TRZECI
RAZ
Z RZĘDU

KOLORY NADWOZIA

CHARGE YELLOW

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian
parametrów technicznych, wyposażenia oraz specyfikacji pojazdów wyszczególnionych w tej ulotce. Ulotka oraz wszelkie zawarte w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Indywidualne uzgodnienia dotyczące ceny, parametrów technicznych, wyposażenia oraz specyfikacji pojazdu następują
w umowie jego sprzedaży. Gwarancja zostaje udzielona w momencie zakupu pojazdu a jej warunki zostają określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

KIERUNEK: PRZYSZŁOŚĆ
Nowa Honda e to samochód zaprojektowany i ukształtowany przez miasto, dostosowany do
nowoczesnego trybu życia. Samochód, który płynnie łączy wszystkie aspekty Twojego życia
z nowoczesnymi, inteligentnymi technologiami łączności. Samochód, któremu nadaliśmy sportowy
charakter, jednocześnie zapewniając zaskakująco wysoki poziom komfortu. I oczywiście samochód
w pełni elektryczny i zeroemisyjny*. Witamy w świecie pojazdów nowej generacji!

SYSTEM BOCZNYCH KAMER
ZAMIAST LUSTEREK

LUSTERKO WSTECZNE
Z ZINTEGROWANYM WYŚWIETLACZEM

WYSUWANE
KLAMKI DRZWI

ZINTEGROWANE
PRZEDNIE REFLEKTORY

DWUEKRANOWY SYSTEM MULTIMEDIALNY
HONDA CONNECT DUAL SCREEN
*Zerowa emisja podczas jazdy. Na zdjęciach w biuletynie: Honda e Advance w kolorze Platinum White Pearl.

DOSTĘP DO USŁUG ŁĄCZNOŚCI PRZEZ
APLIKACJĘ MY HONDA+

WYPOSAŻENIE
Honda e
Advance
Bezpieczeństwo

BEV
Automatyczna
RWD

Przednie poduszki powietrzne SRS

♦

Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera

♦

Boczne poduszki powietrzne (przód)

♦

Kurtyny powietrzne (przód i tył)

♦

Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami

♦

Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego

♦

ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu

♦

EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania

♦

BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych

♦

VSA - System kontroli stabilności jazdy

♦

HSA - System wspomagania ruszania pod górę

♦

DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach

♦

ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu

♦

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix

♦

ZAAWANSOWANE SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA HONDA SENSING
System ostrzegania przed kolizją

♦

System ograniczający skutki kolizji

♦

System utrzymywania na pasie ruchu

♦

System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu

♦

System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu

♦

Inteligentny ogranicznik prędkości

♦

Inteligentny tempomat adaptacyjny

♦

System rozpoznawania znaków drogowych

♦

Podążanie przy niskiej prędkości

♦

System powiadomiania o ruchu poprzedzającego pojazdu

♦

System aktywnego sterowania silnikiem
elektrycznym ograniczający skutki kolizji

♦

Funkcja hamowania podczas jazdy z małą prędkością

♦

System monitorowania martwego pola
widzenia w lusterkach

♦

System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania

♦

Automatyczny system alarmowy E-Call

♦

Zabezpieczenia
Immobilizer

♦

System alarmowy ze zdalnym sterowaniem

♦

System dostępu bezkluczykowego

♦

Półka bagażnika

♦

Czujnik przechyłu

♦

Wnętrze
Szara tapicerka materiałowa

♦

Materiałowe panele wnętrza

♦

Skórzana kierownica

♦

Czarne, wewnętrzne klamki drzwi

♦

Wskaźniki i Obsługa
8,8-calowy kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy

♦

2 tryby jazdy do wyboru (normal i sport)

♦

Elektryczne wspomaganie kierownicy
- zmienne przełożenie układu kierowniczego

♦

Funkcja sterowania jednym pedałem (Single Pedal Control)

♦

Elektryczny hamulec ręczny

♦

Układ automatycznego utrzymania hamulca

♦

Manetki przy kierownicy do regulacji
rekuperacyjnego odzyskiwania energii z hamowania

♦

♦ Standard

Opcja - Niedostępne

Hon da e
Advance
Komfort i Udogodnienia

BEV
Automatyczna
RWD

Klimatyzacja automatyczna

♦

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu

♦

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

♦

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku

♦

Czujniki parkowania (4 x przód, 4 x tył)

♦

Czujniki parkowania (4 x przód, 4 x tył, 4 x boki)

♦

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Honda e
Advance
System Audio i Systemy Informacyjne

BEV
Automatyczna
RWD

Dwuekranowy system multimedialny Honda CONNECT Dual Screen*
z nawigacją Garmin (dwa 12,3-calowe, konfigurowalne
i niezależne ekrany dotykowe LCD, AM/FM, radio internetowe,
przeglądarka internetowa, Apple CarPlay, Android AutoTM)

♦

Bezprzewodowy Apple CarPlay

♦

Możliwość dostępu do Usług Łączności
w ramach aplikacji My Honda+

♦

♦

♦

Funkcja automatycznego opuszczania
i podnoszenia szyb przednich i tylnych

Odbiornik radia cyfrowego DAB+

♦

Wejście HDMI

♦

Zdalne domykanie szyb

♦

2 x USB z przodu†

♦

System bocznych kamer zamiast lusterek zewnętrznych

♦

2 x USB z tyłu

♦

Regulowane lusterko wsteczne z zintegrowanym wyświetlaczem

♦

Gniazdko 230V

♦

System kamer 360 stopni

♦

♦

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera

System audio premium
(łączna moc wyjściowa systemu - 376W) - 8 głośników***

♦

♦

Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

Sterowanie radiem z kierownicy

♦

♦

Gniazdo zasilania (przód)

Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)

♦

Uchwyty mocujące w bagażniku

♦

Nadwozie

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

♦

Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy i pasażera

♦

Konsola centralna ze schowkiem i uchwytem na kubek

♦

Podgrzewane przednie fotele

♦

Podgrzewana szyba przednia

♦

Podgrzewana kierownica

♦

System parkowania automatycznego Honda Parking Pilot

♦

Oświetlenie Zewnętrzne

Kamera cofania

♦

Przednie reflektory LED

♦

Schowek na kabel do ładowania pod podłogą bagażnika

♦

System automatycznych świateł drogowych

♦

Przednie światła przeciwmgielne LED

♦

Światła do jazdy dziennej LED

♦

Światła tylne LED

♦

Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home/Leaving Home)

♦

Oświetlenie Wnętrza
Oświetlenie do czytania

♦

Oświetlenie bagażnika

♦

Podświetlenie przestrzeni na nogi pasażerów z przodu

♦

Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu w podsufitce

♦

Podświetlenie kokpitu

♦

Oświetlenie wnęki pod konsolą centralną

♦

♦ Standard

Antena zintegrowana z szybą

♦

Emblemat "Honda e" z tyłu

♦

Wysuwane klamki drzwi w kolorze nadwozia

♦

Szklany, panoramiczny dach

♦

Przyciemnone szyby tylne

♦

Spojler pokrywy bagażnika

♦

Opcja - Niedostępne

*Łączność z przeglądarką internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Wifi lub mobilnego routera Wifi. Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu.
W celu uzyskania informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Funkcja przeglądarki internetowej działa wyłącznie po zatrzymaniu samochodu. Tylko model iPhone 5 i nowsze
z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby
korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™.
Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie.**Informacji na temat listy kompatybilnych telefonów Bluetooth™, procedur nawiązywania
połączenia oraz kompatybilność funkcji specjalnych udzieli najbliższy dealer Hondy.
†Należy zawsze korzystać z rekomendowanych urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie współpracować z systemem audio samochodu.
Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.

DANE TECHNICZNE
Honda e Advance
BEV
Automatyczna
RWD
Energia elektryczna

Silnik Elektryczny
Rodzaj zasilania
Typ silnika elektrycznego

Silnik elektryczny prądu stałego

Moc maksymalna (KM/kW)

154 / 113

Maksymalny moment obrotowy (Nm)
Napęd

2

1

315
Na tylną oś

Akumulator
Rodzaj

Litowo-jonowy

Napięcie nominalne (V)

355,2

Pojemność (kWh)

35,5

Liczba celi

192

Masa (kg)

228,24

Aktywny układ zarządzania temperaturą akumulatora
(aktywne ogrzewanie i schładzanie)

Skrzynia Biegów
Automatyczna ze stałym przełożeniem

3

♦

♦

Osiągi
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)

8,3

Prędkość maksymalna (km/h)

145

Poziom hałasu: podczas jazdy (dB)

67

Zużycie Energii i Zasięg*
Średnie zużycie energii - cykl mieszany (kWh/100km)

17,2 / 17,8*

Zasięg (WLTP) - cykl mieszany (km)

222 / 210*

Emisja CO 2 - cykl mieszany (g/km)

0

Ładowanie*
Ładowanie prądem przemiennym (typ wtyczki/maks kW)

Typ 2 / 6,6

Ładowanie prądem stałym (typ wtyczki/maks kW)

CCS / 100

Czas szybkiego ładowania - prąd stały
CCS2 50 kW do 80% (minut)

31

Czas ładowania - prąd przemienny
Typ 2 6,6 kW do 100% (godzin)

4,1

Czas ładowania - prąd przemienny
Typ 2 4,6 kW do 100% (godzin)

7

Czas ładowania - prąd przemienny
Typ 2 2,3 kW do 100% (godzin)

18,8

1

RÓWNOMIERNY ROZKŁAD MASY 50:50

2

NAPĘD NA TYLNĄ OŚ

3

KOMPAKTOWA MOC

Nisko położony środek ciężkości i perfekcyjny rozkład masy 50/50 sprawiają, że
Honda e zapewnia niespotykane, sportowe właściwości jezdne.

Potężny silnik elektryczny napędza tylne koła, aby zapewnić lepsze czucie
kierownicy podczas gwałtownego przyspieszania.

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 35,5 kWh jest chłodzony wodą, aby
utrzymać odpowiednią temperatuję zespołu baterii i zwiększyć ich wydajność przy
minimalizacji rozmiaru.

ŚREDNICA ZAWRACANIA

9,2 METRA

Koła i Opony
16” obręcze aluminiowe

♦

17" obręcze aluminiowe
Opony: przód 185/60 R16, tył 205/55 R16

♦

Opony: przód 205/45 ZR17, tył 225/45 ZR17
Zestaw naprawczy

1512 mm (wysokość)

♦

3894 mm (długość całkowita)

1752 mm (szerokość całkowita)

2538 mm (rozstaw osi)
♦ Standard

Opcja - Niedostępne

*Czasy ładowania są mierzone od momentu pojawienia się komunikatu o niskim poziomie baterii do pełnego jej naładowania (lub do 80%, jeśli tak napisano). *Średnie zużycie energii i zasięg zależy od wielkości koł, wartość
210 km zasięgu i 17,8 kWh/100km zużycia energii dotyczy wersji Honda e Advance z 17-calowymi kołami.
Dane dotyczące zasięgu i zużycia energii elektrycznej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników podczas jazdy, które zależą od wielu czynników, takich, jak naładowanie początkowe akumulatora, zamontowane
akcesoria (po zarejestrowaniu auta), zmiany pogody, styl jazdy i obciążenie pojazdu.

AKCESORIA

AKCESORIA DO ŁADOWANIA*

ŁADOWARKA HONDA POWER CHARGER

KABEL DO ŁADOWANIA MODE 3

OSŁONA PORTU ŁADOWANIA

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

PAKIET U.R.B.A.N.

NAKŁADKA SŁUPKA A

ZACZEP DO MONTAŻU BAGAŻNIKA
ROWEROWEGO Z 13-STYK. WIĄZKĄ**

WYGLĄD WEWNĘTRZNY

PANELE WNĘTRZA W KOLORZE
MIEDZIANYM

AKCESORYJNA TAPICERKA SKÓRZANA***

TWÓJ DEALER:

*Pełna oferta dostępnych ładowarek, kabli i innych akcesoriów do ładowania dostępna jest u najbliższego Dealera Hondy.
**Obowiązują ograniczenia związane z bezpieczeństwem korzystania z bagaznika rowerowego. Skontaktuj się z najbliższym
Dealerem Hondy, aby uzyskać szczegółowe informacje.
***Akcesoryjna tapicerka skórzana dostępna jest tylko w ramach opcji montowanych fabrycznie, w kolorach czarnym Midnight
Black lub brązowym Dark Brown. Akcesoryjna tapicerka to połączenie skóry nappa i szarej tkaniny - obejmuje przednie siedzenia
i 4 podłokietniki w panelach drzwi. Zagłówki tylnej kanapy wykonane są ze skóry nappa.
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