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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.
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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.


