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LIVET ÄR
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ALTERNATIV
Hondas originaltillbehör har
konstruerats och tillverkats enligt
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Honda. Med andra ord är de mycket
slitstarka och perfekt anpassade. Allt
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SPORT OCH DESIGN
Öka din Honda e:s sportiga framtoning med vårt
spännande utbud av sport- och designalternativ.

U.R.B.A.N. PAKET – SVART
Detta paket tillför din Honda e en elegant accent. Listerna runt bilen
ger extra skydd och är en referens till Urban EV-konceptet. Paketet
innehåller: Instegslister, stötfångarlister och sidolister.

INSTEGSLISTER

SIDOLISTER

Dessa instegslister sätter personlig prägel på din bil
samtidigt som de skyddar dörrtrösklarna mot märken
och repor. Listerna är tillverkade i glänsande svart
aluminium och har en iögonfallande Honda e-logo.
Kittet innehåller: Lister fram och bak.

Dessa sidolister är riktigt snygga och har en
skyddande funktion. De är tillverkade av stöttåligt
material med en finish i glänsande svart, vilket ger din
bil ett bra allroundskydd

LISTER FÖR STÖTFÅNGARNA
Förutom sin skyddande funktion skapar dessa
stötfångarlister en estetiskt tilltalande accent. Med
glänsande svart finish.

Delarna finns även som enskilda tillbehör.

Bilderna visar lättmetallfälgarna 17” E1702RR och E1702RR (tillval).
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U.R.B.A.N. PAKET – SVART OCH BLÅ
Detta paket tillför din Honda e en elegant accent. Listerna med blå accenter
ger extra skydd och är en referens till Urban EV-konceptet.
Paketet innehåller: Instegslister, stötfångarlister och sidolister.
Delarna finns även som enskilda tillbehör.

Bilderna visar lättmetallfälgarna 17” E1701FR och E1701RR (tillval).
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INSTEGSLISTER

SIDOLISTER

Dessa instegslister sätter personlig prägel på din bil
samtidigt som de skyddar dörrtrösklarna mot märken
och repor. Listerna är tillverkade i glänsande svart
aluminium och har en iögonfallande Honda e-logo.
Kittet innehåller: Lister fram och bak.

Dessa sidolister är riktigt snygga och har en
skyddande funktion. De är tillverkade av stöttåligt
material med en finish i glänsande svart med en blå
accent, vilket ger din bil ett bra allroundskydd.

LISTER FÖR STÖTFÅNGARNA
Förutom sin skyddande funktion skapar dessa
stötfångarlister en estetiskt tilltalande accent.
Blanksvart med en blå accentrand.
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STICKERSET

GRILLDEKOR FRAM OCH BAK NORDIC SILVER

Detta svarta stickerset ger din Honda e en sportig och samtidigt snygg känsla.
Appliceras på motorhuven och bakluckan.

Lägg till en extra snygg accent till grillen fram- och baktill på din Honda e.
Denna dekor integreras perfekt i bilens snygga design.

KÅPA FÖR SIDOKAMERA I NORDIC SILVER

KÅPA FÖR SIDOKAMERA, BLÅ

GRILLDEKOR FRAM OCH BAK I BLÅTT

Detta CMS-skydd (Camera Mirror System) ersätter
standardkåpan. Silverfärgen tillför en extra snygg
accent till din Honda e.

Detta CMS-skydd (Camera Mirror System) ersätter
standardkåpan. Den blå färgen framhäver DNA:t hos
Honda e och ger den en mer lekfull känsla.

Lägg till en extra snygg accent till grillen fram- och baktill på din Honda e.
Denna dekor integreras perfekt i bilens snygga design och ger den
en mer lekfull känsla.
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DEKOR FÖR A-STOLPEN NORDIC SILVER

NEDRE FRAMSPOILER SVART

Denna dekor för A-stolpen ersätter standard-A-stolpen. Utförandet i silver
tillför en extra snygg accent till din Honda e.

Denna spoiler tillför en sportig touch med retrokänsla till bilens framparti.

DEKOR FÖR A-STOLPE BLÅ

NEDRE FRAMSPOILER BLÅ

Denna dekor för A-stolpen ersätter standard-A-stolpen. Den blå färgen
framhäver DNA:t hos Honda e och ger den en mer lekfull känsla.

Denna spoiler tillför en sportig touch med retrokänsla och lekfullhet till bilens framparti.

09

10

SKYDD OCH
SÄKERHET
En mängd olika tillbehör skapade för att skydda
dig och din Honda e.

17” LÄTTMETALLFÄLG
GUNPOWDER BLACK

17” LÄTTMETALLFÄLG BLÅ
17” lättmetallfälgen E1701FR och E1701RR har
fönster i färgen Gunpowder Black, diamantskuren
A-yta och blå fälgkant.

17” lättmetallfälgen E1702FR och E1702RR
har fönster i färgen Gunpowder Black och en
diamantskuren A-yta.

VINDRUTESKYDD
Detta vindruteskydd skyddar mot väder och vind och skyddar även spegelkamerorna och de främre sidorutorna från hårt väder när
bilen är parkerad utomhus. Det har Honda e-logotypen.

VINTERDÄCK
OCH FÄLGAR
Få grepp på vintern med vårt sortiment av vinterdäck.
De är specialkonstruerade för att ge överlägset grepp
vid temperaturer under 7 °C, vilket optimerar bilens
manövreringsförmåga samtidigt som
bromssträckorna minimeras.
Vinterdäck ger en bekvämare körupplevelse
och minskar vägbullret. Så se till att du är redo
för vintern och be din återförsäljare om mer
information om Hondas vinterdäck och
fälgar i original.
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17" KOMPLETTA VINTERHJUL

STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK

SKYDDSPAKET

SKYDDSPAKET PLUS

Fälgarna E1703FR och E1703RR är
hellackade i Titan Silver.

Skydda din bil mot smuts och stenar med
dessa diskreta stänkskydd. De är en bra
lösning för långvarigt skydd. Setet innehåller
fyra stänkskydd.

Detta paket skyddar för din Honda e mot
livets utmaningar. Paketet innehåller:
Vändbar bagagerumsmatta, gummimattor
fram och bak.

Detta paket erbjuder maximalt skydd
för din Honda e mot livets utmaningar.
Paketet innehåller: Vändbar
bagagerumsmatta, gummimattor fram
och bak, skydd för laddningslocket och
skyddsfilm för laddningsuttaget.
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TRANSPORT
Få ut mesta möjliga av livet och din Honda e.

LÖSTAGBAR KULA FÖR CYKELHÅLLARE
MED 13-POLIGT SLÄPKABLAGE*
Denna löstagbara kula har ett 13-poligt släpkablage och är den perfekta
lösningen om du planerar en cykelresa. Den är konstruerad för enkel användning
och uppfyller Hondas strikta säkerhetsföreskrifter och är kompatibelt med våra
cykelhållare från Thule.
*Användningsbegränsningar kan förekomma, kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

THULE CYKELHÅLLARE – EASYFOLD

VÄNDBAR BAGAGERUMSMATTA

Denna cykelhållare från Thule är certifierad av Honda, har plats för två cyklar och är
enkel att installera. Den har en tippfunktion för enkel tillgång till bagageutrymmet och ett
system för stöldskyddslås. Den levereras med en 13-stiftskontakt.

Håll bagageutrymmet rent och fritt från smuts och repor. Denna vattentäta
vändbara bagagerumsmatta är designad för att passa perfekt i det område
som behöver mest skydd.
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INTERIÖRKOMFORT

KONSOLBELYSNING*

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING*

ELEGANTA GOLVMATTOR

Genom att addera diskret interiörbelysning
blir konsolområdet upplyst – vilket ger din
bils interiör en mjuk,sval glöd.

Dessa belysta tröskellister är tillverkade i mattsvart
anodiserad aluminium och skyddar trösklarna mot
märken och repor. Inkluderar: Belysta frontlister.

Dessa eleganta och bekväma golvmattor har
ett Honda e-emblem. Setet innehåller mattor
till både fram och bak.

INTERIÖRPANELSATS BRONS

BILBARNSTOL

SURFPLATTEHÅLLARE

SET MED KLÄDHÄNGARE

Sätt lite mer personlig prägel på interiören i din bil
genom att montera dessa snygga interiörpaneler som
ersätter standardpanelerna. Det översta skiktet har en
bronsfärgad, strukturerad yta.

Hondas originalbarnstolar ger ett överlägset
skydd för barn från 0 till 12 år och kan fästas
med antingen ISOFIX eller 3-punktsbälte.

Denna surfplattehållare, med nackstödsbasen,
passar alla surfplattor med mått från 7 till 11,6 tum.
Hållaren har en smart lutningsfunktion som gör att
den kan ställas in i bästa tittarläge.

Håll dina kläder snygga och skrynkelfria med
detta set med klädhängare. Det är lätt att
montera på den integrerade nackstödsbasen
så att du kan hänga upp din kappa, kavaj
eller kostym.

*Konsolbelysning och belysta tröskellister finns också som ett belysningspaket.
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KUDDSET I LÄDER – DARK BROWN
Detta set med två premiumkuddar gör känslan av
kvalitet hos det skräddarsydda lädret komplett.

LÄDERKLÄDSEL

LÄDERKLÄDSEL – DARK BROWN

Vad kan vara bättre än en skräddarsydd läderinredning?
Denna premiumklädsel – en kombination av nappaläder och
grått tyg – används för framsätena och till de 4 dörrarmstöden.
I baksätet är nackstödet klätt med nappaläder.
Läderklädseln är tillverkad med Hondas erkända
tillverkningskvalitet, och har lång hållbarhet
och premiumfinish.

KUDDSET I LÄDER – MIDNIGHT BLACK
Detta set med två premiumkuddar gör känslan av
kvalitet hos det skräddarsydda lädret komplett.

LÄDERKLÄDSEL – MIDNIGHT BLACK
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LADDNINGSPRODUKTER

SKYDDSFILM FÖR LADDPORTEN

SKYDD FÖR LADDPORTEN

Denna film skyddar laddningsuttaget på bilens motorhuv och
förhindrar repor i lacken i samband med laddning.

Detta svarta skydd, tillverkat i vattenresistent material, skyddar
laddningsområdet vid laddning i tuffa förhållanden. Den kommer även
med en påse för att förvara locket när det inte används.

HONDA LADDBOXAR

PIEDESTAL

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

MODE 3-KABEL (GUN-TO-GUN)

Honda laddboxar erbjuder en laddningskapacitet på upp till 22 kW trefas och 7,4 kW enfas för snabbare laddning hemma. Välj mellan tre
olika utföranden: Honda laddbox, S och S+, med MID för faktureringsändamål. Honda laddboxar möjliggör för Honda e-ägare att ladda
bilens batteri fullt på 4,1 timmar* med en strömstyrka på 32A, vilket är betydligt snabbare än via ett vanligt vägguttag.
I Sverige har ett normalt hushåll en strömstyrka på mellan 16-20A, vilket ger en något längre laddtid.

Honda laddbox möjliggör flera olika
installationsalternativ. Den kan installeras på
en högkvalitativ piedestal i rostfritt stål som
finns i 3 olika varianter, dubbel montering av
två laddare med baksidan vänd mot varandra
eller dubbel montering på en triangelformad
bas för parkeringsplatser som är placerade
mitt emot varandra.

Portabel EVSE (Electric Vehicle Supply
Equipment) för laddning elnät-till-fordon.
En skyddande förvaringsväska ingår.
Kabeln levereras med bilar
sålda i Sverige.

Laddningskabel för att ansluta din bil till
en Honda Power Charger eller offentlig
laddare (finns i 1-fas- och 3-fasutförande).
En skyddande förvaringsväska ingår.
1-fas kabeln levereras med bilar
sålda i Sverige.

*Tiden beräknas från det att laddindikatorn i bilen börjar lysa
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BESTÄLLNING
Anpassa din Honda e med Hondas originaltillbehör som har
konstruerats och tillverkats enligt samma höga standard som varje
Honda. Med andra ord är de mycket slitstarka och perfekt anpassade.
Allt du behöver göra är att välja vad som är rätt för just dig.

21

22

BESTÄLLNING
Anpassa din Honda e med originaltillbehör.
SPORT OCH DESIGN

SPORT OCH DESIGN

INTERIÖRKOMFORT

INTERIÖRKOMFORT

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

U.R.B.A.N. Paket – Svart

08E0P-TYF-UR04L

Nedre framspoiler – Blå

08F01-TYF-600

Belysningspaket

08E0P-TYF-ILLU

Läderklädsel – Dark Brown

08Z01-TYF-620

Konsolbelysning

08E16-TYF-600

Läderklädsel –
Midnight Black

08Z01-TYF-610

Tröskellister med belysning

08E12-TYF-600
Kuddset i läder – Dark Brown

08R63-TYF-G20

Kuddset i läder – Midnight Black

08R63-TYF-G10

Bilbarnstol G0 Baby-Safe I-Size

08P90-TLA-600

Baby-safe I-Size bas

08P90-TLA-600A

Barnstol G1 Tryfix I-Size

08P90-TLA-600B

Bilbarnstol grupp 2/3 Kidfix
XP BÄLTESKUDDE

08P90-TYF-600

Inkluderar: Tröskellister med
belysning
Belysning för tröskel och konsol.

Inkluderar: Instegslister för
tröskel, stötfångare
Lister och sidolister
U.R.B.A.N. Paket – Svart och blå

08E0P-TYF-UR03L

Nedre framspoiler – Svart

08F30-TYF-600

ALUMINIUMFÄLGAR

08F01-TYF-600A

Inkluderar: Instegslister för
tröskel, stötfångare
Lister och sidolister
Stickerset

BETECKNING

Kåpa för sidokamera – blå

Kåpa för sidokamera
– Nordic Silver

Grilldekor fram och bak
– Blå

08R06-TYF-610

08R06-TYF-620

08F21-TYF-600

Grilldekor fram och bak
– Nordic Silver

08F21-TYF-600A

Dekor för A-stolpe – Blå

08F34-TYF-610

Dekor för A-stolpe – Nordic
Silver

08F34-TYF-620

E1701FR 17”aluminiumfälgar blå
– fram
E1701RR 17”aluminiumfälgar blå
– bak
E7701 17”aluminiumfälgar set

08W17-TYF-600
08W17-TYF-600A
08W17-TYF-KTBLU

E1702FR 17”aluminiumfälgar
Gunpowder Black - fram
E1702RR 17”aluminiumfälgar
Gunpowder Black – bak
E7702 17”aluminiumfälgar set

08W17-TYF-600B

Navkapslar – Svart
Navkapslar – Krom
Hjulmuttrar – Krom
Hjulmuttrar – Svart
Hjulmuttrar för 16” – låg typ

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

08W17-TYF-600C
08W17-TYF-KTBLA

Instegslister

Interiörpanelsats brons
(med autoparkering)
Interiörpanelsats brons
(utan autoparkering)

08Z03-TYF-KIT6A

Golvmattor Elegance

08P15-TYF-610

Gummimattor med kant, fram
Gummimattor med kant, bak

Surfplattehållare

Set med klädhängare
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Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.

08F05-TYF-600A

08Z03-TYF-KIT6B

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

08U08-E6J-620C

08U08-E6J-620D
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SKYDD OCH SÄKERHET

TRANSPORT

LADDNING

LADDNING

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Skyddspaket
Inkluderar: Bagagerumsmatta,
fram och
gummimattor bak

08E0P-TYF-PRL

Thule cykelhållare – EasyFold

08L14-E09-E00

Mode 2-laddningskabel (P-EVSE)
10A TYP E/G 90° EU

08E70-TYF-G00A

Stolpe singel (för 1 laddare)
Stolpe dubbel (för 2 laddare,
dubbelriktade)
Stolpe triangel (för 2 laddare,
bredvid varandra)

08Z90-TYF-G00A

Skyddspaket Plus
Inkluderar: Bagagerumsmatta,
fram och bak
Gummimattor, laddningsportlock
och skyddsfilm för laddningsuttag

08E0P-TYF-EPRL

Thule cykelhållare – Coach

08L14-E09-C00

Mode 3-laddningskabel (1-fas)
–5m
Mode 3-laddningskabel (3-fas)
– 6,5 m

08E70-TYF-G00G
08E70-TYF-G00H

Skyddsfilm för laddningsuttag

08P48-TYF-600

Stötfångarlister Svart och blå
(Fram- och baksäte)

08P03-TYF-600

Löstagbar kula för
cykelhållare med 13-stifts
släpkablage

08L92-TYF-K13P

Honda laddbox

08E90-TYF-G00A

Skydd för laddport

08P35-TYF-600

Stötfångarlister svart
(Fram- och baksäte)

08P03-TYF-600A

Vändbar bagagerumsmatta

08P11-TYF-610

Honda laddbox S MID

08E90-TYF-G00G

Sidolister – Svart och blå

08P05-TYF-600

Honda laddbox S+ MID

08E90-TYF-G00H

Sidolister – Svart

08P05-TYF-600A

Stänkskydd fram och bak

08P00-TYF-600

Vindruteskydd

08P38-TYF-600
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Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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08Z90-TYF-G00B
08Z90-TYF-G00C

Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

