ЧИСТО
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Новият напълно електрически Honda e е печеливша комбинация от динамика, фин
комфорт и свръхмодерни технологии. Но той не е прототип, а истинска сбъдната мечта.
Създаден за градски живот, Honda e е пъргав и вдъхновяващ, семпъл, но същевременно
богат на новаторски решения, а освен това – едновременно компактен и просторен. И
всичко това е съчетано с чистото удоволствие от шофиране с нулеви вредни емисии.

Показаният на снимката модел е Honda e Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.

Комбинацията от изчистен дизайн и прогресивни инженерни решения може да бъде
забелязана във всеки детайл. Камери с висока разделителна способност заменят
страничните огледала, като това едновременно подобрява видимостта и намалява
широчината на автомобила. Дръжките на вратите не изпъкват извън линията на
каросерията, като удобно се подават само, когато са необходими, докато предните
светлини, камерите и радарът са напълно интегрирани в цялостния дизайн на каросерията.

ВАШЕТО
ПРОСТРАНСТВО
Спокойната и изчистена от всичко излишно
атмосфера е постигната с избора на издръжливи
цветове и висококачествени материи.
Просторен и светъл, интериорът е проектиран така,
че да осигури максималeн комфорт. Дигиталното
бордово табло по цялата широчина на автомобила
Ви информира, забавлява и Ви свързва с всичко от
живота Ви. Чрез интуитивния му интерфейс можете
да контролирате пълната гама от интелигентни
приложения и услуги.

НАСЛАДЕТЕ СЕ
НА ДИНАМИКАТА
Eлектричеството осигурява перфектната енергия за градско
шофиране с максимална мощност до 154 к.с. (113 кВт) и
максимален въртящ момент 315 Нм с незабавно и плавно
ускорение, без да е необходимо да се превключват предавки.
Постигнатото почти идеално разпределение на масата между
предния и задния мост (50:50), независимото окачване
и ниския център на тежестта осигурява динамично пътно
поведение и незабавна реакция. Honda e е създаден да
осигурява комфортна и релаксираща езда, но ако желаете
по-въодушевяващо изживяване зад волана, можете да
превключите на спортен режим на управление, който се
изразява в по-бързо ускоряване.
Нещо повече – с така наречения Single Pedal Control можете
да регулирате скоростта на автомобила и дори да спрете,
използвайки само педала за газта. Натиснете надолу за
по-висока скорост и отпуснете нагоре, за да намалите и
спрете. Лесно е. Педалът на спирачката също може да бъде
използван при необходимост, за да увеличите ефективността
на спирането
Honda e е изключително маневрен в града, като радиусът му
на завой е едва 4,3 м. А напълно автоматизираният асистент
Honda Parking Pilot ще Ви помогне да паркирате, без да е
необходима Вашата намеса.

РАДИУС НА ЗАВОЙ

4.3 МЕТРА

Показаният на снимката модел е Honda e Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.

ЗАРЕЖДАНЕ
КАТО СМАРТФОН
Honda e разполага с автономност до 222 км според
пътната обстановка и стила на шофиране, достатъчна за
седмичен пробег в града. Основните връзки за зареждане
на автомобила са удобно разположени под капака. Целият
агрегат включва и лесно забележим LED индикатор за заряда
на батерията. Имате възможност да я заредите до 80% за
само 30 минути с бързото зарядно* - та дори зареждането на
смартфона Ви отнема повече време!
*Допълнителна информация относно спецификациите за зареждането на Honda e
ще откриете на страницата с технически характеристики.

ОСТАНЕТЕ
СВЪРЗАНИ
Honda e e умно обмислен и имате възможност да
комуникирате с него дистанционно чрез смартфона
си с помощта на приложението ни My Honda+ *. Освен
всичко останало то позволява да планирате времената за
зареждане, да затваряте прозорците на автомобила, или
предварително да затоплите купето в студен зимен ден.
Можете да използвате смартфона си като дигитален ключ,
за да заключвате и отключвате автомобила.

Гласово активираният Honda Personal Assistant* е способен
да поддържа естествен разговор с Вас с помощта на
контекстуалното разбиране, за да избере подходящи
препоръки на базата на специфичните Ви изисквания. Така
че, ако Ви е необходима помощ, за да проверите времето,
да откриете най-близката зарядна станция, да изберете
любимата си музика, или да проучите ресторант, Вашият
виртуален личен асистент Honda Personal Assistant ще бъде
на разположение за Вас.

*Наличието на приложението My Honda + и на виртуалния личен асистент Honda
Personal Assistant варира на регионален принцип и на този етап тези функции все
още не са активни в България.

Honda e

Honda e Advance

35,5 кВтч литиевойонна батерия
Фиксирано предавателно отношение

35,5 кВтч литиевойонна батерия
Фиксирано предавателно отношение

Функции и Технологии
♦ Система от камери вместо странични
огледала
♦ Електронна паркинг спирачка с
автоматично задържане
♦ Регенеративен контрол на спирачното
усилие
♦ Съвместимост с приложението My
Honda+*
♦ Настройка за предварително
включване на климатичната система
♦ Настройка на график за зареждане
♦ Режим на управление с един
комбиниран педал

Екстериор
♦ Порт за зареждане
♦ Вградена в стъклото антена
♦ Прибиращи се дръжки на вратите
♦ Стъклен панорамен покрив
♦ Задно тонирано стъкло
♦ Заден спойлер
♦ Предни автоматични LED светлини
♦ Дневни LED светлини
♦ Система за автоматично превключване
между къси и дълги светлини
Колела
♦ 16” джанти от алуминиева сплав

Комфорт и удобство
♦ Кожен волан
♦ Автоматичен климатик
♦ Отопляеми предни седалки
♦ Отсек за съхранение на кабела за
зареждане в подбагажното
пространство
♦ Амбиентно осветление
♦ Джоб за мобилен телефон
♦ Камера за обратно виждане
♦ Сензори за паркиране (предни и задни)
Аудио и комуникации
♦ Honda CONNECT с навигация Garmin
(двоен 12,3” сензорен дисплей, FM/DAB
радио, Apple CarPlay и Android Auto™,
интернет радио, Aha™ и интернет
сърфиране)
♦ Система BluetoothTM свободни ръце
♦ 1x HDMI input
♦ 4x USB порт (2x отпред, 2x отзад)
♦ 6 говорителя
♦ Управление на инфоразвлекателната
система от волана

Безопасност
♦ Адаптивен автопилот с функция за
спазване на дистанция при ниска
скорост
♦ Спирачна система, предотвратяваща
ПТП
♦ Интелигентен ограничител на скоростта
♦ Асистент за спазване на пътната лента
♦ Система за предотвратяване на
напускането на пътното платно
♦ Система за разпознаване на пътни
знаци
♦ Сигнализация за потегляне на предния
автомобил
♦ Алармена система с имобилайзер
♦ Безконтактно отключване и запалване

Освен стандартно предлаганото в Honda e
обзавеждане, нивото на оборудване Advance включва:

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Функции и технологии
♦ Размразяване на предното стъкло
♦ Асистент за автоматично паркиране Honda Parking
Pilot

Характеристики
♦ Две версии на мощността: 136 к.с. и 154 к.с.
♦ Впечатляващ въртящ момент: 315 Нм

Комфорт и удобство
♦ Широкообхватна камера с няколко перспективи
♦ Отопляем волан
♦ Букса за електричество 230V
♦ Първокласна адуиосистема с 8 говорителя (вкл.
събуфер)
♦ Хардуерен усилвател
Колела
♦ 16” или 17” джанти от алуминиева сплав
Безопасност
♦ Централна камера за обратно виждане
♦ Информация за мъртва зона на видимостта
♦ Следене на страничния трафик

Високоволтова батерия
♦ Тип батерия: литиевойонна
♦ Капацитет: 35,5 кВтч
Пробег с едно зареждане и разход
♦ Пробег: до 222 км (според файл МТО „HME
SpecFeatures Consolidated 20YM 110820“, в
pdf.EN е 220)
♦ Консумация на електроенергия:
18 – 20 кВтч / 100 км
♦ CO2 eмисии (натоварен): 0 г/км
Спецификации на зареждане на батерията
♦ Зареждане AC: 6,6 кВт
♦ Зареждане DC: 100 кВт

Характеристики
Макс. мощност 154 к.с. (113 кВт)

Характеристики
♦ Задно предаване
♦ 50:50 разпределение на масата между
предния и задния мост
♦ Спортен режим
♦ Макс. въртящ момент: около 315 Нм
♦ Макс. мощност 136 к.с. (100 кВт)
♦ Автономност: до 222 км

Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни

Данни за разход и вредни емисии: Разход на електроенергия
в кВтч/100 км: комбиниран 18-20; вредни емисии CO2 (г/км):0.
Клас енергийна ефективност: A+. Honda e е електрически
автомобил с батерия, изискваща мрежово електричество за
зареждане. Нулеви вредни емисии при шофиране. Данните
за разхода на електрическа енергия зависят от многобройни
фактори, включително и от първоначалния заряд на батерията,
от допълнително добавените след регистрация на автомобила
аксесоари, от промени в метеорологичните условия, от стила
на шофиране, от натоварването на автомобила и др., така че
е възможно обявените стойности да не отразяват резултатите,
получени при реални условия. Възможно е описаните данни
за мощност, вредни емисии, разход на гориво и пробег с
едно зареждане да не отговорят на официалните (или найновите). Характеристиките са предоставени с информативна
цел – финални официални данни ще бъдат предоставени
непосредствено преди всяка поръчка от страна на клиент.

Двигател
Тип
Предаване
Вид трансмисия

HONDA e HONDA e HONDA e
ADVANCE ADVANCE

HONDA e HONDA e HONDA e
ADVANCE ADVANCE

HONDA e HONDA e HONDA e
ADVANCE ADVANCE

HONDA e HONDA e HONDA e
ADVANCE ADVANCE

16” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

17” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

17” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

17” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

16” джанти от
алуминиева
сплав

17” джанти от
алуминиева
сплав

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

35,5 кВтч
Литиевойонна
Фиксирано
предавателно
отношение

DC безчетков

DC безчетков

DC безчетков

♦

♦

♦

Букса за електричество 230V

-

♦

♦

Стъклена антена

♦

♦

♦

Задно

Задно

Задно

♦

♦

♦

Дръжки на вратите в цвета на каросерията

♦

♦

♦

с фиксирано
понижаване

с фиксирано
понижаване

с фиксирано
понижаване

♦

Планиране на зареждането
Задаване на график за предварително
включване на климатичната система

♦

Панорамен покрив

♦

♦

♦

Протектор от високоякостно стъкло над буксата за
зареждане

Тонирани стъкла

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Показатели
Макс. мощност на електрическия мотор (кВт [к.с.])

100 [136]

113 [154]

113 [154]

Макс. въртящ момент на електрическия мотор (Нм)

315

315

315

0 → 100 км/ч (сек.)

9.0

8.3

8.3

Макс. скорост (км/ч)

145

145

145

Електрическо задвижване и
характеристики на батерията

Безопасност
Въздушна възглавница SRS за шофьроа

Комфорт и удобство

Въздушна възглавница SRS за пътника отпред с
опция за изключване

♦

Предни странични въздушни възглавници

♦

♦

♦

Странични въздушни завеси (предни и задни)

♦

♦

♦

Активни подглавници на предните седалки със
система за намаляване травмите при камшичен удар

♦

♦

♦

Светлинен индикатор на зарядното

♦

Антиблокираща спирачна система (ABS)

♦

♦

♦

Режим на управление с един комбиниран педал

♦

Електронно разпределение на спирачното усилие

♦

♦

♦

Автоматичен климатик

Система за подпомагане на спирането (BA)

♦

♦

♦

Електронна система за подпомагане динамичната
устойчивост на автомобила (VSA)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Екстериор

♦

♦

♦

♦

Спойлер

♦

♦

Външни светлини

♦

♦

♦

♦

♦

Чистачки със сензори за дъжд

♦

♦

♦

Размразител на предното стъкло

-

♦

♦

Система за автономно паркиране Honda Parking Pilot

-

♦

♦

Камера за обратно виждане

♦

-

Широкообхватна камера с няколко перспективи

-

♦

Електрически стъкла (предни и задни)

♦

Дистанционно управление на всички прозорци от
ключа

♦

Автоматични предни LED светлини

♦

♦

♦

Система за автоматично превключване между къси
и дълги светлини (HSS)

♦

♦

♦

Дневни LED светлини

♦

♦

♦

Предни и задни LED фарове за мъгла

♦

♦

♦

-

Функция с предварително / отложено включване /
угасване на светлините

♦

♦

♦

♦

Задни LED светлини

♦

♦

♦

♦

♦

Джанти

♦

♦

16" джанти от алуминиева сплав

♦

♦

-

17" джанти от алуминиева сплав

-

-

♦

Капацитет на батерията (кВтч)

35.5

35.5

35.5

Асистент за потегляне под наклон (HSA)

♦

Пробег с едно зареждане
(WLTP, комбиниран цикъл, км)

222

222

210

Предни и задни предпазни колани с донатягане (ELR)

♦

♦

♦

ISO Fix система за детско столче

♦

♦

♦

Система за включване на аварийни светлини при
рязко спиране

♦

♦

♦

Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS)

♦

♦

♦

Спирачна система за предотвратяване на ПТП

♦

♦

♦

Система от странични камери вместо странични
огледала

♦

♦

♦

Предни гуми 185/60R16

♦

♦

-

Система с централна камера вместо огледало

-

♦

♦

Предни гуми 205/45ZR17

-

-

♦

Задни гуми 205/55R16

♦

♦

-

Задни гуми 225/45ZR17

-

-

♦

Комплект за ремонт на гуми

♦

♦

♦

Операционна ефективност на електромобила
(кВтч/100 км)

17.2

17.2

17.8

DC безчетков

DC безчетков

DC безчетков

6.6kW AC

6.6kW AC

6.6kW AC

Батерия – топлинен контрол

Активно
затопляне и
охлаждане

Активно
затопляне и
охлаждане

Активно
затопляне и
охлаждане

Батерия – химически състав

литиевойонна

литиевойонна

литиевойонна

192

192

192

Тип електромотор
Капацитет на зареждане на батерията

Батерия – брой клетки
Батерия – номинално напрежение

Система за предотвратяване на удар при
маневриране с ниска скорост

♦

♦

♦

Система за предотвратяване на удар при
маневриране на заден ход

Регулируем във височина и дълбочина волан

-

♦

♦

♦

♦

♦

Сенник с огледала с осветление

♦

♦

♦

Асистент за спазване на пътната лента

♦

♦

♦

Механично регулируема във височина шофьорска
седалка

♦

♦

♦

Джобове на облегалките на пътническата и
шофьорската седалки

♦

♦

♦

Отопляеми предни седалки

♦

♦

♦

Отопляем волан

-

♦

♦

Отсек за съхранение на кабела за зареждане в
подбагажното пространство

♦

♦

♦

♦

♦

♦

355.2

355.2

355.2

Сензори за паркиране

♦

♦

♦

Пълна дължина (мм)

3,894

3,894

3,894

♦

♦

♦

Пълна широчина (мм)

Система за предотвратяване на напускането на
пътното платно

1,752

1,752

1,752

Пълна широчина с вкл. странични огледала / камери
(мм)

Интелигентен ограничител на скоростта

♦

♦

♦

1,752

1,752

1,752

Система за разпознаване на пътни знаци

♦

♦

♦

Пълна височина - ненатоварен (мм)

1,512

1,512

1,512

Информация за мъртва зона

-

♦

♦

Колесна база (мм)

2,538

2,538

2,538

Следене на страничния трафик

♦

♦

♦

Предна следа (мм)

1,520

1,520

1,510

Сигнализация за потегляне на предния автомобил

♦

♦

♦

Куки за закрепване на товар в багажното
пространство

Задна следа (мм)

1,516

1,516

1,506

Автоматично спиране при ниска скорост

♦

♦

♦

Интериорни светлини

Адаптивен автопилот със спазване на дистанция при
ниска скорост

♦

♦

♦

Амбиентно осветление (в краката на предните места)

♦

♦

♦

Амбиентно осветление (таван)

♦

♦

♦

Осветление за четене отпред

♦

♦

♦

Осветление на приборите

♦

♦

♦

Задно осветление за четене

♦

♦

♦

Осветление в багажника

♦

♦

♦

Bluetooth™ система „свободни ръце“ (HFT)

♦

♦

♦

Дигитално DAB радио

♦

♦

♦

HDMI извод

♦

♦

♦

Honda CONNECT с навигация Garmin
(Два 12,3’ сензорни дисплея, дигитално FM/DAB
радио, Apple CarPlay, Android Auto™, интернет радио,
интеграция с Aha™)*

♦

♦

♦

6 говорителя

♦

-

-

8 говорителя (вкл. и събуфер)

-

♦

♦

Размери

Пътен просвет с шофьора (мм)

145.2

145.2

145.2

Радиус на обратен завой при по най-външната
точка (м)

4.6

4.6

4.6

Радиус на обратен завой при колелата (м)

4.3

4.3

4.3

Ъгъл на завъртане на волана от край до край
(обороти)

3.11

3.11

3.11

Обеми
Обем на багажника с изправени задни седалки (л,
VDA метод)

171

Обем на багажника със сгънати задни седалки до
тавана (л, VDA метод)

861

Обем на багажника със сгънати задни седалки до
задното стъкло (л, VDA метод)

571

171
861
571

171
861
571

Маси
Маса празен (кг)
Максимално допустима маса (кг)
Полезен товар (кг)
Максимално допустимо натоварване на предния и
задния мост (кг)

Сигурност
Имобилайзер

♦

♦

♦

Алармена система

♦

♦

♦

Дистанционно централно заключване с 2 ключа

♦

♦

♦

Избор на врата за отключване

♦

♦

♦

Безконтактно отключване и запалване

♦

♦

♦

Сензор за наклон

♦

♦

♦

Допълнително заключване

♦

♦

♦

Щора на багажника

♦

♦

♦

Ултразвуков датчик

♦

♦

♦

Интериор

♦

♦

♦

Текстилна тапицерия

♦

♦

♦

Черни дръжки на вратите

♦

♦

♦

Кожен волан

♦

♦

♦

1513-1514

1526-1527

1542-1543

1,855

1,870

1,870

341-342

343-344

327-328

Функции и Технологии

870/1,000

875/1,005

875/1,005

Мултиинформационен дисплей

♦

♦

♦

Електрически сервоусилвател на волана с
променливо отношение

♦

♦

♦

Регулиране на обратното ускорение при отпускане
на педала на газта

♦

♦

♦

Електрическа паркинг спирачка

♦

♦

♦

Аудио и комуникации

Мощност на аудиосистемата (Вт)

180

376

376

Управление на аудиосистемата от волана

♦

♦

♦

4 x USB порта (2 x отпред, 2 x отзад)

♦

♦

♦

♦ Стандартно - Не се предлага

*Връзката с приложението Aha™ (вкл. и интернет радио) се осъществява чрез WiFi тетъринг или мобилен
WiFi рутер. Използването на приложения и данни чрез Honda CONNECT може да доведе до натрупването
на мобилен трафик и такси за роуминг. Препоръчваме да проверите мобилния си пакет при своя
доставчик. Само iPhone 5 или по-нови версии с iOS 8.4 или по-нови са съвместими с Apple CarPlay.
Услугата не е налична за всички региони и това подлежи на промяна. За да използвате Android Auto™,
трябва да свалите приложението от Google Play™ на Вашия смартфон. Само Android 5.0 (Lollipop) или
следващи версии са съвместими с Android Auto™. Наличието на Android Auto™ подлежи на промяна в
зависимост от географския регион.
Δ Препоръчително е използването на USB флаш-памет с капацитет над 256 MB, или по-висок и е
възможно някои устройства да не бъдат съвместими.
Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

При всяка нова технология винаги
възникват въпроси. Надяваме се да откриете
отговорите на някои от тях тук.

Нуждае ли се моят Honda e от сервизно обслужване?
Да, нуждае се. Но електрическите двигателят разполагат с по-малко
активно износващи се части – самият той, зарядно, батерия и инвертор.
Разбира се има и други части, които се нуждаят от поддръжка –
спирачките, чистачките, но като цяло един електрически автомобил
изисква по-малко обслужване от такъв с конвенционален дизелов или
бензинов силов агрегат.

Какво се случва, ако се изразходва зарядът
на батерията на моята Honda e?
Както при повечето бензинови или дизелови автомобили ще Ви се наложи
да спрете. Все пак електромобилите разполагат с индикатор за заряда и
системите им ще се погрижат да Ви предупредят с достатъчно звукови и
визуални сигнали за спада му.

Мога ли да заредя моя Honda e в дома си?
Да. Така нареченият Honda Power Charger може да бъде монтиран в
гаража Ви или на алея около дома Ви, за да сте сигурни, че ще започнете
деня си с пълен заряд.

Ползва ли батерията на моята Honda e гаранция?
Да, ползва. Батериите на Honda e са обезпечени с 8-годишна гаранция
или 160 000 км, което настъпи първо. Всичко това гарантира, че при
заредена на 70% батерия ще се чувствате напълно спокойни и ще се
наслаждавате на всяко пътуване с Вашия автомобил.
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Показаният на снимката модел е Honda e Advance в бял перлен цвят Platinum White Pearl.

CHARGE YELLOW

PLATINUM WHITE PEARL

MODERN STEEL METALLIC

СБЪДНЕТЕ
МЕЧТИТЕ СИ
Бъдете сред първите, които ще открият как да
станат ексклузивен собственик на новия Honda e.
Свържете се с нас на кратък номер *CARS (*2277)

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

ЖИВЕЙТЕ ЦВЕТНО
Безспорно Honda e е автомобил с уникален характер.
Разполагате с избор между пет забележителни цвята,
които ще Ви позволят да изразите своята индивидуалност.

ОСТАНЕТЕ
ИНФОРМИРАНИ
В случай, че желаете да бъдете в течение на
последните новости, свързани с Honda, просто посетете
cars.honda.bg

Описаните спецификации се отнасят до който и да е конкретен продукт, наличен, или офериран за продажба. Бултрако АД и
производителят си запазват правото да изменят публикуваната информация, включително и цветовете. Възможни са по-малки,
или по-големи промени. Дата на последна редакция - 17.08.2021.
Бултрако АД. Официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда.

Honda отговорно използва хартията от производители от ЕС.
Моля, не ме изхвърляйте, дайте ме на приятел, или ме рециклирайте.

