


RYZÍ ELEKTROMOBIL
ČISTÝ DESIGN

Zcela nový, ryze elektrický model Honda e představuje nejlepší kombinaci 
dynamického výkonu, vytříbeného komfortu a nejmodernějších technologií.  

Není to prototyp, ale splněný sen.

Agilní a temperamentní model Honda e, stvořený pro městský život, je jednoduchý  
a přesto kultivovaný, kompaktní a prostorný. Přináší čistou radost z jízdy bez emisí.

Kombinace konstrukční jednoduchosti a pokročilých technologií je zřejmá v každém detailu. 
Zrcátka byla nahrazena kamerami s vysokým rozlišením, které zlepšují výhled a zmenšují šířku 

vozidla. Kliky dveří jsou zapuštěné a vysouvají se, když jsou třeba. Přední světla, kamery a radar 
jsou integrovány do čistého, kompaktního designu.

Zobrazený je model Honda e Advance v barvě perleťová White Pearl.



VÁŠ 
PROSTOR

Uklidňující barvy a vysoce kvalitní materiály pomáhají 
vytvořit klidný a úhledně uspořádaný prostor.

Prostorný, světlý interiér je navržen tak, aby vám 
poskytoval maximum místa a dokonalé pohodlí. 

Displeje palubní desky zaujímají celou šířku kabiny, 
nabízí informace, zábavu a připojení a přináší intuitivní 

ovládání řady inteligentních aplikací a služeb.

Displeje v palubní desce si můžete přizpůsobit. Ať jste 
kdekoli, vždy budete ve svém vlastním prostoru.



ŠPIČKOVÝ 
VÝKON

Elektrická energie je ideálním pohonem pro jízdu ve městě. 
Výkon až 154 k a točivý moment 315 Nm znamená okamžitou 
a plynulou akceleraci bez nutnosti řazení. Dokonalé rozložení 

hmotnosti 50:50, nezávislé zavěšení kol a nízko položené těžiště 
zajišťují dynamický, bezprostřední zážitek z jízdy. Honda e klade 

důraz na pohodlnou, uvolněnou jízdu. Pokud však máte chuť  
na něco ostřejšího, můžete přepnout na režim Sport  

s rychlejší akcelerací.

Díky systému ovládání jedním pedálem lze zrychlování  
a zpomalování velice snadno ovládat – sešlápnutím pedálu 

zrychlujete a jeho uvolněním brzdíte. Jednoduché. Brzdit ovšem 
můžete rovněž brzdovým pedálem.

Honda e je díky poloměru otáčení pouhých 4,3 m ve městě 
velmi obratná. Hands-free parkovací asistent Honda vám umožní 

zaparkovat i na ta nejtěsnější parkovací stání.

P O L O M Ě R  O T Á Č E N Í

4 , 3  M



PLUG-IN 
NAPÁJENÍ

Honda e nabízí dojezd až 220 km, dostatečný pro každodenní 
jízdy po městě. Napájecí kabel se připojuje k nabíjecímu portu, 
prakticky umístěnému pod kapotou. Port obsahuje přehlednou 

LED indikaci stavu akumulátoru. Rychlonabíječka umožňuje dobít 
80 % kapacity za 30 minut – tedy za kratší dobu, než kterou 

potřebujete k nabití telefonu.

Další technické informace o nabíjení modelu Honda e naleznete na stránce s technickými údaji.



Honda e je inteligentní vozidlo, se kterým můžete 
komunikovat na dálku pomocí aplikace My Honda+ ve 
svém chytrém telefonu. Kromě jiného vám tato funkce 

umožní naplánovat dobu nabíjení, zavřít okna vozu, nebo 
zapnout vytápění, takže vás v chladných dnech uvítá 

příjemně vyhřátý interiér. Svůj telefon také můžete použít 
jako digitální klíč pro odemykání a zamykání vozu.

Hlasem aktivovaný osobní asistent Honda s vámi bude 
udržovat přirozenou konverzaci. Pomocí kontextového 

učení vám dokáže nabízet odpovídající doporučení 
založená na vašich specifických požadavcích. Takže 

pokud chcete zkontrolovat počasí, najít nejbližší nabíjecí 
stanici, vyhledat oblíbenou hudbu nebo vybrat restauraci, 

váš osobní asistent Honda je tu pro vás.

BUĎTE VE 
SPOJENÍ



Vozidlo na snímku je Honda e Advance v barvě perleťová 
Platinum White. Ekonomické a emisní hodnoty – spotřeba energie 
(kombinovaná): 18-20 kWh/100 km; kombinované emise CO2:  
0 g/km. Energetická účinnost: A+. Honda e je elektromobil, který 
vyžaduje nabíjení z rozvodné distribuční sítě. Nulové emise při jízdě. 
Hodnoty dojezdu nemusí odpovídat reálným jízdním podmínkám, 
které budou záviset na řadě faktorů, například na počátečním 
nabití akumulátoru, příslušenství doplněném po registraci, 
povětrnostních podmínkách, stylu jízdy a zatížení vozu. Výkon, 
emise, spotřeba paliva a dojezd jsou pouze předběžné údaje  
a nemusejí představovat oficiální (nebo konečné) hodnoty sériově 
vyráběných vozů. Tyto údaje jsou pouze informační a neměly by být 
používány ke srovnávání nebo jiné účely. Konečné/oficiální hodnoty 
budou k dispozici před zákaznickou objednávkou.

Funkce a technologie
♦ Systém bočních kamer s funkcí  
 vnějších zpětných zrcátek
♦ Elektrická parkovací brzda  
 s automatickým podržením brzd
♦ Řízení intenzity rekuperačního brzdění
♦ Kompatibilita s aplikací My Honda+
♦ Plán nastavení klimatizace
♦ Plánovaní doby nabíjení
♦ Ovládání jedním pedálem

Komfort a praktičnost
♦ Kožený volant
♦ Automatická klimatizace
♦ Vyhřívaná přední sedadla
♦ Nabíjecí kabel uložený pod  
 zavazadlovým prostorem
♦ Ambientní osvětlení
♦ Kapsa na mobilní telefon
♦ Zadní parkovací kamera
♦ Parkovací senzory (vpředu a vzadu)

Audiosystémy a komunikace
♦  Systém Honda CONNECT s navigací  

HERE (duální dotyková obrazovka  
12,3", FM/DAB digitální rádio, Apple 
CarPlay, Android Auto, internetové  
rádio, integrace aplikace Aha  
a prohlížení internetu)

♦  Hands-free telefon Bluetooth
♦  1x vstup HDMI
♦  4x port USB (2x vpředu, 2x vzadu)
♦  6 reproduktorů
♦  Ovládání informačního  

a zábavního systému na volantu

Exteriér
♦ Nabíjecí port
♦ Anténa integrovaná ve skle
♦ Vysouvací kliky dveří
♦ Prosklená střecha
♦ Zatmavená zadní skla
♦ Zadní spoiler
♦ Automatické LED světlomety
♦ LED světla pro denní svícení
♦ Automatické přepínání dálkových světel

Kola

♦ 16" kola z lehkých slitin

Bezpečnost
♦  Adaptivní tempomat s asistentem  

pro jízdu v kolonách
♦  Systém pro zmírnění následků nehody
♦  Inteligentní omezovač rychlosti
♦  Systém pro udržování v jízdním pruhu
♦  Systém pro zmírnění rizika  

vyjetí z komunikace
♦  Systém rozpoznávání  

dopravních značek
♦  Systém upozornění na pohyb  

vozidla vpředu
♦  Bezpečnostní alarm a imobilizér
♦  Bezklíčový vstup a zapalování

Vlastnosti
♦  Pohon zadních kol
♦  Rozložení hmotnosti 50:50
♦  Režim Sport
♦  Točivý moment 315 Nm
♦  Výkon 136 k
♦  Dojezd až 220 km

Honda e
Lithium-iontový akumulátor 35,5 kWh
Pevný převodový poměr

Kromě prvků, které jsou součástí stupně výbavy  
Honda e, obsahuje stupeň výbavy Honda e Advance  
navíc následující prvky:

Funkce a technologie
♦ Odmrazování čelního skla
♦ Parkovací asistent Honda

Komfort a praktičnost
♦ Vyhřívaný volant
♦ Zásuvka 230 V
♦ Prémiový audiosystém s 8 reproduktory 
 (včetně subwooferu)
♦ Samostatný hardwarový zesilovač

Kola

♦ 16" nebo 17" kola z lehkých slitin

Bezpečnost
♦ Zadní kamerový systém s funkcí vnitřního zpětného zrcátka
♦ Detekce objektů v mrtvém úhlu 
♦ Asistent při couvání z parkovacího místa

Vlastnosti

♦ Výkon 154 k

Honda e Advance
Lithium-iontový akumulátor 35,5 kWh
Pevný převodový poměr

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnosti

♦ Dvě výkonové verze: 136 k a 154 k
♦ Působivý točivý moment 315 Nm

Akumulátor

♦ Typ akumulátoru: lithium-iontový
♦ Celková kapacita akumulátoru: 35,5 kWh

Dojezd a spotřeba

♦ Dojezd až 220 km
♦ Spotřeba elektrické energie (vážená):  
 18-20 km/kWh
♦ Emise CO2 (vážené): 0 g/km

Specifikace nabíjení

♦ Nabíjení střídavým proudem: 6,6 kW
♦ Nabíjení stejnosměrným proudem: 100 kW

Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a v dalších zemích.



ZASÍLEJTE MI
AKTUÁLNÍ INFORMACE

UŽÍVEJTE SI  
PESTRÝ ŽIVOT
Honda e je vozidlo s osobitým charakterem. Můžete si vybrat  
z pěti výrazných barev a vyjádřit svůj osobní vkus.

Chcete-li dostávat nejnovější zprávy, klikněte  
na odkaz níže a my se vám brzy ozveme.

CHARGE YELLOW

METALICKÁ PREMIUM CRYSTAL BLUE PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE METALICKÁ MODERN STEEL

ODEBÍRAT NEWSLETTER

https://www.honda.cz/cars/world-of-honda/experience-honda/newsletter-registrace.html
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Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika  
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz

Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda e. Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny  
bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. 

Jezděte bezpečně  
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat • Sledujte pohyb ostatních účastníků  

provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče 
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.


