
Šie techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam tiekiamam ar parduodamam gaminiui. Gamintojai pasilieka teisę bet kada ir bet kokiu, jų manymu, tinkamu būdu keisti techninius
duomenis, įskaitant ir spalvas, su arba be išankstinio perspėjimo. Gali būti atlikta didelių ir mažų pakeitimų, tačiau dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateikta

informacija būtų tiksli. Šis leidinys jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas bendrovės pasiūlymu jokiam asmeniui. Pardavimą vykdo tik platintojas arba prekybos atstovas pagal standartines
pardavimo ir garantijos, kurią suteikia platintojas arba prekybos atstovas, sąlygas, kurių kopijas galima iš jų gauti. Šiai reklaminei medžiagai taikomas tik JK galiojantis Prekių aprašų aktas
(1968). Nors ir stengiamasi užtikrinti techninių duomenų tikslumą, brošiūros paruošiamos ir išspausdinamos keletą mėnesių prieš pradedant platinti, todėl jose ne visada iš karto atsispindi

techninių duomenų pakeitimai arba, išskirtiniais atvejais, konkrečios įrangos tiekimas. Visada klientams patariame aptarti techninius duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio
pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.

„Honda“ atsakingai įsigyja popierių iš ES gamintojų. Neišmesk
manęs! Perduok mane draugui arba perdirbk.

 

UAB „Nippon Auto“ 
Oslo g. 7, LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

www.honda.lt

 



01

02

„Honda“ nuolat ieško geresnių sprendimų, siekia 
efektyviau pritaikyti technologijas ir naudingiau 
pasitarnauti visam pasauliui.

Ekologinės problemos verčia labiau rūpintis 
aplinka, kurioje gyvename ir dirbame, o pasiekimai 
technologijų ir dirbtinio intelekto srityje leidžia 
tobulinti mūsų bendravimo būdus. Todėl mes 
esame pasiryžę iki 2022 m. elektrifikuoti visus 
savo pagrindinius modelius, kad užtikrintume 
didesnę ekonomiją, mažesnį taršos lygį bei 
švaresnę mus supančią aplinką. Visa mūsų veikla 
visuomet yra orientuota į žmones.
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03* Važiuojant į aplinką nepatenka nė gramo teršalų.
Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.

Naujojo „Honda e“ dizainas bei forma įkvėpti miesto ir mūsų šiuolaikinio 
gyvenimo. Šis automobilis organiškai ir sumaniai susieja visus jūsų 
gyvenimo aspektus su pažangiomis ryšio technologijomis. Jis išsiskiria 
sportišku charakteriu ir kartu įspūdingu komfortu. Savaime suprantama, 
šis automobilis visiškai neteršia aplinkos.* Pasitikite naująją kartą!
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SUPAPRASTINTAS 
DIZAINAS, DIDESNIS 

DĖMESYS
Neįtikėtinai paprastu dizainu ir draugišku charakteriu 

išsiskiriantis „Honda e“ neliks nepastebėtas, kad ir kur 
keliautumėte. Be to, naujajame „Honda e“ nestinga pačių 

pažangiausių inovacijų ir sumanių idėjų, lemiančių jo 
unikalumą.

Lygios linijos ne tik pagražina bendrą automobilio išvaizdą, 
bet ir sumažina oro pasipriešinimą bei padidina jo 

efektyvumą.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.



Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos 
„Honda e Advance“ modelis.

07

Paprasta ir santūri „Honda e“ išorė sukurta 
integravus daugelį dizaino elementų. 
Pavyzdžiui, priekiniai žibintai, radaro 
jutiklis ir kelių vaizdų kamera sujungti 

į vieną bloką. Toks pat sprendimas 
pritaikytas ir gale.

Įprasti šoniniai veidrodėliai pakeisti 
keturiomis kompaktiškomis didelės 

raiškos kameromis, įskaitant dvi kameras, 
fiksuojančias vaizdą 360° kampu. Vientisą 

dizainą galiausiai užbaigia išraiškingas 
stogas, padengtas juodu tonuotu stiklu.

INTEGRUOTAS 
DIZAINAS



DIZAINO DETALĖS
Minimalistinio dizaino ir pažangių technologijų derinys atsispindi kiekvienoje detalėje. Priekinių durelių 

rankenėlės visiškai susilieja su kėbulu ir iškyla bei šviečia tik prisiartinus prie automobilio. Galinių durelių 
rankenėlės paslėptos lango zonoje.

Kelias funkcijas atliekantys priekiniai ir galiniai žibintai su posūkio signalais sujungti į vieną darnią visumą. 
Atrakinant automobilį, vairuotoją pasitinka priekinių žibintų šviesų animacija. Įkrovimo lizdas įrengtas 

variklio dangčio centre, todėl prie jo lengva prieiti iš abiejų pusių. Be to, naudojimosi metu jis šviečia – tai 
labai patogu..
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ELEKTRINĖ 
PRIGIMTIS

Elektra yra idealus energijos šaltinis važinėjant mieste. Jos privalumai 
akivaizdūs – švara, efektyvumas, dinamika ir nuliniai taršos rodikliai. 

Naujasis „Honda e“ nuo pat pradžių buvo kuriamas kaip elektrinė transporto 
priemonė, todėl nebuvo daroma jokių išlygų jo dinamikai ir valdymui. Galią 
tiekia kompaktiškas 35,5 kWh ličio jonų akumuliatorius. Ji į galinius ratus 

perduodama per specialiai tik „Honda e“ sukurtą elektrinę pavarą.

Iki galo įkrovus akumuliatorių, šis elektromobilis vienu ypu gali nuvažiuoti 
iki 222 km* – daugiau nei reikia visiems reikalams mieste ir aplink miestą 

sutvarkyti. Visuomet maksimalų našumą ir nuvažiuojamąjį atstumą užtikrina 
išmanioji sistema, kuri palaiko optimalią akumuliatorių darbinę temperatūrą.

Model shown is Honda e Advance in Platinum White Pearl.
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K O M P A K T I Š K A S 
A K U M U L I A T O R I U

Kompaktiškas 35,5 kWh ličio jonų 
akumuliatorius aušinamas skysčiu, kad 

būtų užtikrintas maksimalus jo našumas 
bet kokiomis oro sąlygomis..

G A L I N I A I  V A -
R O M I E J I  R A T A I

Gale įrengtas galingas 
elektrinis variklis varo 

galinius ratus..

5 0 : 5 0
Optimalus svorio pasiskirstymas 
50:50 santykiu ir žemas 
svorio centras – stabilios ir 
subalansuotos važiuoklės 
pagrindas.

* Daugiau informacijos apie nuvažiuojamąjį atstumą ir kitas funkcijas ieškokite p. 45–46.



A P S I S U K I M O  S P I N D U L Y S
4 . 3  M

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos 
„Honda e Advance“ modelis.

„Honda e“ veikia kaip automobilis su automatine transmisija, 
tačiau dėl fiksuoto perdavimo skaičiaus jis sklandžiai ir 
žaibiškai pagreitėja vos spustelėjus pedalą. Dėl 154 AG 
galios ir 315 Nm sukimo momento, taip pat dėl svorio 

pasiskirstymo 50:50 santykiu ir žemo svorio centro galite 
mėgautis sportišku ir kartu komfortišku važiavimu. Jei norite, 

kad vairavimas teiktų dar daugiau jaudinančių potyrių, 
rinkitės „Sport“ režimą, kuriam veikiant užtikrinamas gerokai 

spartesnis pagreitėjimas.

Įjungus valdymo vienu pedalu funkciją, vairuoti bus dar 
maloniau ir lengviau. Padidinti ir sumažinti greitį galite tik 

vienu pedalu: spaudžiant pedalą, automobilis juda į priekį, o 
atleidus koją nuo pedalo – jis stabdomas. Tai labai paprasta.

Ankšta miesto erdvė „Honda e“ nėra problema – dėl 4,3 
metro apsisukimo spindulio jis yra ypač manevringas ir 

judrus. Todėl šis elektromobilis yra nepamainomas važinėjant 
siauromis ir vingiuotomis miesto gatvėmis. Taip pat minėtina 
pagalbinė statymo sistema „Honda Parking Pilot“, su kuria 

kiekviena kelionė mieste teiks tikrą malonumą.
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Gyventi daug smagiau, kai gali jausti ryšį. „Honda 
e“ su mūsų įdiegtomis naujausiomis pažangiomis 

technologijomis lengvai sujungs jus su išoriniu pasauliu. 
Naudodamiesi „My Honda+“ programėle, savo 

išmaniuoju telefonu galite prisijungti prie automobilio 
nuotoliniu būdu. Ši programėlė, be kita ko, leidžia 

numatyti įkrovimo laiką, uždaryti automobilio langus 
ar iš anksto pašildyti saloną, kad būtų maloniau į jį 

įlipti šaltomis dienomis. Be to, savo išmanųjį telefoną 
galite naudoti net kaip skaitmeninį raktą* automobiliui 

užrakinti, atrakinti ar įjungti.

Balsu valdomas „Honda“ asmeninis asistentas* 
gali palaikyti su jumis tikrą pokalbį, suprasdamas 

kontekstą ir pateikdamas jums atitinkamas 
rekomendacijas. Jis visuomet pasirengęs jums 
padėti, nesvarbu, ar norėtumėte sužinoti orų 

prognozę, susirasti artimiausią įkrovimo stotelę, 
mėgstamą muzikos įrašą ar pasirinkti restoraną.

SUSIETAS SU 
JŪSŲ GYVENIMU

* Už naudojimąsi skaitmeninio rakto ir „Honda“ asmeninio asistento funkcijomis taikomas abonentinis mokestis. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu hondaxxxx 

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.
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JŪSŲ ERDVĖ

Įlipus į saloną, jus ir jūsų keleivius pasitinka rami, erdvi ir 
moderni aplinka. Detalėmis neperkrautas ir neįtikėtinai 

paprastas dizainas užtikrina maksimalią erdvę ir neprilygstamą 
komfortą. Tokioje aplinkoje galite mėgautis aukščiausios klasės 

garso sistemos teikiamais privalumais. Taktiliniai paviršiai ir 
rafinuotos medžiagos puikiai izoliuoja nuo miesto šurmulio.

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.
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PALAIKYKITE RYŠĮ
Per visą salono plotį besidriekiantis unikalus skaitmeninis prietaisų skydelis su penkiais ekranais 
atveria duris į informacijos bei pramogų pasaulį ir leidžia prisijungti prie mėgstamų dalykų. Galite 

intuityviai valdyti daugybę išmaniųjų programėlių ir paslaugų. Du centriniai 12,3 colio jutikliniai 
ekranai leidžia vairuotojui ir keleiviui vienu metu pasiekti įvairią informaciją. Be to, ekranus 

galima perjungti tiesiog perbraukiant iš vieno į kitą. Juos galima net personalizuoti pasirenkant 
savo mėgstamus vaizdus. Taigi, kad ir kur keliautumėte, visada būsite apsupti savos aplinkos.

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.

APPLE CARPLAY

„Apple CarPlay“ perkelia visas telefono 
funkcijas, kuriomis norite naudotis vairuodami, į 

automobilyje įrengtą ekraną.

NAVIGACIJOS SISTEMA

Naudodamiesi išmaniuoju telefonu ir „My Honda+“ programėle, 
galite nuotoliniu būdu persiųsti į automobilio navigacijos sistemą 

numatytas paskirties vietas. Jūsų „Honda e“ visuomet yra 
pasirengęs naujoms kelionėms – su juo kiekvienąkart būsite 

eismo priešakyje. 2019
„Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.



JAUSKITĖS KAIP NAMIE

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.

Šiuolaikinis interjeras orientuotas į komfortą ir atviras erdves. 
Tokią tendenciją atspindi ir „Honda e“ sėdynės. Sėdynės su 

dėvėjimuisi atspariais ir minkštais tekstiliniais apmušalais 
užtikrina tvirtą atramą ir leidžia patogiai jaustis kaip namie. 
Gale sėdintys keleiviai gali mėgautis didele erdve kojoms. 
Be to, prireikus galines sėdynes galima visiškai nulenkti 
ir padidinti krovinių skyriaus talpą. Keleivių patogumui 

lubose sumaniai įrengtas papildomas jaukus LED taškinis 
apšvietimas.
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KRUOPŠČIAI
APGALVOTAS DIZAINAS

Kartais smulkmenos gali turėti didžiulę reikšmę. Kiekviena detalė – nuo mygtuko 
išvaizdos ir jo valdymo ypatybių iki patogių dėtuvių išdėstymo – sukurta galvojant apie 

jus. Pavyzdžiui, mobiliojo telefono laikiklis pagamintas iš specialaus audinio, 
apsaugančio jį nuo pažeidimų. Be to, kiekvienas keleivis turi savo USB jungtį, kad 

galėtų palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu.

ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ KAMEROS SISTEMA 

Vietoj įprastų šoninių veidrodėlių įrengtos didelės raiškos kameros. Jų perduodamas užfiksuotas 
vaizdas salono ekranuose aiškiai matomas net naktį ir prastomis oro sąlygomis. Kameros yra 

kompaktiškesnės už įprastus šoninius veidrodėlius, nes atitinka automobilio plotį.

Tai ne tik mažina vėjo keliamą triukšmą ir oro pasipriešinimą, bet kartu yra ir praktiškas sprendimas 
važiuojant siauromis gatvėmis ar manevruojant automobilių stovėjimo aikštelėse..

GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIO KAMEROS SISTEMA* 

Dvifunkcis galinio vaizdo veidrodėlis gali būti naudojamas 
kaip įprastas plačiakampis veidrodėlis arba kaip kamera 

nepriekaištingam matomumui užtikrinti. Naudojant jį kameros 
režimu, rodomas aiškus skaitmeninis vaizdas net naktį. Be 

to, jame įdiegta apsaugos nuo akinimo technologija, kad jūsų 
netrikdytų paskui važiuojančio automobilio priekiniai žibintai..

*Galinio vaizdo veidrodėlio kameros sistema siūloma „Honda e Advance“ komplektacijos modeliams.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.

ĮKROVIMO 
TECHNOLOGIJOS

„Honda e“ įkrausite be jokio vargo – įkrovimo lizdas įrengtas 
variklio dangčio centre, todėl prie jo lengva prieiti iš abiejų pusių. 
Jame integruota LED lemputė, kuri aiškiai rodo įkrovos būseną, 
ir apsauginis užraktas, kuris neleidžia ištraukti maitinimo kabelio 

jo naudojimo metu. Kabelį suprojektavome taip, kad jis būtų 
nukreiptas nuo automobilio ir nepažeistų jo dažyto paviršiaus 

įkrovimo metu.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio tipo, tačiau 
naudojant greitojo įkrovimo įrenginį akumuliatorius iki 80 proc. 

įkraunamas per 31 min.* – greičiau nei išmanusis telefonas.

V I E Š A S I S  N U O L AT I N Ė S 
S R O V Ė S  Į K R O V I K L I S

C C S 2  5 0 K W
P E R  3 1  M I N . *

Į K R A U N A M A  8 0  %

V I E Š A S I S  K I N TA M O S I O S 
S R O V Ė S  Į K R O V I K L I S

T Y P E 2  6 . 6 K W
P E R  4 ,1  V A L . *

Į K R A U N A M A  1 0 0  %

B U I T I N I S  K I N TA -
M O S I O S  S R O V Ė S 

Į K R O V I K L I S  
T Y P E 2  6 . 6 K W
P E R  4 ,1  V A L . *

Į K R A U N A M A  1 0 0  %

BUIT IN IS  K INTA-
MOSIOS SROVĖS 
ĮKROVIKL IS  
TYPE2 2 .3KW 
PER 18,8  VAL. *

ĮKRAUNAMA 100 %

25

* Įkrovimo laikas matuojamas nuo to momento, kai užsidega įspėjimo apie mažą akumuliatoriaus įkrovos lygį indikatorius.
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SAUGUMO GARANTIJA
Naujasis „Honda e“ apginkluotas įvairiomis pažangiomis saugos sistemomis, įskaitant „Honda SENSING“ 
saugos įrangą. Visos jos sukurtos siekiant padėti jums vairuoti ir užtikrinti jūsų bei jūsų keleivių saugumą.

Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema
Nustačiusi susidūrimo su transporto priemone, 
pėsčiuoju ar dviratininku pavojų, ši sistema įspėja 
apie tai vairuotoją ir sumažina automobilio greitį, 
kad būtų maksimaliai sušvelnintas bet koks smūgis.

Apsaugos krypstant iš kelio sistema
Kamera fiksuoja kelio ribas, todėl automobiliui 
pradėjus krypti iš kelio, sistema siunčia apie tai 
įspėjimą. Tokiu atveju automatiškai švelniai 
pakoreguojama automobilio trajektorija, kad būtų 
stabilizuota jo padėtis eismo juostoje.

Kelio ženklų atpažinimo sistema
Kelio ženklų atpažinimo sistema fiksuoja kelio 
ženklus ir perduoda informaciją ekrane.

Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema
Ši sistema palengvina vairavimą, ypač važiuojant 
greitkeliu, padėdama išlaikyti automobilį eismo 
juostos centre. Kai įjungiamas posūkio signalas, 
sistema gali būti išjungta.

Išmanusis greičio ribotuvas
Jis automatiškai kontroliuoja jūsų automobilio greitį 
pagal nustatytą greitį arba kelio ženklo rodomą 
greičio apribojimą.

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema su sekimo važiuojant mažu greičiu 
funkcija
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema 
palaiko saugų atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės. Kai transporto priemonė 
gretimoje eismo juostoje rengiasi įsirikiuoti priešais 
jus, jūsų „Honda“ atpažįsta šį ketinimą ir 
automatiškai pakoreguoja greitį. Nustatytas greitis 
atstatomas tik praėjus pavojui. Sekimo mažu greičiu 
funkcija fiksuoja priekyje sustojusią transporto 
priemonę ir, jei neįjungiami stabdžiai, automatiškai 
sumažina greitį ir sustabdo automobilį.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
Fiksuoja priekyje bei priešpriešiais važiuojančias 
transporto priemones ir automatiškai įjungia 
tolimąsias arba artimąsias šviesas.
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Be to, „Honda e“ yra įdiegta naujų funkcijų, specialiai pritaikytų kelionėms po miestą.

Įspėjimo apie automobilio pajudėjimą priekyje sistema  
Įspėja vairuotoją, kai priekyje stovėjęs automobilis pajuda iš vietos, o jis vis dar stovi.

Stabdžių kontrolės važiuojant mažu greičiu sistema 
Ši sistema apima dvi funkcijas:

STABDYMO VAŽIUOJANT MAŽU GREIČIU 
FUNKCIJA  
Kai važiuodami mažu greičiu priartėjate prie 
objekto, kurio galbūt nepastebėjote, prieš 
įjungdamas avarinio stabdymo sistemą, „Honda e“ 
sumažina greitį ir siunčia įspėjamuosius garso bei 
vaizdo signalus.

APSAUGOS NUO SUSIDŪRIMO VALDANT 
AKCELERATORIŲ SISTEMA 
Ši sistema įspėja vairuotoją, kai jis nuspaudžia 
akceleratoriaus pedalą priešais jį esant kliūčiai, 
pavyzdžiui, sienai.



29

PERSONALIZACIJA
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SUTEIKITE 
SAVO
GYVENIMUI 
SPALVŲ CHARGE YELLOW MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

„Honda e“ – unikalaus charakterio 
automobilis. Jums tereikia išsirinkti 
patinkančią spalvą.

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
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DURELIŲ SLENKSČIŲ APDAILOS JUOSTOS

Suteikia automobiliui individualų braižą. Pagamintos iš žvilgančio 
juodo aliuminio ir papuoštos patraukliu „Honda e“ logotipu.

Komplektą sudaro priekinės ir galinės apdailos juostos.

PIEKINIO IR GALINIO BAMPERIŲ APDAILOS JUOSTOS

Žvilgančios juodos spalvos bamperių apdailos juostos sukuria dar 
patrauklesnį „Honda e“ įvaizdį.

ŠONINĖS APDAILOS JUOSTOS

Žvilgančios juodos spalvos šoninės apdailos 
juostos – stilingas automobilio išvaizdos akcentas.

„U.R.B.A.N.“ PAKETAS (JUODAS)

Į šį paketą įtrauktos elegantiškos, žvilgančios juodos spalvos apdailos detalės – nuoroda į koncepcinį 
„Urban EV“ modelį. Su jomis „Honda e“ išvaizda taps dar dailesnė. 

Paketą sudaro: durelių slenksčių, bamperių ir šoninės apdailos juostos. „U.R.B.A.N.“ paketas gali būti 
ir juodos spalvos su mėlynais akcentais. Šiuos elementus taip pat galima įsigyti kaip atskirus priedus.

Mūsų siūlomi įvairūs įspūdingi sportinio stiliaus ir dizaino elementai padės 
išryškinti sportinį „Honda e“ charakterį.

SPORTINIS STILIUS IR DIZAINAS

Nuotraukose pavaizduoti kaip papildoma įranga komplektuojami 17 colių E1702FR ir E1702RR lengvojo lydinio ratlankiai.
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17 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIS 
(MĖLYNAS)

17 colių E1701FR ir E1701RR lengvojo lydinio 
ratlankiai išsiskiria „Gunpowder Black“ spalvos 

išpjovomis, nepriekaištinga deimantine paviršiaus 
apdaila ir mėlynos spalvos apvadu.

17 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIS 
(„GUNPOWDER BLACK“)

17 colių E1702FR ir E1702RR lengvojo lydinio 
ratlankiai išsiskiria „Gunpowder Black“ spalvos 

išpjovomis ir nepriekaištinga deimantine 
paviršiaus apdaila.a diamond cut A-surface.

LIPDUKŲ KOMPLEKTAS

Komplektą sudarantys juodi lipdukai – paskutinis sportiškos ir stilingos 
automobilio išvaizdos štrichas. Klijuojami ant variklio dangčio ir bagažinės.

PRIEKINIS APATINIS APTAKAS (JUODAS)*

Sukuria retro sportinį priekinės automobilio 
dalies stilių.

CMS DANGTELIS („NORDIC SILVER“)*

Šis CMS (veidrodėlių kameros sistemos) dangtelis 
pakeičia standartinį CMS dangtelį. Sidabrinė 
spalva išryškina stilingą „Honda e“ išvaizdą.

PRIEKINIO STATRAMSČIO APDAILA („NORDIC SILVER“)*

Ši priekinio statramsčio apdaila pakeičia standartinį priekinį statramstį. 
Sidabrinė spalva išryškina stilingą „Honda e“ išvaizdą.

* Priekinio statramsčio apdaila, CMS dangtelis bei priekinis apatinis aptakas gali būti ir mėlynos spalvos.
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DVIPUSIS BAGAŽINĖS KILIMĖLIS

Palaiko bagažinėje švarą ir apsaugo ją nuo nešvarumų bei įbrėžimų. Šis 
neperšlampamas dvipusis bagažinės kilimėlis idealiai tinka ir užtikrina apsaugą 

ten, kur jos labiausiai reikia.

SALONO PLOKŠČIŲ KOMPLEKTAS (BRONZINĖS SPALVOS)

Šios patrauklios salono plokštės pakeičia standartinę apdailą ir leidžia 
susikurti individualesnę aplinką. Viršutinis sluoksnis padengtas bronzinės 

spalvos tekstūrine danga.

SALONAS IR KOMFORTASTRANSPORTAVIMAS

Gyvenkite visavertiškai,
išnaudodami visas „Honda e“ galimybes.

NUIMAMA DVIRAČIŲ LAIKIKLIO TVIRTINIMO SISTEMA SU 
PRIEKABOS LAIDŲ PYNE (13 KONTAKTŲ)*

Ši sistema komplektuojama su 13 kontaktų priekabos laidų pyne. 
Tai puikus sprendimas planuojant išvyką dviračiais. Ji yra lengvai 

valdoma, atitinka griežtus „Honda“ saugumo reikalavimus ir 
suderinama su mūsų „Thule“ dviračių laikikliais. Siūlomas ir atskiras 

dviračių laikiklis.

* Gali būti taikomi naudojimo apribojimai. Daugiau informacijos teiraukitės „Honda“ atstovybėje.
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ODINIAI APMUŠALAI („MIDNIGHT BLACK“)

ŠVIEČIANČIOS DURELIŲ SLENKSČIŲ JUOSTOS*

Pagamintos iš matinio juodo anoduoto aliuminio ir papuoštos 
mėlynu šviečiančiu „Honda e“ logotipu. Komplektą sudaro 

šviečiančios priekinės slenksčių juostos.

KONSOLĖS APŠVIETIMAS*

Subtilus salono apšvietimas apšviečia konsolės zoną. 
Skleidžia jaukią ir ramią šviesą.

PAKETAS „EXTENSIVE PROTECTION“

Šis paketas padės užtikrinti maksimalią „Honda e“ apsaugą. 
Paketą sudaro: dvipusis bagažinės kilimėlis, guminiai kilimėliai 

priekyje ir gale, įkrovimo lizdo gaubtas ir įkrovimo lizdo 
apsauginė plėvelė.

PAKETAS „PROTECTION“

Šis paketas skirtas apsaugoti „Honda e“ nuo realaus 
gyvenimo pėdsakų. Paketą sudaro: dvipusis bagažinės 

kilimėlis ir guminiai kilimėliai priekyje bei gale.

PASIRENKAMI ODINIAI 
APMUŠALAI

Kas gali būti geriau už odinę salono apdailą, išsirinktą pagal savo 
skonį? Šie aukščiausios kokybės kombinuotieji apmušalai iš napa 

odos ir pilkos tekstilės dengia priekines sėdynes ir keturis porankius 
durelėse. Galinės galvos atramos aptrauktos napa oda.

Originalūs apmušalai išsiskiria „Honda“ būdinga gamybos kokybe, 
ilgaamžiškumu ir aukščiausio lygio apdaila.

* Konsolės apšvietimą ir šviečiančias durelių slenksčių 
juostas taip pat galima įsigyti kaip „Illumination“ paketą.
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„Honda Power Charger“
„Honda Power Charger“ įkrovimo galia gali būti 22 kW (su trifaze jungtimi) ir 7,4 kW (su vienfaze jungtimi) greitesniam įkrovimui namuose 
užtikrinti. Galimi trys variantai – „Honda Power Charger“, „S“ ir „S+“ su sklendėmis arba be jų (atsižvelgiant į šalies įstatymus). Taip pat 

siūlomos MID ir M&E atitinkančios versijos sąskaitoms išrašyti. Naudodamiesi „Honda Power Charger“ įkrovimo įrenginiu, įkrauti akumuliatorių 
iki 100 proc. „Honda e“ savininkai gali per 4,1 val.* (esant 32 A maitinimui) – gerokai greičiau nei prijungus prie standartinio sieninio lizdo.

ĮKROVIMO ELEMENTAI

* Trukmė skaičiuojama nuo to momento, kai prietaisų skydelyje užsidega įkrovimo indikatorius.
41

ĮKROVIMO LIZDO APSAUGINĖ PLĖVELĖ

Ši plėvelė apsaugo ant automobilio variklio dangčio įrengtą įkrovimo 
lizdą ir padeda išvengti įbrėžimų įkrovimo metu.

ĮKROVIMO LIZDO GAUBTAS

Šis juodas gaubtas pagamintas iš minkštos ir neperšlampamos 
medžiagos*. Jis apsaugo įkrovimo vietą įkrovimo metu atšiauriomis 

oro sąlygomis. Į komplektą įeina krepšys gaubtui laikyti.

„MODE 2“ KABELIS (P-EVSE)

P-EVSE („Portable Electric Vehicle Supply 
Equipment“) kabelis automobiliui iš elektros tinklo 

įkrauti. Į komplektą įeina apsauginis krepšys 
kabeliui laikyti.

„MODE 3“ KABELIS

Įkrovimo kabelis automobiliui prie „Honda 
Power Charger“ ar viešojo įkroviklio prijungti 

(galima rinktis vienos fazės arba trijų fazių 
variantą). Į komplektą įeina apsauginis krepšys 

kabeliui laikyti.

PAGRINDAS

„Honda Power Charger“ galima montuoti įvairiais 
būdais. Jis gali būti tvirtinamas ant aukštos 

kokybės nerūdijančio plieno pagrindo. Galimi trys 
jo variantai (vieno įkroviklio montavimas, dvigubas 

montavimas su įkrovikliais iš abiejų pusių arba 
dvigubas montavimas ant trikampio pagrindo 

lygiagrečiose stovėjimo vietose).

* Gaubtas neužtikrina visapusiškos apsaugos nuo vandens.



Funkcijos ir technologijos
♦  Šoninių veidrodėlių kameros sistema
♦  Elektroninis stovėjimo stabdys su 

automatinio sulaikymo funkcija
♦  Regeneracinio stabdymo jėgos kontrolės 

sistema
♦ „My Honda+“ programėlės palaikymas
♦  Išankstinio klimato kontrolės įjungimo 

planavimo funkcija
♦  Įkrovimo laukimo laiko planavimo 

funkcija
♦ Valdymo vienu pedalu funkcija

Komfortas
♦  Odinis vairas
♦  Automatinė klimato kontrolės sistema
♦  Priekinės šildomos sėdynės
♦  Įkrovimo kabelio dėtuvė bagažinės 

apačioje
♦  Salono apšvietimas
♦  Mobiliojo telefono laikiklis
♦  Galinio vaizdo kamera
♦  Automobilio statymo jutikliai (priekyje ir 

gale)

Garso sistema ir komunikacijos 
technologijos
♦  „Honda CONNECT“ su „Garmin“ 

navigacijos įranga (dvigubas 12,3 colio 
jutiklinis ekranas, FM / DAB skaitmeninis 
radijas, „Apple CarPlay“, „Android 
Auto™“, interneto radijas, „Aha™“ 
programėlės integracija)*

♦  „Bluetooth™“ laisvųjų rankų telefoninė 
įranga

♦  1 HDMI prievadas
♦  4 USB jungtys (2 priekyje ir 2 gale)
♦  6 garsiakalbiai
♦  Vairas su informacinės ir pramoginės 

sistemos valdikliais

Išorė
♦  Įkrovimo lizdas
♦  Į stiklą integruota antena
♦  Iškylančios durelių rankenėlės
♦  Stoglangis
♦  Tamsinti galinių langų stiklai
♦  Galinis aptakas
♦  Automatiniai LED priekiniai žibintai
♦  LED dienos žibintai
♦  Automatinė tolimųjų šviesų sistema

Ratlankiai
♦  16 colių lengvojo lydinio ratlankiai

Saugumas
♦  Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 

sistema su sekimo važiuojant mažu 
greičiu funkcija

♦  Susidūrimo sušvelninimo stabdant 
sistema

♦  Išmanusis greičio ribotuvas
♦  Pagalbinė eismo juostos išlaikymo 

sistema
♦  Apsaugos krypstant iš kelio sistema
♦  Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦  Įspėjimo apie automobilio pajudėjimą 

priekyje sistema
♦  Apsauginė signalizacijos sistema ir 

imobilizatorius
♦  Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio 

paleidimo sistema

Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio 
paleidimo sistema
♦  Dinaminės charakteristikos
♦  Galiniai varomieji ratai
♦  Svorio pasiskirstymas 50:50 santykiu
♦  „Sport“ režimas
♦  Sukimo momentas: 315 Nm
♦  Galia: 136 AG
♦  Nuvažiuojamas atstumas: iki 222 km

Honda e
35,5 kWh ličio jonų akumuliatorius
Transmisija su fiksuotu perdavimo skaičiumi

„Honda e“ komplektaciją papildanti „Honda e Advance“ 
įranga:

Funkcijos ir technologijos
♦  Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
♦ „Honda Parking Pilot“

Komfortas
♦ Kelių vaizdų kamera
♦ Šildomas vairas
♦ 230 V elektros lizdas
♦  „Premium“ garso sistema su 8 garsiakalbiais (įskaitant 

žemųjų dažnių garsiakalbį)
♦ Specialus aparatūros stiprintuvas

Ratlankiai
♦  Pasirenkami 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai

Saugumas
♦  Galinio vaizdo veidrodėlio kameros sistema
♦  Nematomų zonų stebėjimo sistema
♦  Susikertančiomis kryptimis judančių automobilių 

stebėjimo sistema

Dinaminės charakteristikos
♦  Galia: 154 AG

Honda e Advance
35,5 kWh ličio jonų akumuliatorius
Transmisija su fiksuotu perdavimo skaičiumi

Model shown is Honda e Advance in Platinum White Pearl.

„Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
* Prie „Aha™“ programėlės (įskaitant interneto radiją) prisijungiama naudojantis „WiFi“ susiejimo funkcija ar 
mobiliuoju „WiFi“ maršrutizatoriumi. Naudojantis „Honda CONNECT“ programėlėmis, gali būti taikomi duomenų 
naudojimo ir tarptinklinio ryšio mokesčiai. Rekomenduojame patikrinti savo mobiliojo telefono planą. Išsamų 
kiekvieno modelio specifikacijų sąrašą rasite p. 45–46.



Variklis

HONDA e HONDA e 
ADVANCE

16" Lengvojo lydinio 17" Lengvojo lydinio

35.5kWh  
Ličio-jonų  

35.5kWh  
Ličio-jonų  

Variklis BEV BEV
Varomieji ratai Galiniai varantys ratai Galiniai varantys ratai

Pavarų dėžė Pastovaus perdavimo 
sistema

Pastovaus perdavimo 
sistema

Greičio charakteristikos
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) 100 [136] 113 [154]
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) 315 315
Pagreitėjimas 0-100 km/val. 9.0 8.3
Maks. greitis 145 145

EV pavaros savybės
EV baterijos talpa (kWh) 35.5 35.5

Nuvažiuojamas atstumas (WLTP kombinuotu 
režimu, km) 222 210

Važiavimo efektyvumas (kWh/100km) 17.2 17.8
Elektros variklio tipas DC be šepetėlių DC be šepetėlių
Pridėto įkroviklio galia 6.6kW AC 6.6kW AC

Baterija - terminis valdymas Aktyvus  
šildymas/vėsinimas

Aktyvus  
šildymas/vėsinimas

Baterija - cheminė sudėtis Ličio-jonų Ličio-jonų
Baterija - celių skaičius 192 192
Baterija - nominali įtampa 355.2 355.2

Matmenys
Ilgis (mm) 3,894 3,894
Plotis (mm) 1,752 1,752
Bendras plotis kartu su šoniniais veidrodėliais (mm) 1,752 1,752
Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm) 1,512 1,512
Atstumas tarp ašių (mm) 2,538 2,538
Priekinių ratų tarpvėžė (mm) 1,520 1,510
Galinių ratų tarpvėžė (mm) 1,516 1,506
Prošvaisa – su vairuotoju (mm) 145.2 145.2
Posūkio spindulys, radiusas (m) 4.6 4.6
Apsisukimo spindulys (m) 4.3 4.3
Vairaračio apsisukimai 3.11 3.11

Talpa

Bagažinės talpa  - Esant pakeltoms galinėms 
sėdynėms (litrai, VDA metodas)  171 171

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki 
stogo (litrai, VDA metodas) įskaitant bagažo erdvę 
po bagažinės grindimis

861 861

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki 
lango (litrai, VDA metodas)   571 571

Masė
Eksploatacinė masė (kg) 1513-1514 1542-1543
Maks. leistina bendroji masė (kg) 1,855  1,870
Naudingoji apkrova (kg) 341-342 327-328

Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas 
(kg) 870/1,000 875/1,005

Komfortas ir patogumas

HONDA e HONDA e 
ADVANCE

16" Lengvojo lydinio 17" Lengvojo lydinio

35.5kWh  
Ličio-jonų  

35.5kWh  
Ličio-jonų  

Papildomas lizdas (priekyje) ♦ ♦

230V elektros lizdas - ♦

Atidėtos įkrovos laikmačio nustatymas ♦ ♦

Išmanių laikmačio scenarijų nustatymas ♦ ♦

Stiklinis įkrovos lizdo dangtis ♦ ♦

Įkrovos indikatoriaus lemputė ♦ ♦

Valdymas vienu pedalu ♦ ♦

Oro kondicionierius ♦ ♦

Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo 
intervalu ♦ ♦

Priekinio stiklo ledo atitirpinimo funkcija - ♦

Honda Parking Pilot automatinio parkavimo 
sistema - ♦

Galinio vaizdo kamera ♦ -

Daugialypė vaizdo kamerų sistema - ♦

Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai ♦ ♦

Valdymas pulteliu ant raktelio ♦ ♦

Vaizdo kameros vietoje šoninių veidrodėlių ♦ ♦

Galinio vaizdo kameros sistema - ♦

Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas ♦ ♦

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ♦ ♦

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ♦ ♦

Vairuotojo sėdynė su juosmens atrama ♦ ♦

Priekinių sėdynių šildymas ♦ ♦

Šildomas vairas - ♦

Įkrovos laido dėtuvė po bagažinės dugnu ♦ ♦

Tinklelio kabliai bagažinėje ♦ ♦

Vidaus šviesos

Aplinkos apšvietimas (vairuotojo ir keleivio kojų 
zonoje) ♦ ♦

Aplinkos apšvietimas (stogo) ♦ ♦

Lemputė žemėlapiui ♦ ♦

Apšvietimas priekyje ♦ ♦

Galinė skaitymo lemputė ♦ ♦

Bagažinės apšvietimas ♦ ♦

Audio ir komunikacija
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga ♦ ♦

DAB skaitmeninis radijas ♦ ♦

HDMI jungtis ♦ ♦

Honda Connect su Garmin navigacija (dvigubas 
12.3 lietimui jautrus ekranas, FM/DAB skaitmeninis 
radijas, Apple CarPlay, Android Auto, interneto 
radijo, Aha programėlių integracija)*

♦ ♦

6 garsiakalbiai ♦ -

8 garsiakalbiai (subwoofer) - ♦

Premium Audio - aukštesnės kokybės garsiakalbiai - ♦

Garso sistemos valdymas ant vairaračio ♦ ♦

4x USB jungtys (2 priekyje, 2 gale) ♦ ♦

Saugumas

HONDA e HONDA e 
ADVANCE

16" Lengvojo lydinio 17" Lengvojo lydinio

35.5kWh  
Ličio-jonų 

35.5kWh  
Ličio-jonų  

Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės ♦ ♦

Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu ♦ ♦

Šoninės saugos pagalvės ♦ ♦

Šoninės saugos užuolaidos ♦ ♦

Atatranką švelninantys galvų atlošai ♦ ♦

ABS stabdžiai ♦ ♦

Elektroninis stabdymo galios paskirstymas ♦ ♦

Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA) ♦ ♦

Stabilumo kontrolės sistema (VSA) ♦ ♦

Važiavimo įkalnėje pagalbinė sistema ♦ ♦

Gal. Saugos diržai su  avarinio fiksavimo įtraukė-
jais (ELR) ♦ ♦

ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos ♦ ♦

Avarinio stabdymo signalas ♦ ♦

Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema ♦ ♦

CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema 
su pėsčiųjų atpažinimo savybe ♦ ♦

Susidūrimo sušvelninimo akceleratoriaus sistema ♦ ♦

Susidūrimo su iš paskos važiuojančiu automobiliu 
sušvelninimo sistema ♦ ♦

LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje pagal-
binė sistema ♦ ♦

Parkavimo davikliai ♦ ♦

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ♦ ♦

Išmanusis greičio ribotuvas ♦ ♦

Kelio ženklų atpažinimo sistema ♦ ♦

Nematomų zonų stebėjimo sistema - ♦

Priešais važiuojančio automobilio pasitraukimo 
įspėjimo sistema ♦ ♦

Stabdymo važiuojant nedideliu greičiu funkcija ♦ ♦

Adaptyvi kruizo kontrolė su autonominiu važiavimu 
nedideliu greičiu ♦ ♦

Apsauga

Imobilizavimo sistema su kintamu kodu ♦ ♦

Apsaugos sistema ♦ ♦

Nuotolinis centrinio užrakto valdymas ♦ ♦

Atskirų durų atrakinimo sistema ♦ ♦

Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo 
sistema ♦ ♦

Posvyrio jutiklis ♦ ♦

Vidaus apdaila 

Medžiaginiai apmušalai ♦ ♦

Juodos spalvos vidaus durų rankenėlės ♦ ♦

Oda aptrauktas vairaratis ♦ ♦

Funkcionalumas ir technologijos

Informacinis ekranas (MID) ♦ ♦

Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu 
pavaros santykiu ♦ ♦

Regeneracinė stabdymo/lėtėjimo sistema ♦ ♦

Elektrinis parkavimo stabdis ♦ ♦

Išorė

HONDA e HONDA e 
ADVANCE

16" Lengvojo lydinio 17" Lengvojo lydinio

35.5kWh  
Ličio-jonų 

35.5kWh  
Ličio-jonų  

Stiklinė antena ♦ ♦

Kėbulo spalva durų rankenėlės ♦ ♦

Panoraminis stoglangis ♦ ♦

Tamsinti galiniai stiklai ♦ ♦

Spoileris ♦ ♦

įšorės apšvietimas
Priekinių žibintų tipas LED ♦ ♦

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS) ♦ ♦

Dieniniai LED žibintai (priekiniai) ♦ ♦

LED priekiniai ir galiniai rūko žibintai ♦ ♦

Žibintų įjungimo/išjungimo laikmatis ("pasitik/
palydėk namo" funkcija) ♦ ♦

Galiniai LED žibintai ♦ ♦

Ratai

16" lengvo lydinio ratlankiai ♦ -

17" lengvo lydinio ratlankiai - ♦

Priekinės padangos 185/60R16 ♦ -

Priekinės padangos 205/45ZR17 - ♦

Galinės padangos 205/55R16 ♦ -

Galinės padangos 225/45ZR16 - ♦

Remonto komplektas ♦ ♦

♦ Standartinė įranga    - Nekomplektuojama
*Prie „Aha™“ programėlės (įskaitant interneto radiją) prisijungiama naudojantis „WiFi“ susiejimo funkcija 
ar mobiliuoju „WiFi“ maršrutizatoriumi. Naudojantis „Honda CONNECT“ programėlėmis, gali būti taikomi 
duomenų naudojimo ir tarptinklinio ryšio mokesčiai. Rekomenduojame patikrinti savo mobiliojo telefono 
planą. Su „Apple CarPlay“ suderinami tik „iPhone 5“ arba naujesni modeliai su 8.4 arba naujesnės versijos 
„iOS“. „ApplebCarPlay“ funkcijos, programos ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose. 
Jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš 
„Google Play™“ turite atsisiųsti „Android Auto™“ programą. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ 
(„Lollipop“) arba naujesnės versijos. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis priklausomai 
nuo geografinės vietovės.
ΔRekomenduojama naudoti 256 MB ar didesnės talpos USB atmintuką. Kai kurie įrenginiai gali būti 
nepalaikomi.

 „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
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Ar „Honda e“ automobiliui būtina techninė priežiūra? 
Taip, jį reikia prižiūrėti. Tačiau elektromobilis turi tik kelis aktyvius 

komponentus – elektrinį variklį, integruotą įkroviklį, akumuliatorių ir inverterį. 
Žinoma, yra ir kitų priežiūros reikalaujančių dalių, tokių kaip stabdžiai ir 

priekinio lango valytuvai, tačiau apskritai elektromobilių techninė priežiūra 
yra mažesnė nei benzininių ar dyzelinių automobilių.

Kas nutinka išsikrovus „Honda e“ akumuliatoriui? 
Automobilis tiesiog sustoja – lygiai taip pat, kaip ir benzininis ar dyzelinis 

automobilis pasibaigus degalų atsargoms. Tačiau elektromobiliuose, kaip ir 
benzininiuose automobiliuose, įrengtas matuoklis ir veikia garso bei vaizdo 

signalai, kad jūs iš anksto žinotumėte apie mažą įkrovos likutį.

Ar galima įkrauti „Honda e“ namie?  
Taip, galima. Garaže ar šalia jo galima įrengti įkrovimo įrenginį „Honda Power 
Charger“, kuriuo naudojantis kiekviena diena prasidės esant iki galo įkrautam 

akumuliatoriui. 

Ar „Honda e“ akumuliatoriui taikoma garantija? 
Taip, taikoma. "Honda e" akumuliatoriams suteikiama 8 metų arba 

160.000 km garantija (jog per šį laikotarpį baterija išlaikys ne mažiau 70% 
įkrovos talpos). Todėl galite būti ramūs ir mėgautis kiekviena kelione.

Visos naujos technologijos visuomet kelia daug 
klausimų. Tikimės, jog čia rasite atsakymus į jums 

rūpimus klausimus.
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Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.


