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På Honda strävar vi alltid efter att förändra saker till 

det bättre, se till att tekniken underlättar och hitta 

effektiva vägar att göra världen till en bättre plats 

för alla.

Miljöutmaningarna driver efterfrågan på renare 

ytor för att bo och arbeta, samtidigt som tekniska 

framsteg och artificiell intelligens förbättrar hur vi 

kommunicerar. Därför har vi åtagit oss att alla våra 

bilar ska vara helt elektriska eller laddhybrider 

senast 2022, vilket garanterar lägre utsläpp och en 

renare framtid för oss alla. För att människor alltid 

är i centrum för allt vi gör.

EN NY  
RIKTNING
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03* Nollutsläpp under körning
Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl

Nya Honda e är en bil som är designad och utformad för stan och hur vi 

lever våra liv idag.  En bil som sömlöst länkar samman alla olika aspekter 

i ditt liv med intelligent anslutning. En bil som har skapats med en sportig 

karaktär, men som ändå kan erbjuda anmärkningsvärt hög komfort. Och 

naturligtvis en bil som ger nollutsläpp*. Välkommen till nästa generation.

04



GENOM ATT 
FÖRENKLA  

FOKUSERAR VI

Med sin vackra och enkla design och vänliga personlighet 

kommer Honda e att dra uppmärksamhet till sig vart du än 

kommer. Detta matchas av en mängd pinfärska innovationer 

och smarta idéer som gör Honda e så unik. 

De mjuka linjerna förstärker också helhetsintrycket av bilen, 

samtidigt som de minskar luftmotståndet, vilket  

förbättrar effektiviteten.
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Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl



Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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Honda e:s enkla, stilrena utseende har 

uppnåtts genom att många av dess 

utvändiga funktioner har integrerats. 

Strålkastarna, radarsensorn och multi-

view-kameran finns till exempel alla i en 

enda panel som upprepas  

i bilens bakparti. 

Kompakta kameror med hög upplösning, 

inklusive två av fyra med 360o vy, ersätter 

de konventionella dörrbackspeglarna. 

Slutligen fulländar det tonade glastaket  

i dramatisk svart den mjuka,  

sömlösa känslan.

INTEGRERAD 
DESIGN



DETALJER I EXTERIÖREN

Kombinationen av avskalad design och avancerad teknik går igen i varje liten detalj. Framdörrarnas 

handtag är infällda i karossen och sticker ut först och lyser upp när du närmar dig bilen,  

och i bakpartiet är de dolda i fönsterområdet. 

Strålkastarna och bakljusen är multifunktionella och med integrerade körriktningsvisare för en 

sammanhängande design. Laddningspunkten är placerad mitt på motorhuven, vilket gör att du enkelt når 

den från båda sidor, och den lyser också praktiskt under laddning.
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FÖDD ATT VARA 
ELEKTRISK

Elektricitet ger den perfekta energin för stadskörning, den är ren,  

effektiv och ger dynamiska prestanda med nollutsläpp. 

Nya Honda e har designats för att vara elektrisk från grunden. Inga 

kompromisser har därför behövt göras när det gäller bilens dynamik och 

köregenskaper. Kraften kommer från ett kompakt 35,5 kW/h litiumjonbatteri 

som driver bakhjulen via en elektrisk drivlina som har utvecklats  

speciellt för Honda e. 

Fulladdad har den en räckvidd på upp till 222 km, vilket är mer än tillräckligt 

för att göra allt du älskar att göra i och runt staden. Prestandan  

och räckvidden maximeras ständigt tack vare ett smart system som  

gör att batterierna hela tiden har en optimal arbetstemperatur.

Modellen som visas är en Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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K O M P A K T  K R A F T

Det kompakta 35,5 kW/h 

litiumjonbatteriet är vattenkylt för 

att maximera effektiviteten och 

minimera storleken.

B A K H J U L S -
D R I F T

Bakmonterad kraftfull 

elmotor driver  

bakhjulen.

5 0 : 5 0

Optimal 50:50-vikt- 

fördelning och en låg 

tyngdpunkt för ett stabilt  

och balanserat chassi.



V Ä N D R A D I E

4 , 3  M E T E R

Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.

Honda e må fungera som en bil med automatisk växellåda, 

men den enda växeln och det fasta utväxlingsförhållandet 

gör att den svarar mjukt och direkt. En uteffekt på  

136 hk (154 hk Honda e Advance) och ett vridmoment på 

315 NM i kombination med en viktfördelning på 50:50 

samt låg tyngdpunkt ger sportiga och ändå bekväma 

köregenskaper. Och om du vill ha en mer spännande 

körupplevelse gör en växling till Sport-läget att responsen 

vid acceleration ökar markant.

Genom att aktivera funktionen enpedalskontroll blir 

körningen ännu enklare och mer njutbar. Med en enda 

pedal kan du accelerera och bromsa genom att trampa på 

pedalen för att köra och ta bort foten för att bromsa.  

Precis så enkelt är det.

Det är trångt inne i stan, men med en vändradie på endast 

4,3 m är Honda e mycket smidig och enkel att manövrera 

– perfekt för smala och snirkliga gator; och med hjälp från 

”hands-free”-assistansfunktionen Honda Parking Pilot får 

du ut mesta möjliga av stan och kan njuta av varje resa.
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Livet är bättre när du känner dig uppkopplad.  

Honda e ansluter dig sömlöst till din värld med vår 

senaste intelligenta teknik. Du kan kommunicera med 

den på distans från din smartphone via vår My Honda+ 

app, där du bland annat kan schemalägga laddningar, 

stänga bilens fönster eller förvärma kupén så att du får 

ett varmt välkomnande kalla dagar. Du kan till och med 

använda din telefon som digital nyckel för att låsa och 

låsa upp och till och med starta bilen. 

Din röstaktiverade Honda Personal Assistant* kan 

föra ett naturligt samtal med dig och använder sig av 

kontextuell förståelse för att lära sig att ge dig relevanta 

rekommendationer. Så om du behöver hjälp med att 

kolla väderprognosen, hitta närmaste laddstation, sätta 

på din favoritmusik eller välja restaurang är Honda 

Personal Assistant redo att hjälpa till!

ANSLUTEN TILL 
DITT LIV

*Du får tillgång till Digital Key och Honda Personal Assistant genom att teckna en prenumeration på tjänsterna. 
För mer information, besök honda.se. 

Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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DITT UTRYMME

Du och dina passagerare möts av en lugn, rymlig och modern 

interiör. Den stilrena, vackra och enkla designen skapar 

maximalt med utrymme och total komfort för att njuta av 

premiumljudanläggningen. Ytor som är sköna att beröra  

och sofistikerade material isolerar dig från stressen och  

jäktet på stadens gator.

Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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HÅLL KONTAKTEN

Den unik digitala instrumentpanelen, som täcker hela bilens bredd, har fem displayer som håller 

dig informerad, underhåller dig och ser till att du är uppkopplad. Här har du intuitiv kontroll över 

en mängd smarta program och tjänster. Två centrala 12,3” pekskärmar gör att föraren och 

framsätespassageraren kan komma åt en mängd information, med möjlighet att växla skärmar 

genom att enkelt svepa från en skärm till nästa. Du kan till och med anpassa dem med dina 

favoritbilder så att det alltid känns som din plats var du än är.

Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.

APPLE CAR PLAY

Apple CarPlay tar de saker som du vill göra med 

din telefon medan du kör och för över dem till 

bilens inbyggda display.

NAVIGERINGSSYSTEM

Skicka destinationer till navigationssystemet på distans från  

din smartphone via My Honda+ appen. Så att din Honda e alltid 

är redo för nästa resa och ligger steget före trafiken.

2019 Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA m.fl. länder.



VARDAGSRUM

Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.

Våra moderna liv är baserade på bekväma, öppna 

planlösningar och sätena i Honda e har inspirerats av denna 

trend. Klädda i slitstarkt men mjukt tyg ger de så bra stöd och 

är så bekväma att du önskar att de fanns i ditt hem. De bakre 

sätena ger inte bara passagerarna utmärkt benutrymme,  

de kan också fällas ner platt för att ge extra lastutrymme vid 

behov. Den genomtänkta placeringen av LED-spottarna  

i taket ovanför passagerarna ger dessutom välkommen  

extra belysning. 
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GENOMTÄNKT DESIGN

Ibland är det de små sakerna som gör störst skillnad. Varje detalj, från utseendet 

på och känslan hos varje knapp, till placeringen av praktiska förvaringsutrymmen, 

har utformats med dig i åtanke. Din mobiltelefonförvaring har till exempel 

tillverkats av tyg för att skydda den, medan varje passagerare har en egen  

USB-port så att alla kan hålla kontakten med sin värld. 

SIDOSPEGLAR MED KAMERA 

De konventionella backspeglarna har ersatts med HD-kameror som visar högupplösta bilder 

på skärmar inne i kupén, och bildupplösningen är hög även på natten och i dåligt väder. 

Eftersom kamerorna är kompaktare än konventionella backspeglar och ryms inom bilens 

bredd minskar de inte bara vindbruset och vindmotståndet utan är också praktiska vid 

körning på smala gator och trånga parkeringar.

CENTRE CAMERA MIRROR SYSTEM*

Innerbackspegeln med dubbla funktioner kan antingen 

användas som konventionell vidvinkelspegel, eller 

om du vill ha fri sikt: växla till kameraläge, som ger en 

högupplöst digital bild även nattetid. Backspegeln har 

även avbländningsfunktion för att minska bländning 

från bakomvarande bilars strålkastare.

*Centre Camera Mirror System är tillgängligt på Honda e Advance.
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Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.

LADDNINGSTEKNIK

Att ladda din Honda e är enkelt tack vare laddningspunktens placering 

mitt på motorhuven, vilket gör att du enkelt kommer åt den från båda 

sidor av bilen. Laddningspunkten har en inbyggd LED-lampa som 

tydligt visar laddningsstatusen, samt ett säkerhetslås för att säkerställa 

att laddningskabeln inte kan tas bort under laddning. Vi har till och 

med utformat kabeln så att den är vinklad bort från bilen för att  

förhindra lackskador under laddning. 2 st laddkablar följer med bilen: 

Mode 2 för ”nödladdning” i ett vanligt 240V uttag, och Mode 3 ”Gun-

to-Gun” som används mellan bil och laddbox. 

Laddningstiderna varierar beroende på typ av laddare som används, 

men du kan snabbladda bilen till 80 % kapacitet på 30 minuter med en 

snabbladdare, vilket är snabbare än det tar att ladda en smartphone. 

PUBL IK  LADDNING MED L IKSTRÖM

CCS2 100KW

33 MINUTER *

80% LADDNING

P U B L I K  L A D D N I N G 

M E D  L I K S T R Ö M 

C C S 2  5 0 K W

3 4  M I N U T E R *

8 0 %  L A D D N I N G

P U B L I K  L A D D N I N G 

M E D  V Ä X E L S T R Ö M 

T Y P  2  6 . 6 K W

5  T I M M A R *

1 0 0 %  L A D D N I N G

L A D D N I N G  H E M M A 

M E D  V Ä X E L S T R Ö M 

T Y P  2  6 . 6 K W

5  T I M M A R *

1 0 0 %  L A D D N I N G

LADDNING HEMMA 

MED VÄXELSTRÖM  

TYP  2  2 .3KW 

15  T IMMAR *

100% LADDNING
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*Laddningstiderna mäts från det att varningslampan för låg batterinivå tänds tills batteriet är fulladdat.
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SKYDDAR DIG

Nya Honda e är utrustad med en rad olika avancerade säkerhetssystem, inklusive Honda SENSING, 

som har skapats för att hjälpa dig när du kör och skydda dig och dina passagerare. 

Kollisionsminimerande bromssystem

Om det finns risk för en kollision med ett fordon 

eller en fotgängare, varnar systemet dig om 

detta samtidigt som hastigheten sänks, vilket 

bidrar till att minimera svårighetsgraden vid en 

eventuell kollision.

System som minskar skaderisken  

vid vägavkörning

En kamera detekterar vägens kantlinjer, och om 

bilen är på väg att korsa en kantlinje kommer du 

att höra en varningssignal, varefter bilen auto-

matiskt korrigerar styrningen för att hålla kvar 

bilen i körfältet.

Trafikskyltsigenkänning 

Trafikskyltsigenkänningen identifierar trafikskyl-

tar och vidarebefordrar informationen till dig via 

en digital skärm.

Riktningsstabiliseringssystem

Ger en mindre stressig körupplevelse speciellt 

på motorväg genom att se till att bilen håller sig 

mitt i körfältet. Detta åsidosätts när körrikt-

ningsvisaren används.

Intelligent hastighetsbegränsare

Anpassar automatiskt bilens hastighet till den 

hastighet som du har ställt in eller hastighets-

gränsen på trafikskyltarna.

Adaptiv farthållare med autobroms

Den adaptiva farthållaren upprätthåller säker-

hetsavståndet till framförvarande fordon. Om ett 

fordon i körfältet bredvid är på svänga in snävt 

framför dig, upptäcker din Honda detta och 

anpassar automatiskt hastigheten och återupptar 

den inställda hastigheten först när faran är över. 

Autobromstekniken detekterar om ett framförva-

rande fordon stannar och bromsar och stannar 

bilen om du inte trampar på bromspedalen.

Automatiskt helljus

Upptäcker framförvarande trafik, inklusive 

mötande fordon och växlar automatiskt mellan 

helljus och halvljus.

Dessutom inkluderar Honda e nya funktioner som har  

utvecklats speciellt med stadskörning i åtanke.

System som meddelar när  

bilen framför börjar köra

Varnar föraren när bilen framför börjar rulla från 

stillastående. Honda e berättar nu för dig om 

vägen är tom framåt.

Kollisionsbegränsande  

gaspådragsreglering

I långsam trafik varnar systemet dig om du 

trampar på gaspedalen om det finns ett föremål 

framför dig. Till exempel i en rondell där föraren 

framför dig plötsligt ändrar sig och trampar på 

bromsen.

Autobromsfunktion

Om du är nära ett föremål som du inte har 

observerat vid körning i låg hastighet, varnar 

Honda e dig med en ljudsignal och en visuell 

varning innan nödbromsningen aktiveras.
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GÖR DEN TILL DIN EGEN
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FÄRGSÄTT  
DIN VÄRLD CHARGE YELLOW MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda e är en bil med unik 

personlighet. Allt du behöver göra  

är att välja en färg som matchar din.

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
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INSTEGSLISTER

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.

LISTER FÖR STÖTFÅNGARNA

Förutom sin skyddande funktion skapar dessa 

stötfångarlister en estetiskt tilltalande accent. Med 

glänsande svart finish.

SIDOLISTER

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.

U.R.B.A.N. PACK - 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. 

U.R.B.A.N. pack finns även i svart med blå accent. 

Delarna finns även som enskilda tillbehör.

Öka din Honda e:s sportiga framtoning med vårt 

spännande utbud av sport- och designalternativ.

SPORT OCH DESIGN

Bilderna visar lättmetallfälgarna 17” E1702RR och E1702RR (tillval).
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17” LÄTTMETALLFÄLG BLÅ

Den 17” E1701FR och E1701RR lättmetallfälgen har 

fönster i färgen Gunpowder Black, diamantskuren 

A-yta och blå fälgkant.

17” LÄTTMETALLFÄLG I GUNPOWDER BLACK

Den 17” E1702FR och E1702RR lättmetallfälgen 

har fönster i färgen Gunpowder Black och en 

diamantskuren A-yta.

STICKERSET

Detta svarta stickerset ger din Honda e en sportig och samtidigt snygg accent. 

Appliceras på motorhuven och bakluckan

NEDRE FRAMSPOILER I SVART*

Denna spoiler tillför en sportig touch med 

vintage-känsla till bilens framparti.

CMS-SKYDD NORDIC SILVER*

Detta CMS-skydd (Camera Mirror System) ersätter 

CMS-standardskyddet. Silverfärgen tillför en extra 

snygg accent till din Honda e.

DEKOR FÖR A-STOLPEN I NORDIC SILVER*

Denna dekor för A-stolpen ersätter standard-A-stolpen. Utförandet i silver  

tillför en extra snygg accent till din Honda e.

*A-pelardekoren, CMS-skyddet och den nedre framspoilern finns också i blått.
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VÄNDBAR BAGAGERUMSMATTA

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.

INTERIÖRPANELSATS BRONS

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.

INTERIÖRKOMFORTTRANSPORT

Få ut mesta möjliga av livet  

och din Honda e.

LÖSTAGBAR CYKELHÅLLARE

MED 13-POLIGT SLÄPKABLAGE*

Denna cykelhållarsats har ett 13-poligt släpkablage och är den 

perfekta lösningen om du planerar en cykelresa. Cykelhållarfästet 

är konstruerat för enkel användning och uppfyller Hondas strikta 

säkerhetsföreskrifter och är kompatibelt med våra Thule cykelställ. 

En separat cykelhållare finns också.

*Användningsbegränsningar kan förekomma, kontakta din Honda-återförsäljare för mer information



39 LÄDERKLÄDSEL - DARK BROWN

LÄDERKLÄDSEL - MIDNIGHT BLACK

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING*

Dessa belysta tröskellister är tillverkade i mattsvart anodiserad 

aluminium och skyddar instegslisterna mot märken och repor.

Inkluderar: Belysta frontlister.

KONSOLBELYSNING*

Genom att addera diskret interiörbelysning blir 

konsolområdet upplyst – vilket ger din bils  

interiör en mjuk,sval glöd.

OMFATTANDE SKYDDSPAKET

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 laddningsporten.

PROTECTION PACK

Detta paket skyddar för din Honda e mot livets 

utmaningar. Paketet innehåller: Vändbar 

bagagerumsmatta, gummimattor fram och bak.

LÄDERKLÄDSEL

Vad kan vara bättre än en skräddarsydd läderinredning? Denna 

premiumklädsel – en kombination av nappaläder och grått tyg – används 

för framsätena och till de fyra dörrarmstöden. I baksätet är nackstödet 

klätt med nappaläder. 

Denna äkta klädsel kommer med Hondas tillverkningskvalitet,  

hållbarhet och premiumfinish.

*Konsolbelysning och belysta tröskellister finns också som ett belysningspaket.
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HONDA POWER CHARGER

Honda Power Charger erbjuder en laddningskapacitet på upp till 22 kW trefas och 7,4 kW enfas för snabbare laddning hemma.  

Välj mellan tre olika utföranden: Honda Power Charger, S och S+, med eller utan jalusier (beroende på den nationella lagstiftningen). 

Också tillgängligt: MID och M&E-kompatibla varianter för faktureringsändamål. Honda Power Charger 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. 

LADDNINGSPRODUKTER

*Tiden beräknas utifrån utseendet på lampan för laddningsbegäran på instrumentbrädan.
41

SKYDDSFILM FÖR LADDNINGSUTTAG

Denna film skyddar laddningsuttaget på bilens motorhuv  

och förhindrar bucklor och repor i lacken i samband med laddning.

SKYDD FÖR LADDNINGSPORTLOCKET

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.

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

Portabel EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) 

för laddning elnät-till-fordon följer med bilen.  

En skyddande förvaringsväska ingår.

MODE 3-KABEL (GUN-TO-GUN)

Laddningskabel för att ansluta din bil till 

en Honda Power Charger eller publik 

laddare (finns i 1-fas- och 3-fasutförande) 

följer med bilen. En skyddande 

förvaringsväska ingår.

PIEDESTAL

Honda Power Charger 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. 



Funktion och teknik
♦  Sidospeglar med kamera
♦  Elektronisk parkeringsbroms med 

automatisk aktivering
♦  Regenerativ styrning av bromseffekt
♦  Kompatibel med appen My Honda+
♦  Programmerbara klimatinställningar
♦  Programmerbar fördröjd laddning
♦  Enpedalskontroll

Komfort och trivsel
♦  Läderklädd ratt
♦  Automatisk klimatanläggning
♦  Eluppvärmda framsäten
♦  Laddkabeln förvaras under 

bagageutrymmet
♦  Bakgrundsbelysning
♦  Mobiltelefonfack
♦  Backkamera
♦  Parkeringssensorer (fram och bak)

Ljud och kommunikation
♦   Honda CONNECT med navigering (Två 

pekskärmar 12.3 tum, FM/DAB 
digitalradio, Apple CarPlay, Android 
Auto™, Internet Radio, Aha™ 
appintegrering, internetsurfning)

♦  Bluetooth™ handsfree-telefon
♦  1 HDMI-ingång
♦  4 x USB-portar (2 x fram, 2 x bak)
♦  6 högtalare
♦  Infotainmentstyrning på ratten

Exteriör
♦  Ladduttag
♦  Integrerad glasantenn
♦  Utfällbara dörrhandtag
♦  Takfönster
♦  Mörktonade bakrutor
♦  Spoiler bak
♦  Automatiska LED-strålkastare
♦  LED-varselljus
♦  Automatiskt helljussystem

Hjul

♦ 16-tums lättmetallfälgar

Säkerhet
♦ Anpassningsbar farthållare (ACC, 

Adaptive Cruise Control) Autobroms
♦ Kollisionsminimerande bromssystem
♦ Intelligent hastighetsbegränsare
♦ Riktningsstabilitetssystem
♦ System som minskar skaderisken vid 

vägavkörning
♦ Trafikskyltsigenkänning
♦ System som meddelar när bilen framför 

börjar köra
♦ Larmsystem och startspärr
♦ Smart dörröppning och start

Prestanda
♦ Bakhjulsdrift
♦ Viktfördelning 50:50
♦ Sportläge
♦ Vridmoment: 315 Nm
♦ Uteffekt: 136 hk
♦ Räckvidd: upp till 220 km

Honda e
35,5 kWh litiumjon
Fast utväxling

Utöver alla egenskaper i Honda e-utförandet
har Honda e Advance följande egenskaper:

Funktion och teknik
♦ Avisning på vindruta

♦ Honda Parking Pilot

Komfort och trivsel
♦ Rattvärme
♦ 230 V eluttag
♦ Premiumljud med 8 högtalare  

(inklusive subwoofer)

♦ Särskild hårdvaruförstärkare

Hjul

♦ Välj mellan 16- eller 17-tums lättmetallfälgar

Säkerhet
♦ Backspegel med kamera
♦ Information om döda vinkeln
♦ Trafikövervakning från sidan

Prestanda
♦ Uteffekt: 154 hk
♦ Räckvidd med 17 tums hjul: 210 km

Honda e Advance
35,5 kWh litiumjon
Fast utväxling

Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA m.fl. länder
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Model shown is Honda e Advance in Platinum White Pearl.

2 st laddkablar följer med bilen: Mode 2 ”Nödladdare” och Mode 3 ”Gun-to-Gun”



Transmission

Honda e Honda e 
Advance

(16- tums fä lgar )

Honda e 
Advance

(17- tums fä lgar )

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

Chassi 5d 5d 5d

Motor BEV BEV BEV

Drivande hjul Bakhjulsdrift Bakhjulsdrift Bakhjulsdrift

Transmissionstyp Fast  
Reducering

Fast  
Reducering

Fast  
Reducering

Prestanda

Elektrisk motor, max. effekt (kW [ps]) 100 [136] 113 [154] 113 [154]

Elektrisk motor, max. vridmoment (Nm) 315 315 315

0 → 100 km/h (sekunder) 9 8,3 8,3

Maximal hastighet (km/h) 145 145 145

Dimensioner

Längd (mm) 3 894 3 894 3 894

Bredd (mm) 1 752 1 752 1 752

Bredd inklusive dörrspeglar (mm) 1 752 1 752 1 752

Höjd - olastad (mm) 1 512 1 512 1 512

Hjulbas (mm) 2 538 2 538 2 538

Spårvidd fram (mm) 1 523 1 523 1 513

Spårvidd bak (mm) 1 516 1 516 1 506

Markfrigång - med förare (mm) 145,2 145,2 145,2

Markfrigång vid maxlast (mm) 118,7 118,7 118,7

Vändcirkel - vid kaross (m) 9,2 9,2 9,2

Vändcirkel - vid hjulbas  (m) 4,3 4,3 4,3

Ratt mellan fulla utslag (rattvarv) 3,11 3,11 3,11

Volym

Sittplatser 4 4 4

Bagagerumskapacitet - uppfällt baksäte 171 171 171

Bagagerumskapacitet  
- nedfällt baksäte, last till tak 861 861 861

Bagagerumskapacitet - nedfällt baksäte,  
last till ruta 571 571 571

Vikt

Tjänstevikt (kg) 1589 1602 1618

Totalvikt  (kg) 1855 1870 1870

Lastförmåga (kg) 266 268 252

Max. tillåtna axeltryck - fram/bak (kg) 870/1000 875/1005 875/1005

Innerbelysning

Honda e Honda e 
Advance

(16- tums fä lgar )

Honda e 
Advance

(17- tums fä lgar )

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

Skymmningsbelysning (benutrymme förar-  
och passagerarsida)

♦ ♦ ♦

Skymmningsbelysning (tak) ♦ ♦ ♦

Kartläsarlampa (fram) ♦ ♦ ♦

Läslampa bak ♦ ♦ ♦

Belysta makeupspeglar i solskydd ♦ ♦ ♦

Belysning i bagagerum ♦ ♦ ♦

Ljud och kommunikation

Bluetooth TM handsfreetelefon (HFT) ♦ ♦ ♦

DAB ♦ ♦ ♦

HDMI-uttag ♦ ♦ ♦

Honda Dual Screen DA (Två pekskärmar 12.3") ♦ ♦ ♦

Högtalare 6 8 8

Högtalare - Premium Audio - ♦ ♦

Uteffekt ljudsystem (W) 180 376 376

Subwoofer - ♦ ♦

Rattmonterade ljudreglage ♦ ♦ ♦

USB-ingångar fram 2 2 2

USB-ingångar bak 2 2 2

My Honda + App  (Fjärrstyr lås, AC/värme,  
laddningstider, etc)

♦ ♦ ♦

Apple CarPlay (trådlös) / Android Auto ♦ ♦ ♦

Utsida

Antenn inbyggd i glas ♦ ♦ ♦

Emblem 'Honda e' 'Honda e' 'Honda e'

Utvändiga dörrhandtag Bilens färg Bilens färg Bilens färg

Glastak Panorama Panorama Panorama

Mörktonade bakrutor ♦ ♦ ♦

Spoiler bak ♦ ♦ ♦

Komfort och bekvämlighet

Placering av tillbehörsuttag Fram Fram Fram

Typ av luftkonditionering
Automatisk  
klimatan-
läggning

Automatisk  
klimatan-
läggning

Automatisk  
klimatan-
läggning

Automatiska vindrutetorkare ♦ ♦ ♦

Krok för lastnät ♦ ♦ ♦

Adaptiv farthållare ♦ ♦ ♦

Sidobackspeglar - kamera system ♦ ♦ ♦

Mittspegel kamerasystem - ♦ ♦

Multi-vy kamerasystem - ♦ ♦

Elfönsterhiss fram & bak ♦ ♦ ♦

Fickor framsäte Förare och 
passagerare

Förare och 
passagerare

Förare och 
passagerare

Framsäte, manuellt justerbart i höjdled Förare Förare Förare

Vindruta uppvärmt område - Vindruta Vindruta

Sätesvärme - Fram ♦ ♦ ♦

Rattvärme - ♦ ♦

Honda Parkeringspilot - ♦ ♦

Fjärröppnare inkluderar Fönster Fönster Fönster

Parkeringssensorer ♦ ♦ ♦

Backkamera ♦ ♦ ♦

Makeupspeglar i solskydd ♦ ♦ ♦

Ratt justerbar i längd- och höjdled ♦ ♦ ♦

Förvaring av laddkablar i undre bagagerum ♦ ♦ ♦

Säkerhet

Honda e Honda e 
Advance

(16- tums fä lgar )

Honda e 
Advance

(17- tums fä lgar )

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

ABS (låsningsfritt bromssystem) ♦ ♦ ♦

Krockkuddar - Förare och passagerare ♦ ♦ ♦

SRS-krockkudde med avstägningsfunktion på 
passagerarsidan

♦ ♦ ♦

Sidokrockkuddar (fram) ♦ ♦ ♦

Sidokrockgardiner (fram och bak) ♦ ♦ ♦

Information om döda vinkeln, inklusive  
övervakning av korsande trafik - ♦ ♦

Bromsassistans (BA) ♦ ♦ ♦

Kollisionsminimerande bromssystem (CMBS) ♦ ♦ ♦

Däcktrycksvarnare (DWS) ♦ ♦ ♦

Krockkudde på förarsida, SRS ♦ ♦ ♦

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) ♦ ♦ ♦

Nödstoppssignal ♦ ♦ ♦

Främre kollisionsvarningssystem (FCW) ♦ ♦ ♦

Främre & bakre bilbälten med nödlåsande 
upprullningsdon

♦ ♦ ♦

Intelligent hastighetsbegränsare ♦ ♦ ♦

ISO Fix fästpunkter ♦ ♦ ♦

Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW) ♦ ♦ ♦

System för körfältsassistans (LKAS) ♦ ♦ ♦

Filkörningsinformation om framförvarande fordon ♦ ♦ ♦

Funktion för inbromsning vid låg hastighet ♦ ♦ ♦

Adaptiv farthållare vid låg hastighet (LSF) ♦ ♦ ♦

Avkörningsförebyggande system (RDM) ♦ ♦ ♦

Trafikskyltsinformation (TSR) ♦ ♦ ♦

Fordonsstabiliseringssystem (VSA) ♦ ♦ ♦

Nackstöd med pisksnärtsskydd ♦ ♦ ♦

Säkerhet

Startspärrsystem ♦ ♦ ♦

Centrallåsning med fjärrkontroll och två nycklar ♦ ♦ ♦

Larmsystem ♦ ♦ ♦

Valbar dörrupplåsning ♦ ♦ ♦

Smart insteg och start (via fjärröppnare) ♦ ♦ ♦

Insynsskydd ♦ ♦ ♦

Lutningssensor ♦ ♦ ♦

Klädsel

Interiörpaneler Tyg Tyg Tyg

Inre dörrhandtag Svarta Svarta Svarta

Läderklädd ratt ♦ ♦ ♦

Klädsel Tyg Tyg Tyg

Funktion och teknik

Elektrisk parkeringsbroms ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyrning (EPS) ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyrning - variabelt växelläge ♦ ♦ ♦

Starthjälp i backar (HSA) ♦ ♦ ♦

Intelligent Multiinformationsdisplay ♦ ♦ ♦

Regenerativ broms- / retardationskontroll (paddel) ♦ ♦ ♦

Yttre belysning

Honda e Honda e 
Advance

(16- tums fä lgar )

Honda e 
Advance

(17- tums fä lgar )

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

35,5 kWh 
litiumjon

Fast utväxling

Automatiska strålkastare ♦ ♦ ♦

LED varselljus ♦ ♦ ♦

Främre dimljus LED LED LED

Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus) ♦ ♦ ♦

Strålkastare LED LED LED

Automatisk helljusomkoppling (HSS) ♦ ♦ ♦

Baklyktor LED LED LED

Hjul och däck

Däckreparationssats ♦ ♦ ♦

Däckdimension fram/bak F:185/60R16
B:205/55R16

F:185/60R16
B:205/55R16

F:205/45ZR17
B:225/45ZR17

Lättmetallfälgar ♦ ♦ ♦

EV drivlina & batterispecifikationer

EV Batterikapacitet (kWh) 35,5 35,5 35,5

Räckvidd (WLTP blandad körning) 222 km 222 km 210 km

EV Energiförbrukning (kWh/100km) 17,2 17,2 17,8

Elektrisk Motor Typ DC DC DC

Batteriladdare intern 6.6kW AC 6.6kW AC 6.6kW AC

Aktiv kylning och värmning av batteri ♦ ♦ ♦

Batterityp Litiumjon Litiumjon Litiumjon

Batteri - antal celler 192 192 192

Batteri - Nominell spänning 355,2 355,2 355,2

Batteri - Vikt (kg) 228,24 228,24 228,24

Mode 2 Laddningskabel för hemmabruk ♦ ♦ ♦

Mode 3 Laddningskabel (1 Fas) - för Laddbox eller  
offentlig laddning

♦ ♦ ♦

♦ Standard    - Ej tillgänglig

4645
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Behöver min Honda e lämnas in för service? 
Ja, det gör den. Men elmotorer har få aktiva komponenter – elmotorn,en 

inbyggd laddare, batteriet och en växelriktare. Naturligtvis finns det några 
andra delar som behöver underhållas, som bromsarna och vindrutetorkarna, 

men på det hela taget kräver en elbil mindre service än en konventionell 
bensin- eller dieseldriven bil.

Vad händer om laddningen i batteriet i min Honda e tar slut? 
Precis som när bränslet tar slut i en bensin- eller dieseldriven bil stannar 

bilen. Men elbilar har en mätare precis som en bensin- eller dieseldriven bil, 
som förvarnar i god tid om att räckvidden är låg genom ljudsignaler  

och visuella varningar.

Kan jag ladda min Honda e hemma? 
Ja, det kan du. Honda Power Charger kan installeras i ditt garage eller på din 

uppfart så att du på ett enkelt sätt kan se till att du börjar din dag  
med full laddning.

Hur ofta måste jag byta ut batteriet? 
Batterierna i Honda e har en livslängd som motsvarar tiotusentals mil innan 
de behöver bytas ut. Även om faktorer som extrem värme, kyla och typ av 

laddning kan ha en avgörande betydelse för hur lång livslängd batterierna har.

Finns det någon garanti för batteriet i Honda e? 
Ja, det gör det. Batterierna i Honda e omfattas av en generös 8-årig garanti 
eller 16.000 mil mil, vilket gör att du kan slappa av och njuta av varje resa.

Som med all ny teknik finns det alltid många frågor.  

Vi hoppas att du hittar svaret på några av dem här.
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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.

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se

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.
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