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V spoločnosti Honda sa neustále usilujeme meniť 
veci k lepšiemu, využívať technológie tak, aby nám 
pomáhali a hľadať účinné spôsoby, ako robiť svet 
lepším pre všetkých.

Vzhľadom na problémy súvisiace so životným 
prostredím je čoraz dôležitejšie zachovávať čistotu 
prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme, zatiaľ čo 
pokrok v oblasti technológií a umelej inteligencie 
vedie k zdokonaľovaniu našej komunikácie. Preto 
sme sa zaviazali, že do roku 2022 budú všetky naše 
vozidlá elektrifikované, to znamená elektrické alebo 
hybridné, aby sme prispeli k zníženiu emisií  
a čistejšej budúcnosti pre všetkých. Pretože všetko, 
čo robíme, robíme pre ľudí.

ZMENA K EŠTE 
LEPŠIEMU
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04* Nulové emisie počas jazdy
Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.

Dizajn nového modelu Honda e je stvorený pre mesto a spôsob, akým 
žijeme náš každodenný život.  Vozidlo, ktoré elegantne spája všetky 
aspekty vášho života vďaka inteligentnej konektivite. Vozidlo so 
športovým charakterom, ktoré zároveň ponúka vysokú mieru pohodlia.  
A samozrejme, vozidlo s nulovými emisiami*. Vitajte v novej ére.
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V JEDNODUCHOSTI 
JE KRÁSA

Svojím nádherne jednoduchým dizajnom a priateľským 
vzhľadom pritiahne Honda e pozornosť všade, kde sa s ňou 
objavíte. Tento dizajn navyše dopĺňajú tie najnovšie inovácie 

a šikovné riešenia, ktoré robia model Honda e takým 
výnimočným. 

Jeho hladké krivky nielen zdôrazňujú celkový vzhľad vozidla, 
ale zároveň zlepšujú aerodynamiku a zvyšujú tým efektivitu.
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Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.



Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.08

Jednoduchý a nekomplikovaný vzhľad 
modelu Honda e bol dosiahnutý 

integráciou viacerých prvkov jeho 
exteriéru. Napríklad predné svetlomety, 
radarové snímače a kamery s viacerými 

pohľadmi sa všetky nachádzajú v prednom 
čiernom paneli, a podobne to vyzerá aj v 

zadnej časti vozidla. 

Tradičné bočné zrkadlá sú nahradené 
kompaktnými kamerami s vysokým 

rozlíšením, pričom dve zo štyroch ponúkajú 
360-stupňové zobrazenie. Celkový 

bezchybný dojem dopĺňa čierne tónovaná 
strecha.

INTEGROVANÝ 
DIZAJN



DIZAJNOVÉ DETAILY
Kombinácia jednoduchosti dizajnu a pokročilej technológie je vidieť v každom detaile. Kľučky predných 
dverí sú v rovine s karosériou a vysunú a rozsvietia sa len vo chvíli, keď sa priblížite k vozidlu. V zadnej 

časti sú kľučky zapustené v oblasti okien. 

Predné aj zadné svetlá majú viac funkcií, vrátane integrovaných smeroviek v kompaktnom dizajne. Po 
odomknutí vozidla vás svetlomety dokonca privítajú animáciou. Miesto na pripojenie nabíjačky umiestnené 

v strede kapoty je ľahko dostupné zo všetkých strán a pri používaní sa rozsvieti.
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STVORENÁ PRE 
ELEKTRINU

Elektrina je perfektným zdrojom na jazdu po meste, je čistá, efektívna a 
umožňuje dynamický výkon pri nulových emisiách. 

Nová Honda e bola od začiatku koncipovaná ako elektrické vozidlo, preto 
neboli potrebné žiadne kompromisy v oblasti dynamiky a ovládania. Zdrojom 

napájania je kompaktná lítium-iónová batéria s kapacitou 35,5 kWh,  
ktorá poháňa zadné kolesá prostredníctvom elektrického pohonu vyvinutého 

exkluzívne pre model Honda e. 

Pri plnom nabití má dojazd až do 222 km, čo úplne stačí, aby ste sa mohli 
v meste venovať všetkému, čo vás baví. Výkon a dojazd zostávajú stále na 
maxime vďaka nášmu inteligentnému systému, ktorý neustále zachováva 

optimálnu pracovnú teplotu batérií.

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.
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K O M P A K T N Ý  A K U M U L Á T O R
Kompaktná lítium-iónová batéria s kapacitou  

35,5 kWh je chladená kvapalinou, aby sa maximalizovala  
jej účinnosť a minimalizovala jej veľkosť.

Z A D N Ý  P O H O N
Zadné kolesá sú poháňané 

výkonným elektrickým motorom 
umiestneným vzadu.

5 0 : 5 0
Optimálne rozloženie  
hmotnosti 50 : 50 a nízke 
ťažisko zaručujú stabilitu a 
vyváženosť podvozku.



P O L O M E R  O T Á Č A N I A 
4 . 3  M E T R A

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.

Honda e nemá prevodovku a posiela výkon bezprostredne 
na kolesá. Stlačte plynový pedál a užívajte si silnú a 

plynulú dodávku výkonu až 154 koní a krútiaceho momentu 
315 Nm, ktoré v kombinácii s rozložením hmotnosti 50 : 50 
a nízkym ťažiskom zaručujú pohodlnú jazdu v športovom 
štýle. A ak chcete zažiť niečo extra, prepnite na športový 
režim, čím sa výrazne zvýši citlivosť plynového pedála a 

tiež dojem zo športovej jazdy.

Prepnutím na ovládanie jedným pedálom si zase môžete 
vychutnať pohodovejšiu a zábavnejšiu jazdu. Pomocou 

plynového pedála môžete pridávať a spomaľovať - 
stlačením pedála akcelerujete a zložením nohy z pedála 
zase brzdíte. Je to naozaj jednoduché a hlavne zábavné.

Hoci voľný priestor v meste býva obmedzený, s polomerom 
otáčania iba 4,3 m je Honda e veľmi dobre ovládateľná, 

takže sa skvele hodí do úzkych a kľukatých uličiek.  
S pomocou parkovacieho pilota Honda si môžete každú 

jazdu po meste vychutnať naplno.
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S pocitom, že ste pripojení a súčasťou všetkého, je 
život lepší. S modelom Honda e sa môžete hladko 

prepojiť so svetom vďaka našim najnovším inteligentným 
technológiám. Môžete s ním komunikovať na diaľku 

cez aplikáciu My Honda+ v smartfóne, ktorá vám okrem 
iného umožní rozvrhnúť časy nabíjania, zatvoriť okná 

na vozidle alebo zohriať interiér, aby ste sa v chladných 
dňoch dočkali príjemného privítania. Navyše môžete 

smartfón použiť ako digitálny kľúč* na zamknutie, 
odomknutie či dokonca naštartovanie vozidla. 

Funkcia osobného asistenta Honda* aktivovaná hlasom  
s vami dokáže komunikovať a na základe kontextuálneho 

porozumenia sa učí, ako vám poskytnúť relevantné 
odporúčania. Takže ak potrebujete zistiť, aké bude 
počasie, nájsť najbližšiu nabíjaciu stanicu, obľúbenú 

hudbu alebo vybrať reštauráciu, osobný asistent Honda 
vám pomôže.

PRIPOJENÍ K 
ŽIVOTU

* Balíček služieb Digitálny kľúč a Osobný asistent Honda je spoplatnený. Ďalšie informácie nájdete  
na www.honda.sk/my-honda-plus alebo kontaktujte svojho predajcu Honda e.

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.

1716



VÁŠ PRIESTOR

V pokojnom, priestrannom a modernom interiéri sa budete 
cítiť príjemne vy aj vaši spolujazdci. Neprekombinovaný a 

nádherne jednoduchý dizajn poskytuje maximálny priestor a 
pohodlie, v ktorom si môžete vychutnať prémiový audio systém. 
Prepracované materiály príjemné na dotyk vás doslova odizolujú 

od ruchu mestských ulíc.

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.
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BUĎTE V KONTAKTE
Jedinečná digitálna palubná doska cez celú šírku interiéru a piatimi obrazovkami vás informuje, 

zabáva a spája s vecami, ktoré máte radi. Poskytuje vám intuitívne ovládanie celej škály 
inteligentných aplikácií a služieb. Dve stredové 12,3” dotykové obrazovky umožňujú súbežný 
prístup vodiča a spolujazdca k rôznym informáciám s možnosťou prepínať medzi obrazovkami 

potiahnutím prsta. Tieto obrazovky si môžete dokonca individualizovať svojimi obľúbenými 
fotografiami, aby ste sa vždy cítili ako doma, nech ste kdekoľvek.

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.

APPLE CAR PLAY
S funkciou Apple CarPlay môžete využívať  

všetky aplikácie a funkcie telefónu na 
zabudovanom displeji vozidla.

NAVIGAČNÝ SYSTÉM
Posielajte navigačnému systému ciele zo svojho smartfónu cez 

aplikáciu My Honda+. Vaša Honda e tak bude vždy pripravená na 
ďalšiu jazdu a bude o krok pred premávkou.

2120 Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.



AKO V OBÝVAČKE

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.

Naše moderné životy sa sústreďujú okolo pohodlných 
otvorených interiérov a sedadlá v modeli Honda e sa 

inšpirovali práve týmto trendom. Sú potiahnuté poťahom 
so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu, ktorý je zároveň 

príjemne mäkký na dotyk, a sú natoľko pohodlné, že by 
ste ich prijali aj doma v obývačke. Zadné sedadlá ponúkajú 
úžasný priestor na nohy pre spolujazdcov, ale aj možnosť 

sklopenia a vytvorenia dodatočného nákladného priestoru. 
Okrem toho sú nad hlavou šikovne umiestnené  

bodové svetlá LED, ktoré spolujazdcom poskytujú  
dodatočné osvetlenie. 
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DÔMYSELNÝ DIZAJN
Tie najväčšie rozdiely pramenia často z najmenších detailov. Každý detail,  

od vzhľadu a prevedenia každého tlačidla až po umiestnenie praktických úložných 
priestorov, bol navrhnutý s ohľadom na vás. Napríklad priestor na odkladanie 

mobilného telefónu je potiahnutý látkou, ktorá ho má udržať stabilne na jednom mieste 
a zároveň ochrániť. Každý pasažier má k dispozícii vlastný USB port, aby mohli všetci 

zostať prepojení so svetom. 

KAMEROVÝ SYSTÉM BOČNÝCH ZRKADIEL
Tradičné spätné zrkadlá nahrádzajú kamery s vysokým rozlíšením, ktoré prenášajú jasný obraz na 
obrazovky vo vozidle, a to aj v noci a za zlého počasia. Keďže tieto kamery sú kompaktnejšie než 
tradičné spätné zrkadlá, znižujú aerodynamický hluk, odpor a umožňujú ľahšie manévrovanie v 

úzkych uličkách a pri parkovaní.

KAMEROVÝ SYSTÉM STREDOVÉHO ZRKADLA* 
Spätné zrkadlo má dvojitú funkciu. Možno ho použiť v režime 
bežného širokouhlého zrkadla, alebo ak chcete získať ničím 

neclonený výhľad, môžete ho prepnúť do režimu kamery  
s jasným digitálnym obrazom, dokonca aj v noci. Je tiež 

vybavené technológiou proti oslneniu od vzadu idúceho vozidla.

*Kamerový systém stredového zrkadla je dostupný pre model Honda e Advance.
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Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White

TECHNOLÓGIA 
NABÍJANIA

Nabíjanie modelu Honda e je mimoriadne jednoduché, keďže 
miesto na pripojenie nabíjačky sa nachádza v strede prednej kapoty 

a je ľahko dostupné zo všetkých strán. Je vybavené integrovanou 
LED kontrolkou, ktorá ukazuje stav nabitia a bezpečnostnou 
poistkou, aby nedošlo k vytiahnutiu napájacieho kábla počas 
nabíjania. Kábel sme dokonca navrhli tak, aby bol naklonený 

smerom od vozidla a nepoškodzoval pri nabíjaní lak karosérie. 

Dĺžka nabíjania sa líši v závislosti od použitej nabíjačky. Pomocou 
rýchlonabíjačky môžete nabiť až 80 % kapacity za približne  

30 minút, čo je menej, ako pri nabíjaní smartfónu. 

V E R E J N Ý  Z D R O J , 
J E D N .  N A PÄT I E

C C S 2  5 0 K W
3 1  M I N Ú T *

8 0 %  N A B I T I E

D O M Á C I  Z D R O J , 
S T R I E D .  N A PÄT I E 

T Y P  2  6 , 6  K W
4 ,1  H O D I N Y *

1 0 0 %  N A B I T I E

V E R E J N Ý  Z D R O J , 
S T R I E D .  N A PÄT I E  

T Y P  2  6 , 6  K W
4 ,1  H O D I N Y *

1 0 0 %  N A B I T I E

DOMÁCI  ZDROJ, 
STR IED.  NAPÄT IE  
TYP  2  2 ,3  KW 
18,8  HODINY *

100% NABIT IE

26

*Časy nabitia sa merajú od hodnoty, pri ktorej sa objaví výstražný indikátor nízkej úrovne nabitia až po úplné nabitie batérie.
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OCHRANA CESTUJÚCICH
Nová Honda e obsahuje viacero pokročilých bezpečnostných systémov vrátane technológie Honda 

SENSING, ktorá vám pomáha počas jazdy a chráni vás aj vašich spolujazdcov. 

Systém pre zmiernenie následkov nehody – 
ak existuje možnosť zrážky s vozidlom, cyklistom 
alebo chodcom, systém vás na to upozorní  
a zároveň zníži rýchlosť, aby minimalizoval intenzitu 
prípadného nárazu.

Systém pre zmiernenie rizika opustenia 
komunikácie – kamera rozpoznáva okraje 
vozovky, takže ak sa z nej vozidlo začne vychyľovať, 
ozve sa zvuková výstraha a vozidlo automaticky 
aplikuje mierne korekcie riadenia, aby sa zabránilo 
vybočeniu.
Systém rozpoznávania dopravných značiek – 
tento systém rozpoznáva dopravné značky a 
prenáša tieto informácie na displej.

Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu – 
 znižuje stres z riadenia, a to najmä na diaľnici tým, 
že udržuje vozidlo v strede jazdného pruhu. 
Deaktivuje sa v prípade použitia smerovky.

Inteligentný obmedzovač rýchlosti – 
Automaticky reguluje rýchlosť vozidla, ktorú 
nastavíte alebo sa riadi rýchlostnými obmedzeniami 
na dopravných značkách.
Adaptívny tempomat s funkciou asistenta 
pre pomalú jazdu v kolóne – 
adaptívny tempomat zachováva bezpečný odstup 
od vozidla pred vami. Ak sa chce vozidlo v susedom 
pruhu zaradiť pred vás, auto vybavené týmto 
systémom to predvída a automaticky upraví 
rýchlosť. Ak ste mimo nebezpečenstva, opäť obnoví 
nastavenú rýchlosť. Technológia Asistenta pre 
pomalú jazdu v kolóne rozpozná, že vozidlo pred 
vami zastavuje a ak nepoužijete brzdy, automaticky 
spomalí a zastaví.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel – 
rozpozná vozidlo pred vami vrátane protiidúcich 
vozidiel a automaticky prepne medzi diaľkovými a 
stretávacími svetlami.

Okrem toho je Honda e vybavená novými funkciami 
 vyvinutými špeciálne do mestských podmienok

Systém upozornenia na pohyb vozidla 
vpredu – upozorní vás, keď sa vozidlo pred vami 
pohne dopredu. Honda e vám potom oznámi, že 
cesta pred vami je voľná.

Ovládanie riadenia akcelerácie pre 
zmiernenie následkov nehody –  
systém vás v pomalej premávke upozorní, pokiaľ sa 
pred vami nachádza nejaký objekt a zošliapnete 
plynový pedál.

Protikolízny systém pri nízkej rýchlosti –  
pokiaľ sa priblížite k objektu, ktorý ste si počas 
jazdy nízkou rýchlosťou nevšimli, Honda e vás 
zvukovým a vizuálnym upozornením varuje a 
následne začne núdzovo brzdiť.
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VAŠA HONDA E
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SPESTRITE  
SI ŽIVOT CHARGE YELLOW METALICKÁ MODERN STEEL

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

Honda e je auto s jedinečnou 
osobnosťou. Preto si vyberte farbu, 
ktorá zodpovedá vášmu vkusu.

METALICKÁ PREMIUM CRYSTAL BLUE

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE
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PRAHOVÉ LIŠTY
Dodajú vášmu vozidlu jedinečný vzhľad a zároveň chránia 

prah dverí pred poškodením a poškriabaním. Sú vyrobené z 
lesklého čierneho hliníka a obsahujú výrazné logo Honda e. 

Sada obsahuje: predné a zadné lišty.

LIŠTY PREDNÉHO A ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
Lišty nárazníkov majú okrem ochrannej funkcie aj 
estetický rozmer. S lesklou čiernou povrchovou 

úpravou.

BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY
Bočné ochranné lišty skvelo vyzerajú a navyše majú 
ochrannú funkciu. Sú vyrobené z materiálu odolného 
voči nárazom s lesklou čiernou povrchovou úpravou a 

chránia vozidlo pred poškodením.

U.R.B.A.N. BALÍK – ČIERNY

Tento balík dodá vášmu modelu Honda e ešte štýlovejší charakter. Lišty po obvode 
vozidla poskytujú dodatočnú ochranu a pripomínajú model Urban EV Concept.  

Balík zahŕňa: prahové lišty, lišty nárazníkov a bočné ochranné lišty. Balík U.R.B.A.N. 
je dostupný aj v čiernej s modrým dekórom. 

Tieto položky sú k dispozícii aj ako samostatné príslušenstvo.

Zdôraznite športovú povahu svojej Hondy e pomocou nášho 
jedinečného dizajnového príslušenstva.

SPORT & DESIGN

Vozidlo na obrázku má voliteľné 17“ kolesá z ľahkých zliatin E1702FR a E1702RR.
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17" KOLESÁ Z ĽAHKÝCH ZLIATIN,  
MODRÉ

17“ kolesá z ľahkých zliatin E1701FR a E1701RR sa 
vyznačujú prvkami vo farbe Gunpowder Black, 

diamantom rezaným povrchom a modrými linkami.

17" KOLESÁ Z ĽAHKÝCH ZLIATIN, 
GUNPOWDER BLACK

17“ kolesá z ľahkých zliatin E1702FR a E1702RR sa 
vyznačujú prvkami vo farbe Gunpowder Black a 

diamantom rezaným povrchom.

POLEPY
Tento balíček čiernych polepov dodá modelu Honda e športový a ešte štýlovejší nádych. 

Určené na kapotu a dvere batožinového priestoru.

ČIERNY PREDNÝ SPODNÝ SPOJLER*

Tento spojler dodáva prednej časti vozidla 
športový nádych  v retro dizajne.

KRYTY BOČNÝCH KAMIER NORDIC SILVER*

Tieto kryty bočných kamier v striebornej farbe Nordic 
Silver pôsobia na modeli Honda e mimoriadne štýlovo a 

nahrádzajú štandardné kryty.

DEKORÁCIA A-STĹPIKA NORDIC SILVER*

Táto dekorácia v štýlovej striebornej farbe nahrádza  
štandardný kryt A-stĺpika.

*Kryt A-stĺpika, kryt bočných kamier a predný spodný spojler sú dostupné aj v modrej farbe.



38 39

OBOJSTRANNÁ ROHOŽ
Chráňte priestor na nohy pred nečistotami a škrabancami. Táto vode odolná 

obojstranná rohož perfektne zakryje tie najzraniteľnejšie miesta.

SÚPRAVA INTERIÉROVÝCH  
DEKORAČNÝCH PANELOV, BRONZOVÁ

Dodajte svojmu interiéru individuálny charakter pomocou týchto 
atraktívnych interiérových panelov, ktoré nahrádzajú štandardné 
obloženie. Vrchná vrstva je štruktúrovaná a má bronzovú farbu.

INTERIÉR A POHODLIENOSIČ BICYKLOV

Užívajte si život naplno vďaka  
výnimočnému modelu Honda e.

ODNÍMATEĽNÝ DRŽIAK NOSIČA BICYKLOV*
Je vybavený 13-kolíkovým zapojením a predstavuje skvelé riešenie, 

ak plánujete výlet s bicyklami. Tento držiak nosiča bicyklov je 
jednoduchý na manipuláciu, spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky 

spoločnosti Honda a je kompatibilný s nosičom bicyklov Thule. 

*Môžu platiť obmedzenia použitia, viac informácií vám poskytne váš predajca značky Honda.
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KOŽENÉ ČALÚNENIE – ČIERNE

PODSVIETENÉ PRAHOVÉ LIŠTY*
Tieto podsvietené prahové lišty z anodizovaného matného 

čierneho hliníka s modrým podsvietením loga Honda e chránia 
vnútorný prah dverí pred poškodením a poškriabaním.  

Sada obsahuje: podsvietené prahové lišty predných dverí.

PODSVIETENIE KONZOLY*
Pridaním decentného interiérového osvetlenia 
dosiahnete podsvietenie oblasti konzoly, ktoré 

jemne rozžiari celý interiér vozidla.

ROZŠÍRENÝ OCHRANNÝ BALÍK 
Tento balík poskytuje maximálnu ochranu vášho Honda e. 

Balík obsahuje: obojstrannú rohož, predné a zadné gumové 
rohože, kryt veka portu nabíjania a ochrannú fóliu pre nabíjací port.

OCHRANNÝ BALÍK 
Tento balík zabezpečí vyššiu ochranu vášho modelu Honda e. 

Balík obsahuje: obojstrannú rohož, predné a  
zadné gumové rohože.

KOŽENÉ 
ČALÚNENIE

Čo môže byť lepšie ako kožený interiér na mieru? Toto 
prémiové čalúnenie, tvorené kombináciou kože napa a sivej 
látky, je použité na predných sedadlách a opierkach na ruky 
na všetkých 4 dverách. Opierky hlavy v zadnej časti sú tiež 

potiahnuté kožou napa. 

Toto originálne čalúnenie sa vyznačuje kvalitou, odolnosťou a 
prémiovou povrchovou úpravou, typickou pre značku Honda.

*Podsvietenie konzoly a podsvietené prahové lišty sú dostupné aj v rámci balíka osvetlenia Illumination.
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NABÍJAČKA HONDA POWER CHARGER
Nabíjačka Honda Power Charger má kapacitu nabíjania až 22 kW pri trojfázovom a až 7,4 kW pri jednofázovom nabíjaní. K dispozícii sú  

tri varianty, Honda Power Charger, S a S+. Dostupné sú tiež varianty vyhovujúce smerniciam MID a M&E pre spoplatnené nabíjanie.  
S nabíjačkou Honda Power Charger môžu majitelia svoj model Honda e nabiť na 100 % kapacity už za 4,1 hodiny* (pri napájaní na 32 A),  

čo je výrazne rýchlejšie ako pri použití štandardnej zásuvky. 

PRÍSLUŠENSTVO PRE NABÍJANIE

*Čas počítaný od chvíle, kedy sa na palubnej doske objaví výstražný indikátor nízkej úrovne nabitia.
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OCHRANNÁ FÓLIA NABÍJACIEHO PORTU
Táto fólia chráni nabíjací port na kapote vozidla,  

aby počas nabíjania nedošlo k poškrabaniu.

KRYT VEKA NABÍJACIEHO PORTU
Čierny kryt vyrobený z mäkkého vode odolného materiálu 
chráni miesto pripojenia nabíjačky pri nabíjaní v náročných 
podmienkach. Dodáva sa spolu s vrecúškom na odloženie 

krytu, keď sa nepoužíva.

KÁBEL 2 (P-EVSE)
Prenosné napájacie zariadenie pre elektrické  
vozidlá (P-EVSE) na nabíjanie vozidla zo siete.
Dodáva sa s ochranným odkladacím vreckom.

KÁBEL 3 OBOJSTRANNÝ TYP 2
Nabíjací kábel na pripojenie vozidla k nabíjačke 
Honda Power Charger alebo verejnej nabíjacej 

stanici (k dispozícii je 1-fázový a 3-fázový 
variant).

Dodáva sa s ochranným  
odkladacím vreckom.

STOJAN
Pre nabíjačku Honda Power Charger možno 

použiť rôzne konfigurácie. Možno ju nainštalovať 
na stojan z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej 

ocele, ktorý je dostupný v 3 variantoch (jedna 
nabíjačka, dve nabíjačky chrbtom k sebe a 

dve nabíjačky na trojuholníkovom stojane pri 
parkovaní vedľa seba). 



Funkcie a technológie
♦ Kamerový systém bočných zrkadiel
♦ Elektronická parkovacia brzda s
 automatickým podržaním brzdy
♦ Nastavenie intenzity rekuperácie  
 pri brzdení
♦ Kompatibilné s aplikáciou My Honda+
♦ Časové nastavenie zapnutia klimatizácie
♦ Časové nastavenie nabíjania 
♦ Ovládanie jedným pedálom

Komfort a pohodlie
♦ Kožený volant
♦ Automatická klimatizácia
♦ Vyhrievané predné sedadlá
♦ Uloženie nabíjacieho kábla pod 
 batožinovým priestorom
♦ Osvetlenie interiéru
♦ Vrecko na mobilný telefón
♦ Zadná parkovacia kamera
♦ Parkovacie senzory (predné a zadné)

Audio a komunikácia
♦ Systém Honda CONNECT s navigáciou 
 HERE (Dvojitá dotyková obrazovka 12,3,  
 FM/DAB digitálne rádio, Apple CarPlay, 
 Android Auto™, internetové rádio, 
 integrácia aplikácie Aha™možnosť 
 surfovania po internete)
♦ Telefón hands-free s  
 rozhraním Bluetooth™

♦ 1 x vstup HDMI
♦ 4 x port USB (2 x predný, 2 x zadný)
♦ 6 reproduktorov
♦ Ovládanie informačného  
 panelu na volante

Exteriér
♦ Nabíjací port
♦ Anténa integrovaná v skle
♦ Vysúvacie kľučky dverí
♦ Panoramatické strešné okno

♦ Tmavé bočné a zadné sklá
♦ Zadný spojler
♦ Automatické svetlomety LED
♦  Denné svietenie LED
♦ Automatické prepínanie  
 diaľkových svetiel

Kolesá

♦ 16” zliatinové kolesá

Bezpečnostné prvky
♦ Inteligentný adaptívny tempomat   
 s funkciou asistenta pre pomalú  
 jazdu v kolóne
♦ Systém pre zmiernenie  
 následkov nehody
♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
♦ Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu
♦ Systém pre zmiernenie rizika  
 opustenia komunikácie
♦ Upozornenie na vybočenie  
 z jazdného pruhu
♦ Systém rozpoznávania dopravných 
 značiek 
♦ Systém upozornenia na pohyb  
 vozidla vpredu
♦ Ovládanie riadenia akcelerácie  
 pre zmiernenie následkov nehody 
♦ Protikolízny systém pri nízkej rýchlosti
♦ Alarm a imobilizér
♦ Bezkľúčový vstup a štartovanie  
 (Smart Entry & Start)

Výkon
♦ Zadný pohon
♦ Rozloženie hmotnosti 50 : 50
♦ Športový režim
♦ Krútiaci moment 315 Nm
♦ Výkon 136 koní
♦ Dojazd až 222 km

Honda e
35,5 kWh lítium-iónová batéria

Okrem funkcií a prvkov, ktoré sú k dispozícii vo výbave 
Honda e, obsahuje výbava Honda e Advance naviac:

Funkcie a technológie
♦ Vyhrievanie predného skla
♦ Parkovací pilot Honda

Komfort a pohodlie
♦  Vyhrievaný volant
♦  Elektrická zásuvka 230 V
♦   Prémiový audio systém s 8 reproduktormi 

 (vrátane subwoofera)
♦   Vysokovýkonný zosilňovač

Kolesá
♦   Možnosť výberu 16” alebo 17” zliatinových kolies

Bezpečnostné prvky
♦   Kamerový systém stredového zrkadla
♦   Systém pre elimináciu mŕtveho uhla
♦   Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku

Výkon
♦   Výkon 154 koní

Honda e Advance
35,5 kWh lítium-iónová batéria

Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách
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Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White
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Pohon

Honda e Honda e  Advance Honda e  Advance
16" 16" 17"

Pohonná jednotka Elektromotor Elektromotor Elektromotor
Pohon kolies 2 (zadné) 2 (zadné) 2 (zadné)

Výkon
Maximálny výkon motora  - kW (k) 100 (136) 113 (154) 113 (154)
Maximálny krútiaci moment motora - Nm 315 315 315
Maximálna rýchlosť (km/h) 145 145 145
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,0 8,3 8,3

Spotreba podľa WLTP
Spotreba - kombinovaná (kWh/100 km) 17,2 17,2 17,8
Dojazd (km) 222 222 210
Emisie CO2  (g/km) 0 0 0
Maximálny nabíjací výkon striedavým prúdom (AC) 6,6 kW 6,6 kW 6,6 kW
Kapacita batérie (kWh) 35,5 35,5 35,5

Rozmery
Dĺžka vozidla (mm) 3.894 3.894 3.894
Šírka vozidla (mm) 1.752 1.752 1.752
Šírka vozidla - vrátane späťných kamier (mm) 1.752 1.752 1.752
Výška vozidla (mm) 1.512 1.512 1.512
Rázvor náprav (mm) 2.538 2.538 2.538
Rozchod kolies vpredu (mm) 1.523 1.523 1.513
Rozchod kolies vzadu (mm) 1.516 1.516 1.506
Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 145,2 145,2 145,2
Polomer otáčania - obrysový 4,6 4,6 4,6
Polomer otáčania - stredový 4,3 4,3 4,3

Objemy
Počet miest na sedenie 4 4 4
Objem batožinového priestoru (l) 171 171 171
Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po hranu okien (l) 571 571 571
Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po strechu (l) 861 861 861

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg) 1.588 1.617 1.617
Maximálna hmotnosť (kg) 1.855 1.870 1.870
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) – – –
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) – – –
Maximálne zaťaženie strechy (kg) – – –

Kolesá - pneumatiky a disky kolies

Rozmer diskov a pneu Predné: 185/60R16  
Zadné: 205/55R16

Predné: 185/60R16  
Zadné: 205/55R16

Predné: 205/45ZR17  
Zadné: 225/45/ZR17

Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦ ♦

Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky. Výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia. Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Bezpečnostné prvky

Honda e Honda e  Advance Honda e  Advance
16" 16" 17"

SRS airbag vodiča ♦ ♦ ♦
SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie ♦ ♦ ♦
Bočné airbagy vpredu ♦ ♦ ♦
Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny ♦ ♦ ♦
Protiblokovací brzdový systém (ABS) ♦ ♦ ♦
Stabilizačný systém ♦ ♦ ♦
Asistent pre rozjazd do kopca ♦ ♦ ♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦ ♦ ♦
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení ♦ ♦ ♦
Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá) ♦ ♦ ♦
eCall ♦ ♦ ♦

Pokročilý systém podpory riadenia - Honda SENSING

–   Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie 
–   Systém pre zmiernenie následkov nehody 
–   Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu 
–   Inteligentný obmedzovač rýchlosti 
–   Inteligentný adaptívny tempomat 
–   Systém pre zmiernenie rizika opustenia komunikácie 
–   Systém rozpoznávania dopravných značiek 
–   Systém upozornenia na pohyb vozidla vpredu 
–   Ovládanie riadenia akcelerácie pre zmiernenie následkov nehody 
–   Protikolízny systém pri nízkej rýchlosti 
–   Asistent pre pomalú jazdu v kolóne

♦ ♦ ♦

Systém pre elimináciu mŕtveho uhla – ♦ ♦
Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku – ♦ ♦

Ochrana vozidla
Alarm ♦ ♦ ♦
Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start) ♦ ♦ ♦

Funkcie a technológie
Služby konektivity ♦ ♦ ♦
Multiinformačný prístrojový panel (farebný displej TFT-LCD) ♦ ♦ ♦
Aktívny elektrický posilňovač riadenia ♦ ♦ ♦
Elektrická parkovacia brzda ♦ ♦ ♦

Sedadlá
Textilný interiér ♦ ♦ ♦
Vyhrievané predné sedadlá ♦ ♦ ♦
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ♦ ♦ ♦
Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 60/40 ♦ ♦ ♦
Stredová konzola s posuvnou lakťovou opierkou a odkladacím priestorom ♦ ♦ ♦
Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov ♦ ♦ ♦

Komfort a pohodlie
Automatická klimatizácia ♦ ♦ ♦
Kožený volant ♦ ♦ ♦
Vyhrievaný volant – ♦ ♦
Vyhrievané čelné sklo – ♦ ♦
Elektrické ovládanie okien - automatizované (vpredu aj vzadu) ♦ ♦ ♦
Ovládanie okien pomocou kľúča ♦ ♦ ♦
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ♦ ♦ ♦
Vnútorné spätné zrkadlo s projekciou cez kameru – ♦ ♦

Osvetlenie interiéru
Osvetlenie batožinového priestoru ♦ ♦ ♦
Osvetlenie interiéru (predné a zadné) ♦ ♦ ♦
Lampička na čítanie (predná) ♦ ♦ ♦
Ambientné osvetlenie interiéru ♦ ♦ ♦

♦ štandardná výbava     – nie je v ponuke   

♦ štandardná výbava     – nie je k dispozícii   
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Audio a komunikácia

Honda e Honda e  Advance Honda e  Advance
16" 16" 17"

Multimediálny LCD displej s navigáciou Honda Dual Screen DA (2x 12“) ♦ ♦ ♦
DAB rádio ♦ ♦ ♦
Vstup HDMI ♦ ♦ ♦
Vstup USB 4x ♦ ♦ ♦
6 reproduktorov (180 W) ♦ – –
8 reproduktorov (376 W) - Premium Audio – ♦ ♦
Subwoofer – ♦ ♦
Ovládanie autorádia na volante ♦ ♦ ♦
Zásuvka 230 V - 1500 W – ♦ ♦
Bluetooth Hands Free ♦ ♦ ♦

Výbava exteriéru
Metalický alebo perleťový lak ♦ ♦ ♦
Mikroanténa integrovaná v okne ♦ ♦ ♦
Panoramatická strecha ♦ ♦ ♦
Tmavé bočné a zadné sklá ♦ ♦ ♦
Vonkajšie kľučky vo farbe vozidla ♦ ♦ ♦
Spojler piatych dverí ♦ ♦ ♦
Stierače s dažďovým senzorom ♦ ♦ ♦
Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) ♦ ♦ ♦
Honda Parking Pilot – ♦ ♦
Systém kamier namiesto vonkajšej spätných zrkadiel ♦ ♦ ♦
Zadná parkovacia kamera ♦ ♦ ♦
Zadný stierač ♦ ♦ ♦

Vonkajšie osvetlenie
LED svetlomety ♦ ♦ ♦
Automatické prepínanie diaľkových svetiel ♦ ♦ ♦
Automatické spínanie svetiel pri zotmení ♦ ♦ ♦
Predné hmlové svetlá - LED ♦ ♦ ♦
Denné svietenie - LED ♦ ♦ ♦
Funkcia "Coming/Leaving Home" (časové spínanie svetiel) ♦ ♦ ♦

Kolesá
16" kolesá z ľahkých zliatin ♦ ♦ –
17" kolesá z ľahkých zliatin – – ♦
Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦ ♦

♦ štandardná výbava     ♦ voliteľné     – nie je v ponuke   Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo ich meniť bez predchádzajúceho upozornenia!
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Vyžaduje si vozidlo Honda e servis? 
Áno. Elektrické motory však majú málo aktívnych komponentov – elektrický 

motor, palubnú nabíjačku, batériu a invertor. Samozrejme, je tu stále niekoľko 
ďalších častí, ktoré si vyžadujú údržbu, napríklad brzdy a stierače čelného 

skla. Vo všeobecnosti je však servis elektrického vozidla oveľa jednoduchší 
ako pri bežnom benzínovom alebo naftovom motore.

Čo sa stane, ak sa vozidlo Honda e vybije? 
Podobne ako v prípade vozidiel na benzínový alebo naftový pohon sa zastaví. 

Rovnako ako vozidlá s benzínovým pohonom, aj elektrické vozidlá majú 
ukazovateľ, ktorý vás dostatočne dlho vopred upozorní na nízky stav batérie 

zvukovou aj vizuálnou signalizáciou.

Môžem si vozidlo Honda e nabiť doma?  
Áno. Nabíjačku na vozidlá Honda si môžete nainštalovať do garáže alebo na 

príjazdovú cestu, aby ste mohli každý deň začať s plne nabitou batériou.

Vzťahuje sa na batériu vo vozidle Honda e záruka? 
Áno. Na batériu sa vzťahuje štedrá 8-ročná záruka alebo záruka  

až na 160 000 kilometrov (respektíve čo nastane skôr), pri zachovaní kapacity 
akumulátora vo výške aspoň 70 %. Takže sa nemusíte ničoho obávať  

a môžete si vychutnať každú jazdu.

Nové technológie vždy vyvolávajú mnohé 
otázky. Dúfame, že odpoveď na niektoré  

z nich nájdete práve tu.
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HONDA PREMIUM QUALITY
8-ROČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM
Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní spoločnosti Honda, použitím odporúčaného materiálu a originálnych 
náhradných dielov Honda v autorizovanom servise Honda v Slovenskej republike, bude vaše vozidlo kryté vernostným programom Honda Premium Quality.

Na ktoré vozidlá sa vernostný program vzťahuje:
Vernostný program je poskytovaný na vozidlá predané autorizovaným predajcom Honda v Slovenskej republike do veku 8 rokov, alebo do najazdenia 150 000 km,  
podľa toho, čo nastane skôr. Predpísaná údržba vozidla musí byť vykonávaná po celý čas u autorizovaného predajcu Honda, použitím originálnych náhradných  
dielov a odporúčaného materiálu.

VÝHODY VERNOSTNÉHO PROGRAMU
Aké výhody vám poskytuje vernostný program:
V prípade poruchy špecifikovaných častí vozidla, ktoré sú programom kryté, vám Honda poskytne náhradné diely na opravu úplne zadarmo.

Aké ďalšie výhody vám poskytuje vernostný program:
Okrem toho, že vernostný program zabezpečí správnu údržbu vášho vozidla, použitím tých najlepších dielov a materiálu, aký vášmu vozidlu môžete dať, zároveň  
zvyšuje jeho trhovú hodnotu po uplynutí záruky, pretože v prípade predaja môže program využiť ďalší majiteľ. Pri predaji jazdeného vozidla vám dáva ďalší  
významný argument a výhodu.

8-ročný vernostný program Honda Premium Quality môžete uplatniť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Honda v Slovenskej republike.

ČO JE KRYTÉ VERNOSTNÝM PROGRAMOM:
Porucha musí mať charakter výrobnej alebo materiálovej chyby, ktorá nebola spôsobená externým faktorom, poškodením, nepovolenými úpravami, hrubým 
zaobchádzaním, používaním v rozpore s pravidlami uvedenými v používateľskej príručke alebo použitím vozidla na súťažné účely.

V prípade takejto poruchy vernostný program kryje nasledovné časti:
♦ Motor a jeho interné časti (s výnimkou príslušenstva motora)
♦ Manuálnu alebo automatickú prevodovku a jej interné časti (s výnimkou príslušenstva prevodovky)
♦ Hnacie hriadele (okrem gumových manžiet)
♦ Prevodovku riadenia (okrem spojovacích tyčí, gumových manžiet a ostatných častí hydraulického posilňovača riadenia)
♦ Jednotku DPS – diferenciál AWD (okrem gumových manžiet)
♦ Elektronické riadiace jednotky pre motor (ECU), PCU i-MMD systému, multiplex (MICU), prevodovku, riadenie, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
♦ Batérie hybridného systému i-MMD

ČO NIE JE KRYTÉ VERNOSTNÝM PROGRAMOM:
♦ Práca potrebná na opravu
♦ Spotrebný materiál, náplne a mazivá
♦ Spotrebné diely a diely, ktorých výmena je predpísaná pri pravidelnej údržbe
♦ Príslušenstvo motora (štartér, alternátor, turbodúchadlo, vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače, palivové čerpadlá, silentbloky a ostatné príslušenstvo motora)
♦ Príslušenstvo prevodovky (rýchlostná páka s mechanizmom, spínače, senzory a ovládacie prvky, ktoré nie sú internými časťami prevodovky,  
 ostatné príslušenstvo prevodovky)
♦ Šasi, časti náprav a podvozka (s výnimkou prevodovky riadenia a hnacích hriadeľov)
♦ Časti hydraulického posilňovača riadenia (s výnimkou prevodovky riadenia)
♦ Časti brzdového systému (s výnimkou riadiacej jednotky/modulátora ABS)
♦ Výfukový systém (potrubie, katalyzátor, DPF filter, tlmiče výfuku, O2 senzory a pod.)
♦ Karosárske časti, časti interiéru, čalúnenie a lak
♦ Elektroinštalácia (s výnimkou špecifikovaných častí)
♦ Príslušenstvo a doplnky (ťažné zariadenie, strešné nosiče, elektronika, audio, navigácia a pod.)
♦ Ostatné časti, ktoré nie sú špecifikované v zozname častí krytých vernostným programom

Opýtajte sa svojho predajcu na ďalšie podrobnosti týkajúce sa 8-ročného vernostného programu Honda Premium Quality.

5352
Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.



Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda e. Vzhľadom na odlišné požiadavky na špecifikácie vozidiel v jednotlivých krajinách odporúčame 
konzultovať konkrétne špecifikácie s ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom vozidiel Honda. A to predovšetkým v prípade, že je vaša voľba závislá 
od konkrétneho vybavenia zobrazeného v tomto katalógu.

Obrázky sú ilustračné. 
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny a chyby sú vyhradené.

Jazdite bezpečne 
Pozorne si prečítajte používateľskú príručku • Dobre sa zoznámte s novým automobilom a jeho schopnosťami • Sústredenie pomáha predvídať  
• Sledujte pohyb ostatných účastníkov premávky • Brzdite včas • Jazdite, len ak ste úplne fit a nikdy nie po požití alkoholu • Ohľaduplnosť a slušnosť 
sú známkou dobrého a skúseného vodiča 

Nevyhadzujte ma do koša. Venujte ma svojim priateľom alebo recyklujte. 
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