) z zavornim
sistemom za preprečitev/ublažitev naleta (CMBS)
Inteligentno prilagodljiv aktivni tempomat (i-ACC) s
sistemom sledenja pri nizki hitrosti
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)
Sistem za sledenje voznemu pasu (LKAS)
Nadzor pred zapustitvijo vozišča
Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)
Sistem obveščanja o speljevanju vozila spredaj
Sistem za preprečevanje speljevanja v primeru zaznane
ovire (pred in za vozilom)
Inteligentni omejevalnik hitrosti (ISL)
Zaščita
Alarmni sistem
Elektronska blokada zagona motorja
Pokrivalo prtljažnega prostora
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
Notranjost in oblazinjenje
Usnjen volanski obroč

Oblazinjenje iz visokokakovostne tkanine
Okrasni paneli v imitaciji lesa
Klavirsko črne notranje kljuke vrat
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Osvetlitev prtljažnega prostora
Osvetljeni kozmetični ogledalci v senčnikih
Ambientalna osvetlitev notranjosti (voznikov in
sovoznikov prostor za noge ter stropne lučke)
Lučka za branje (spredaj in zadaj)
Volan nastavljiv po višini in globini
Dodatni prostor pod dnom prtljažnika
Udobje in koristna oprema
Klimatska naprava - samodejna
Kamera za vzvratno vožnjo
Parkirni senzorji spredaj
Parkirni senzorji zadaj
Ogrevani prednji sedeži
Pametni ključ za odklepanje in zagon
Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev
Električno pomična stekla spredaj in zadaj
Upravljanje oken z daljinskim ključem
Multimedija in komunikacije
Voznikov 22.4 cm (8,8˝) multi-infomacijski zaslon
Honda Dual Screen DA (2x 31,24 cm) prilagodljiva
zaslona z integrirano GARMIN Navigacijo
Apple CarPlay & Android Auto (Razpoložljivost je predmet
sprememb in se razlikuje glede na trg)

Naprava za prostoročno telefoniranje (Bluetooth)
Multimedijski priključki (2 x USB, HDMI)
AM / FM / DAB radio
6 zvočnikov (180 W)
Volanski gumbi za avdio sistem in Bluetooth
Električna vtičnica spredaj (12V)
2x USB vtičnica v drugi vrsti (za polnjenje elektronskih
naprav)
Zunanjost
Digitalna stranska ogledala - Prikaz slike stranskih kamer
na dveh 15.24 cm (6˝) zaslonih
Steklena panoramska streha
Spojler na vratih prtljažnika
Zunanje luči
LED žarometi (kratek in dolg snop)
Dnevne LED luči (DRL) integrirane v prednja žarometa
Samodejni vklop/izklop žarometov (senzor svetlobe)
Sistem podpore dolgih luči (HSS)
LED sprednje meglenke
LED zavorne luči
Časovni vklop/izklop žarometov (funkcija ob
prihodu/odhodu)

Honda e Advance
Vožnja in tehnologija

Udobje in koristna oprema

113kW zmogljiv e-Motor

Digitalno notranje sredinsko vzvratno ogledalo

Honda SENSING

Kamere za 360 stopinjski pregled okolice vozila (tudi iz
ptičje perspektive)

Sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem kotu (BSI)
Sistem za opozarjanje na prečni promet za vozilom
(CTM)
Notranjost in oblazinjenje
Ogrevan volanski obroč

Honda Parking Pilot - Sistem samodejnega parkiranja
vozila
Ogrevano vetrobransko steklo
MULTIMEDIJA IN KOMUNIKACIJE
230-voltna vtičnica pod armaturno ploščo za napajanje
zunanjih naprav

INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE EMERGIJE IN EMISIJAH
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.
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. 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.
†Poraba goriva, CO2 izpusti in mase vozila so izmerjeni v skladu z EC direktivami. Realna poraba in CO2 izpusti se lahko glede na način vožnje, stanja
vozne podlage in prometa, vremenskih razmer ter splošnega stanja vozila in opreme vozila razlikujejo od tukaj navedenih uradnih vrednosti. V primeru
mase vozila, navedeni podatki veljajo za osnovni model s standardno opremo. Dodatna oprema lahko poveča lastno maso vozila in zmanjša nosilnost

