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ZUIVER ELEKTRISCH
PUUR DESIGN

De volledig nieuwe, volledig elektrische Honda e is een geslaagde combinatie van 
dynamische prestaties, verfijnd comfort en geavanceerde technologie.  

Hij is geen prototype, maar een droom die werkelijkheid wordt. 
De Honda e werd gemaakt voor het leven in de stad.  

Hij is wendbaar en pittig, eenvoudig maar gesofistikeerd, en compact en ruim tegelijkertijd.  
Hij biedt bovendien massa’s puur rijplezier. Uiteraard zonder uitstoot.

Het model overal weergegeven is de Honda e Advance in Platinum White Pearl



De combinatie van eenvoud in design en geavanceerde technologie blijkt uit elk detail.  
Camera’s met hoge resolutie vervangen de buitenspiegels, verbeteren het zicht en verminderen de breedte.

De deurhandgrepen zitten verzonken in het koetswerk en komen tevoorschijn wanneer ze nodig zijn.  
De koplampen, camera’s en radar werden geïntegreerd in één enkel, samenhangend geheel.





UW RUIMTE
Een rustgevend en overzichtelijk interieur met 

ontspannende kleuren en hoogwaardige materialen.
Ontwikkeld voor een maximum aan ruimte, licht,  

en compleet comfort. Het digitale dashboard over de 
volledige breedte houdt u op de hoogte, entertaint en 

verbindt u met alles wat u leuk vindt.  
Het biedt u op een intuïtieve manier de controle  

over een reeks intelligente apps en services.

De schermen van het digitale dashboard 
over de volledige breedte kunnen bovendien 

gepersonaliseerd worden. Dus waar u ook bent,  
u bevindt zich altijd in uw eigen persoonlijke ruimte.





ECHT 
RIJPLEZIER

W E N D B A A R H E I D

4 , 3  M E T E R

Elektriciteit is de perfecte energie voor de stad, met een 
vermogen van 154 pk en een koppel van 315 Nm (Advance 

versie) en dus vlotte acceleraties, zonder dat er geschakeld 
moet worden. De vrijwel perfecte gewichtsverdeling van 

50% vooraan/50% achteraan, de onafhankelijke ophanging 
en het lage zwaartepunt maken de rijervaring responsief en 

wendbaar. De Honda e focust op comfortabel en ontspannen 
rijden. Maar voor wie het extra opwindend mag, is er de 

Sport-modus, met snellere acceleraties. 

Dankzij de Single Pedal Control versnelt en vertraagt u 
bovendien met maar één pedaal.  

Gewoon het pedaal indrukken om op te trekken en loslaten 
om te remmen. Simpel. Maar er is ook een rempedaal. 

Met een draaicirkel van slechts 8,6 meter  
is de Honda e zeer manoeuvreerbaar in de stad.  

De “handenvrije” Honda Parking Pilot helpt u daarnaast  
in de krapste parkeerplaatsen te parkeren.



PLUG-IN POWER
De Honda e heeft een rijbereik tot 220 km, wat ruim voldoende is voor dagelijks 

stadsgebruik. De verbinding met het elektriciteitsnet gebeurt via een handig 
oplaadpunt onder de motorkap. Een led-indicator geeft het laadniveau van de 

batterij goed zichtbaar aan. Met een snellader* laadt u de batterij tot 80% op in 
30 minuten – dus sneller dan u een smartphone oplaadt.

* Meer technische informatie over het oplaadsysteem van de Honda e vindt u op de pagina met de technische gegevens.







De Honda e is slim. U kunt er vanop afstand mee 
communiceren met uw smartphone via onze My Honda+-

app. Zo kunt u inplannen wanneer het opladen moet 
plaatsvinden, de ruiten sluiten of het interieur alvast 

voorverwarmen, zodat de wagen u meteen een warm 
welkom geeft op koude dagen. Uw smartphone kan zelfs 
een digitale sleutel worden om de auto te vergrendelen 

en te ontgrendelen. 

De spraakgestuurde Honda Personal Assistant 
kan een normaal gesprek met u voeren, en maakt 
gebruik van contextueel begrip om te leren hoe hij 

relevante aanbevelingen kan doen, gebaseerd op uw 
specifieke behoeften. Dus als u hulp nodig hebt om 
te weten wat voor weer het wordt, of om te zoeken 
naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt, uw favoriete 

muziek of een restaurant: uw Honda Personal 
Assistant is er altijd voor u.

BLIJF 
VERBONDEN



Functionaliteit & technologie
♦  Buitenspiegelsysteem op basis van 

camera’s 
♦  Elektrische parkeerrem met Automatic 

Brake Hold
♦  Regeling sterkte regeneratief remmen
♦  Compatibiliteit met My Honda+-app 
♦  Planning klimaatregeling interieur vóór 

vertrek
♦  Planning wachttijd voor opladen
♦  Single Pedal Control

Comfort & gebruiksgemak
♦  Lederen stuurwiel
♦  Automatische airconditioning
♦ Stoelverwarming vooraan
♦  Opbergruimte voor oplaadkabel onder 

koffervloer
♦  Sfeerverlichting
♦  Opbergvak voor mobiele telefoon
♦  Achteruitrijcamera
♦  Parkeersensoren (voor- & achteraan)

Audio & communicatie
♦  Honda CONNECT met HERE-navigatie 

(Twee aanraakschermen van 12,3”, FM-/
digitale (DAB) radio, Apple CarPlay, 
Android AutoTM, internetradio, integratie 
van AhaTM-app, internetnavigatie)

♦  Bluetooth® handsfree-systeem
♦  1 HDMI-ingang
♦  4 USB-aansluitingen (2 vooraan, 2 

achteraan)
♦  6 luidsprekers
♦  Infotainmentbediening aan het stuur

Exterieur
♦  Oplaadaansluiting
♦  In de ruit geïntegreerde antenne
♦  Uitklappende deurhandgrepen
♦  Sky-dak
♦  Privacy glass achteraan
♦  Achterspoiler
♦  Automatische LED-koplampen
♦  LED-dagrijlichten
♦  Automatische regeling lichtsterkte 

koplampen (High beam Support System)

Velgen
♦  16” lichtmetalen velgen

Veiligheid
♦  Adaptieve Cruise Control met  

automatisch volgen bij lage snelheid  
(Low Speed Following)

♦  Botsing- en letselbeperkend  
remsysteem (Collision Mitigation  
Braking System)

♦  Intelligente snelheidsbegrenzer
♦  Rijstrookassistentie
♦  Rijwegassistentie (Road Departure 

Mitigation)
♦  Verkeersbordenherkenning
♦  Voorliggervertrekmelding (Lead Car 

Departure Notification)
♦ Alarmsysteem en startonderbreker
♦  Smart Entry & Start

Prestaties
♦  Achterwielaandrijving
♦  Gewichtsverdeling 50/50
♦  Sport-modus
♦  Koppel: 315 Nm
♦  Vermogen: 136 pk
♦  Rijbereik: tot 220 km
♦  Draaicirkel: 8,6m

Honda e

De Honda e Advance biedt bovenop de uitrusting van 
de Honda e onder meer nog de volgende uitrusting:

Functionaliteit & technologie
♦  Voorruitontdooiing
♦ Honda Parking Pilot

Comfort & gebruiksgemak
♦  Verwarmd stuurwiel
♦  230 V-stopcontact
♦  Premium audiosysteem met acht luidsprekers (incl. 

subwoofer)
♦  Afzonderlijke versterker

Velgen
♦  Keuze uit 16” of 17” lichtmetalen velgen

Veiligheid
♦  Centraal cameraspiegelsysteem
♦  Dodehoekinformatie
♦  Uitparkeermonitor (Cross Traffic Monitor)

Prestaties
♦  Vermogen: 154 pk

Honda e Advance
Lithium-ionbatterij van 35,5 kWh
Vaste overbrengingsverhouding

Apple CarPlay is een trademark van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 

Lithium-ionbatterij van 35,5 kWh
Vaste overbrengingsverhouding



Het afgebeelde model is de Honda e Advance in de kleur Platinum 
White Pearl – Verbruiks- & uitstootcijfers: Energieverbruik in 
kWh/100km: gecombineerd 18-20; CO2-uitstoot gecombineerd  
(g/km): 0. Efficiëntie: A+. De Honda e is een voertuig met 
elektrische aandrijving op basis van een batterij en heeft 
netstroom nodig om op te laden. Nulemissie tijdens het rijden. 
De cijfers voor elektrisch rijbereik kunnen afwijken van de 
werkelijk behaalde cijfers afhankelijk van een aantal factoren, 
zoals het startlaadniveau van de batterij, (achteraf) gemonteerde 
accessoires, de weersomstandigheden, de rijstijl en de belading 
van het voertuig. De gegevens over vermogen, uitstoot, verbruik 
en rijbereik zijn voorlopig en kunnen afwijken van de officiële (of 
definitieve) cijfers voor de productieversie. Deze gegevens worden 
enkel ter informatie verstrekt. U mag er niet op vertrouwen voor 
vergelijkings- of andere doeleinden. 

*Voorlopige cijfers

TECHNISCHE GEGEVENS

Prestaties
♦  Twee vermogensvarianten: 136 pk & 154 pk
♦  Indrukwekkend koppel: 315 Nm

Batterij
♦  Batterijtype: lithium-ion
♦  Bruto batterijcapaciteit: 35,5 kWh

Rijbereik en verbruik
♦  Rijbereik: tot 220 km, 205 km voor versie  

met 17” lichtmetalen velgen
♦  Elektriciteitsverbruik (gewogen): 18/20 kWh/100 km*
♦  CO2-uitstoot (gewogen): 0 g/km

Technische gegevens oplaadsysteem
♦  Wisselstroom: 6,6 kW
♦  Gelijkstroom: 100 kW



CHARGE YELLOW

CRYSTAL BLUE METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL MODERN STEEL METALLIC

LEEF HET LEVEN 
IN KLEUR
De Honda e is een auto met onmiskenbaar veel 
persoonlijkheid. U hebt de keuze uit vijf markante kleuren 
om uw eigen unieke persoonlijkheid uit te drukken.



MAAK UW DROOM 
WERKELIJKHEID

CRYSTAL BLACK PEARL

MODERN STEEL METALLIC

Ga voor meer informatie naar: 
www.honda.be 
www.honda.nl



Sommige auto’s worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder kennisgeving te wijzigen 
wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de gegevens in deze brochure 
juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de Honda dealer die gebonden is aan de standaard 

verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor 
te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn 

doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als 
de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396
   Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01

Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.


