
Prislista Honda e & Honda e Advance 
ca pris inkl moms, 2022-01-01

Honda e

**Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. 
Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell garantiperiod. Bilen som visas är Honda e Advance Pack i Platinum White Pearl. Ekonomi- och utsläppssiffror för Honda e: 
Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 17,2–17,8; CO2-utsläpp blandad körning (g/km): 0. Energieffektivitet: A+. Honda e är ett batteridrivet elfordon som behöver anslutas 
till elnätet för laddning. Noll utsläpp under körning. Siffrorna för räckvidd med eldrift kan avvika från verklig körning, vilken är beroende av en rad faktorer inklusive batteriets 
laddningsnivå vid start, tillbehör monterade (efter registrering), väderförhållanden, körstilar och fordonslast. Den elektriska räckvidden beräknades med hjälp av ett nytt test 
(WLTP). Jämför bara siffror för bränsleförbrukning, CO2 och elektrisk räckvidd med andra bilar som testats enligt samma tekniska tillvägagångssätt.

Honda e metallictillägg 
PREMIUM 
CRYSTAL 

BLUE  
METALLIC

CRYSTAL 
BLACK

MODERN 
STEEL  M.

PLATINUM 
WHITE 
PEARL

7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 8.500 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 7.500 kr inkl.  
moms och juridisk person 8.500 kr exkl. moms (10.000 kr  
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

•  Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
•  Lackgaranti 3 år
•  Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,  

oavsett körsträcka
•  Garanti mot genomrostning av chassikomponenter:  

10 år, oavsett körsträcka
•  Tillbehörsgaranti: 1 år**/10.000 mil
•  Reservdelsgaranti: 1 år, oavsett körsträcka
•  Garanti för eldriven drivlina Honda e: 5 år / 10 000 mil
•  Garanti för högspänningsbatteri Honda e: 8 år / 16 000 mil
•  Honda Assistans 3 år

Garantivillkor Honda Service Trygg

Bekymmersfritt ägande.  
Köp till 5 års service för 6.500 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.  
Mer information, se honda.se.

Honda e 35,5 kWh  
litiumjon

Sidospeglar med kamera, Kompatibel med appen My Honda+, 
Programmerbara klimatinställningar med möjlighet till förvärmning av 
kupén, Enpedalskontroll, Läderklädd ratt, Backkamera, Parkerings-
sensorer (fram och bak), Honda CONNECT med navigering (Två pek-
skärmar 12.3 tum, FM/DAB digital radio, Apple CarPlay, Android Auto, 
internetradio, appintegrering och internetsökning via Aha), 6 högtalare, 
Bluetooth handsfreetelefon,Takfönster, Automatiska LED-strålkastare, 
16-tums lättmetallfälgar, Adaptiv farthållare med autobroms, Sport-
läge, 2 st laddkablar: Mode 2 ”Nödladdare” och Mode 3 ”Gun-to-Gun”, 
Vridmoment: 315 Nm, Uteffekt: 136 hk, Räckvidd: upp till 22 mil

382.100:- 

Honda e  
Advance

35,5 kWh  
litiumjon

SOM OVAN + Avisning på vindruta, Honda Parking Pilot, Rattvärme, 
Premiumljud med 8 högtalare (inklusive subwoofer), Backspegel med 
kamera, Information om döda vinkeln, Trafikövervakning från sidan, 
Uteffekt: 154 hk, Räckvidd: upp till 22 mil

412.700:-

Honda e  
Advance

35,5 kWh  
litiumjon

Som ovan, fast med 17-tums lättmetallfälgar, Räckvidd: upp till 20,5 mil 412.700:-



**Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. 
Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell garantiperiod. Bilen som visas är Honda e Advance Pack i Platinum White Pearl. Ekonomi- och utsläppssiffror för Honda e: 
Elförbrukning i kWh/100 km: blandad körning 17,2–17,8; CO2-utsläpp blandad körning (g/km): 0. Energieffektivitet: A+. Honda e är ett batteridrivet elfordon som behöver anslutas 
till elnätet för laddning. Noll utsläpp under körning. Siffrorna för räckvidd med eldrift kan avvika från verklig körning, vilken är beroende av en rad faktorer inklusive batteriets 
laddningsnivå vid start, tillbehör monterade (efter registrering), väderförhållanden, körstilar och fordonslast. Den elektriska räckvidden beräknades med hjälp av ett nytt test 
(WLTP). Jämför bara siffror för bränsleförbrukning, CO2 och elektrisk räckvidd med andra bilar som testats enligt samma tekniska tillvägagångssätt.

Honda e metallictillägg 
PREMIUM 
CRYSTAL 

BLUE  
METALLIC

CRYSTAL 
BLACK

MODERN 
STEEL  M.

PLATINUM 
WHITE 
PEARL

7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 8.500 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 7.500 kr inkl.  
moms och juridisk person 8.500 kr exkl. moms (10.000 kr  
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

•  Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
•  Lackgaranti 3 år
•  Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,  

oavsett körsträcka
•  Garanti mot genomrostning av chassikomponenter:  

10 år, oavsett körsträcka
•  Tillbehörsgaranti: 1 år**/10.000 mil
•  Reservdelsgaranti: 1 år, oavsett körsträcka
•  Garanti för eldriven drivlina Honda e: 5 år / 10 000 mil
•  Garanti för högspänningsbatteri Honda e: 8 år / 16 000 mil
•  Honda Assistans 3 år

Garantivillkor Honda Service Trygg

Bekymmersfritt ägande.  
Köp till 5 års service för 6.500 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.  
Mer information, se honda.se.

Prislista Honda e & Honda e Advance
ca pris inkl moms, 2022-01-01

FABRIKSMONTERAT TILLVAL Honda e

TILLBEHÖR: BESKRIVNING: PRIS INKL. MOMS 
& MONTERING:

LÄDERKLÄDSEL Välj mellan Svart eller Brun läderklädsel på framstolarna + de 4 dörrarmstöden.  
I det bakre området är nackstödet försett med nappaläder.  Baksidorna är i svart PVC.

14.900:-

U.R.B.A.N. PACK Instegslister, stötfångarlister och sidolister med svart färg 9.995:-

U.R.B.A.N. PACK Instegslister, stötfångarlister och sidolister med blå färg 10.500:-

17" FÄLGAR E7701 - 4 st fälgar. Krutsvarta fönster och en diamantskuren A-yta. 12.900:-

17" FÄLGAR E7702 - 4 st fälgar. Krutsvarta fönster och en diamantskuren A-yta samt en blå ring. 13.500:-

ILLUMINATION PACK Upplysta instegslister och konsolbelysning 8.995:-

INTERIÖRPANEL Panelset som ersätter standard listerna. Ytskikt i strukturerad brons. 7.995:-

DEKOR FÖR 
A-STOLPEN

Blått eller Silver 16.900:-

STYLE PACK Sidokjol, främre och bakre aero stötfångare, allt i bilens färg 22.990:-

Priserna gäller endast vid nybeställning av bil från fabrik. Gäller inte lagerbilar/eftermontering. Det kan finnas begränsningar gällande att kombinera olika tillval.  
Kontakta din Hondaåterförsäljare för mer information. Från tid till annan kommer uppdateringar att göras i dessa dokument. Specifikationer på produkter som  
beskrivs ovan kan ändras utan föregående varning.


