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EEN NIEUWE
RICHTING

Bij Honda zijn we steeds op zoek naar manieren
om dingen te verbeteren, technologieën nuttiger te
maken en de wereld voor iedereen tot een betere
plek te maken.
Milieu-uitdagingen versterken de vraag naar schonere
leef- en werkruimten terwijl evoluties op het gebied
van technologie en artificiële intelligentie onze
manier van communiceren verbeteren. Daarom
hebben we ons geëngageerd om al onze algemene
modellen tegen 2022 aan te bieden met een elektroof hybridemotor. Zo dragen we bij tot minder verbruik,
lagere uitstoot en een schonere toekomst voor elk
van ons. Omdat mensen centraal staan in alles wat we
doen.
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De nieuwe Honda e staat volledig in het teken van de stad en onze huidige manier
van leven. Met zijn intelligente connectiviteitssystemen verbindt hij alle aspecten
van uw leven naadloos met elkaar. Bovendien verenigt hij een sportief karakter
met een opmerkelijk comfortniveau, uiteraard zonder daarbij emissies uit te stoten.*
Welkom bij de volgende generatie.

*Geen uitstoot tijdens het rijden.
Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

VEREENVOUDIGEN
OM TE FOCUSSEN
Met zijn even eenvoudig als mooi design en zijn
sympathieke persoonlijkheid trekt de Honda e overal
de aandacht. Daarnaast beschikt de nieuwe Honda e
over tal van nieuwigheden en slimme ideeën die hem
echt uniek maken.
Zijn vloeiende lijnen komen niet alleen de globale
uitstraling van de wagen ten goede, maar verlagen
ook de luchtweerstand en verbeteren zo de efficiëntie.
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GEÏNTEGREERD
DESIGN
De eenvoudige en zuivere look van de
Honda e werd mogelijk gemaakt door
diverse externe functies te integreren.
Zo werden bijvoorbeeld de koplampen,
radarsensoren en multiviewcamera’s
ondergebracht in een enkel paneel.
De klassieke buitenspiegels werden
vervangen door twee compacte
hogeresolutiecamera’s. Tot slot maakt
een indrukwekkend, donker getint glazen
dak zijn vloeiende, naadloze uitstraling
compleet.

Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur
Platinum White Pearl.

ONTWERPDETAILS
De combinatie van eenvoudig design en geavanceerde technologie komt terug in elk detail. De deurgrepen
vooraan sluiten vlak aan op het koetswerk en komen enkel naar buiten wanneer u de wagen nadert. Dan zijn ze
ook verlicht. De achterste deurgrepen zitten verborgen in het ruitgedeelte.
De voor- en achterlichten zijn multifunctioneel en integreren de richtingaanwijzers in een coherent design. De
koplampen verwelkomen u zelfs met een animatie wanneer u de wagen ontgrendelt. Het laadpunt centraal op de
motorkap garandeert een vlotte toegang vanaf beide zijden en licht op wanneer het wordt gebruikt.
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GEBOREN OM
ELEKTRISCH TE ZIJN
Elektriciteit is de perfecte energiebron voor stadsritten: het is schoon, efficiënt en
levert dynamische prestaties zonder schadelijke emissies.
De nieuwe Honda e werd van bij het begin ontworpen als een elektrische auto, zodat
zijn dynamisme en weggedrag geen enkel compromis vergde. De elektromotor die
exclusief voor de Honda e werd ontwikkeld, drijft de achterwielen aan met energie uit
de compacte lithium-ionbatterij van 35,5 kWh.
Met een volledig opgeladen batterij haalt hij een rijbereik tot 221 kilometer*, wat
ruimschoots volstaat voor al uw activiteiten in en rond de stad. De prestaties en het
rijbereik worden voortdurend gemaximaliseerd dankzij een uitgekiend systeem dat
de batterijen op hun optimale bedrijfstemperatuur houdt.

ACHTERWIELA ANDRIJVING

50:5 0

De krachtige elektromotor achterin
drijft de achterwielen aan.

De optimale gewichtsverdeling
(50:50) en het lage zwaartepunt
staan garant voor een stabiel
en evenwichtig chassis.

COMPACTE KRACHT
De compacte lithium-ionbatterij van
35,5 kWh is watergekoeld om de
efficiëntie te maximaliseren en de
afmetingen te minimaliseren.
*Raadpleeg voor meer informatie inzake rijbereik en andere kenmerken de specificatiepagina's 46-47.
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Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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De Honda e laat zich besturen als een wagen met automaat,
maar dankzij de enkele vaste verhouding vertaalt elke druk
op het gaspedaal zich in een alerte en vloeiende respons. Het
vermogen van 154 pk en het koppel van 315 Nm (Advance)
zorgen samen met de gelijkmatige gewichtsverdeling
(50:50) en het lage zwaartepunt voor een sportief en tegelijk
comfortabel rijgedrag. Voor een nog meeslepender rijgedrag
kunt u de sportmodus inschakelen, die de respons bij
acceleraties aanzienlijk verbetert.
Met de functie ‘Single Pedal Control’ rijdt u nog aangenamer
en comfortabeler. U kunt dan versnellen en vertragen door het
gaspedaal in te trappen of los te laten. Kinderspel.
Ruimte is een schaars goed in de stad, maar met een
draaicirkel van slechts 4,3 meter toont de Honda e zich
bijzonder wendbaar en lichtvoetig, ideaal voor smalle en
bochtige straten. En met de hulp van de Honda Parking Pilot
kunt u volop genieten van de stad en elke rit.

DRAAICIRKEL

4,3 METER
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Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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VERBONDEN
MET UW LEVEN
Het leven is beter wanneer u zich verbonden voelt.
De Honda e verbindt u naadloos met uw wereld
dankzij onze nieuwste intelligente technologie. Met
uw smartphone en de My Honda+-app kunt u vanop
afstand communiceren met uw wagen om onder meer
laadtijden in te plannen, de autoruiten te sluiten of het
interieur voor te verwarmen om u op koude dagen
warm te verwelkomen. U kunt uw smartphone zelfs als
digitale sleutel gebruiken om de auto te vergrendelen
en ontgrendelen.
De spraakgestuurde Honda Personal Assistant* kan
een normaal gesprek met u voeren, en maakt gebruik
van contextueel begrip om te leren hoe hij relevante
aanbevelingen kan doen. Dus als u hulp nodig hebt om
te weten wat voor weer het wordt, of om te zoeken naar
het dichtstbijzijnde oplaadpunt, uw favoriete muziek of
een restaurant: uw Honda Personal Assistant is er altijd
voor u.
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*De digitale sleutel en Honda Personal Assistant zijn toegankelijk mits een abonnement.
Meer informatie vindt u op [website].
Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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UW RUIMTE
Een rustig, ruim en eigentijds interieur verwelkomt u en uw passagiers.
Het pure design is prachtig in zijn eenvoud en biedt een maximum aan
ruimte en comfort om van het hoogwaardige geluidssysteem te genieten.
De aangenaam aanvoelende oppervlakken en verfijnde materialen
beschermen u tegen de drukte van de stad.

Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

CONTACT HOUDEN
Het unieke digitale dashboard over de volledige breedte van het interieur telt vijf schermen om
u op de hoogte te houden, te entertainen en te verbinden met alles wat u leuk vindt. Het geeft
u een intuïtieve controle over een reeks intelligente apps en services. Twee centrale
12,3”-aanraakschermen bieden bestuurder en passagier de mogelijkheid om meerdere
gegevens tegelijk te raadplegen en om van scherm te wisselen door van het ene naar het
andere scherm te swipen. U kunt de schermen zelfs personaliseren met uw favoriete foto’s.
Waar u ook bent, u zal zich overal thuis voelen.
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Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

NAVIGATIESYSTEEM

APPLE CARPLAY EN ANDROID AUTO

Verzend bestemmingen vanop afstand naar uw navigatiesysteem
via de app My Honda+. Zo staat de Honda e altijd klaar voor de
volgende rit en blijft u het verkeer een stap voor.

Apple CarPlay geeft smartphone-apps die u
tijdens het rijden wilt gebruiken weer op het
ingebouwde scherm van uw wagen.
21

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

LEEFRUIMTE
Ons moderne leven is opgebouwd rond comfortabele, open
interieurs en de zetels van de Honda e zijn geïnspireerd door
deze trend. Ze zijn bedekt met een slijtvaste maar zachte
stof en bieden net zoveel ondersteuning en comfort als de
zetels in uw woonkamer. De achterste plaatsen verzekeren
niet alleen royale beenruimte, maar kunnen wanneer nodig
ook worden neergeklapt om extra bagageruimte vrij te
maken. Bovendien werden de led-spots oordeelkundig
verdeeld over het plafond om uw passagiers extra verlichting
te bieden.

Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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ATTENT DESIGN
Soms maken kleine dingen het grootste verschil. Elk detail – van de look-and-feel van
elke knop tot de positionering van handige opbergruimtes – werd speciaal voor u
uitgekiend. Zo is de opbergruimte voor uw smartphone gemaakt van stof om uw
toestel te beveiligen en beschermen. Bovendien heeft elke inzittende een eigen
USB-poort zodat iedereen verbonden kan blijven met zijn wereld.

BINNENSPIEGEL MET CAMERAFUNCTIE *
De binnenspiegel met dubbele functie kan als een klassieke
breedhoekspiegel worden gebruikt maar biedt ook de
mogelijkheid om over te schakelen naar de cameramodus,
die zelfs in het donker een duidelijk en ongehinderd digitaal
beeld geeft. Hij omvat ook antiverblindingstechnologie om
verblinding door koplampen te voorkomen.

De binnenspiegel met cameraweergave is deel van de standaarduitrusting op de Honda e Advance.

*

BUITENSPIEGELSYSTEEM MET CAMERA'S
De conventionele buitenspiegels werden vervangen door hogeresolutiecamera's die duidelijke
beelden weergeven op schermen binnenin, en dat zelfs in het donker en bij slecht weer. Omdat
de camera's compacter zijn dan klassieke buitenspiegels en in de breedte van de wagen passen,
beperken ze niet alleen het windgeruis en de luchtweerstand, maar tonen ze zich ook erg handig
in smalle straten en parkeerplaatsen.
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LAADTECHNOLOGIE
Uw Honda e laat zich moeiteloos opladen dankzij zijn centraal in
de motorkap geplaatst laadpunt, dat makkelijk toegankelijk is langs
beide kanten van de wagen. Een geïntegreerd led-lampje geeft
de laadstatus duidelijk aan terwijl een veiligheidsslot voorkomt dat
de stroomkabel wordt verwijderd tijdens het gebruik. We hebben
de kabel zelfs zo ontworpen dat hij van de auto wegdraait om
lakschade tijdens het laden te voorkomen.
De laadtijden variëren naargelang de gebruikte lader, maar u kunt
in 31 minuten* tot 80% van de capaciteit recupereren met een
snellader. Een smartphone opladen duurt langer.
OPENBARE G ELIJKSTROOMLADER
CCS2 50 KW
31 MINUTEN*
8 0 % OPG ELADEN
O P E N B A R E W I S S E LSTROOMLADER
TYPE2 6,6 KW
4 ,1 U U R *
1 0 0 % OPG ELADEN

WISSELSTROOMLADER THU IS
TYPE2 6,6 KW
4 ,1 U U R *
1 0 0 % OPG ELADEN

WIS S E L ST RO O ML A D E R T H UIS
T YPE 2 2,3 KW
1 8,8 U U R *
1 00% O PGE L A D E N

*De laadtijden worden gemeten vanaf het moment waarop de indicator voor lege batterij oplicht.
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Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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VOOR UW VEILIGHEID
De nieuwe Honda e omvat een reeks geavanceerde veiligheidssystemen (waaronder Honda SENSING), die werden
ontwikkeld om u bij te staan tijdens het rijden en om u en uw passagiers te beschermen.
Collision Mitigation Brake System
Bij een dreigende aanrijding met een voertuig of
voetganger zal het systeem u waarschuwen en
tegelijk uw snelheid verlagen om zo de impact van
een aanrijding te beperken.

Intelligent Speed Limiter
Regelt automatisch de snelheid van uw wagen
volgens de snelheid die u zelf hebt ingesteld of
volgens de snelheidslimiet die door een
verkeersbord wordt aangegeven.

Road Departure Mitigation System
Een camera detecteert de grenzen van de weg.
Wanneer uw wagen van zijn baan afwijkt, hoort u een
geluidssignaal en voert de wagen automatisch
subtiele stuurcorrecties uit om de auto op zijn
rijstrook te houden.

Adaptive Cruise Control
met Low Speed Follow
De adaptieve snelheidsregelaar bewaart een veilige
afstand tot uw voorligger. Als een voertuig op een
aanpalende rijstrook voor u wil invoegen, voorspelt
de Honda dit en past hij automatisch de snelheid
aan. De ingestelde snelheid wordt pas hernomen
wanneer het gevaar geweken is. De ‘Low Speed
Follow’-technologie merkt dat een voorligger stopt
en laat de wagen automatisch vertragen en stoppen
wanneer de bestuurder niet reageert.

Traffic Sign Recognition System
Dit systeem herkent verkeersborden en geeft ze
weer op het scherm.
Lane Keeping Assist System
Zorgt voor een minder stresserende rijervaring, met
name op snelwegen, door de auto in het midden
van zijn rijstrook te houden. Deze functie wordt
uitgeschakeld wanneer de bestuurder de
richtingaanwijzers activeert.

Auto High-Beam Headlights
Dit systeem detecteert voor- en tegenliggers, en
schakelt automatisch over tussen groot- en
dimlichten.

De Honda e beschikt bovendien over nieuwe functies die specifiek ontworpen zijn
met het oog op het stadsverkeer.
Lead Car Departure Notification System
Waarschuwt de bestuurder in stilstand wanneer de
voorligger weer vertrekt nadat hij tot stilstand was
gekomen.
Low Speed Brake Function
Als u een voorwerp nadert dat u misschien niet hebt
opgemerkt bij lage snelheid, geeft de Honda e een
geluidssignaal en een zichtbare waarschuwing
alvorens een noodstop uit te voeren.
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Collision Mitigation Throttle Control
Bij langzaam rijdend verkeer waarschuwt het
systeem u wanneer u het gaspedaal intrapt terwijl
er zich een voorwerp voor u bevindt. Het komt
bijvoorbeeld tussenbeide op een rotonde waar de
voorligger van gedachten kan veranderen en kan
remmen.
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PERSONALISERING
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GEEF UW
LEVEN KLEUR

CHARGE YELLOW

De Honda e is een auto met een
onmiskenbare persoonlijkheid. U hoeft
enkel een kleur te kiezen die bij u past.
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PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

SPORT & DESIGN
Versterk het sportieve karakter van uw Honda e
met onze spannende sport- en designopties.

U.R.B.A.N. PACK - ZWART
Dit pack voegt een stijlvol accent toe aan uw Honda e met glanzende zwarte
sierelementen die verwijzen naar de Urban EV Concept.
Het pack omvat: deurdrempelsierlijsten, bumperstrips en flankbeschermers.
Het U.R.B.A.N.-pack is ook verkrijgbaar in het zwart met blauwe accenten.
Deze items zijn ook als individuele accessoires verkrijgbaar.
Op de afbeeldingen ziet u onder meer de 17” lichtmetalen velgen E1702FR en E1702RR.
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DREMPELLIJSTEN

FLANKBESCHERMERS

Deze drempellijsten geven uw wagen een persoonlijke toets.
Ze worden vervaardigd in glanzend zwart aluminium en zijn
getooid met een opvallend Honda e-logo.
De set omvat: drempellijsten voor- en achteraan.

Deze flankbeschermers zien er fantastisch uit en zijn
gemaakt van glanzend zwart materiaal.

BUMPERSTRIPS VOOR- EN ACHTERAAN
Deze bumperstrips voegen een esthetische dimensie
toe aan uw Honda e. Afgewerkt in glanzend zwart.
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CMS-KAPPEN IN NORDIC SILVER*

A-STIJLAFWERKING IN NORDIC SILVER*

Deze CMS-kappen (Camera Mirror System)
vervangen de standaard CMS-kappen.
De zilverkleurige afwerking geeft uw Honda e
een extra stijlvolle toets.

Deze A-stijlbekleding vervangt de standaardbekleding.
De zilverkleurige afwerking geeft uw Honda e
een extra stijlvolle toets.

ZWARTE SPOILERLIP VOORAAN *
Deze spoilerlip geeft de voorzijde van de wagen
een sportieve vintagetoets.

*De A-stijldecoratie, de CMS-kappen en de spoilerlip vooraan zijn ook in het blauw verkrijgbaar.
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STICKERSET
De zwarte Stickerset geeft uw Honda e een sportieve en tegelijk stijlvolle look.
Aangebracht op de motorkap en de achterklep.

17" LICHTMETALEN VELGEN,
GUNPOWDER BLACK

17" LICHTMETALEN VELGEN
BLAUW

De 17" lichtmetalen velgen E1702FR en E1702RR
beschikken over openingen afgewerkt in
Gunpowder Black en een diamantgeslepen
A-oppervlak.

De 17" lichtmetalen velgen E1701FR en E1701RR
beschikken over openingen afgewerkt in
Gunpowder Black, een diamantgeslepen
A-oppervlak en een blauwe velgkleur.
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TRANSPORT
Haal het maximum uit het leven
en uit uw Honda e.

AFNEEMBARE FIETSDRAGERBEVESTIGING
MET 13-POLIGE KABELBOOM*
Deze bevestigingsset voor fietsdragers wordt geleverd met
een 13-pinskabel en biedt de perfecte oplossing als u een
fietstocht plant. De bevestiging werd ontworpen met het oog
op een maximaal gebruiksgemak, beantwoordt aan de strenge
veiligheidsvoorschriften van Honda en is compatibel met onze Thulefietsdragers. Er is ook een aparte fietsdrager beschikbaar.
*Er kunnen gebruiksbeperkingen gelden. Neem contact op met uw Honda-dealer voor meer informatie

OMKEERBARE KOFFERMAT
Houd uw kofferruimte schoon en vrij van vuil en krassen. Deze waterdichte,
omkeerbare koffermat werd ontworpen om perfect te passen in de zone
die de meeste bescherming nodig heeft.

38

INTERIEUR & COMFORT

SET SIERLIJSTEN BRONS
Maak uw ruimte iets persoonlijker met deze aantrekkelijke
interieurpanelen die de standaardafwerking vervangen.
De toplaag is afgewerkt met een bronskleurig
gestructureerd oppervlak.
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CONSOLEVERLICHTING*

VERLICHTE DEURDREMPELSIERLIJSTEN*

Door een subtiele interieurverlichting toe te voegen,
wordt de middenconsole verlicht – wat het interieur
van uw wagen een zachte, koele gloed geeft.

Deze verlichte deurdrempels in mat zwart geanodiseerd
aluminium met blauw verlicht Honda e-logo beschermen de
binnenste deurdrempels tegen sporen en krassen.
Inclusief: verlichte sierlijsten vooraan.

PROTECTION PACK

UITGEBREID BESCHERMINGSPACK

Dit pakket biedt een tastbare bescherming voor uw Honda e.
Het pack omvat: een omkeerbare koffermat en rubberen matten
voor- en achteraan.

Dit pakket biedt een maximale bescherming voor uw Honda e.
Het pack omvat: een omkeerbare koffermat, rubberen matten
voor- en achteraan, beschermfolie voor het deksel en de laadpoort.

*Consoleverlichting en verlichte deurdrempelstrips zijn ook verkrijgbaar in het Illumination Pack.
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PERSONALISERING
VAN DE LEDEREN
BEKLEDING
Wat is er beter dan een lederen interieur op maat?
Deze hoogwaardige bekleding, een combinatie van
nappaleder en grijze stof, bedekt de voorzetels en
de vier armsteunen op de deuren. Achteraan is de
hoofdsteun afgewerkt met nappaleder.
Deze originele bekleding wordt geleverd met de
inherente productiekwaliteit, duurzaamheid en
hoogwaardige afwerking van Honda.

LEDEREN BEKLEDING - MIDNIGHT BLACK

LEDEREN BEKLEDING - DARK BROWN

LAADITEMS

HONDA POWER CHARGER
De Honda Power Charger biedt een laadvermogen tot 22 kW in drie fasen en 7,4 kW in één fase voor sneller thuisladen. Er zijn drie
varianten beschikbaar, de Honda Power Charger S en S+, met en zonder sluiter (naargelang de nationale wetgeving). Ook beschikbaar:
MID- en M&E-conforme varianten voor factureringsdoeleinden. De Honda Power Charger stelt Honda e-eigenaars in staat om hun batterij
in 4,1 uur* volledig op te laden, uitgaande van een voeding van 32 A. Dat is gevoelig sneller dan aan een standaard huishoudstopcontact.

*Duur berekend vanaf het moment dat de laadverklikker op het dashboard oplicht.
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LAADPOORTBESCHERMFOLIE

DEKSEL LAADPOORT

Deze folie beschermt de laadpoort op de motorkap en voorkomt
krassen of deuken tijdens het opladen.

Deze zwarte afdekking, gemaakt van zacht,
waterbestendig* materiaal, beschermt de laadzone
tijdens het laden in slechte omstandigheden. De
afdekking wordt ook geleverd met een zak om ze op te
bergen wanneer ze niet wordt gebruikt.

VOET

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

MODE 3-KABEL

De Honda Power Charger biedt diverse
instelmogelijkheden. Hij kan worden gemonteerd
op een hoogwaardige roestvrijstalen voet die
verkrijgbaar is in drie versies: enkele bevestiging,
dubbele rug-aan-rugbevestiging of dubbele
bevestiging op een driehoekige basis voor
aanpalende parkeerplaatsen.

P-EVSE-systeem (Portable Electric Vehicle
Supply Equipment) om de wagen op te laden
aan het elektriciteitsnet.
Een beschermende opbergtas
is inbegrepen.

Om uw auto te verbinden met een
Honda Power Charger of openbaar
laadstation (verkrijgbaar in een 1-fasige
en 3-fasige variant).
Een beschermende opbergtas
is inbegrepen.
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*Deksel is niet gegarandeerd volledig waterbestendig.

Afgebeeld model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

Honda e

Honda e Advance

Lithium-ionbatterij van 35,5 kWh
Vaste overbrengingsverhouding

Lithium-ionbatterij van 35,5 kWh
Vaste overbrengingsverhouding

Functionaliteit & technologie
♦ Buitenspiegelsysteem met camera's
♦ Elektronische parkeerrem met
Automatic Brake Hold
♦ Regeneratief remsysteem met
regelbare intensiteit
♦ Compatibel met My Honda+-app
♦ Planning klimaatregeling interieur
voor vertrek
♦ Planning wachttijd voor opladen
♦ Bediening met een pedaal
Comfort & gebruiksgemak
♦ Lederen stuurwiel
♦ Automatische airconditioning
♦ Zetelverwarming vooraan
♦ Opbergruimte voor oplaadkabel
onder de koffervloer
♦ Sfeerverlichting
♦ Opbergvak voor mobiele telefoon
♦ Achteruitrijcamera
♦ Parkeersensoren (voor- & achteraan)
Audio & communicatie
♦ Honda CONNECT met Garmin-navigatie
(dubbel 12.3”-aanraakscherm, digitale
radio met FM/DAB, Apple CarPlay,
Android Auto™, internetradio, integratie
van Aha™-app)
♦ Handenvrij Bluetooth™-telefoon
♦ 1 HDMI-ingang
♦ 4 USB-poorten (2 vooraan, 2 achteraan)
♦ 6 luidsprekers
♦ Infotainmentbediening aan het stuur

Exterieur

De Honda e Advance biedt bovenop de uitrusting van
de Honda e onder meer nog de volgende uitrusting:

♦ Oplaadaansluiting
♦ In de ruit geïntegreerde antenne
♦ Uitklappende deurgrepen
♦ Sky-dak
♦ Getinte ruiten achteraan
♦ Achterspoiler
♦ Automatische led-koplampen
♦ Led-dagrijlichten
♦ Automatische regeling van

Functionaliteit & technologie
♦ Voorruitontdooiing
♦ Honda Parking Pilot
Comfort & gebruiksgemak
♦ Verwarmd stuurwiel
♦ 230 V-stopcontact
♦ Premium audiosysteem met acht luidsprekers
(incl. subwoofer)
♦ Afzonderlijke versterker
♦ Multi-view camera

de koplampintensiteit
Velgen
♦ 16" lichtmetalen velgen

Velgen

Veiligheid
♦ Adaptieve snelheidsregelaar
met Low Speed Follow
♦ Collision Mitigation Braking System
♦ Intelligent Speed Limiter
♦ Lane Keeping Assist System
♦ Road Departure Mitigation System
♦ Traffic Sign Recognition System
♦ Lead Car Departure Notification System
♦ Alarmsysteem en startonderbreker
♦ Smart Entry & Start

♦ Keuze uit 16" of 17" lichtmetalen velgen

Veiligheid
♦ Centraal cameraspiegelsysteem
♦ Dodehoekinformatie
♦ Uitparkeermonitor (Cross Traffic Monitor)
Prestaties
♦ Vermogen: 154 pk

(rijbereik van 222 km op de Advance 16” en
210 km op de Advance 17”)

Prestaties
♦ Achterwielaandrijving
♦ Gewichtsverdeling 50:50
♦ Sport-modus
♦ Aangedreven koppel: 315 Nm
♦ Vermogen: 136 pk
♦ Rijbereik: tot 222 km

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

UITRUSTING

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

Elektrisch
Vaste overbrengings
verhouding

Elektrisch
Vaste overbrengings
verhouding

Motor
Aandrijving
Transmissie

HONDA e
ADVANCE

ABS (Anti-Lock Braking System)

♦

♦

Airbags vooraan - bestuurder en passagier

♦

♦

SRS passagiersairbag met aan/uit schakelaar

♦

♦

Zijdelingse airbags (vooraan)

♦

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Veiligheid

Batterij
Capaciteit (kWh)

HONDA e

35,5

35,5

Lithium Ion

Lithium Ion

Max. vermogen elektrische motor (kW)

100

113

Max. vermogen elektrische motor (pk)

136

154

315

315

Gordijnairbags (voor- en achteraan)
Dode hoek waarschuwingssysteem
incl. uitparkeermonitor
Remassistentie (BA)
Botsing- en letselbeperkend remsysteem
(Collision Mitigation Braking System)
Adaptieve Cruise Control

9

8,3

Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS)

♦

♦

Topsnelheid (km/u)

145

145

SRS Airbag bestuurder (ééntrapsontplooiing)

♦

♦

Autonomie (km - WLTP gecombineerd)
Elektriciteitsverbruik
(kWh/100 km - WLTP gecombineerd)

222

210

eCall

♦

♦

17,2

17,8

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)

♦

♦

Emergency Stop Signal (ESS)

♦

♦

Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW)
Veiligheidsgordels voor- en achteraan met
oprolmechanisme met noodvergrendeling (ELR)
Intelligente snelheidsbegrenzer

♦

♦

♦

♦

♦

♦

ISOFIX-bevestigingssysteem

♦

♦

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Type

Prestaties

Max. koppel elektrische motor (Nm)
0 → 100 km/u (seconden)

Afmetingen
Lengte (mm)

3.894

3.894

Breedte (mm)

1.752

1.752

Hoogte (mm)

1.512

1.512

Wielbasis (mm)

2.538

2.538

Spoor voor (mm)

1.523

1.513

Spoor achter (mm)

1.516

1.506

Bodemvrijheid met bestuurder (mm)

145

145

Bodemvrijheid met maximale belading (mm)

119

119

Rijstrookassistentie (LKAS)
Notificatiesysteem voor het wegrijden
van de voorliggende auto
Low Speed Brake Function

Draaicirkel (m) - Carrosserie

9,2

9,2

Low Speed Following

♦

♦

Draaicirkel (m) - Centrum wiel

8,6

8,6

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation)

♦

♦

Aantal stuurwielomwentelingen

3,11

3,11

Verkeersbordenherkenning (TSR)

♦

♦

Stabiliteitssysteem (VSA)

♦

♦

Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan

♦

♦

Volumes
Aantal zitplaatsen (personen)
Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)
Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)
- met neergeklapte achterbank, tot aan dak
Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)
- met neergeklapte achterbank, tot aan raam

4

4

171

171

Veiligheidsvoorzieningen

861

861

Antidiefstalsysteem
Centrale deurvergrendeling met
2 afstandsbedieningen
Alarmsysteem

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Smart Entry & Start

♦

♦

Afdekscherm voor de bagageruimte

♦

♦

Alarm met ultrasone sensoren

♦

♦

Deurpanelen in stof

♦

♦

Zwarte deurhandgrepen

♦

♦

Lederen stuurwiel

♦

♦

Stoffen interieur

♦

♦

Elektrische handrem
Elektrische stuurbekrachtiging
met variabele ratio (EPS)
Hill Start Assist (HSA)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Multi Info Display
Controle over de sterkte van de remenergierecuperatie met peddels aan het stuur

♦

♦

♦

♦

571

571

Gewicht 2
Leeggewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg)

1.513-1.514

1.520-1.543

1.855

1.870

341-342

327-350

870/1.000

875/1.005

Interieur

Functionaliteit en technologie
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UITRUSTING

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

HONDA e

HONDA e
ADVANCE

12 volt stopcontact

♦

♦

Airco

♦

♦

In de ruit geïntegreerde antenne

♦

♦

Honda e embleem

♦

Airco achteraan

♦

♦

♦

Deurhandgrepen in carrosseriekleur

♦

Buitenspiegelsysteem op basis van camera’s

♦

♦

♦

Panoramisch dak

♦

♦

Centraal cameraspiegelsysteem

-

♦

Privacy glass

♦

♦

Multi View camerasysteem

-

♦

Achterspoiler

♦

♦

Elektrische ruiten (voor- en achteraan)
Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van
de ruitenwissers)
Bagagehaken in kofferbak

♦

♦

Koplampen

♦

♦

Automatische koplampen

♦

♦

♦

♦

LED-dagrijlichten

♦

♦

Bestuurdersstoel met lendensteun

♦

♦

LED-mistlichten vooraan

♦

♦

Bestuurdersstoel in de hoogte verstelbaar

♦

♦

♦

♦

Ontdooier voorruit

-

♦

♦

♦

Stoelverwarming vooraan

♦

♦

Verwarmd stuurwiel

-

♦

♦

♦

Elektrisch bedienbare ruiten met sleutel

♦

♦

LED-koplampen
"Follow me home" koplampen (Coming Home/
Leaving Home Function)
Automatische regeling lichtsterkte koplampen
(Highbeam Support System)
LED-achterlichten

♦

♦

Opbergruimte voor oplaadkabel onder koffervloer

♦

♦

Velgen en Banden

Parkeersensoren (voor- & achteraan)

♦

♦

Honda Parking Pilot

-

♦

16" lichtmetalen velgen

♦

♦

Achteruitrijcamera

♦

♦

17" lichtmetalen velgen

-

Verlichte make-up spiegels in de zonneklep

♦

♦

Voorbanden 185/60 R16 Achterbanden 205/55 R16

♦

Voorbanden 205/45 R17 Achterbanden 225/45 R17

-

Bandenreparatiekit

♦

Sfeerverlichting (voetenruimte)

♦

♦

Sfeerverlichting (dak)

♦

♦

Leeslampje (vooraan)

♦

♦

Verlichte tellers

♦

♦

Leeslampje (achteraan)

♦

♦

Kofferbakverlichting

♦

♦

Digital Audio Broadcast (DAB)

♦

♦

HDMI ingang
Honda CONNECT met HERE-navigatie (twee
aanraakschermen van 12,3”, FM-/digitale (DAB)
radio, Apple CarPlay, Android Auto, internetradio,
integratie van Aha-app, internetnavigatie) 3
Dubbel digitaal scherm (24,6")

♦

♦

♦

♦

♦

♦

6 luidsprekers

♦

-

8 luidsprekers

-

♦

Luidsprekers - Premium Audio

-

♦

180W audiosysteem

♦

-

376W audiosysteem

-

♦

Subwoofer

-

♦

Audiobediening aan het stuur

♦

♦

2 USB-aansluitingen (vooraan) 4

♦

♦

2 USB-aansluitingen (achteraan) 4

♦

♦

Bluetooth® handsfree-systeem 5

♦

♦

Comfort en gebruiksgemak

Exterieur

Interieurverlichting

♦ Standaarduitrusting

Audio en communicatie

♦
♦

Fabrieksoptie - Niet beschikbaar

De gegevens over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de
procedures omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en
verkeersomstandigheden, de algemene staat en het uitrustingsniveau van het voertuig kunnen de cijfers van het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden. Gemeten op basis van de
nieuwe gestandaardiseerde WLTP (Worldwide Light Vehicle Test Procedure) meetmethode en omgerekend naar
NEDC 2.0 waarden.
2
Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting.
Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich
meebrengen. Het maximale trekvermogen is berekend op basis van het vermogen van het voertuig om te
vertrekken op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee
passagiers van elk 75 kilo aan boord. Bij hoogtes boven de 1.500 meter kan het zijn dat het motorvermogen
vermindert, net zoals het trekvermogen. Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in
rekening worden gebracht bij het berekenen van het maximale trekvermogen.
3
De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de onlinenavigatie wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifirouter. Het gebruik van
applicaties via Honda CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We adviseren
om uw mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het
voertuig stilstaat.
4
Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USBrandapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5
Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen,
synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
1
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Nieuwe technologieën roepen onvermijdelijk
heel wat vragen op. We hopen dat u hier
enkele antwoorden vindt.

Heeft mijn Honda e onderhoud nodig?
Ja. Elektromotoren hebben weinig actieve componenten: de elektromotor,
de boordlader, de batterij en de omvormer. Toch zijn er enkele andere
onderdelen die nog steeds onderhoud vergen, zoals de remmen en de
ruitenwissers. In het algemeen vereist een elektrische auto echter minder
onderhoud dan een conventionele benzine- of dieselwagen.

Wat gebeurt er wanneer de batterij van mijn Honda e leeg is?
Dan komt hij net als een benzine- of dieselwagen tot stilstand. Maar net zoals
auto’s met verbrandingsmotor een brandstofpeilmeter hebben, beschikken
elektrische auto's over een batterijmeter, die u een overvloed aan informatie
geeft en u met geluidssignalen en verklikkers waarschuwt bij een laag
rijbereik.

Kan ik mijn Honda e thuis opladen?
Ja, dat kan. De Honda Power Charger kan in uw garage of aan uw oprit
geïnstalleerd worden, zodat u uw dag met een volle batterij kunt beginnen.

Hoe vaak moet ik de batterij vervangen?
De batterijen van uw Honda e kunnen honderdduizenden kilometers rijden
voor er aanpassingen nodig zijn. Wel hebben factoren zoals extreme hitte of
kou en het type van laadproces een aanzienlijke impact op de levensduur.

Beschikt de batterij van de Honda e over een garantie?
Ja. De batterijen van de Honda e genieten een royale garantie van 8 jaar of
160.000 kilometer, zodat u steeds met een gerust gemoed de weg op kunt.
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STEL UW EIGEN HONDA SAMEN
MET DE NIEUWE

CAR
CONFIGURATOR
www.honda.be - www.honda.nl
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Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02
Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU.
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

BRHONDAENL200301

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen
dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding
worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

