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La Honda, căutăm mereu să schimbăm lucrurile 
în bine, să facem tehnologia utilă și să găsim 
modalități eficiente de a face lumea un loc  
mai bun pentru toţi.

Provocările de mediu determină cererea de spații 
mai curate pentru a trăi și a munci, în timp ce 
progresele în tehnologie și inteligența artificială 
îmbunătățesc modul în care comunicăm. Din acest 
motiv, ne-am angajat ca toate mașinile noastre  
să fie electrice sau hibride până în 2022, asigurând 
emisii mai mici și un viitor mai curat pentru noi toți. 
Pentru că oamenii sunt întotdeauna în centrul a tot 
ceea ce facem.

NOI  
ORIZONTURI
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03* Zero emisii în timpul condusului. 
Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.

Honda e, o mașină proiectată pentru oraș și pentru modul 
în care trăim astăzi, capabilă să unească perfect toate  
aspectele vieții tale prin conectivitate avansată. O mașină creată  
cu un caracter sportiv, dar capabilă să ofere niveluri remarcabile  
de confort. Și, desigur, o mașină care produce zero emisii.*  
Noua generație te așteaptă!
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PRIN SIMPLIFICARE,  
NE FOCUSĂM

Cu designul său foarte simplu și personalitatea prietenoasă, 
Honda e va atrage atenția oriunde te duci. Acest lucru este 
asociat cu o serie de inovații de ultimă oră și idei inteligente 

care fac ca noua Honda e să fie unică.

Liniile netede nu numai că îmbunătățesc  
aspectul general al mașinii, ci o fac mai aerodinamică, 

îmbunătățind eficiența acesteia.
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Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.



Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.
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Aspectul simplu și ordonat al Honda e 
a fost obținut prin integrarea tuturor 

caracteristicilor externe. Farurile,  
senzorul radar și camera multi-view,  

de exemplu, sunt toate cuprinse într-un 
singur panou, care are ecou până în partea 

din spate a mașinii.

Patru camere compacte de înaltă definiție, 
inclusiv două care oferă o vizualizare 360o, 
înlocuiesc oglinzile laterale convenționale. 

În cele din urmă, plafonul panoramic 
de sticlă în nuanță neagră completează 

aspectul simplu și minimalist.

DESIGN 
INTEGRAT



DETALII DE DESIGN

O combinație între simplitatea designului și tehnologia avansată poate fi observată în fiecare detaliu. 
Mânerele ușii din față se potrivesc perfect caroseriei, extinzându-se și luminând doar când  

te apropii de mașină; în spate, acestea sunt ascunse în zona geamurilor.

Blocurile optice față și spate sunt multifuncționale și încorporează semnalizatoarele într-un singur  
design coeziv; farurile te întâmpină cu animație atunci când descui mașina. Portul de încărcare, amplasat 

central pe capotă, permite accesul ușor din ambele părți și este iluminat atunci când este utilizat.
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PROIECTATĂ PENTRU  
A FI ELECTRICĂ

Electricitatea este sursa perfectă de energie pentru condusul în oraș, este 
curată, eficientă și produce performanțe dinamice cu emisii zero.

Noua Honda e a fost proiectată de la bun început pentru a fi electrică,  
astfel încât niciun compromis nu a fost făcut în legătură cu dinamica și 

manevrabilitatea sa. Alimentarea provine de la o baterie compactă  
litiu-ion de 35,5kW/h, care angrenează roțile din spate printr-un sistem  

de propulsie electric, dezvoltat exclusiv pentru Honda e.

Complet încărcată, are o autonomie de până la 210 km, mai mult decât 
suficient pentru toate lucrurile pe care îți place să le faci în oraș și în jurul 

său. Performanța și autonomia sunt maximizate constant datorită unui sistem 
inteligent care menține bateriile la temperatura optimă de funcţionare.

Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.
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P U T E R E  C O M P A C T Ă
Bateria compactă litiu-ion  

de 35,5kWh este răcită cu apă 
pentru a maximiza eficiența și  

a minimiza dimensiunea.

P R O P U L S I E 
S P A T E

Motorul electric  
amplasat în spate  
acţionează roțile  

din spate.

5 0 : 5 0
Distribuirea optimă a  
greutății 50:50 și centru  
de greutate redus pentru un 
șasiu stabil și echilibrat.



R A Z Ă  D E  B R A C A R E

4 , 3  M E T R I

Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.

Chiar dacă funcționează ca un model cu cutie automată 
având un singur raport fix, apăsarea pedalei de accelerație 

oferă noii Honda e un răspuns lin și instantaneu.  
O putere de 154 CP și un cuplu de 315 Nm, împreună cu 

o distribuție a greutăţii de 50:50 și un centru de greutate 
redus, oferă un condus sportiv, dar confortabil. Și, dacă 
doreşti o experiență mai emoționantă, trecerea în modul 

Sport crește semnificativ răspunsul accelerației.

Activarea modului Single Pedal Control îţi permite să 
conduci cu și mai multă plăcere și ușurință. Folosind doar 
pedala de acceleraţie, poţi să accelerezi apăsând pedala, 
respectiv să frânezi, prin eliberarea ei. Este atat de simplu.

Chiar dacă traficul în oraş este aglomerat, cu o rază 
de bracare de doar 4,3 m, Honda e este extrem de 

manevrabilă și agilă, perfectă pentru străzile înguste și 
întortocheate; și, cu asistența suplimentară „hands-free” 

oferită de Honda Parking Pilot, poți profita la maxim 
şi te vei bucura de fiecare drum.
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Viața este mai frumoasă atunci când te simți conectat. 
Honda e te conectează perfect la lumea ta cu cea mai 

recentă tehnologie inteligentă. Poți comunica de la distanță 
de pe telefonul tău prin intermediul aplicației noastre  

My Honda+, care, printre altele, îţi permite să programezi 
orele de încărcare, să închizi geamurile mașinii sau să 

preîncălzeşti interiorul, oferindu-ţi o primire călduroasă în 
zilele reci. Poți utiliza chiar smartphone-ul tău ca Digital Key* 

pentru a încuia, descuia și chiar porni mașina.

Honda Personal Assistant* comandat vocal poate purta  
o conversație naturală cu tine, folosind înțelegerea 

contextuală pentru a afla cum să-ţi ofere recomandări 
relevante. Așadar, dacă ai nevoie de ajutor pentru verificarea 

vremii, pentru a găsi cel mai apropiat punct de încărcare, 
muzica preferată sau alegerea unui restaurant, Honda 

Personal Assistant este acolo pentru tine.

CONECTAT  
LA LUMEA TA

*Digital Key şi Honda Personal Assistant sunt disponibile doar pentru anumite piețe europene prin intermediul  
unei taxe de abonament. Pentru mai multe informaţii contactează dealerul tău Honda. 

Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl. 
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SPAŢIUL TĂU

Un interior calm, spațios și contemporan vă întâmpină pe tine 
și pe pasagerii tăi. Interiorul simplu și minimalist oferă spaţiu 
suficient și confort total în care să te bucuri de sistemul audio 

premium. Suprafețele tactile și materialele rafinate  
te izolează de agitația străzilor orașului.

Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.
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MENȚINE LEGĂTURA

Tabloul de bord digital amplasat pe toată lăţimea dispune de cinci display-uri și te menține 
informat și conectat la lucrurile care îţi plac; oferindu-ţi un control intuitiv asupra unei serii de 

aplicații și servicii inteligente. Două ecrane centrale de 12.3" permit accesarea mai multor 
informații simultan de către șofer și pasager, cu posibilitatea de a schimba ecranele  

prin simpla glisare de la unul la celălalt. Poți chiar să le personalizezi cu imaginile preferate,  
așa că oriunde te-ai afla, vei simți întotdeauna ca este spaţiul tău.

Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.

APPLE CARPLAY

În timp ce conduci, Apple CarPlay preia lucrurile  
pe care doreşti să le faci cu telefonul tău 

și le afişează pe ecranul încorporat al mașinii.

SISTEM DE NAVIGAŢIE

Trimite destinații de pe smartphone-ul tău către sistemul de navigație  
prin aplicația My Honda+*. Astfel, Honda e va fi întotdeauna gata 

pentru următoarea călătorie și cu un pas înaintea traficului.

2019
*My Honda+ este disponibilă doar pentru anumite piețe europene.  

Pentru mai multe informaţii contactează dealerul tău Honda.  
Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.



CONFORT

Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.

Viața modernă se bazează pe interioare confortabile și 
deschise, iar scaunele Honda e s-au inspirat din această 
tendință. Acoperite cu o tapiţerie rezistentă şi plăcută la 

atingere, îţi oferă susţinere deplină și sunt atât de confortabile 
încât ţi-ai dori să le găseşti şi în casa ta. Scaunele spate  
nu numai că oferă pasagerilor un spațiu excelent pentru 
picioare, dar se pot şi plia pentru a putea oferi un spațiu 

suplimentar de încărcare, atunci când este necesar.  
În plus, luminile LED de pe plafon au fost atent poziționate, 

furnizând pasagerilor iluminare suplimentară binevenită.

2221



BINE GÂNDIT

Uneori, lucrurile mărunte fac cea mai mare diferență. Fiecare detaliu, de la aspectul 
fiecărui buton, până la poziționarea la îndemână a spațiilor de depozitare, a fost 
proiectat pentru tine. De exemplu, spațiul pentru telefonul mobil a fost creat din 

material textil pentru a-l securiza și proteja, în timp ce fiecare ocupant are propriul port 
USB, astfel încât să rămână conectat în permanenţă.

SISTEM SIDE CAMERA MIRROR

Oglinzile laterale convenționale au fost înlocuite cu camere de înaltă definiție,  
care oferă imagini clare pe ecranele din habitaclu, chiar şi noaptea sau pe vreme nefavorabilă. 

Deoarece camerele sunt mai compacte decât oglinzile laterale convenționale, ele se încadrează  
în lățimea mașinii şi, nu numai că reduc zgomotul vântului şi forţa la înaintare, dar sunt utile  

atunci când te deplasezi pe străzi înguste și când parchezi.

SISTEM CENTRE CAMERA MIRROR* 

Oglinda retrovizoare cu funcție dublă poate fi utilizată 
în modul convențional cu unghi larg sau, dacă doreşti 

o vedere neobstrucționată, poate fi comutată în modul 
cameră; care oferă o imagine digitală clară, chiar și 

noaptea. De asemenea, include tehnologie anti-orbire 
pentru a reduce orbirea cauzată de farurile altor 

vehicule din spate.

*Sistemul Centre Camera Mirror este disponibil pe echiparea Honda e Advance.
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Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.

TEHNOLOGIA 
DE ÎNCĂRCARE

Încărcarea Honda e se face fără efort datorită faptului că portul său  
de încărcare este poziționat central pe capotă, permițând accesul ușor 
din ambele părți ale mașinii. Acesta dispune de lumină LED integrată 
care indică starea încărcării, și de sistem de blocare a cablului pentru  

a nu fi scos în timpul alimentării. Cablul a fost proiectat să fie înclinat faţă 
de mașină pentru a proteja vopseaua.

Timpul de încărcare variază în funcție de tipul de încărcător utilizat,  
dar puteți încărca până la o capacitate de 80% în 30 minute  
cu un încărcător rapid (mai puţin decât este nevoie pentru  

a încărca un smartphone).

ÎNCĂRCĂTOR PUBL IC  (DC) 
CCS2 100KW
30 MINUTE *

80% ÎNCĂRCARE

ÎNCĂRCĂTOR PUBL IC  (DC) 
C C S 2  5 0 K W
3 0  M I N U T E *

8 0 %  Î N C Ă R C A R E

ÎNCĂRCĂTOR PUBL IC  (AC )  
T Y P E 2  6 . 6 K W

4 .1  O R E *

1 0 0 %  Î N C Ă R C A R E

ÎNCĂRCĂTOR  
PERSONAL (DC)  

T Y P E 2  6 . 6 K W
4 .1  O R E *

1 0 0 %  Î N C Ă R C A R E

ÎNCĂRCĂTOR  
PERSONAL (DC) 
TYPE2 2 .3KW 
16  ORE *

100% ÎNCĂRCARE
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*Timpii de încărcare sunt măsurați de la aprinderea indicatorului de avertizare baterie scăzută până la încărcarea completă.
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SIGURANȚĂ AVANSATĂ

Noua Honda e încorporează un ansamblu de sisteme de siguranţă avansate, inclusiv Honda SENSING, care a 
fost proiectat pentru a te asista în timp ce conduci şi pentru a vă menține pe tine și pe pasagerii tăi în siguranță. 

Sistem de frânare pentru  
atenuarea coliziunilor
Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton este 
iminentă, această funcţie te va avertiza asupra 
pericolului și va reduce viteza pentru a diminua 
efectele unui potențial impact.

Sistem de asistență părăsire carosabil
O cameră video detectează dacă autovehiculul este 
în pericol de a părăsi carosabilul, vei auzi o alertă 
sonoră şi maşina va aplica corecții subtile direcţiei, 
menţinând vehiculul pe banda sa de circulaţie.

Recunoaşterea semnelor de circulaţie
Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie 
identifică semnele din trafic și ţi le afişează pe ecran.

Sistem de menţinere bandă de circulaţie
Ajută la menținerea rulării autovehiculului tău 
pe mijlocul benzii, oferind o experiență de condus 
mai puțin stresantă la deplasarea pe autostradă. 
Sistemul este anulat atunci când acționați 
semnalizatorul.

Limitator inteligent de viteză
Controlează automat viteza vehiculului la  

o viteză presetată de tine sau la limita de viteză 

detectată de sistemul de recunoaștere a semnelor 

de circulaţie.

Cruise Control Adaptiv  
cu funcţie Low-Speed Following
Sistemul Cruise Control Adaptiv menține distanța 

dintre tine şi autovehiculul din faţă. Dacă un vehicul 

aflat pe o bandă adiacentă intenţionează să-ţi taie 

calea, sistemul anticipează acest lucru şi reglează 

automat viteza. Revine la viteza stabilită numai după 

ce a trecut pericolul. Funcţia Low-Speed Following 

detectează dacă un vehicul ce rulează în faţa ta 

se oprește şi, dacă nu frânezi, va decelera și va opri 

autovehiculul.

Lumini de drum automate 

Detectează un vehicul din faţă, inclusiv cele din 

sens opus şi comută automat între faza lungă şi 

faza scurtă.

În plus, Honda e include funcții noi, care au fost concepute  
în mod special pentru condusul în oraș.

Averizare pentru deplasarea mașinii din față
Avertizează șoferul atunci când mașina din față  
şi-a reluat deplasarea după o oprire. Honda e te  
va anunța că poţi reîncepe deplasarea.

Funcţie Low Speed Brake
Dacă te apropii cu viteză mică de un obiect  
pe care nu l-ai observat, Honda e va oferi un 
avertisment audio și vizual înainte de a aplica 
frânarea de urgență.

Controlul accelerației pentru  
prevenirea unei coliziuni
În traficul lent, sistemul te va avertiza dacă apeşi 
pedala de accelerație în timp ce există un obiect în 
fața ta. De exemplu, la un sens giratoriu, când 
șoferul din față se răzgândeşte asupra direcţiei de 
mers și poate aplica frâna.
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PERSONALIZARE
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VIAŢA  
ÎN CULORI CHARGE YELLOW MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda e este o mașină cu o personalitate 
unică. Tot ce trebuie să faci este să alegi o 
culoare care să se potrivească stilului tău.

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
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ORNAMENTE PRAG UŞĂ

Aceste ornamente adaugă o notă personală mașinii tale, 
protejând în același timp pragurile ușilor de urme  

și zgârieturi. Sunt fabricate din aluminiu negru strălucitor 
şi încorporează logo Honda e. 

Setul include: Ornamente faţă şi spate.

BANDOURI BARĂ DE PROTECŢIE FAŢĂ ŞI SPATE

Pe lângă funcția lor de protecție,  
aceste bandouri adaugă un accent estetic plăcut.  

Sunt finisate în negru strălucitor.

BANDOURI LATERALE

Aceste bandouri laterale arată excelent și au funcție 
de protecție. Sunt confecționate dintr-un material 

rezistent la impact finisat în negru strălucitor,  
oferind o protecție completă pentru mașina ta.

PACHETUL U.R.B.A.N. -  NEGRU

Acest pachet adaugă un accent elegant modelului tău Honda e. Bandourile din jurul mașinii 
oferă o protecție suplimentară și sunt o referință pentru Conceptul Urban EV.  

Pachetul include: Bandouri uşă, bandouri bară de protecţie şi bandouri laterale.  
Pachetul U.R.B.A.N. este disponibil şi în varianta Negru cu accent Albastru. 

Elemente disponibile și ca opțiuni individuale.

Accentuează latura sportivă a Honda e cu gama 
noastră captivantă de opţiuni sport și de design.

SPORT & DESIGN

Imaginea include jante de aliaj 17" E1702FR și E1702RR opțional.
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JANTE DIN ALIAJ WHEEL BLUE DE 17"

Jantele de 17" E1701FR and E1701RR au spiţe  
Gunpowder Black, tăietură în formă de diamant  

cu suprafaţă de tip A şi margine exterioară albastră.

JANTE DIN ALIAJ GUNPOWDER BLACK DE 17" 

Jantele de 17" E1702FR şi E1702RR  
au spiţe Gunpowder Black şi tăietură  

în formă de diamant cu suprafaţă de tip A.

SET AUTOCOLANTE

Acest set de autocolante negre oferă maşinii tale o notă sportivă și elegantă.  
Se aplică pe capotă și pe hayon.

SPOILER FAŢĂ NEGRU*

Acest spoiler adaugă o notă sportivă retro în 
zona frontală a mașinii.

CAPAC CMS NORDIC SILVER*

Acest capac CMS (Camera Mirror System) 
înlocuiește capacul standard CMS. Culoarea 

argintie adaugă un detaliu elegant maşinii tale.

ORNAMENT PENTRU STÂLP NORDIC SILVER*

Acest ornament pentru stâlp îl înlocuiește pe cel standard.  
Culoarea argintie adaugă un accent mai elegant maşinii tale.

*Ornamentul pentru stâlp, capacul CMS şi spoilerul faţă sunt disponibile şi în culoarea albastră.
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PROTECŢIE PORTBAGAJ REVERSIBILĂ

Păstrează zona portbagajului curată și ferită de murdărie și zgârieturi.  
Acest covor impermeabil şi reversibil este proiectat să se potrivească  

perfect în zona care are nevoie de cea mai mare protecție.

SET ORNAMENTE INTERIOARE BRONZ

Creează-ți spațiul personalizat, încadrând aceste ornamente interioare 
atractive care le înlocuiesc pe cele standard. Stratul superior este 

finisat pe o suprafață structurată de culoare bronz.

INTERIOR & CONFORTTRANSPORT

Bucură-te de viață la maxim 
cu Honda e.

SUPORT DE BICICLETE DETAŞABIL 

CU PRIZĂ ÎN 13 PINI*

Acest kit pentru suportul de biciclete are priză în 13 pini  
şi oferă soluţia perfectă dacă planifici o călătorie cu bicicleta. 

Suportul de biciclete este ușor de instalat, respectă reglementările 
stricte de securitate Honda și este compatibil cu suporturile Thule.  
De asemenea, este disponibil şi un suport separat pentru biciclete.

* Se pot aplica restricții de utilizare; contactați reprezentanţa Honda pentru mai multe informații.
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TAPIŢERIE DIN PIELE - DARK BROWN

TAPIŢERIE DIN PIELE - MIDNIGHT BLACK

ORNAMENTELE ILUMINATE PRAG UŞĂ*

Fabricate din aluminiu anodizat negru mat,  
cu logo Honda e iluminat albastru, aceste ornamente 

protejează pragul ușii de urme și zgârieturi.  
Include: ornamente iluminate faţă.

ILUMINARE CONSOLĂ*

Prin adăugarea acestei lumini interioare subtile, 
zona consolei devine iluminată - oferind o strălucire 

elegantă și atrăgătoare interiorului mașinii tale.

PACHET EXTINS DE PROTECŢIE

Acest pachet conferă protecţie maximă maşinii tale. 
Pachetul include: Protecţie portbagaj reversibilă,  

covoraşe din cauciuc faţă şi spate, husă pentru portul de încărcare 
şi bandă pentru protecţia portului de încărcare.

PACHET PROTECŢIE

Acest pachet conferă protecţie zi de zi maşinii tale.  
Pachetul include: Protecţie portbagaj reversibilă,  

covoraşe din cauciuc faţă şi spate.

PERSONALIZAREA 
TAPIŢERIEI  
DIN PIELE

Ce ar putea fi mai bun decât un interior din piele la comandă?  
Această tapițerie premium - o combinație de piele nappa și material  

textil gri - acoperă scaunele din față și cele 4 cotiere pentru uși. 
În zona din spate, tetiera este prevăzută cu piele nappa.

Această tapițerie autentică este garantată de calitatea de producție  
integrată Honda, durabilitatea și finisarea premium.

*Opţiunile iluminare consolă şi ornamente prag iluminate sunt disponibile în Pachetul Iluminare.
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ÎNCĂRCĂTOR HONDA POWER CHARGER

Încărcătorul Honda oferă o capacitate de încărcare de până la 22kW trifazat și 7.4kW monofazat pentru o încărcare mai rapidă acasă.
Există trei variante disponibile, încărcătorul Honda, S și S+, cu sau fără clapetă de protecție (în funcție de legislația din țară).

De asemenea, sunt disponibile: variante compatibile MID și M&E în scopuri de facturare. Încărcătorul Honda permite proprietarilor Honda e  
să încarce 100% în 4,1 ore*, presupunând o alimentare de 32A, semnificativ mai rapid decât încărcarea de la o priză standard.

ARTICOLE PENTRU ÎNCĂRCARE

*Durata calculată de la apariția pe bord a martorului de necesitate încărcare.
41

BANDĂ PROTECŢIE PORT DE ÎNCĂRCARE

Această bandă protejează portul de încărcare  
amplasat pe capota mașinii și va evita 

zgârieturile în timpul încărcării.

HUSĂ PORT DE ÎNCĂRCARE

Această husă neagră, confecționată din material moale rezistent  
la apă, protejează zona la încărcarea în condiții dure. De asemenea,  

are şi geantă pentru depozitare atunci când nu este folosită.

CABLU MODE 2 (P-EVSE)

Echipament portabil de alimentare electrică 
(P-EVSE) pentru încărcarea de la reţea. 

Include şi o husă pentru depozitare.

CABLU MODE 3 (GUN-TO-GUN)

Cablu de încărcare pentru a conecta vehiculul la 
un încărcător Honda sau la un încărcător public 

(sunt disponibile variante cu o fază și 3 faze). 
Include şi o husă pentru depozitare.

PIEDESTAL

Încărcătorul Honda permite o varietate de opțiuni 
de configurare. Poate fi montat pe un piedestal 
din oțel inoxidabil de înaltă calitate disponibil  
în 3 variante (montare unică, montare dublă  
sau montare dublă pe o bază triunghiulară  

pentru locuri de parcare juxtapuse).



Funcţii & Tehnologii
♦  Sistem Side Camera Mirror
♦  Frână electrică de parcare  

cu menţinere automată a frânei
♦  Control regenerativ al rezistenței  

la frânare
♦  Compatibil aplicaţie My Honda+ 
♦  Program de climatizare pre-condiționare
♦  Programare timp de încărcare 
♦  Control cu o singură pedală
♦  Parbriz cu degivrare
♦ Honda Parking Pilot

Confort & Utilitate
♦  Volan îmbrăcat în piele
♦  Sistem de climatizare automat
♦  Scaune faţă încălzite
♦  Spaţiu depozitare cablu de încărcare
♦  Lumină ambientală
♦  Spaţiu pentru telefonul mobil
♦  Cameră retrovizoare
♦  Senzori de parcare (faţă & spate)
♦  Volan încălzit
♦  Priză electrică 230V
♦  Sistem audio premium cu 8 difuzoare  

(include subwoofer)
♦  Amplificator hardware dedicat

Audio & Comunicaţii
♦  Honda CONNECT cu navigaţie HERE  

(2 x Ecran tactil de 12.3", radio digital 
FM/DAB, Apple CarPlay, Android Auto™, 
internet radio, aplicaţie Aha™,  
navigare pe internet)

♦ Telefon hands-free prin Bluetooth™

♦  1 x port HDMI
♦  4 x porturi USB (2 x faţă, 2 x spate)
♦  6 difuzoare
♦  Control infotainment din volan

Exterior
♦  Port de încărcare
♦  Antenă integrată în lunetă
♦  Mânere uşi pop-out
♦  Plafon panoramic
♦  Geamuri fumurii spate
♦  Spoiler spate
♦  Faruri cu LED automate
♦  Lumini de zi cu LED
♦  High beam support system

Roţi
♦  Jante din aliaj de 17"

Siguranţă
♦  Cruise Control Adaptiv cu funcţie 

low-speed following
♦  Sistem de frânare pentru  

atenuarea coliziunilor 
♦  Limitator inteligent de viteză
♦  Sistem de menţinere bandă  

de circulaţie
♦  Sistem de asistenţă părăsire carosabil
♦  Recunoaşterea semnelor de circulaţie
♦  Sistem avertizare deplasare vehicul
♦ Sistem de securitate şi imobilizator
♦  Smart entry & start
♦  Sistem Centre Camera Mirror
♦  Informaţii unghi mort
♦  Monitorizarea traficului din lateral

Performanţă
♦  Tracţiune spate
♦  Distribuţie greutate 50:50
♦  Mod Sport
♦  Cuplu: peste 315 Nm
♦  Putere: 154 CP
♦  Autonomie: până la 210 km

Honda e Advance
35.5kWh Litiu-ion
Cutie cu raport fix

Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.
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Modelul din imagine este Honda e Advance, culoarea Platinum White Pearl.



Motor şi baterie

Honda e 
Advance

35.5kWh Litiu-ion  
Cutie cu raport fix

Tip motor electric

Capacitate baterie electrică (kWh) 35.5

Autonomie (WLTP Combinat) 210

Eficiență energetică (kWh/100km) 17.8

Capacitate încarcator standard (AC) 6.6 kW

Sistem activ de încălzire și răcire a bateriei ♦
Tip motor electric DC

Tip baterie Lithium Ion

Număr de celule baterie 192

Voltaj nominal baterie 355.2

Performanțe

Putere maximă (kW @ rpm) 113

Putere maximă (CP @ rpm) 154

Cuplu maxim (Nm @ rpm) 315

0 → 100 km/h (secunde) 8.3

Viteză maximă (km/h) 145

Dimensiuni

Lungime (mm) 3894

Lățime (mm) 1752

Lățime - inclusiv camere video laterale (mm) 1752

Înălțime - (mm) 1512

Ampatament (mm) 2538

Ecartament față (mm) 1513

Ecartament spate (mm) 1506

Gardă la sol - cu şofer (mm) 145.2

Locuri (persoane) 4

Raza de bracare (m) 4.3

Blocare volan (rotiri) 3.11

Volum

Portbagaj (litri, metoda VDA) -  
scaune spate nepliate

171

Portbagaj (litri, metoda VDA) -  
scaune spate pliate

861

Masă‡

Masă proprie (kg) 1520-1543

Masă maximă autorizată (kg) 1870

Sarcină utilă (kg) 327-350

Greutate maximă admisă pe osie -  
față și spate (kg) 

875/1005

Confort şi utilitate

Honda e 
Advance

35.5kWh Litiu-ion  
Cutie cu raport fix

Sistem de climatizare automat ♦
Senzor de ploaie ♦
Ştergător lunetă (intermitent) ♦
Senzor de lumină ♦
Senzori de parcare (față şi spate) ♦
Cameră video pentru mers înapoi ♦
Geamuri electrice (față şi spate) ♦
Sistem Side Camera Mirror ♦
Sistem Centre Camera Mirror ♦
Sistem  Multi View Camera ♦
Honda Parking Pilot ♦
Geamuri electrice cu acționare din cheie ♦
Volan reglabil pe înălțime şi adâncime ♦
Parbriz încălzit ♦
Scaune față încălzite ♦
Volan încălzit ♦
Priză accesorii (față) ♦
Cârlige de ancorare portbagaj ♦
Scaun şofer cu suport lombar ♦

Spațiu de depozitare sub portbagaj 
(pentru cablul de încărcare)

♦

Lumini interioare

Cadran de bord iluminat ♦
Lumină hartă (față) ♦
Lumină ambientală ♦
Lumină portbagaj ♦
Lumină de curtoazie (față şi spate) ♦

Audio şi comunicații

Honda CONNECT cu sistem  
de navigație HERE (AM/FM/DAB,  
Apple Carplay și Android Auto)

♦

Honda Dual Screen DA (2x 12.3") ♦
Port USB față 2

Port USB spate 2

8 Difuzoare ♦
High Power Audio (376 W) ♦
Subwoofer ♦
Comenzi audio pe volan ♦
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT) ♦

Exterior

Honda e 
Advance

35.5kWh Litiu-ion  
Cutie cu raport fix

Antenă radio integrată în parbriz ♦
Mânere uşi în culoarea caroseriei ♦
Plafon panoramic ♦
Geamuri fumurii ♦

Lumini exterioare

Faruri cu LED (fază scurtă/lungă) ♦
Sistem de asistare pentru fază lungă (HSS) ♦
Proiectoare de ceață cu LED ♦
Lumini de zi cu LED ♦
Timer cu funcție Coming Home/Leaving Home ♦

Roți

Jante din aliaj 17" ♦
Anvelope față 205/45ZR17 ♦
Anvelope spate 225/45ZR17 ♦
Kit reparație pană ♦

♦ Standard

*Conexiunea la aplicaţia Aha™ (inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face 
prin tethering WiFi sau printr-un router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor de pe Honda 
CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați 
abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci 
când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 
8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay. Funcţiile, aplicațiile și serviciile Apple 
CarPlay pot să nu fie disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza 
Android Auto™, trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar 
Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea 
Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune. 

 Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
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Siguranță

Honda e 
Advance

35.5kWh Litiu-ion  
Cutie cu raport fix

Airbag şofer SRS ♦
Airbag pasager SRS cu dezactivare ♦
Airbag-uri laterale (față) ♦
Airbag-uri laterale cortină (față şi spate) ♦
Sistem de frânare antiblocare roți (ABS) ♦
Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD) ♦
Asistență la frânarea de urgență (BA) ♦
Controlul tracțiunii şi stabilității (VSA) ♦

Centuri de siguranță față cu sistem  
de retractare în 2 stadii

♦

Centuri de siguranță spate cu sistem  
de retractare în caz de urgență

♦

Sistem ISO Fix (scaune spate) ♦
Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS) ♦
Sistem de prevenire a coliziunilor (CMBS) ♦

Controlul acelerației pentru 
prevenirea coliziunilor

♦

Sistem Single Pedal Control ♦
Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW) ♦
Sistem menținere bandă de circulație (LKAS) ♦
Averizare pentru deplasarea mașinii din față ♦
Sistem de avertizare părăsire bandă (LDW) ♦
Sistem de asistare părăsire carosabil (RDM) ♦
Limitator inteligent de viteză ♦
Cruise Control Inteligent-Adaptiv (i-ACC) ♦
Funcția Low-Speed Following ♦
Funcția Low-Speed Brake ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor  
de circulație (TSR)

♦

Sistem de avertizare unghi mort (BSI) ♦
Sistem avertizare trafic lateral (CTM) ♦

Securitate

Sistem blocare pornire motor – Immobilizer ♦
Sistem de alarmă ♦
Deschiderea selectivă a portierelor ♦
Sistem Smart Entry & Start ♦
Protecție portbagaj ♦

Interior

Tapițerie din material textil ♦
Panouri din material texil ♦
Volan îmbrăcat în piele ♦

Funcții & Tehnologii

Servodirecție adaptivă, asistată electric ♦

Frână de parcare electrică cu funcție  
de menținere automată

♦

Sistem asistență pornire din rampă (HSA) ♦
Display Multi-information ♦
Padele pe volan (nivel frânare regenerativâ) ♦
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Honda e are nevoie de service? 
Da, are. Însă motoarele electrice au puține componente active - motorul 

electric, un încărcător, bateria și invertorul. Desigur, există şi alte părți care 

necesită întreținere, cum ar fi frânele și ștergătoarele de parbriz, dar, în 

general, o mașină electrică necesită mai puține servicii de reparație decât 

un motor convențional pe benzină sau diesel.

Ce se întâmplă dacă Honda e rămâne fără baterie? 
La fel ca o mașină pe benzină sau pe motorină, mașina se va opri.  

Cu toate acestea, mașinile electrice dispun de avertizări, precum o mașină 

pe benzină, pentru a-ți oferi notificări suficiente, avertizări auditive și vizuale 

legate de autonomia scăzută.

Îmi pot încărca Honda e acasă? 
Da, poți. Încărcătorul Honda poate fi montat în garaj sau la intrare,  

astfel încât să te asiguri că începi ziua cu o încărcare completă.

Cât de des trebuie să înlocuiesc bateria? 
Honda e poate parcurge sute de mii de kilometri înainte de a fi necesară 

înlocuirea bateriei. Totuşi, factori precum căldura extremă, frigul și tipul de 

încărcare pot juca un rol semnificativ în durata de viață a bateriei.

Bateria Honda e are garanție? 
Da, are. Bateriile Honda e vin cu o garanție generoasă de 8 ani  

sau 160.000 km, oferindu-ți motive pentru a te relaxa și a te bucura  

de fiecare călătorie.

Ca în orice tehnologie nouă, vor exista întotdeauna  
multe întrebări. Același lucru este valabil și  

pentru noua Honda e - sperăm că vei găsi aici 
răspunsurile la unele dintre ele.
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Aceste specificaţii nu se referă la niciun produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv culorile modelelor, cu sau fără 
notificare prealabilă, la momentul pe care el îl considerã potrivit. Pot fi incluse modificări majore sau minore. Sunt depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor prezentate în acest catalog. 
Prezenta publicaţie nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite 

de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite şi produse cu câteva luni înainte de a fi 
distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul 

dealerului, dacă modelul avut în vedere are una din specificaţiile descrise în prezentul catalog. Imaginile din această broşură sunt cu titlu de prezentare.

Nu aruncaţi la coş. Oferiţi unui prieten sau reciclaţi.

Honda Trading România, Șos. București-Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park, 077190, Voluntari, Județul Ilfov, România; www.hondatrading.ro


