Edasimüüjad:
Catwees OÜ Tallinn, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176
Auto-Bon AC AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430
LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

www.honda.ee

Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda äranägemise
järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul
ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad
võib ostja ka endale küsida. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada
sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi
brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

UUED
VÄLJAVAATED

Meie eesmärk Hondas on asju paremaks ja
tehnoloogiat kasulikumaks muuta ning leida
tõhusaid viise, kuidas maailma parandada.
Keskkonnaprobleemid suurendavad nõudlust
puhtamate elu- ja tööruumide järele, samal ajal
parandab tehnoloogia ja tehisintellekti areng
suhtlemisvõimalusi. Just seetõttu soovime muuta
kõik tavamudelid 2022. aastaks elektriliseks,
et tagada suurem säästlikkus, väiksemad
heitkogused ja kõigi jaoks puhtam keskkond. Sest
kõiges, mida teeme, mõtleme alati inimestele.
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Uus Honda e on auto, mida on kujundanud linn ja meie praegune eluviis.
Auto, mis ühendab sujuvalt ja nutikalt elu kõik tahud. Auto, millel on
sportlik iseloom, kuid mis on samal ajal erakordselt mugav. Ja otse
loomulikult on see heitmevaba.* Tere tulemast järgmisesse põlvkonda.

*Heitmevaba sõidu ajal.
Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.
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LIHTSUS TÕMBAB
TÄHELEPANU
Kaunilt lihtsa disaini ja sõbraliku iseloomuga Honda e püüab
igal pool pilke. Seda täiustavad värskeimad uuendused
ja nutikad ideed, mis muudavad uue Honda e tõeliselt
ainulaadseks.
Voolujooneline siluett parandab auto üldilmet, aga
vähendab ka takistust, nii et see on ökonoomsem.
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Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

TERVIKLIK
DISAIN
Honda e lihtne ja puhas välimus on
saavutatud mitme välise elemendi
ühendamisega. Näiteks esituled, radar ja
mitme vaatega kaamera on koondatud
ühte paneeli ning sama lahendust on
kasutatud ka auto tagaosas.
Tavalisi küljepeegleid asendavad
kompaktsed kõrglahutusega kaamerad.
Sujuvale ja voolujoonelisele välimusele
paneb punkti efektne musta värvi
klaaskatus.
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Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

NUTIKAD DETAILID
Lihtsa disaini ja tipptehnoloogia kombinatsiooni õhkub igast detailist. Esiuste lingid on ukse sees peidus ning
ilmuvad välja ja hakkavad helendama ainult siis, kui autole lähened. Taga on need peidetud akna juurde.
Esi- ja tagatuled on multifunktsionaalsed: ühtsesse disaini on liidetud ka suunatuled ning esituled tervitavad
Sind animatsiooniga, kui auto lukust lahti teed. Kapoti keskel asuv laadimispunkt on mõlemalt poolt kergesti
ligipääsetav ja helendab abivalmilt, kui see on kasutuses.
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ELEKTRILISEKS
LOODUD
Elekter on linnas sõitmiseks ideaalne energiaallikas: see on puhas ja
säästlik ning tagab dünaamilise võimsuse heitmevabalt.
Uus Honda e on algusest peale elektriliseks loodud, seega dünaamikas
ja juhitavuses polnud vaja millestki loobuda. Võimsuse tagab kompaktne
35,5 kWh liitiumioonaku, mis käitab tagarattaid spetsiaalselt Honda e jaoks
loodud elektrimootori abil.
Täislaetuna on sõiduulatus kuni 222 km*, mida on rohkem kui küll, et teha
linnas ja selle ümbruses kõike, mida armastad. Jõudlust ja sõiduulatust
suurendatakse pidevalt tänu nutikale süsteemile, mis hoiab akud
optimaalsel töötemperatuuril.

TAGAVEDU

50 : 50

Taga asuv võimas
elektrimootor käitab
tagarattaid

Optimaalne 50 : 50 kaalujaotus ja madal raskuskese
tagavad stabiilse ja tasakaalus
kere.

KOMPAKTNE
VÕIMSUS
Kompaktne 35,5 kWh liitiumioonaku on
vesijahutusega, et aku jõudlus oleks iga ilmaga
võimalikult hea.
* Sõiduulatuse ja teiste omaduste kohta leiad lisateavet tehnilistest andmetest lk 45–46.

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.
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Fikseeritud ülekandearvuga Honda e võib küll töötada
nagu automaatkäigukastiga auto, kuid gaasipedaali
vajutamine tagab sujuva ja hetkelise kiirenduse. 154
hj võimsus ja 315 Nm pöördemoment koos 50 : 50
kaalujaotuse ja madala raskuskeskmega tagab sportliku,
kuid mugava sõiduelamuse. Ja kui soovid erksamat
kogemust, lülita sisse režiim Sport, mis muudab kiirenduse
palju tundlikumaks.
Ühe pedaaliga juhtimine tagab veelgi nauditavama ja
lihtsama sõiduelamuse. Saad kiirendada ja aeglustada
vaid ühe pedaaliga: edasi liikumiseks vajuta jalg alla ja
pidurdamiseks võta pedaalilt. Nii lihtne see ongi.
Linnas on ruumi napilt, kuid vaid 4,3 m
pöörderaadiusega Honda e on väga hea
manööverdamisvõimega ja väle. See on kitsaste
ja käänuliste tänavate jaoks ideaalne. Tänu Honda
parkimisabisüsteemile Parking Pilot pääsed kõikjale ja
saad iga sõitu nautida.

PÖÖRDERAADIUS

4.3 MEETRIT
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Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

ELU
LOOMULIK OSA
Elu on parem, kui oled ühenduses. Honda e ühendab
uusima nutika tehnoloogia abil Su maailma ühtseks
tervikuks. Saad sõidukiga nutitelefoni kaudu My
Honda+ rakenduse abil suhelda, et muu hulgas määrata
laadimisaega, sulgeda autoaknaid või eelsoojendada
salongi, et külmadel päevadel oleks eriti mõnus autosse
istuda. Saad oma nutitelefoni kasutada ka digivõtmena*,
et auto uksi lukustada, avada ja isegi autot käivitada.
Häälega aktiveeritav Honda isiklik assistent*
vestleb loomulikult nagu teine inimene, kasutades
kontekstipõhist mõistmist, et anda Sulle järjest
asjakohasemaid soovitusi. Seega kui vajad ilma
kontrollimisel, lähima laadimispunkti leidmisel,
lemmikmuusika või restorani valimisel abi, on Honda
isiklik assistent Sinu jaoks olemas.
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** Digivõti ja Honda isiklik assistent on saadaval kasutustasu eest.
Lisateavet küsi edasimüüjalt.
Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

OMA RUUM
Sind ja reisijaid tervitab rahulik, ruumikas ja moodne salong.
Puhas ja lihtne disain muudab ruumi äärmiselt avaraks ning
pakub suurimat mugavust, et nautida parimat helisüsteemi.
Pehmed pinnad ja elegantsed materjalid eraldavad Sind
linnakärast.
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Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

OLE ÜHENDUSES
Ainulaadsel täislaiusega digitaalsel armatuurlaual on viis ekraani ning see teavitab, lahutab
meelt ja ühendab armastatud asjadega, andes hõlpsa kontrolli paljude nutikate rakenduste ja
teenuste üle. Kaks keskel asuvat 12,3-tollist puuteekraani võimaldavad juhil ja kõrvalistujal samal
ajal ligi pääseda eri teabele ning infot saab ühelt ekraanilt teisele libistada. Saad ekraanid
lemmikpiltidega isikupäraseks muuta, et tunneksid end igal pool nagu kodus.

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.
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NAVIGATSIOONISÜSTEEM

APPLE CARPLAY

Saada asukohad navigatsioonisüsteemi nutitelefoniga My
Honda+ rakenduse kaudu. Nii on Honda e alati järgmiseks
seikluseks valmis ja liiklusest ühe sammu võrra ees.

Apple Carplay kuvab kõik, mida sõitmise ajal
telefoniga teha soovid, auto sisseehitatud
ekraanil.
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Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

TUNNE END
NAGU KODUS
Tänapäeval on elus kesksel kohal mugavad ja avatud
planeeringuga ruumid ning Honda e istmed on just sellest
suundumusest inspireeritud. Vastupidava ja pehme kangaga
kaetud istmed on nii toetavad ja mugavad, et sooviksid
neid oma koju. Tagaistmed pakuvad reisijatele küllaldaselt
jalaruumi, aga need saab ka alla kokku klappida, kui on
vaja suuremaid pakke mahutada. LED-kohtvalgustid on
läbimõeldult salongi lakke paigutatud, et pakkuda reisijatele
vajalikku lisavalgust.

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.
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LÄBIMÕELDUD DISAIN
Mõnikord on just pisiasjad kõige olulisemad. Iga detail alates nuppude välimusest ja
kasutusviisist kuni käepäraste hoiulaegaste asukohani on disainitud Sinu vajadustest
lähtudes. Näiteks mobiiltelefoni tasku on valmistatud kaitsvast kangast ning igal reisijal
on USB-port, et nad saaksid olla oma maailmaga ühenduses.

KESKKAAMERAGA PEEGLISÜSTEEM*
Kahefunktsioonilist tahavaatepeeglit võib kasutada
tavalise lainurkpeeglina või kui soovid takistamatut
vaadet, võib selle lülitada kaamerarežiimile, mis
pakub selget digitaalset pilti ka öösel. Samuti on
sel pimestamisvastane tehnoloogia, et vähendada
eredate autotulede valgust.

Keskkaameraga peeglisüsteem on saadaval mudelile Honda e Advance.

*

KÜLGKAAMERATEGA PEEGLISÜSTEEM
Tavalised küljepeeglid on asendatud kaameratega, mis kuvavad salongi ekraanidele selge
pildi ka öösel või halva ilmaga. Kuna kaamerad on kompaktsemad kui tavalised uksepeeglid
ega muuda autot laiemaks, vähendavad need tuulemüra ja takistust, aga on kasulikud ka
kitsastel tänavatel ja parklates.

24

LAADIMISTEHNOLOOGIA
Honda e laadimine on lihtne, sest laadimispesa asub kapoti
keskel, nii et see on mõlemalt poolt kergesti ligipääsetav. Sel on
integreeritud LED-valgustus, mis näitab selgelt laadimise olekut,
ja turvalukk, et toitekaablit ei saaks kasutamise ajal eemaldada.
Kaabel on disainitud autost eemal asuva nurga alla, et laadimise ajal
kerevärvi kaitsta.
Laadimisajad võivad olenevalt kasutatud laadija tüübist
erineda, kuid kiirlaadijaga saab aku kuni 80%-ni laadida vaid
31 minutiga* – nii kiiresti ei jõua ka nutitelefoni laetud.

ALALISVOOLULAADIMINE
AVALIKUS LAADIMISJAAMAS
CCS2 50 KW
31 MINUTIT*
80% LAETUD
VAHELDUVVOOLULAADIMINE
AVALIKUS LAADIMISJAAMAS
2. TÜÜP 6,6 KW
4 ,1 T U N D I *
100% LAETUD

VAHELDUVVOOLUL A A D I M I N E KO D U S
2. TÜÜP 6,6 KW
4 ,1 T U N D I *
100% LAETUD

VA HE L D UV VO O LUL A A D IMINE KO D US
2 . T ÜÜP 2 ,3 KW
1 8,8 TU N DI*
1 00% L A E T UD

* Laadimisajad on mõõdetud alates madala akutaseme hoiatusmärguande kuvamisest.

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.
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TUNNE END TURVALISELT
Uus Honda e sisaldab mitut tipptasemel turvasüsteemi, sh Honda SENSING, mis abistab Sind sõidu
ajal ja tagab reisijate ohutuse.
Kokkupõrget leevendav pidurisüsteem
Kui on oht sõiduki, jalakäija või ratturiga kokku
põrgata, teavitab süsteem Sind ohust, vähendades
samal ajal kiirust, et aidata minimeerida kokkupõrke
raskust.
Teelt kõrvalekaldumise tuvastussüsteem
Kaamera tuvastab tee piirid, nii et kui auto hakkab
kõrvale kalduma, hoiatab süsteem Sind ja auto teeb
automaatselt vaevumärgatavaid parandusi sõiduki
teelhoidmiseks.
Liiklusmärkide tuvastamise süsteem
Liiklusmärkide tuvastamise süsteem tuvastab
liiklusmärke ja kuvab saadud teabe ekraanile.
Sõiduraja hoidmise abisüsteem
Tagab stressivabama sõiduelamuse, eriti maanteel,
hoides auto sõiduraja keskel. Suunatule kasutamisel
süsteem ei rakendu.

Nutikas kiiruspiirik
Hoiab Sinu sõiduki kiiruse automaatselt
eelmääratud väärtusel või liiklusmärkidel näidatud
kiirusel.
Kohanev kiirushoidik koos aeglase
sõidukiiruse hoidikuga
Kohanev kiirushoidik hoiab eesliikuva sõidukiga
eelseadistatud minimaalset pikivahet. Kui kõrvalrajal
olev sõiduk kavatseb järsult Sinu ette sõita, ennetab
Sinu Honda seda, muudab automaatselt kiirust ja
jätkab eelmääratud kiirusel alles siis, kui oht on
möödas. Aeglasel kiirusel jälgimise süsteem
tuvastab, kui ees olev sõiduk peatub, ning
aeglustab automaatselt ja jätab sõiduki seisma, kui
Sa ei pidurda.
Automaatsed kaugtuled
Need tuvastavad ees oleva sõiduki, sealhulgas
vastutulevad sõidukid, ning kaug- ja lähitulesid
vahetatakse automaatselt.

Lisaks on Honda e’l uued funktsioonid, mis on disainitud spetsiaalselt linnasõitu silmas pidades.

Eesoleva auto liikumahakkamise hoiatussüsteem
Hoiatab juhti, kui eesolev auto on edasi liikunud, aga Sina oled endiselt paigal.
Aeglasel kiirusel pidurdamine
Süsteem ühendab järgmisi funktsioone:
AEGLASEL KIIRUSEL PIDURDAMISE FUNKTSIOON
Kui lähedal on objekt, mida Sa aeglasel kiirusel
sõitmisel ei märganud, siis Honda e aeglustab ning
esitab helisignaali ja visuaalse hoiatuse, enne kui
rakendab avariipidurduse.
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KOKKUPÕRGET LEEVENDAV GAASIPEDAALI
JUHTIMINE
Süsteem hoiatab Sind, kui gaasipedaali vajutamise
ajal on ees takistus, nt sein.

MUUDA SEE OMANÄOLISEKS
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LISA ELULE
VÄRVI

CHARGE YELLOW

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda e on ainulaadse iseloomuga
auto. Polegi vaja teha muud, kui valida
värv, mis Sulle sobib.
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SPORTLIK DISAIN
Rõhuta Honda e sportlikku loomust meie
põnevate disainivalikutega.

PAKETT U.R.B.A.N. – MUST
See pakett lisab Honda e’le stiilsust elegantsete läikivate mustade liistudega ja vihjab
elektrilise linnamaasturi olemusele. Paketti kuuluvad lävepakuliistud, põrkeraua
iluliistud ja küljeliistud. Pakett U.R.B.A.N. on saadaval ka sinise aktsendiga mustas
toonis. Samuti on need elemendid saadaval eraldi lisatarvikutena.

Piltidel on lisavarustusse kuuluvad 17-tollised E1702FR ja E1702RR valuveljed.
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LÄVEPAKULIISTUD

KÜLJELIISTUD

Lävepakuliistud lisavad autole isikupära. Läikivast
mustast alumiiniumist liistudel on pilkupüüdev
Honda e logo. Komplekti kuuluvad eesmised ja
tagumised lävepakuliistud.

Läikivad mustad küljeliistud näevad
suurepärased välja.

EESMISED JA TAGUMISED PÕRKERAUA ILULIISTUD
Läikivad mustad põrkeraua iluliistud annavad Honda e’le
kauni ilme.
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CMS-I KATTED TOONIS NORDIC SILVER*

A-PIILARI KAUNISTUS TOONIS NORDIC SILVER*

KLEEBISEKOMPLEKT

Need CMS-i (kaameraga peeglisüsteemi) katted
asendavad standardvarustusse kuuluvaid katteid.
Hõbedane värv lisab Honda e’le stiilsust.

A-piilari kaunistus asendab standardvarustuses olevat A-piilarit.
Hõbedane värv lisab Honda e’le stiilsust.

Must kleebisekomplekt annab Honda e’le sportliku ja stiilse ilme.
Kleebitakse kapotile ja tagaluugile.

MUST ESISTANGE SPOILER*
Spoiler lisab auto esiosale retrohõngulist
sportlikkust.

* A-piilari kaunistus, CMS-i katted ja esistange spoiler on saadaval ka sinisena.
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17-TOLLISED VALUVELJED TOONIS
GUNPOWDER BLACK

SINISED 17-TOLLISED VALUVELJED
17-tollistel E1701FR ja E1701RR valuvelgedel on
toonis Gunpowder Black avad, teemantlõikega
A-pind ja sinine äär.

17-tollistel E1702FR ja E1702RR valuvelgedel on
toonis Gunpowder Black avad ja teemantlõikega
A-pind.
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TRANSPORT

SALONGI MUGAVUS

Võta elust
ja Honda e'st maksimumi.

EEMALDATAV JALGRATTAHOIDIK 13-HARULISE
PISTIKUGA HAAGISEKAABLIGA*
Jalgrattahoidiku komplektil on 13-harulise pistikuga haagisekaabel ja
see on ideaalne lahendus, kui plaanid jalgrattareisi. Jalgrattahoidiku
kinnitus on kergesti käsitsetav, vastab Honda rangetele
turvanõuetele ja ühildub Thule jalgrattahoidikutega. Saadaval on ka
eraldi jalgrattahoidik.
* Kehtida võivad kasutuspiirangud, lisateabe saamiseks võta ühendust Honda edasimüüjaga.

ÜMBERPÖÖRATAV PAKIRUUMI MATT

PRONKSIVÄRVI SALONGIPANEELIDE KOMPLEKT

Hoia pakiruum puhtana ning kaitse seda mustuse ja kriimustuste eest. Veekindel
ümberpööratav pakiruumi matt sobib ideaalselt piirkonda, mis vajab kõige
rohkem kaitset.

Muuda auto sisemus nende kaunite salongipaneelidega
isikupärasemaks. Paneelid asendavad standardvarustuses olevaid.
Pealmine kiht on viimistletud pronksivärvi struktuurse pinnaga.
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NAHAST POLSTRI
ISIKUPÄRASTAMINE
KONSOOLIVALGUSTUS*

VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD*

Tagasihoidlik sisevalgustus valgustab konsooli piirkonda
ning annab auto salongile pehme ja stiilse kuma.

Valmistatud mustast anodeeritud alumiiniumist, mida täiendab
siniselt valgustatud Honda e logo. Komplekti kuuluvad:
eesmised valgustusega lävepakuliistud.

Mis oleks veel parem kui eritellimusel valmistatud nahast polster?
Esmaklassiline polster (nappanaha ja halli tekstiili kombinatsioon)
katab esiistmeid ja nelja ukse käetuge. Tagumised peatoed on
kaetud nappanahaga.
Originaalne polster on Hondale omase tootmiskvaliteediga,
vastupidav ja esmaklassilise viimistlusega.

NAHAST POLSTER – MIDNIGHT BLACK

PAKETT PROTECTION

PAKETT EXTENSIVE PROTECTION

Pakett annab Honda e’le tõelise kaitse. Paketti kuuluvad
ümberpööratav pakiruumi matt, eesmised ja tagumised
kummimatid.

Pakett annab Honda e’le maksimaalse kaitse. Paketti kuuluvad
ümberpööratav pakiruumi matt, eesmised ja tagumised kummimatid,
laadimispesa kaane kate ja laadimispesa kaitsekile.

* Konsoolivalgustus ja valgustusega läveliistud on saadaval ka paketina Illumination.
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NAHAST POLSTER – TUMEPRUUN

LAADIMISTARVIKUD

LAADIMISPESA KAITSEKILE

LAADIMISPESA KAANE KATE

Kile kaitseb kapotil asuvat laadimispesa ja hoiab ära kriimustuste
tekke laadimise ajal.

Pehmest veekindlast materjalist* valmistatud must kate kaitseb
laadimisala karmide ilmaolude eest. Kaasas on ka kott, milles
katet saab hoida.

* Kate ei ole täielikult veekindel.

Honda laadija
Honda laadija pakub kiiremaks kodus laadimiseks kuni 22 kW kolmefaasilist ja 7,4 kW ühefaasilist laadimisvõimsust. Saadaval on kolm
varianti: Honda laadija, S ja S+ kattega ja ilma (olenevalt riigi õigusaktidest). Samuti on saadaval MID-i ja M&E-ga ühilduvad variandid
arveldamise eesmärgil. Honda laadija võimaldab Honda e omanikel laadida aku 4,1 tunniga* 100% täis, kui kasutatakse 32 A toidet –
see on palju kiirem kui tavalise seinakontakti kaudu.

* Kestus on arvutatud laadimist nõudva märgutule ilmumisest armatuurlauale.
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ALUS

2. REŽIIMI KAABEL (P-EVSE)

3. REŽIIMI KAABEL

Honda laadijal on mitu paigaldusvõimalust. Selle
saab paigaldada kvaliteetsest roostevabast
terasest alusele, mis on saadaval kolmes
versioonis (üks laadija, kaks laadijat tagaküljed
vastamisi või kaks laadijat kolmnurksel alusel
kõrvutiolevatele parkimiskohtadele).

Kaasaskantav elektrisõiduki toitevarustus (P-EVSE)
auto elektrivõrgust laadimiseks. Kaasas on kaitsev
hoiukott.

Laadimiskaabel sõiduki ühendamiseks Honda
laadija või avaliku laadijaga (saadaval on
ühe- ja kolmefaasilised variandid). Kaasas on
kaitsev hoiukott.
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Honda e

Honda e Advance

35,5 kWh liitiumioonaku
Fikseeritud ülekandearv

35,5 kWh liitiumioonaku
Fikseeritud ülekandearv

Funktsioonid ja tehnoloogia
♦ Külgkaameratega peeglisüsteem
♦ Elektrooniline automaatne seisupidur
♦ Kohandatav regeneratiivpidurdamine
♦ Ühildub rakendusega MyHonda+
♦ Kliimaseadme eelkäivitamine
♦ Laadimise ooteaja määramine
♦ Ühe pedaaliga juhtimine
Mugavus
♦ Nahkkattega rool
♦ Automaatne kliimaseade
♦ Soojendusega esiistmed
♦ Laadimiskaabli hoiustamine pakiruumi all
♦ Sisevalgustus
♦ Mobiiltelefoni tasku
♦ Tahavaatekaamera
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

Heli ja side
♦ Honda CONNECT koos Garmini
navigatsioonisüsteemiga (kaks
12,3-tollist puuteekraani, FM/DABdigitaalraadio, Apple CarPlay, Android
Auto™, internetiraadio, Aha™
rakendusega ühendamine)*
♦ Bluetooth handsfree telefonisüsteem
♦ 1 HDMI-sisend
♦ 4 USB-porti (2 ees, 2 taga)
♦ 6 kõlarit
♦ Teabe- ja meelelahutussüsteemi
juhtnupud roolil

Veljed

♦ 16-tollised valuveljed

Ohutus
♦ Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse
hoidja (i-ACC)
♦ Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget
leevendav pidurdussüsteem (CMBS)
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastamise süsteem
♦ Eesseisva auto kohaltvõtu
teavitussüsteem
♦ Alarmsüsteem ja immobilisaator
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
Performance
♦ Tagavedu
♦ 50 : 50 kaalujaotus
♦ Režiim Sport
♦ Pöördemoment: 315 Nm
♦ Võimsus: 136 hj
♦ Sõiduulatus: kuni 222 km

Peale Honda e varustustasemel saadaolevate
funktsioonide sisaldab Honda e Advance’i varustustase
järgmist:
Funktsioonid ja tehnoloogia
♦ Esiklaasi soojendus
♦ Parkimisabisüsteem Honda Parking Pilot
Mugavus
♦ Mitme vaatega kaamera
♦ Soojendusega rool
♦ 230 V pistikupesa
♦ Esmaklassiline heli 8 kõlarist (sh bassikõlar)
♦ Spetsiaalne helivõimendi
Veljed
♦ 17-tollised valuveljed
Ohutus
♦ Keskkaameraga peeglisüsteem
♦ Pimeala teave
♦ Ristliikluse jälgija
Sõiduomadused
♦ Võimsus: 154 hj

Kere
♦ Laadimispesa
♦ Integreeritud klaasiantenn
♦ Integreeritud käepidemed ustel
♦ Panoraamkatus
♦ Tagumine toonklaas
♦ Tagaspoiler
♦ Automaatsed LED-esituled
♦ LED-päevatuled
♦ Kaugtulede tugisüsteem
Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
* Ühendamine rakendusega Aha™ (sh internetiraadio) toimub WiFi jagamisteenuse või mobiilse WiFi-ruuteri
kaudu. Honda CONNECTI rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame
kontrollida oma mobiilsideteenuste paketti. Iga varustustaseme täpsemad tehnilised andmed leiab lk 45–46.

Mootor
Mootor
Vedavad rattad
Käigukast

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

16" valuvelg

17" valuvelg

16" valuvelg

17" valuvelg

16" valuvelg

17" valuvelg

16" valuvelg

17" valuvelg

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

35.5kWh
Liitiumioonaku

Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi

♦

♦

12 V pistiku asukoht ees

♦

♦

Integreeritud antenn

♦

♦

Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega

♦

♦

230V väljund

-

♦

Kerevärvi uksekäepidemed

♦

♦

Külgmised turvapadjad

♦

♦

Laadimise ooteaja määramine

♦

♦

Klaaskatus

♦

♦

Külgmised turvakardinad

♦

♦

Laadimisgraafiku määramine

♦

♦

Tagumised toonklaasid

♦

♦

Aktiivkaitsega esiistemete peatoed

♦

♦

Klaasist laadimisava kate

♦

♦

Tagaluugi spoiler

♦

♦

ABS pidurid

♦

♦

Laadimisoleku signaaltuli

♦

♦

Elektrooniline pidurdusjõu jaotus (EBD)

♦

♦

Ühe pedaaliga juhtimine

♦

♦

Välisvalgustus

Pidurdusabi (BA)

♦

♦

Konditsioneer

♦

♦

Esitulede lahendus LED

♦

♦

Stabiilsuskontroll (VSA)

♦

♦

Muudetava tundlikkusega vihmaandur

♦

♦

Aktiivsed kaugtuled (HSS)

♦

♦

HSA kaldtee stardi abi

♦

♦

Soojendusega esiklaas

-

♦

LED päevasõidu tuled (esimesed)

♦

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

Parkimisabisüsteem Parking Pilot

LED esimesed ja tagumised udutuled
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee

♦

♦

Tagatulede lahendus LED

♦

♦

BEV

BEV

Tagavedu

Tagavedu

Fikseeritud ülekandearv

Fikseeritud ülekandearv

Ohutus

Kiirusomadused
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj)
Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm)

100 [136]

113 [154]

315

315

Kiirendus 0-100km/h

9.0

8.3

Max kiirus

145

145

Elektriajam ja aku

Mugavusvarustus

Eksteriöör

EV aku mahutavus (kWh)

35.5

Sõiduulatus (WLTP)

222

210

Lukustuva rulliga eesmised turvavööd

Elektrikulu (kWh/100Km)

17.2

17.8

Tagurdamiskaamera

♦

-

ISOFIX turvatooli kinnituskohad

♦

♦

Mitme vaatega kaamerasüsteem

-

♦

Harjadeta alalisvoolu
mootor

Harjadeta alalisvoolu
mootor

Hädapidurduse signaaltuled

♦

♦

Elektrilised aknad ees ja taga

♦

♦

Pardalaadija võimsus

6.6kW AC

6.6kW AC

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem

♦

♦

Elektrilised aknad (Võtmel sisalduvad funktsioonid)

♦

♦

Rattad

♦

16" valuveljed

♦

-

Aktiivne küte ja
jahutus

♦

♦

Aktiivne küte ja
jahutus

♦

Külgkaameratega peeglisüsteem

Aku termiline kontroll

Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav
pidurdussüsteem (CMBS)

Keskkaameraga peeglisüsteem

-

♦

17" valuveljed

-

♦

♦

♦

Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool

♦

Rehvimõõt ees 185/60R16

♦

-

Liitiumioon

Kokkupõrget leevendav gaasikontroll

♦

Liitiumioon

Tagurdamisel kokkupõrget leevendav gaasikontroll

♦

♦

Päikesesirmid peeglitega

♦

♦

Rehvimõõt ees 205/45ZR17

-

♦

Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)

♦

♦

Juhiistme kõrguse regulaator

♦

♦

Rehvimõõt taga 205/55R16

♦

-

Parkimisandurid

♦

♦

Nimmetoe reguleerimine juhiistmel

♦

♦

Rehvimõõt taga 225/45ZR17

-

♦

Rehviparanduskomplekt

♦

♦

Elektrimootori tüüp

Akukeemia

35.5

Aku elementide arv

192

192

Aku nominaal pinge

355.2

355.2

Teelt väljakaldumise hoiatus

♦

♦

Kolmeastmelised esiistmete soojendused

♦

♦

Pikkus (mm)

3,894

3,894

Nutikas kiiruspiirik

♦

♦

Soojendusega rool

-

♦

Laius (mm)

1,752

1,752

Liiklusmärkide tuvastus

♦

♦

Laadimiskaabli hoiustamise panipaik pagasiruumis

♦

♦

Laius (koos küljepeeglitega) (mm)

1,752

1,752

-

♦

Kinnituskonksud pagasiruumis

♦

♦

Salongi jalaruumi valgustus esiistmetel

♦

♦

Kohtvalgustus laes

♦

♦

Kaardilugemislambid ees

♦

♦

Muudetava heledusega näidikute valgustus

♦

♦

Soovituslik on kasutada 256 MB või suurema mahuga USB-mäluseadet; mõned seadmed ei pruugi
ühilduda.

Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Mõõdud

Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)

1,512

1,512

Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoia tusega

Teljevahe (mm)

2,538

2,538

Eesseisva auto kohaltvõtu teavitussüsteem

♦

♦

Rööbe ees (mm)

1,520

1,510

Madalal kiirusel rakenduv pidurdusfunktsioon

♦

♦

Rööbe taga (mm)

1,516

1,506

Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)

♦

♦

Kliirens (juhiga) (mm)

145.2

145.2

Pöörderaadius kere nurgast (m)

4.6

4.6

Turvalisus

Pöörderaadius ratta keskosast (m)

4.3

4.3

Rooliratta pöördeid

3.11

3.11

Mahud

Muutuva koodiga immobilaiser

♦

♦

Tagaistmete lugemistuli

♦

♦

Alarmsüsteem

♦

♦

Pakiruumi valgustus

♦

♦

Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt

♦

♦

Audio ja ühendused

Valikuline uste avamine

♦

♦

♦

171

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem

Bluetooth handsfree telefonisüsteem

♦

171

♦

♦

♦

♦

Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)

861

861

Kallutusandur

Digiraadio

♦

♦

♦

♦

Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)

571

571

Salong
♦

♦

♦

1542-1543

Tekstiilpolster

♦

1513-1514

Musta värvi uste käepidemed salongis

♦

♦

HDMI sisend
Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüs teemiga ( Kaks 12.3" täislaiuses ekraani, FM/DAB
digitaal raadio, Apple CarPlay, Android Auto™,
interneti raadio, Aha™ app integratsioon)*

Nahkkattega rool

♦

♦

6 kõlarit

♦

-

8 kõlarit (subwoofer)

-

♦

Kõlarid - Premium Audio

-

♦

Roolilt juhitav audiosüsteem

♦

♦

4 x USB ühendust( 2x ees, 2x taga)

♦

♦

Tühimass (kg)
Max lubatud täismass (kg)
Kandevõime (kg)
Maksimaalne lubatud teljekorrmus - ees/taga (kg)

1,855

1,870

341-342

327-328

870/1,000

875/1,005

Funktsioonid ja tehnoloogiad
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Multifunktsionaalne näidik (MID)

♦

♦

Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi

♦

♦

Regenereeriva pidudrduse / aeglustuse kontroll
(labad)

♦

♦

Elektriline seisupidur

♦

♦

*Ühendamine rakendusega Aha™ (sh internetiraadio) toimub WiFi jagamisteenuse või mobiilse WiFi-ruuteri
kaudu. Honda CONNECTI rakenduste kasutamisel võivad lisanduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame
kontrollida oma mobiilsideteenuste paketti. Apple CarPlayga ühildub ainult iPhone 5 või uuemad telefonid
operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi
kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest
nutitelefoni laadima rakenduse Android Auto™. Android Auto™-ga ühildub ainult Android 5.0 (Lollipop) või
uuemad versioonid. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast varieeruda.

Salongi valgustused

Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)

Kaalud

♦ Standardvarustuses - Pole saadaval

Δ
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Iga uue tehnoloogia puhul tekib alati palju küsimusi.
See on nii ka uue Honda e’ga. Loodame, et leiad siit
mõned vastused.

Kas Honda e vajab hooldust?

Jah, vajab küll. Samas on elektrimootoritel vähe aktiivseid osi: elektrimootor,
pardalaadija, aku ja vaheldi. Muidugi on veel mõned osad, mida tuleb
hooldada, nagu pidurid ja klaasipuhastid, kuid üldiselt vajab elektriauto palju
vähem hooldust kui tavaline bensiini- või diiselmootoriga auto.

Mis juhtub siis, kui Honda e aku saab tühjaks?

Nii nagu bensiini- ja diiselmootoriga auto puhul, jääb auto seisma. Samas on
elektriautodel sarnaselt bensiinimootoriga autoga näidik, mis annab Sulle
piisavalt aegsasti helilise ja visuaalse hoiatuse väikesest sõiduulatusest.

Kas Honda e’d saab kodus laadida?

Jah, saab küll. Honda laadija saab paigaldada garaaži või sissesõiduteele.
Nii on lihtne tagada, et alustad päeva täis laetud akuga.

Kas Honda e akul on garantii?
Jah, on küll. Honda e akudel on 8-aastane või 160 000 km
garantii, mille jooksul on tagatud vähemalt 70% aku
maksimaalsest mahtuvusest. Nii saad rahulikult nautida iga sõitu.
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Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.

