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Hos Honda har vi alltid som mål å forbedre ting, å 
gjøre teknologien mer nyttig og å finne effektive 
måter å gjøre verden til et bedre sted på – for alle.

Miljøutfordringer øker etterspørselen etter renere 
steder å leve og bo, og utvikling av teknologi og 
kunstig intelligens forandrer måten vi kommuniserer 
på. Derfor har vi forpliktet oss til å utelukkende 
produsere elektriske biler eller hybridbiler innen 
2022. På den måten sikrer vi lavere utslipp og en 
renere fremtid for alle. For menneskene er alltid 
viktigst – uansett hva vi gjør.

EN NY  
RETNING
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03* Ingen utslipp under kjøring
Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl

Nye Honda e er en bil som er designet og formet av byen og hvordan livet 
leves i dag.  En bil som sømløst samler alle livets aspekter med intelligent 
konnektivitet. En bil med sportslige egenskaper, men som likevel er 
bemerkelsesverdig komfortabel. Og naturligvis en bil helt uten utslipp*. 
Velkommen til den neste generasjonen.
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VI FOKUSERER 
VED Å  

FORENKLE
Honda e har en vakker og enkel design og en vennlig 

personlighet som kommer til å tiltrekke seg oppmerksomhet 
uansett hvor du kjører. Utseendet er kombinert med en 

rekke topp moderne innovasjoner og smarte løsninger som 
gjør Honda e helt unik. 

De jevne linjene forbedrer bilens utseende, og bidrar også 
til å redusere luftmotstanden for økt effektivitet.
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Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl



Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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Honda e har et enkelt og ryddig utseende 
fordi mange av de eksterne funksjonene 

har blitt integrert. For eksempel er 
frontlyktene, radarsensoren og kameraet 
montert i ett panel, som også gjenspeiles 

i hekken. 

De tradisjonelle speilene er erstattet av 
kompakte HD-kameraer, inkludert to med 

360–graders sikt. Det sotede glasstaket er 
prikken over i-en for den sømløse stilen.

INTEGRERT 
DESIGN



DESIGNDETALJER
En kombinasjon av enkel design og avansert teknologi skinner gjennom i hver minste detalj. 

Dørhåndtakene foran er innfelt, og de blir synlige og belyses når du nærmer deg bilen. Håndtakene på 
bakdørene er skjult i vindusområdet. 

Lyktene foran og bak er multifunksjonelle, og blinklysene er inkludert i samme design. Frontlyktene ønsker 
deg også velkommen med en animasjon når du låser opp bilen. Ladeporten er sentralt plassert foran, slik 

at du enkelt kommer til den fra begge sider, og den lyser når det er i bruk.
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FØDT ELEKTRISK
Elektrisitet er den perfekte energiformen for bykjøring. Elektrisitet er ren, 

effektiv og gir dynamisk ytelse helt uten utslipp. 

Nye Honda e er designet elektrisk fra grunnen av, slik at det ikke har blitt 
inngått kompromisser med dynamikken og kjøreegenskapene. Kraften 

kommer fra et kompakt 35,5 kWh litium-ionbatteri som driver bakhjulene via 
en elektrisk drivlinje som er spesialutviklet for Honda e. 

Når den er fulladet, har bilen en rekkevidde på opptil 222 km, som er 
mer enn nok til at du kan gjøre alt du vil både i og rundt byen. Ytelsen og 
rekkevidden maksimeres av et smart system som sørger for at batteriene 

har optimal arbeidstemperatur.

Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl
1211

K O M P A K T  K R A F T
Det kompakte 35,5 kWh  

litium-ionbatteriet er vannavkjølt  
for å sikre maksimal effekt og 

minimal størrelse.

B A K H J U L S 
T R E K K

Bakhjulene drives av  
en kraftig elektrisk 

hekkmotor.

5 0 : 5 0
Optimal 50:50  
vektfordeling og lavt 
tyngdepunkt gir et  
stabilt og balansert  
chassis.



S V I N G R A D I U S
4 , 3  M E T E R

Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

Honda e kan kjøres som en bil med automatgir, men takket 
være den faste utvekslingen, kan du bare tråkke ned 

gasspedalen for å få umiddelbar og jevn respons. Effekt på 
opptil 153 hk og moment på 315 Nm, kombinert med 50:50 

vektfordeling og lavt tyngdepunkt, gir en sportslig, men 
komfortabel kjøreopplevelse. Og hvis du ønsker en litt mer 
spennende opplevelse, kan du aktiver Sport-modus for å 

øke responsen betydelig.

Hvis du aktiverer kjøring med én pedal, blir 
kjøreopplevelsen enda morsommere og enklere. Med 

en og samme pedal kan du akselerere og bremse ved å 
tråkke pedalen ned eller slippe den opp. Så enkelt er det.

Det er begrenset med plass i byen, men med en 
svingradius på bare 4,3 meter, er Honda e svært 

manøvrerbar og smidig – perfekt for smale og svingete 
gater, og med ekstra hjelp fra «handsfree» Honda 

parkeringshjelp utforske byen og nyte hver kjøretur.
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Livet er bedre når du er tilkoblet. Honda e kobler 
seg sømløst til verden med vår nyeste intelligente 

teknologi. Kommuniser trådløst med bilen ved hjelp av 
smarttelefonen og appen My Honda+, slik at du blant 

annet kan planlegge ladetid, lukke vinduene eller slå på 
varmen, slik at du slipper å fryse på kalde dager. Du kan 
også bruke smarttelefonen som digital nøkkel* for å låse 

bilen, låse den opp, og til og med starte den. 

Du kan snakke med den stemmestyrte Honda personlig 
assistent*, og den tolker konteksten for å lære seg 

hvordan den kan komme med relevante anbefalinger. 
Hvis du lurer på hvordan været blir, skal finne nærmeste 

ladestasjon, vil høre favorittmusikken din eller få  
forslag til restauranter, hjelper din Honda  

personlig assistent deg.

KOBLET TIL 
LIVET

*Du må ha abonnement for å kunne bruke Digital nøkkel og Honda personlig assistent. 
Du finner mer informasjon på honda.no

Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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DITT FRISTED

Et beroligende, romslig og moderne interiør ønsker deg og 
passasjerene velkommen. Det ryddige og elegante designen 
gir maksimalt med plass og total komfort, slik at du kan nyte 
det førsteklasses lydsystemet. Taktile overflater og avanserte 

materialer isolerer deg fra byens kjas og mas.

Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.
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HOLD KONTAKTEN
Det unike digitale dashbordet går i hele bilens bredde og har fem skjermer som sørger for at 

du holder deg oppdatert, blir underholdt og kan holde kontakten med det som betyr mest 
for deg. Du får intuitiv kontroll over en rekke intelligente apper og tjenester. To sentrale 

12,3-tommers berøringsskjermer gir sjåføren og passasjeren tilgang til informasjon, og du 
kan enkelt sveipe for å bytte skjermbilde. Du kan til og med skreddersy dem med 

favorittbildene dine, slik at du alltid føler deg hjemme.

Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

APPLE CAR PLAY

Apple CarPlay bruker bilens innebygde 
skjerm til å vise tingene du gjør på 

telefonen mens du kjører.

NAVIGASJON

Send destinasjoner til navigasjonssystemet direkte fra 
smarttelefonen via appen My Honda+. Din Honda e er alltid klar 

for den neste turen, og du får et forsprang på trafikken.

2019 Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.



STUA

Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

Vi lever våre moderne liv i komfortable og åpne interiør, 
og setene i Honda e er inspirert av denne trenden. De 
er trekt i et slitesterkt, men mykt stoff, slik at du får den 

samme støtten og komforten som hjemme. Passasjerene 
har svært god beinplass i baksetet, og de kan også 

legges ned, slik at du får ekstra lastekapasitet når du 
trenger det. Det er også plassert LED-spotter i taket, slik 

at passasjerene får ekstra belysning. 
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GJENNOMTENKT DESIGN
Av og til er det de små tingene som utgjør den store forskjellen. Hver eneste 

detalj, fra hvordan knappene ser ut og føles, til hvor de praktiske 
oppbevaringsløsningene er plassert, er designet med deg i tankene.  

For eksempel er mobiloppbevaringen laget av stoff for å beskytte telefonen din,  
og alle passasjerer har sin egen USB-port, slik at de kan holde kontakten. 

KAMERASYSTEM FOR SIDESPEIL 

De tradisjonelle speilene er erstattet med HD-kameraer som gir tydelige bilder på skjermer 
i kupeen, selv om natten og i dårlig vær. Siden kameraene er mer kompakte enn de 

tradisjonelle speilene og får plass i bilens bredde, fører de både til mindre vindstøy og 
luftmotstand, samtidig som de er praktiske når du kjører på smale gater og i parkeringshus.

KAMERASYSTEM FOR INNVENDIG SPEIL*

Det innvendige speilet kan enten brukes som et 
tradisjonelt speil eller i kameramodus hvis du ønsker 
uhindret sikt. I kameramodus vises et tydelig, digitalt 
bilde – selv om natten. Det har også beskyttelse mot 

blending, slik at du ikke blir forstyrret av  
frontlyktene til bilen bak deg.

*Kamerasystem for innvendig speil er tilgjengelig på Honda e Advance.
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Modellen som vises her, er Honda e Advance i Platinum White Pearl.

LADETEKNOLOGI
Det er enkelt å lade Honda e takket være den sentralt plasserte 

ladeporten foran, som er enkel å komme til fra begge sider av bilen. 
Den har integrert LED-belysning som viser ladestatus samt en lås 

som sørger for at ladekabelen ikke kan fjernes mens den er i bruk. 
Vi har også designet kabelen slik at den er vinklet bort fra bilen for å 

beskytte lakken mens du lader. 

Ladetiden avhenger av hvilken type lader du bruker, men du kan 
hurtiglade til 80 % på 30–35 minutter med en hurtiglader – som er 

kortere tid enn det tar å lade en smarttelefon. 

OFFENTL IG  DC-LADER
CCS2 100KW
30 MINUTTER*
80 PROSENT

O F F E N T L I G 
D C - L A D E R

C C S 2  5 0 K W
3 6  M I N U T T E R *

8 0  P R O S E N T

O F F E N T L I G  A C - L A D E R 
T Y P E  3  6 . 6 K W

4  T I M E R  
1 0  M I N U T T E R *

8 0  P R O S E N T

A C - L A D E R  H J E M M E 
T Y P E  3  7, 4  K W

5  T I M E R  2 6 
M I N U T T E R *

1 0 0  P R O S E N T

AC-LADER HJEMME  
TYPE 2  1 ,4KW 
25 TIMER  
20 MINUTTER *

100  PROSENT
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*Ladetiden måles fra varsel om lavt batterinivå til fullt batteri.
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PASSER PÅ DEG
Nye Honda e har en rekke avanserte sikkerhetssystemer, inkludert Honda SENSING, som er utviklet 

for å hjelpe deg når du kjører og for å passe på deg og passasjerene dine. 

Kollisjonsreduserende bremsesystem 

Hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy 
eller en fotgjenger, vil systemet varsle deg og 
samtidig redusere hastigheten, slik at sam-
menstøtet minimeres.

Advarsel om filskifte 

Et kamera registrerer veikanten. Hvis bilen er på 
vei ut av kjørefeltet, utløses et lydvarsel, og 
bilen vil automatisk korrigere retningen for å 
holde seg i kjørefeltet.

Trafikkskiltgjenkjenning 

Trafikkskiltgjenkjenning identifiserer trafikkskilt 
og viser informasjonen virtuelt.

Kjørefeltkontrollsystem 

Gjør kjøreturen mer behagelig, spesielt på 
motorveier, ved å holde bilen midt i kjørefeltet. 
Funksjonen overstyres når du aktiverer blink-
lyset.

Intelligent hastighetsbegrenser 

Tilpasser automatisk bilens hastighet til den 
hastigheten du har valgt – eller til fartsgrensen 
som vises på trafikkskiltene.

Adaptiv cruisekontroll med følgefunksjon i 

lave hastigheter 
Adaptiv cruisekontroll holder trygg avstand til 
bilen foran. Hvis en bil i et annet kjørefelt er i 
ferd med å kjøre inn foran deg, forutser din 
Honda dette og tilpasser hastigheten automa-
tisk. Valgt hastighet gjenopptas bare når faren 
er over. Følgefunksjon i lave hastigheter regist-
rerer hvis en bil stopper foran deg, og reduserer 
automatisk hastigheten eller stopper hvis du 
ikke selv aktiverer bremsene.
 
Automatisk fjernlys

Registrerer biler foran deg, inkludert møtende 
biler, og veksler automatisk mellom fjernlys og 
nærlys.

I tillegg har Honda e nye funksjoner  
som er spesialutviklet for bykjøring.

System for varsling når bilen foran bytter fil

Varsler sjåføren når bilen foran har begynt å 
kjøre. Honda e varsler når du har klar bane.

Kollisjonsreduserende akselerasjon 

Saktegående trafikk varsler systemet deg hvis 
du tråkker ned gasspedalen og det er noen 
foran deg. For eksempel ved en rundkjøring 
hvis sjåføren foran deg ombestemmer seg og 
bremser.

Bremsefunksjon i lave hastigheter 

Hvis du er nær noe du ikke har registrert mens 
du kjører i lav hastighet, vil Honda e varsle deg 
både med lyd og med en visuell advarsel før 
nødbremsen aktiveres.
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GJØR DEN TIL DIN EGEN 
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SETT FARGE  
PÅ LIVET CHARGE YELLOW MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda e er en bil med en helt 
unik personlighet. Du trenger 
bare å velge en farge du liker.

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
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DØRTERSKELLISTER

Disse dørterskellistene gir bilen et personlig preg, samtidig 
som de beskytter dørtersklene mot merker og riper. 

De er laget i svart, blank aluminium, og de har også en 
iøynefallende Honda e-logo. 

Settet består av: Lister foran og bak.

LISTER TIL FRONT- OG BAKSTØTFANGER

Disse støtfangerlistene er en estetisk tiltalende 
detalj, samtidig som de beskytter bilen.  

Blank svart finish.

SIDELISTER

Disse sidelistene er flotte å se på, og de gir 
også ekstra beskyttelse. De er laget av et 

støtbestandig materiale med blank svart finish, 
og de gir bilen god beskyttelse.

U.R.B.A.N. PAKKE – SVART

Denne pakken gir din Honda e en klassisk stil. Listene rundt bilen gir ekstra 
beskyttelse, og de er en hyllest til Urban EV-konseptet. Pakken inkluderer: 

Dørterskellister, støtfangerlister og sidelister. U.R.B.A.N.-pakken er også 
tilgjengelig i svart med blå detaljer. Disse detaljene er også tilgjengelige 

som individuelt tilbehør.

Gjør din Honda e enda mer sporty med vårt 
spennende utvalg av sports- og designtilbehør.

SPORT OG DESIGN

Bildene viser 17" E1702FR og E1702RR lettmetallfelger som er tilgjengelig som tilbehør.
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17" LETTMETALLFELGER BLÅ

17" E1701FR og E1701RR lettmetallfelger har 
Gunpowder Black-detaljer, diamantskåret 

A-overflate og blå felger.

17" LETTMETALLFELGER GUNPOWDER BLACK

17" E1702FR og E1702RR lettmetallfelger har 
Gunpowder Black-detaljer og diamantskåret 

A-overflate.

KLISTREMERKESETT

Dette svarte klistremerkesettet gir din Honda e en sporty,  
men elegant stil. Festes på panseret og bakluken.

SVART NEDRE SPOILER FORAN*

Spoileren gir bilens front en vintage  
og sporty stil.

CMS-DEKSEL NORDISK SØLV*

Dette CMS-dekselet (kamerasystem for speil) 
erstatter standarddekselet. Sølvfargen gir din 

Honda e litt ekstra stil.

A-STOLPEDEKORASJON NORDISK SØLV*

Denne A-stolpedekorasjonen erstatter den standard A-stolpen.  
Sølvfargen gir din Honda e litt ekstra stil.

*A-stolpedekorasjon, CMS-deksel og nedre spoiler foran er også tilgjengelig i blått.
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VENDBAR BAGASJEROMSMATTE

Hold bagasjerommet rent og fritt for smuss og riper. Denne vanntette og 
vendbare bagasjeromsmatten er designet for å passe perfekt på det stedet  

som trenger mest beskyttelse.

BRONSEFARGET INTERIØRPANELSETT

Gjør kupeen litt mer personlig ved å montere disse fine 
panelene som erstatter standardpanelene. Topplaget har 

bronsefarget overflate med struktur.

INTERIØR OG KOMFORTTRANSPORT

Lev livet til det fulle – og få størst  
mulig glede av din Honda e.

AVTAKBART SYKKELSTATIVFESTE 
MED 13-PINNERS KONTAKT*

Dette festet har 13-pinners kontakt og er den perfekte løsningen når 
du skal på sykkeltur. Festet er enkelt å betjene, overholder Hondas 

strenge sikkerhetskrav og er kompatibelt med våre sykkelstativer fra 
Thule. Separat sykkelstativ er også tilgjengelig.

*Kan være underlagt bruksbegrensninger, kontakt din Honda-forhandler for mer informasjon.



39 SETETREKK I SKINN – DARK BROWN

SETETREKK I SKINN – MIDNIGHT BLACK

BELYSTE DØRTERSKELLISTER*

Disse belyste dørterskellistene er laget i matt svart anodisert 
aluminium med en blå belyst Honda e-logo.  

De beskytter dørtersklene mot merker og riper.  
Inkluderer: Belyste lister foran.

KONSOLLBELYSNING*

Ved hjelp av diskré interiørbelysning blir 
konsollen opplyst – slik at bilens interiør får 

en myk og kjølig glød.

UTVIDET BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakken tar ekstra godt vare på din Honda e.

Pakken inkluderer: Vendbar bagasjeromsmatte, gummimatter 
foran og bak, portdeksel og beskyttelsesfilm til ladeport.

BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakken tar vare på din Honda e.

Pakken inkluderer: Vendbar bagasjeromsmatte, 
gummimatter foran og bak.

SKREDDERSYDDE 
SETETREKK I SKINN

Hva er vel bedre enn et skreddersydd skinninteriør? Dette 
premiumtrekket – i en kombinasjon av nappaskinn og grått 
stoff – dekker frontsetene og de fire armlenene i dørene. 

Nakkestøttene bak er trekt med nappaskinn. 

Dette unike trekket leveres med Hondas velkjente  
kvalitet, slitestyrke og finish.

*Konsollbelysning og dørterskellister med belysning er også tilgjengelig som en belysningspakke.
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HONDA POWER CHARGER

Med Honda Power Charger får du ladekapasitet på opptil 22 kW trefase og 7,4 kW enfase for raskere lading hjemme. Det finnes 
tre modeller, Honda Power Charger, S og S+, med og uten deksel (avhengig av hvilken lovgivning som gjelder i ditt land). Også 

tilgjengelig: MID- og M&E-godkjente modeller for fakturering. Med Honda Power Charger kan Honda e-eiere lade til 100 prosent 
på 4,1 timer*, forutsatt 32 A tilførsel, noe som er betydelig raskere enn fra en vanlig stikkontakt. 

LADETILBEHØR

*Varigheten er beregnet fra ladelampen lyser i dashbordet.
41

BESKYTTELSESFILM TIL LADEPORT

Denne filmen beskytter ladeporten på panseret, slik at du 
unngår riper og bulker under lading.

LADEPORTDEKSEL

Dette svarte dekselet er laget av et mykt og vannbestandig materiale som 
beskytter ladeporten når du lader i krevende forhold. Dekselet leveres 

med en pose, slik at du kan oppbevare det når det ikke er i bruk.

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

«Portable Electric Vehicle Supply Equipment» 
(P-EVSE) for lading av bilen fra strømnettet.

Leveres med oppbevaringsveske.

MODE 3-KABEL (GUN-TO-GUN)

Ladekabel for å koble bilen til en Honda 
Power Charger eller offentlig ladestasjon.

(Finnes med enfase og trefase.)

Leveres med oppbevaringsveske.

SØYLE

Honda Power Charger kan konfigureres på en 
rekke måter. Den kan monteres på en søyle av 

rustfritt stål av høy kvalitet, som er tilgjengelig i tre 
modeller (enkeltmodell, dobbelmodell rygg-mot-
rygg eller dobbelmodell med trekantet søyle for 

sidestilte parkeringsplasser). 



Funksjoner og teknologi
♦  Kamerasystem for sidespeil
♦  Elektronisk parkeringsbrems med
automatisk funksjon
♦  Justering av mengden regenerativ 

bremsing
♦  Kompatibel med appen My Honda+
♦  Planlegg oppvarming
♦  Planlegg lading
♦  En-pedalkontroll

Komfort og bekvemmelighet
♦  Skinnratt
♦  Automatisk klimaanlegg A/C
♦  Oppvarmede forseter
♦  Oppbevaring av ladekabelen under 

bagasjerommet
♦  Stemningsbelysning
♦  Lomme til mobiltelefon
♦  Ryggekamera
♦  Parkeringssensorer (foran og bak)

Lyd og kommunikasjon
♦  Honda CONNECT med HERE-navigasjon 

(dobbel 12,3-tommers berøringsskjerm, 
FM/DAB digital radio, Apple CarPlay, 
Android Auto™, internettradio, Aha™ 
app-integrering og nettsurfing)

♦  Bluetooth™ handsfree
♦  1 x HDMI-inngang
♦  4 x USB-porter (2 x foran, 2 x bak)
♦  6 høyttalere
♦  Rattstyring av infotainment

Eksteriør
♦  Ladeport
♦  Antenne integrert i glasset
♦  Innfelte dørhåndtak
♦  Glasstak
♦  Sotede ruter bak
♦  Hekkspoiler
♦  Automatiske LED-frontlykter
♦  LED-kjørelys
♦  Støttesystem for fjernlys

Felger
♦  16" lettmetallfelger

Sikkerhet
♦  Adaptiv cruisekontroll med
følgefunksjon i lave hastigheter
♦  Kollisjonsreduserende bremsesystem
♦  Intelligent hastighetsbegrenser
♦  Kjørefeltkontrollsystem
♦  Advarsel om filskifte
♦  Trafikkskiltgjenkjenning
♦  System for varsling når bilen
foran bytter fil
♦  Sikkerhetsalarmsystem og startsperre
♦   Smart opplåsing og start

Ytelse
♦  Bakhjulsdrift
♦  50:50 vektfordeling
♦  Sportsmodus
♦  Dreiemoment: over 315 Nm
♦  Effekt: 136 hk
♦  Rekkevidde: opptil 222 km

Honda e
35,5 kWh litium-ion
Fast utveksling

I tillegg til funksjonene i Honda e,  
har Honda e Advance følgende funksjoner:

Funksjoner og teknologi
♦ Oppvarmet frontrute
♦ Honda Parking Pilot

Komfort og bekvemmelighet
♦ Oppvarmet ratt
♦ 230 V stikkontakt
♦ Premium lydanlegg med 8 høyttalere 

(inkludert subwoofer)
♦ Egen forsterker

Felger
♦ Velg mellom 16" eller 17" lettmetallfelger

Sikkerhet
♦ Kamerasystem for innvendig speil
♦ Blindsonevarsling
♦ Overvåkning av kryssende trafikk

Ytelse
♦ Effekt: 154 hk

Honda e Advance
35,5 kWh litium-ion
Fast utveksling

Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land
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Model shown is Honda e Advance in Platinum White Pearl.



Kjøretøyets kjennemerke
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35,5 kWh 
litium-ion

Fast utveksling

Type 5D HBC 5D HBC 5D HBC

Motor BEV BEV BEV

Drivhjul RWD RWD RWD

Girtype Fixed  
Reduction

Fixed  
Reduction

Fixed  
Reduction

Ytelser

Maks. motoreffekt el.motor (kW [hk]) 100 [136] 113 [154] 113 [154]

Maks. dreiemoment el.motor (Nm) 315 315 315

0 → 100 km/t (sekunder) 9 8,3 8,3

Maks. hastighet (km/t) 145 145 145

Dimensjoner

Lengde (mm) 3 894 3 894 3 894

Bredde (mm) 1 752 1 752 1 752

Bredde inkludert sidespeil (mm) 1 752 1 752 1 752

Total høyde – uten last (mm) 1 512 1 512 1 512

Akselavstand (mm) 2 538 2 538 2 538

Hjulavstand forhjul (mm) 1 523 1 523 1 513

Hjulavstand bakhjul (mm) 1 516 1 516 1 506

Bakkeklaring – med fører (mm) 145,2 145,2 145,2

Bakkeklaring – ved maks tillatt totalvekt (mm) 118,7 118,7 118,7

Svingradius – ved karosseri (m) 9,2 9,2 9,2

Svingradius - ved hjul  (m) 4,3 4,3 4,3

Rattomdreininger (fra side til side) 3,11 3,11 3,11

Kapasitet

Maks. sitteplasser (personer) 4 4 4

Bagasjeromskapasitet – baksete oppe  
(liter, VDA-metode) 171 171 171

Bagasjekapasitet - baksete ned, lastet til taket 
(liter, VDA-metode) inkl. nedre bagasjerom / 
bagasjeoppbevaringsboks

861 861 861

Bagasjekapasitet - baksete ned, lastet til vinduet 
(liter, VDA-metode) inkl. nedre bagasjerom / 
bagasjeoppbevaringsboks

571 571 571

Vekt

Egenvekt (kg) 1513-1514 1520-1543 1520-1543

Maks. Tillatte vekt  (kg) 1855 1870 1870

Nyttevekt (kg) 341-342 327-350 327-350

Maks. tillatt akselvekt – foran/bak (kg) 870/1000 875/1005 875/1005

Kupébelysning

Honda e Honda e 
Advance

Honda e 
Advance 

35,5 kWh 
litium-ion

Fast utveksling

35,5 kWh 
litium-ion

Fast utveksling

35,5 kWh 
litium-ion

Fast utveksling

Omgivelseslys (fotbrønn for fører/passasjer) ♦ ♦ ♦

Omgivelseslys (tak) ♦ ♦ ♦

Kartlys (foran) ♦ ♦ ♦

Lys i instrumentpanel ♦ ♦ ♦

Leselys bak ♦ ♦ ♦

Belyste makeup-speil i solskjermer ♦ ♦ ♦

Bagasjeromslys ♦ ♦ ♦

Lyd og kommunikasjon

Bluetooth™-HFT (handsfree-telefon) ♦ ♦ ♦

DAB ♦ ♦ ♦

HDMI kontakt ♦ ♦ ♦

Honda Dobbel skjerm DA (2x12,3") ♦ ♦ ♦

Høyttalere 6 8 8

Høyttalere - Premium lydsystem - ♦ ♦

Lydsystem (W) 180 376 376

Subwoofer - ♦ ♦

Lydkontroll på rattet ♦ ♦ ♦

USB Foran 2 2 2

USB Bak 2 2 2

My Honda+ App (Fjernkontroll for låsing/låse opp, 
AC, ladetimer osv.)

♦ ♦ ♦

Apple CarPlay (trådløs) / Android Auto ♦ ♦ ♦

Eksteriør

Glassantenne ♦ ♦ ♦

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

Utvendige dørhåndtak Farge på bil Farge på bil Farge på bil

Glasstak Panorama Panorama Panorama 

Mørktonede vinduer ♦ ♦ ♦

Spoiler ♦ ♦ ♦

Komfort

Plassering av tilbehørskontakt Foran Foran Foran

Klimaanlegg Klimakontroll Klimakontroll Klimakontroll

Automatiske vindusviskere ♦ ♦ ♦

Bagasjenettkrok ♦ ♦ ♦

Adaptiv cruisekontroll ♦ ♦ ♦

Kamerasystem for sidespeil ♦ ♦ ♦

Kamerasystem for innvendig speil - ♦ ♦

Multi View ryggekamera - ♦ ♦

Elektriske sidevinduer foran og bak ♦ ♦ ♦

Lommer forseterygg Fører og 
passasjer

Fører og 
passasjer

Fører og 
passasjer

Manuell høydejustering av forsetet Fører Fører Fører

Oppvarmet frontrute - Frontrute Frontrute

Setevarme foran ♦ ♦ ♦

Varme i ratt - ♦ ♦

Honda parkeringsassistent - ♦ ♦

Nøkkel fjernkontroll inkluderer Vinduer Vinduer Vinduer

Parkeringssensorer ♦ ♦ ♦

Ryggekamera ♦ ♦ ♦

Sminkespeil i solskjerm ♦ ♦ ♦

Tilt- og teleskopjustering av ratt ♦ ♦ ♦

Oppbevaringsrom for ladekabler under bag.
romsgulv

♦ ♦ ♦

Trygghet

Honda e Honda e 
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Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS) ♦ ♦ ♦

Airbag - fører- og passasjerside ♦ ♦ ♦

Airbag - SRS airbag med utkoblingsbryter  
på passasjerside

♦ ♦ ♦

Airbag - side (foran) ♦ ♦ ♦

Airbag - sidegardin (foran og bak) ♦ ♦ ♦

Blindsonevarsling inkl. overvåkingssystem
 for kryssende trafikk - ♦ ♦

Bremseassistanse (BA) ♦ ♦ ♦

Kollisjonsreduserende bremsesystem (CMBS) ♦ ♦ ♦

Kollisjonsminimerende gasskontroll ♦ ♦ ♦

Dekktrykksovervåkning (DWS) ♦ ♦ ♦

SRS-airbag for sjåfør ♦ ♦ ♦

Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) ♦ ♦ ♦

Nødstoppsignal ♦ ♦ ♦

Varslingssystem for frontkollisjoner (FCW) ♦ ♦ ♦

Sikkerhetsbelter foran og bak med låsemekanisme 
for nødstilfeller (ELR)

♦ ♦ ♦

Intelligent hastighetsbegrensning ♦ ♦ ♦

ISOFIX-punkter ♦ ♦ ♦

Filholder-assistent (LDW) ♦ ♦ ♦

Kjørefeltkontrollsystem (LKAS) ♦ ♦ ♦

Filholder-assistent for foranværende bil ♦ ♦ ♦

Lavhastighets bremsefunksjon ♦ ♦ ♦

Low Speed Following ♦ ♦ ♦

Road Departure Mitigation ♦ ♦ ♦

Trafikkskiltgjenkjenning (TSR) ♦ ♦ ♦

Kjøretøystabiliseringssystem (VSA) ♦ ♦ ♦

Nakkeslengreduserende nakkestøtter foran ♦ ♦ ♦

Sikkerhet

Startsperre ♦ ♦ ♦

Fjernsentrallåsing med to nøkler ♦ ♦ ♦

Alarmsystem ♦ ♦ ♦

Valgbar døropplåsing ♦ ♦ ♦

Smart inngang og start ♦ ♦ ♦

Bagasjeromstrekk ♦ ♦ ♦

Tilt Sensor ♦ ♦ ♦

Interiør – kledning

Innvendige paneler i stoff ♦ ♦ ♦

Innvendige dørhåndtak Sort Sort Sort

Ratt i lær ♦ ♦ ♦

Stoffinteriør ♦ ♦ ♦

Funksjon og teknologi

Elektrisk parkeringsbrems ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyring (EPS) ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyring - variabelt utvekslings-
forhold

♦ ♦ ♦

Bakkestartassistent (HSA) ♦ ♦ ♦

Multiinformasjonsdisplay ♦ ♦ ♦

Regenerativ bremsekraftkontroll (ratthendler) ♦ ♦ ♦

Utvendig belysning
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Auto-hovedlys ♦ ♦ ♦

Led-kjørelys ♦ ♦ ♦

Tåkelys foran LED LED LED

Automatisk av/på-timer for hovedlys  
(funksjon for hjemkomst / utkjøring)

♦ ♦ ♦

Hovedlys LED LED LED

Automatisk fjernlyssystem (HSS) ♦ ♦ ♦

Baklys LED LED LED

Hjul og dekk

Løsning ved punktering: Temper 
dekkreparasjonssett

Dekkrepara-
sjonssett

Dekkrepara-
sjonssett

Dekkrepara-
sjonssett

Dekkdimmensjon (foran/bak) F:185/60R16
B:205/55R16

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

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

Lettmetallfelger ♦ ♦

Hjul, dimmensjon og design 16" 16" 17"

Elektrisk drivlinje og batteri spesifikasjoner

Batterikapasitet 35,5 35,5

Rekkevidde 222 km 222 km 210 km

Strømforbruk (blandet kjøring)  
i kWh/100km: 17,2 17,2 17,8

Elektrisk Motor, type DC DC DC

Bilens ladekapasitet 6.6kW AC 6.6kW AC 6.6kW AC

Batteri – termisk styring
Aktiv  

Oppvarming  
& Kjøling

Aktiv  
Oppvarming  

& Kjøling

Aktiv  
Oppvarming  

& Kjøling

Batteri - Kjemi Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion

Batteri - Antall celler 192 192 192

Batteri - Nominell spenning 355,2 355,2 355,2

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

Mode 2 ladekabel (EVSE) - for privat bruk ♦ ♦ ♦

Mode 3 ladekabel (1 fase) for veggboks eller 
offentlig lading

♦ ♦ ♦

♦ Standard    - Ikke tilgjengelig

SPESIFIKASJONER SPESIFIKASJONER
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Trenger Honda e service? 
Ja, det gjør den. Men elektriske motorer har få aktive komponenter – den 
elektriske motoren, laderen, batteriet og en omformer. Naturligvis er det 

noen få andre deler som også trenger vedlikehold, for eksempel bremsene og 
vindusviskerne, men generelt trenger en elektrisk bil mindre service enn en 

tradisjonell bensin- eller dieselmotor.

Hva skjer hvis batteriet i Honda e blir tomt? 
Bilen stopper, akkurat som med en bensin- eller dieseldrevet bil vil gjøre. Men 

elektriske biler har en måler, som bensindrevne biler, som varsler deg med 
både lyd og visuelle varsler når batteriet snart er tomt.

Kan jeg lade Honda e hjemme? 
Det kan du. Du kan montere Honda Power Charger i garasjen eller på 
parkeringsplassen din, slik at du kan starte dagen med fullt batteri.

Hvor ofte må batteriet byttes? 
Batteriene i Honda e kan brukes i mange hundre tusen kilometer før de må 
byttes. Men faktorer som ekstrem varme, ekstrem kulde og type lading kan 

påvirke levetiden.

Leveres batteriet i Honda e med garanti? 
Ja, det gjør det. Batteriene i Honda e leveres med en sjenerøs garanti på 8 år 

eller 160.000 kilometer, slik at du kan slappe av og nyte bilen.

Det vil alltid være mange spørsmål når det kommer 
ny teknologi. Vi håper du finner svar på noen av 

dine spørsmål her.
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Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment til 
generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side overfor 

andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. Selgeren 
kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  

Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no

THHE20NO

Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. Ikke 
kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn, eller resirkuler meg.


