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Во Honda, ние секогаш гледаме да ги менуваме 
работите на подобро, да ја направиме технологијата 
корисна и да најдеме ефикасни начини да го 
направиме светот подобро место за секого.

Еколошките предизвици ја зголемуваат побарувачката 
за почисти простори за живеење и работа, додека 
напредокот на технологиите и вештачката 
интелигенција го подобруваат начинот на меѓусебна 
комуникација. Поради овие причини, ние се обврзавме 
да ги направиме сите наши главни модели 
електрифицирани до 2022 година, обезбедувајќи 
поголема економичност, помали емисии и почиста 
околина за сите нас. Затоа што луѓето секогаш се во 
срцето на сè што правиме.

НОВИ
НАСОКИ
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03 *При возење
Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.

*
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Новата Honda e е автомобил дизајниран и обликуван од градот и од тоа како 
денес ги живееме нашите животи. Автомобил кој непречено ги поврзува сите 
различни аспекти од вашиот живот со интелигентна конективност. Автомобил 
создаден со спортски карактер, но сепак способен да понуди извонредно ниво 
на комфор. И секако, автомобил што има нулта емисија на штетни гасови.* 
Добредојдовте во следната генерација.



ПОЕДНОСТАВУВАЈЌИ,
СЕ ФОКУСИРАМЕ

Со својот прекрасен едноставен дизајн и 
пријателски персоналитет, Honda e ќе 

привлече внимание каде и да одите. Тоа 
заедно со големиот број најнови иновации и 

паметни идеи ја прават толку уникатна.

Нејзините глатки линии не само што го 
подобруваат целокупниот изглед на 

автомобилот, туку го намалуваат и отпорот на 
воздухот подобрувајќи ја ефикасноста.
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Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.



Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.
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Едноставниот и ненарушен изглед 
на Honda e е постигнат со 

интегрирање на многу нејзини 
надворешни карактеристики. 
Предните светла, радарскиот 

сензор и камерата, на пример, се 
сместени во еден единствен панел.

Две компактни камери со висока 
резолуција ги заменуваат 

конвенционалните ретровизори, а 
впечатливиот црно обоен 

панорамски стаклен покрив го 
комплетира чувството на 

беспрекорност.

ИНТЕГРИРАН
ДИЗАЈН



ДИЗАЈНЕРСКИ ДЕТАЛИ

Комбинацијата на едноставноста во дизајнот и напредните технологии може да се види во секој детаљ. 
Рачките на предните врати се вовлечени во каросеријата и се извлекуваат и осветлуваат само кога ќе се 

приближите до автомобилот, додека рачките назад се скриени во рамките на стаклата.

Светлата напред и назад се мултифункционални со интегрирани трепкачи во еден кохезивен дизајн. 
Предните светла дури ве пречекуваат со анимација кога ќе го отклучите автомобилот. Приклучокот на 
полначот на батериите, сместен централно на хаубата, лесно е пристапен од двете страни и е осветлен 

кога се користи.
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РОДЕНА 
ДА БИДЕ ЕЛЕКТРИЧНА

Електричната енергија е совршена за градско возење, чиста е, ефикасна и овозможува 
динамични перформанси со нулта емисија.

Новата Honda e уште на почетокот на нејзиниот развој е замислена да биде електрична, 
па затоа не мораше да се прави никаков компромис со нејзината динамика и 

управување. Струјата која доаѓа од компактните литиум-јонски батерии од 35,5 kWh ги 
задвижува задните тркала со помош на електрична погонска група специјално 

развиена за неа.

Со целосно наполнети батерии има автономија до 222 km*, што е повеќе од доволно за 
да ги завршите сите работи што сакате да ги направите во и околу градот. 

Перформансите и автономијата се постојано максимизирани благодарение на 
интелигентниот систем што ја одржува оптимална работната температура на батериите.

Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.
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КОМПАКТНА  МОЌ
Компактните литиум-јонски батерии од 

35,5 kWh се водено ладени за 
максимизирање на нивните 

перформанси во сите временски услови.

5 0 : 5 0
Оптимална 50:50 
распределба на тежината 
и ниско тежиште за 
стабилно и избалансирано 
возење.

*За повеќе информации за автономијата и другите карактеристики, погледнете ги спецификациите на страна 45-46.

ПОГОН
НА  ЗАДНИТЕ  ТРКАЛА

Назад сместениот 
моќен електромотор 

ги задвижува
 задните тркала.



Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.

Honda e може работи како да има автоматски менувач, но 
таа со нејзината трансмисија со фиксен преносен однос 
со притискање на педалата за гас реагира со изгладен и 
брз одговор. Моќноста од 154 KS и вртежниот момент од 

315 Nm, дополнети со распределбата на тежината во 
однос 50:50 и ниското тежиште, обезбедуваат спортско, 
но сепак комфорно возење. А ако сакате повозбудливо 
искуство, префрлувањето во Sport режимот значително 

го подобрува чувството при забрзување.

Активирањето на контролата на возилото со една педала 
ви овозможува да возите со уште поголема леснотија. 
Користејќи само една педала, можете да забрзате со 
притискање на педалата со ногата и да забавите со 

нејзино тргање од педалата - сосема едноставно.

Просторот за маневрирање низ градовите е сé помал, но 
со радиусот на вртење од само 4,3 метри Honda e доста 
подвижна и совршена за тесни и кривулести улички. Со 

дополнителна помош од Honda Parking Pilot системот 
може да се искористи секоја педа од градовите и да 
уживате во беспроблематичното возење насекаде.
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РАДИУС  НА  ВРТЕЊЕ

4,3  МЕТРИ



Животот е подобар кога се чувствувате поврзани. Honda e 
беспрекорно ќе ве поврзе со вашиот свет со најновите 

интелигентни технологии. Можете да комуницирате со неа 
од далечина со вашиот телефон преку апликацијата My 

Honda+, која меѓу другото ви овозможува да го дефинирате 
времето на полнење, да ги затворате прозорците или да ја 

загревате внатрешноста на автомобилот како пријатно 
добредојде во студените денови. Можете дури да го 
користите вашиот телефон и како дигитален клуч* за 
заклучување, отклучување, па дури и стартување на 

автомобилот.

Honda персоналниот асистент* кој се активира со гласовни 
команди може природно да разговара со вас, користејќи 
контекстуално разбирање за да научи како да ви понуди 

релевантни препораки. Значи, ако ви треба помош за 
проверка на времето, наоѓање на најблиската станица за 

полнење, вашата омилена музика или пак ресторан, вашиот 
Honda персонален асистент е тука.

ПОВРЗАНИ
СО ВАШИОТ ЖИВОТ

*Дигиталниот клуч и Honda персоналниот асистент се достапни со претплата.
За повеќе информации посетете ја веб-страницата https://honda-makpetrol.mk

Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.
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ВАШИОТ ПРОСТОР

Мирен, простран и современ ентериер ве пречекува вас и 
вашите патници. Ненападниот и едноставен дизајн 

обезбедува максимална пространост и целосен комфор кој 
може да се облагороди со врвен аудио систем. Фините на 

допир површини и рафинираните материјали ве изолираат 
од метежот и вревата на градските улици.

Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.
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ОСТАНЕТЕ ВО КОНТАКТ

Уникатната дигитална табла целосно раширена низ ентериерот има пет дисплеи и ве одржува 
информирани, релаксирани и поврзани со работите што ги сакате, овозможувајќи ви интуитивна 
контрола врз низата интелигентни апликации и услуги. Двата централни екрани чувствителни на 

допир од 12,3 инчи овозможуваат пристап до повеќе информации за возачот и сопатникот 
истовремено, со можност за префрлување на приказот со едноставно лизгање од едната на 

другата страна. Можете дури и да ги персонализирате со вашите омилени слики, па каде и да сте, 
секогаш ќе се чувствувате како во вашето лично катче.

 

Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.

APPLE CARPLAY

Apple CarPlay ги презема работите што сакате да 
ги правите со вашиот телефон додека возите и ги 

прикажува на дисплејот на вашиот автомобил.

 

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА

Испратете ги дестинациите каде сте намислиле да одите од 
вашиот телефон преку My Honda+ апликацијата до системот 
за навигација. Вашата Honda e секогаш ќе биде подготвена за 

следното патување и чекор пред сообраќајот.

2019
Apple CarPlay е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и други земји.



ЗА ПРИЈАТЕН ПРЕСТОЈ

Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.

Современиот начин на нашето живеење се базира на 
удобни и пространи ентериери и седиштата на Honda e 

се инспирирани од овој тренд. Преслечени со 
издржливи, но меки на допир ткаенини, тие се 

комфорни исто како и во вашиот дом. Задните седишта 
не само што им обезбедуваат на вашите сопатници 

раскошен простор за нозете, туку тие исто така рамно 
можат да се преклопат за дополнителен простор за 

товар кога е потребно. Покрај тоа, над главите на 
вашите сопатници се поставени ЛЕД светла кои им 

обезбедуваат дополнително осветлување.
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ВНИМАТЕЛЕН ДИЗАЈН

 Понекогаш малите нешта можат да направат голема разлика. Секој 
детаљ, од изгледот и чувството на секое копче до позиционирањето на 
практичните простори за складирање, е дизајниран со вас во предвид. 
Просторот за вашиот телефон, на пример, е направен од ткаенина за да 

го обезбеди и заштити, а сите патници имаат свој USB конектор, така 
што секој може да остане поврзан со својот свет.

 

 

 

СТРАНИЧНИ КАМЕРА-РЕТРОВИЗОРИ

Конвенционалните странични ретровизори се заменети со камери со висока 
резолуција кои обезбедуваат јасни слики на екраните во кабината, дури и ноќе или 

при лоши временски услови. Бидејќи камерите се покомпактни од конвенционалните 
ретровизори и се вклопуваат во широчината на автомобилот, тие не само што ја 

намалуваат бучавата од ветерот и отпорот на воздухот, туку се од корист и при возење 
низ тесни улички и паркинзи.

 

 

ВНАТРЕШЕН КАМЕРА-РЕТРОВИЗОР* 

Ретровизорот со двојна функција може да се користи 
во конвенционален режим - како огледало со широк 

агол, или ако сакате непречен поглед, може да 
префрлите во режим во кој ќе ја прикажува сликата 

од камерата која обезбедува јасен дигитален преглед 
дури и ноќе. Вклучува и технологија против 

заслепување за намалување на отсјајот од светлата 
на другите автомобили.

**Внатрешниот камера-ретровизор е на располагање кај Honda e Advance.
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Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.

ПОЛНЕЊЕ
НА БАТЕРИИТЕ

Полнењето на батериите на Honda e е без напор благодарение на тоа што 
приклучокот на полначот е поставен централно на хаубата и лесно е 

пристапен од двете страни на автомобилот. Опремен е со интегрирано ЛЕД 
светло кое јасно го покажува статусот на полнењето и безбедносна брава за 
да се осигура дека кабелот за напојување нема да може да се извади додека 
се користи. Ние дури направивме кабелот да биде под агол и оддалечен од 

автомобилот за да се заштити бојата при полнење.

Времето на полнење варира во зависност од видот на полначот што се 
користи, но со брз полнач можете да ги наполните батериите до 80% од 

капацитетот за 31 минута*, што е помалку време отколку што е потребно за 
полнење на телефон.

НАИЗМЕНИЧЕН
ДОМАШЕН ПОЛНАЧ
2,3 kW ТИП 2
18,8 ЧАСА*
100% НАПОЛНЕТОСТ
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*Времето на полнење се мери од индикаторот за испразнетоста на батеријата.

ЕДНОНАСОЧЕН ЈАВЕН ПОЛНАЧ
50 kW CCS2

31 МИНУТА*
80% НАПОЛНЕТОСТ

НАИЗМЕНИЧЕН ЈАВЕН ПОЛНАЧ
6,6 kW ТИП 2

4,1 ЧАС*
100% НАПОЛНЕТОСТ

НАИЗМЕНИЧЕН
ДОМАШЕН ПОЛНАЧ

6,6 kW ТИП 2
4,1 ЧАС*

100% НАПОЛНЕТОСТ
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ЗА ВАШАТА БЕЗБЕДНОСТ

Новата Honda e е опремена со пакет напредни системи за безбедност, вклучително и Honda SENSING, 
кои се креирани да ви помагаат и вие и вашите сопатници да бидете безбедни додека возите.

 

Систем за ублажување на последиците од судир
Доколку постои можност за судир со друго 
возило, пешак или велосипедист, системот ќе ве 
предупреди, истовремено намалувајќи ја 
брзината на возилото, помагајќи да се 
минимизира сериозноста на последиците.

Систем за ублажување на излетување од пат
Камерата ги детектира рабовите на патот, па ако 
вашиот автомобил премногу се доближи до нив, 
системот ќе предупреди за напуштање на 
коловозната лента и управувачот автоматски 
суптилно ќе се корегира за да го задржи вашето 
возило во лентата на возење.

Систем за препознавање сообраќајни знаци
Системот ги препознава сообраќајните знаци и ве 
информира за нив преку визуелен приказ.

Систем за задржување во коловозната лента
Овозможува помалку стресно возење, особено на 
автопат, со тоа што го одржува автомобилот на 
средина на коловозната лента. Се исклучува кога 
се употребуваат трепкачите.
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Покрај тоа, Honda e располага со карактеристики кои се специјално 
проектирани имајќи го предвид градското возење.  

Систем за известување дека возилото напред тргнало
Предупредува кога во тргни-застани сообраќаен метеж автомобилот напред тргнал а вашиот сé 
уште стои во место.

Контрола на сопирањето при мали брзини
Овој систем ги комбинира следниве функции:

  

 

Функција за сопирање при мали брзини
Ако додека возите со мала брзина се 
доближите до пречка што можеби не сте ја 
забележале, Honda e ќе забави и звучно и 
визуелно ќе ве предупреди пред да се 
активира итното сопирање.

 

 

 

 

Систем за контрола на педалата за гас
Овој систем ќе ве предупреди кога ќе 
притиснете на педалата за гас ако пред вас се 
наоѓа некоја пречка, како што е ѕид.

 

Интелигентен ограничувач на брзината
Автоматски ја контролира брзината на вашето 
возило до претходно поставената брзина или 
според ограничувањето на брзината означено со 
сообраќаен знак.

Адаптивен темпомат со функција за следење
Адаптивниот темпомат одржува безбедно 
растојание од возилото пред вашето. Ако возило 
во соседна лента има намера да ви го пресече 
патот, вашата Honda го предвидува ова и 
автоматски ја прилагодува брзината - 
продолжувајќи со поставената брзина кога 
опасноста ќе помине. Функцијата за следење при 
мали брзини детектира кога возилото напред ќе 
започне да запира и автоматски ќе го забави и 
запре вашето возило доколку не ги притиснете 
сопирачките.

Автоматски долги светлаГи препознава возилата 
напред, вклучувајќи ги и оние што доаѓаат во 
пресрет и автоматски ги вклучува и исклучува 
долгите светла.
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ИЗБЕРЕТЕ ГО ВАШИОТ АВТОМОБИЛ
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ОБОЕТЕ ГО 
ВАШИОТ ЖИВОТ

 
CHARGE YELLOW MODERN STEEL METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

Honda e автомобил со уникатен персоналитет. 
Сé што треба да направите е да изберете боја 
што одговара на вашиот стил.

PREMIUM CRYSTAL BLUE METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

31
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ВНАТРЕШНИ ОБЛОГИ НА ПРАГОВИТЕ

Внатрешните облоги на праговите додаваат личен 
допир на вашиот автомобил. Изработени се од 
сјаен црн алуминиум и имаат имплементирано 

неверојатно привлечно лого на Honda e. 
Сетот вклучува предни и задни облоги.

ДОДАТОЦИ НА ПРЕДНИОТ И ЗАДНИОТ БРАНИК

Со сјаен црн финиш, овие додатоци за браниците 
додаваат естетски пријатен акцент на вашата Honda e.

СТРАНИЧНИ ЛАЈСНИ НА ВРАТИТЕ

Овие странични лајсни на вратите изгледаат 
одлично и се со сјаен црн финиш.

Овој пакет додава елегантен акцент на вашата Honda e со стилски сјајни црни 
украси налик на Urban EV концептот од кој таа настана. 

Пакетот вклучува внатрешни облоги на праговите, додатоци на браниците и 
странични лајсни на вратите. U.R.B.A.N. пакетот е исто така достапен во црно со 

сини акценти. Овие додатоци се достапни и како индивидуални ставки.

Подобрете ја спортската природа на вашата Honda e 
со возбудливиот спектар на опции.

СПОРТ И ДИЗАЈН

Моделот на сликата е со опционални 17“ E1702FR и E1702RR тркала од лесна легура.

U.R.B.A.N. ПАКЕТ ВО ЦРНО
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17“ СИНИ ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА

17“ E1701FR и E1701RR тркалата од лесна легура 
имаат Gunpowder црни отвори, дијамантски 

исечени површини и сини рабови.

 

 

17“ GUNPOWDER ЦРНИ ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА

17“ E1702FR и E1702RR тркалата од лесна легура 
имаат Gunpowder црни отвори и дијамантски 

исечени површини.
 

КОМПЛЕТ НАЛЕПНИЦИ

Овој црн сет налепници и дава на изгледот на Honda e спортска 
и стилска нота. Се лепат на хаубата и задната врата.

 

ЦРН ПРЕДЕН ПОТСПОЈЛЕР*

Овој спојлер додава ретро спортска нота на 
предниот дел на автомобилот.

 

НОРДИСКИ СРЕБРЕН КАПАК НА КУЌИШТАТА НА КАМЕРИТЕ*

Овој капак го заменува стандардниот на куќиштата на 
камерите. Сребрената боја додава дополнителен 

стилски акцент на вашата Honda e.

Оваа декорација ја заменува стандардната на предните 
столбови. Сребрената боја додава дополнителен стилски 

акцент на вашата Honda e.

 

*Декорацијата на предните столбови, капакот на куќиштата на камерите и предниот 
  потспојлер исто така се достапни и во сино.

НОРДИСКИ СРЕБРЕНА ДЕКОРАЦИЈА НА ПРЕДНИТЕ СТОЛБОВИ*
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ПОДЛОГА ЗА БАГАЖНИКОТ СО ДВЕ ЛИЦА

Зачувајте ја површината на багажникот чиста, без нечистотија и гребнатини. 
Оваа водоотпорна подлога за багажникот со две лица е направена совршено 

да се вклопува на површината која треба да има најголема заштита.

 

 

ВНАТРЕШЕН БРОНЗЕН ПАНЕЛ-СЕТ

Направете го вашиот простор малку поиндивидуален со 
поставување на овие привлечни внатрешни панели кои ги 

заменуваат стандардните. Горниот слој е со изглед на 
структурирана површина во бронзена боја.

ВНАТРЕШНОСТ И КОМФОРПРЕВОЗ

Извлечете максимум од животот и 
извлечете максимум од вашата Honda e.

 

ОДВОИВ ДРЖАЧ ЗА НОСАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 
СО 13-ПИНСКИ ПРИКЛУЧОК ЗА ПРИКОЛКА*

Овој комплет за прицврстување на носач на велосипеди се 
испорачува со 13-пински приклучок за приколка и нуди 

совршено решение доколку планирате патување со велосипед. 
Држачот на носачот на велосипеди е конструиран за лесно 

ракување, во согласност со строгите безбедносни прописи на 
Honda и компатибилен со нашите Thule носачи на велосипеди. 

Исто така е достапен и посебен носач на велосипеди.

 

 

*Можни се ограничувања за користење, контактирајте го вашиот Honda продавач за повеќе информации.
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ОСВЕТЛЕНИ ПРАГОВИ НА ВРАТИТЕ*

Изработени се во црно-мат анодизиран 
алуминиум со сино осветлено лого на Honda e. 

Вклучува и осветлени предни облоги.

 

 

ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КОНЗОЛАТА*

Со додавање на суптилно внатрешно осветлување, 
областа на конзолата се осветлува доловувајќи мек, 

ладен сјај на внатрешноста на вашиот автомобил.
 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ЗАШТИТЕН ПАКЕТ

 

 

ЗАШТИТЕН ПАКЕТ

 

 

Овој пакет нуди вистинска заштита за вашата Honda e. 
Пакетот вклучува подлога за багажникот со две лица и 

предни и задни гумени патосници.

КОЖЕН ЕНТЕРИЕР

 
 

Што може да биде подобро од кожен ентериер? Со овој 
врвен тапацир - комбинација од напа кожа и сива 

ткаенина - се обложени предните седишта и четирите 
потпирачи за раце на вратите. Во задниот дел наслоните 

за глава се обложени со напа кожа.

Овој оригинален тапацир е со врвен квалитет на 
изработка, издржливост и перфектна завршна 

обработка.

 

 

 

 

*Осветлувањето на конзолата и осветлените прагови на вратите исто така се достапни 
  и во Illumination пакетот.

Овој пакет нуди максимална заштита за вашата Honda e. 
Пакетот вклучува подлога за багажникот со две лица, 

предни и задни гумени патосници, покривка за 
приклучокот на полначот на батериите и заштитна фолија 

на приклучокот на полначот на батериите.

КОЖЕН ЕНТЕРИЕР ВО ПОЛНОЌНО ЦРНА БОЈА

КОЖЕН ЕНТЕРИЕР ВО ТЕМНОКАФЕАВА БОЈА
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Honda Power полнач

 За побрзо полнење дома, Honda Power полначот има капацитет за полнење до 22 kW трифазно и 7,4 kW еднофазно. На 
располагање се три варијанти - Honda Power, S и S+, со и без капаци (во зависност од законодавството на земјата). Исто така 

се достапни и MID и M&E усогласени варијанти според потребите за наплата. Honda Power полначот им овозможува на 
сопствениците на Honda e да ги наполнат батериите до 100% од капацитетот за 4,1 час* со напојување од 32 А, што е 

значително побрзо отколку преку стандарден домашен штекер.

ДОДАТОЦИ ЗА ПОЛНЕЊЕ

*Времетраењето е пресметано според сијаличката за наполнетост 
  на батериите на контролната табла.
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ЗАШТИТНА ФОЛИЈА НА ПРИКЛУЧОКОТ 
НА ПОЛНАЧОТ НА БАТЕРИИТЕ

Оваа фолија го штити приклучокот на полначот на 
батериите на хаубата на автомобилот за да се 

избегнат гребаници при полнењето.

 

ПОКРИВКА ЗА ПРИКЛУЧОКОТ 
НА ПОЛНАЧОТ НА БАТЕРИИТЕ

Оваа црна покривка направена од мек материјал 
отпорен на вода* ја штити областа околу приклучокот на 

полначот на батериите во лоши временски услови. 
Доаѓа со торба за нејзино складирање.

 

 

Portable Electric Vehicle Supply 
Equipment (P-EVSE) - пренослив 

кабел за полнење возила од 
електричната мрежа. Доаѓа со торба 

за складирање.

 

 

MODE 3 КАБЕЛ

Кабел за полнење за приклучување 
на вашето возило на Honda Power 

или јавен полнач (на располагање се 
еднофазна и трофазна варијанта). 

Доаѓа со торба за складирање.

 

 

 

СТАТИВ MODE 2 КАБЕЛ (P-EVSE)

Honda Power полначот може да се 
прицврсти на различни начини. Може да се 
инсталира на висококвалитетен статив од 

нерѓосувачки челик, достапен во 3 
варијанти (за единечна монтажа, за двојно 

монтирање грб-со-грб или двојно 
монтирање на триаголна основа за паркинг 

места поставени едно покрај друго).

 

 

 

*Не е загарантирано дека покривката е целосно водоотпорна.



Функционалности и технологии
♦  Странични камера-ретровизори
♦  Електрична рачна сопирачка 

со автоматско задржување
♦  Регенеративна контрола на силата на кочење
♦  Компатибилност со My Honda+ апликацијата
♦  Далечинска контрола на климатизацијата
♦  Преддефинирање на терминот за полнење
♦  Контрола со една педала

Комфор и практичност
♦  Кожен управувач
♦  Автоматски клима уред
♦  Загревани предни седишта
♦  Складирање на кабелот за полнење 

во подот од багажникот
♦  Амбиентално осветлување
♦  Џеб за мобилен телефон
♦  Задна камера
♦  Паркинг сензори (напред и назад)

Аудио и комуникации
♦  Honda CONNECT со Garmin навигација 

(двоен 12,3 инчен екран чувствителен на 
допир, FM/DAB дигитално радио, Apple 
CarPlay, Android Auto, интернет радио, 
интеграција со Aha апликацијата)*

♦  Блутут хендс-фри телефонирање
♦  1 x HDMI влез
♦  4 x USB конектори (2 x напред, 2 x назад)
♦  6 звучници
♦  Аудио контроли на управувачот

Надворешност
♦  Приклучок за полнење на батериите
♦  Интегрирана антена во стаклото
♦  Рачки на вратите кои се извлекуваат
♦  Панорамски покрив
♦  Затемнети задни стакла
♦  Заден спојлер
♦  Автоматски LED светла
♦  LED дневни светла
♦  Автоматски долги светла

Тркала
♦  16-инчни од лесна легура

Безбедност
♦  Адаптивен темпомат со функција за следење
♦  Систем за ублажување на последиците од судир
♦  Интелигентен ограничувач на брзината
♦  Систем за задржување во коловозната лента
♦  Систем за ублажување на излетување од пат

Систем за известување дека возилото напред 
тргнало

♦  
♦  

Препознавање на сообраќајните знаци

♦ Аларм и имобилизатор
♦  Влегување и стартување без клуч

Перформанси
♦  Погон на задните тркала
♦  50:50 дистрибуција на тежината
♦  Спортски режим на возење
♦ Вртежен момент: 315 Nm
♦  Максимална моќност: 136 KS
♦  Автономија до 222 km

Honda e
литиум-јонски батерии од 35,5 kWh
фиксен преносен однос 

Покрај наведените ставки, Honda e Advance 
вклучува уште и:

Функционалности и технологии
♦  Загревано ветробранско стакло
♦ Honda Parking Pilot систем

Комфор и практичност
♦ Задна камера со повеќекратен приказ
♦  Загревање на управувачот
♦  230 V излез
♦  Премиум аудио систем со 8 звучници 

(вклучително и сабвуфер)
♦  Наменски хардверски засилувач

Тркала
♦  Избор меѓу 16 и 17-инчни од лесна легура

Безбедност
♦  Внатрешен камера-ретровизор
♦  Предупредување за возило во мртвите агли

Предупредување за возило што наидува♦  

Перформанси
♦  Максимална моќност: 154 KS

Honda e Advance
литиум-јонски батерии од 35,5 kWh
фиксен преносен однос 

Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.

Apple CarPlay е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и други земји.
*Поврзувањето преку Aha апликацијата (вклучувајќи и интернет радио) е преку WiFi или мобилен WiFi рутер. Може да 
произлезат трошоци за користење на податоци и роаминг како резултат на користењето на Honda CONNECT апликацијата. 
Препорачуваме да го проверите вашиот претплатнички пакет со мобилниот оператор. За целосните спецификации, 
погледнете на страниците 45-46.



Мотор

 
 

 
 

 
 

Тип Електричен

Погон На задните тркала 

Трансмисија Со фиксна редукција

Перформанси

Максимална моќност (kW [KS]) 100 [136] 113 [154] 113 [154]

Максимален вртежен момент (Nm) 315 315 315

Забрзување 0 → 100 km/h (секунди) 9,0 8,3 8,3

Максимална брзина (km/h) 145 145 145

Електрична погонска група и батерии

Капацитет на батериите (kWh) 35,5

Автономија - комбинирано возење, според WLTP нормите (km) 222

Потрошувачка на струја (kWh/100 km) 17,2

Електромотор - тип Еднонасочен, без четкички

Вграден полнач 6,6 kW наизменичен

Термички менаџмент на батериите  Активно загревање и ладење  

Батерии - тип Литиум-јонски

Број на ќелии 192

Номинален напон на батериите 355,2

Димензии

Должина (mm) 3.894 3.894 3.894

Широчина (mm) 1.752 1.752 1.752

Широчина со ретровизори - камери (mm) 1.752 1.752 1.752

Височина на празно возило (mm) 1.512 1.512 1.512

Меѓуоскино растојание (mm) 2.538 2.538 2.538

Траги на тркалата напред (mm) 1.520 1.520 1.510

Траги на тркалата назад (mm) 1.516 1.516 1.506

Најниско растојание од подлогата само со возач (mm) 145,2 145,2 145,2

Радиус на вртење меѓу ѕидови (m) 4,6 4,6 4,6

Радиус на вртење меѓу тротоари (m) 4,3 4,3 4,3

Свртувања на управувачот од една до друга крајна точка 3,11 3,11 3,11

Капацитети

Багажен простор со задни седишта во употреба
(литри, според VDA нормите) 

 171 171 171

Багажен простор до стаклата со спуштени задни седишта
(литри, според VDA нормите)

 861 861 861

Багажен простор до покривот со спуштени задни седишта 
(литри, според VDA нормите)

 571 571 571

Тежини

Tежина  (kg) 1.513-1.514 1.526-1.527 1.542-1.543

Максимална дозволена тежина (kg) 1.855 1.870  1.870

Носивост (kg) 341-342 343-344 327-328

Максимално оптоварување на оските 
- напред/назад (kg)

 
870/1.000 875/1.005 875/1.005

Комфор и практичност

 
 

 
 

 
 

Приклучоци за напојување надворешни уреди (напред) ♦ ♦ ♦

230 V излез - ♦ ♦

Преддефинирање на терминот за полнење ♦ ♦ ♦

Далечинска контрола на климатизацијата ♦ ♦ ♦

Стаклен капак на конекторот за полнење ♦ ♦ ♦

Индикатор на статусот на полнењето ♦ ♦ ♦

Контрола со една педала ♦ ♦ ♦

Автоматски клима уред ♦ ♦ ♦

Автоматски бришачи со сензор за дожд ♦ ♦ ♦

Загревано ветробранско стакло - ♦ ♦

Honda Parking Pilot систем - ♦ ♦

Задна камера ♦ - -

Задна камера со повеќекратен приказ - ♦ ♦

Електрично задвижувани стакла (напред и назад) ♦ ♦ ♦

Далечинско затворање на прозорците (со клуч) ♦ ♦ ♦

Странични камера-ретровизори ♦ ♦ ♦

Внатрешен камера-ретровизор - ♦ ♦

Управувач подеслив по височина и длабочина ♦ ♦ ♦

Осветлено огледало за сопатникот во штитникот за сонце ♦ ♦ ♦

Рачно подесување на височината на возачкото седиште ♦ ♦ ♦

Лумбална поддршка на седиштето на возачот ♦ ♦ ♦

Загревани седишта напред ♦ ♦ ♦

Загревање на управувачот - ♦ ♦

Складирање на кабелот за полнење во подот од багажникот ♦ ♦ ♦

Куки за мрежа за багаж ♦ ♦ ♦

Внатрешно осветлување

Амбиентално осветлување (кај просторот за нозе напред) ♦ ♦ ♦

Амбиентални светла (на покривот) ♦ ♦ ♦

Светла за читање (напред) ♦ ♦ ♦

Осветлување на инструментите ♦ ♦ ♦

Светла за читање (назад) ♦ ♦ ♦

Осветлување на багажникот ♦ ♦ ♦

Аудио и комуникации

Блутут хендс-фри телефонирање (HFT) ♦ ♦ ♦

DAB дигитално радио ♦ ♦ ♦

HDMI влез ♦ ♦ ♦

Honda CONNECT со Garmin навигација 
(двоен 12,3 инчен екран чувствителен на допир, 
FM/DAB дигитално радио, Apple CarPlay, Android Auto, 
интернет радио, интеграција со Aha апликацијата)*

 
 ♦ ♦ ♦

6 звучници ♦ - -

8 звучници (вклучително и сабвуфер) - ♦ ♦

Звучници премиум аудио систем - ♦ ♦

Аудио контроли на управувачот ♦ ♦ ♦

4 x USB конектори (2 x напред, 2 x назад) ♦ ♦ ♦

Safety

 
 

 
 

 
 

SRS воздушно перниче за возачот ♦ ♦ ♦

Сигурносни ремени со автоматско затегнување ♦ ♦ ♦

Странични воздушни перничиња (напред) ♦ ♦ ♦

Странични воздушни завеси (напред и назад) ♦ ♦ ♦

Активни наслони за глава напред ♦ ♦ ♦

Антиблокирачки систем за сопирање (ABS) ♦ ♦ ♦

Електронска распределба на силата на кочење ♦ ♦ ♦

Систем за помош при нагло сопирање ♦ ♦ ♦

Систем за стабилност на возилото ♦ ♦ ♦

Помош при тргнување на нагорница (HSA) ♦ ♦ ♦ 

ISOFIX систем за прицврстување детско седиште ♦ ♦ ♦

Сигнал за сопирање во итни случаи ♦ ♦ ♦

Систем за предупредување за издишан пневматик ♦ ♦ ♦

Систем за ублажување на последиците од судир ♦ ♦ ♦

Систем за контрола на педалата за гас ♦ ♦ ♦

Систем за контрола на педалата за гас при возење наназад ♦ ♦ ♦

Систем за задржување во коловозната лента ♦ ♦ ♦

Паркинг сензори ♦ ♦ ♦

Систем за ублажување на излетување од пат ♦ ♦ ♦

Интелигентен ограничувач на брзината ♦ ♦ ♦

Систем за препознавање сообраќајни знаци ♦ ♦ ♦

Предупредување за возило во мртвите агли 
и возило што наидува

 - ♦ ♦

Систем за известување дека возилото напред тргнало ♦ ♦ ♦

Функција за запирање при мали брзини ♦ ♦ ♦

Адаптивен темпомат со функција за следење ♦ ♦ ♦

Сигурност

Имобилајзер ♦ ♦ ♦

Аларм ♦ ♦ ♦

Далечинско централно заклучување со 2 клуча ♦ ♦ ♦

Можност за програмирано отклучување на вратите ♦ ♦ ♦

Влегување и стартување без клуч ♦ ♦ ♦

Сензор за навалување ♦ ♦ ♦

Внатрешност

Текстилни тапацири ♦ ♦ ♦

Црни внатрешни рачки на вратите ♦ ♦ ♦

Кожен управувач ♦ ♦ ♦

Функционалности и технологии

Мулти-информативен дисплеј ♦ ♦ ♦

Контрола на регенеративното кочење/забавување ♦ ♦ ♦

Електрично серво-управување со варијабилен 
преносен однос

 ♦ ♦ ♦

Електрична рачна сопирачка ♦ ♦ ♦

Надворешност
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Интегрирана антена во стаклото ♦ ♦ ♦

Рачки на предните врати во боја на каросеријата ♦ ♦ ♦

Панорамски покрив ♦ ♦ ♦

Затемнети задни стакла ♦ ♦ ♦

Спојлер ♦ ♦ ♦

Надворешни светла 

Автоматски LED светла ♦ ♦ ♦

Автоматски долги светла (HSS) ♦ ♦ ♦

LED дневни светла ♦ ♦ ♦

LED предни и задни светла за магла ♦ ♦ ♦

Програмирано палење и гаснење на светлата 
(Coming Home/Leaving Home функција)

 ♦ ♦ ♦

Задни LED светла ♦ ♦ ♦

Тркала

16-инчни од лесна легура ♦ ♦ -

17-инчни од лесна легура - - ♦

Пневматици напред 185/60R16 ♦ ♦ -

Пневматици напред 205/45ZR17 - - ♦

Пневматици назад 205/55R16 ♦ ♦ -

Пневматици назад 225/45ZR17 - - ♦

Комплет за привремена поправка на издишан пневматик ♦ ♦ ♦

♦ стандардно   - не е на располагање

* Поврзувањето преку Aha апликацијата (вклучувајќи и интернет радио) е преку WiFi или мобилен WiFi рутер. Може да произлезат 
трошоци за користење на податоци и роаминг како резултат на користењето Honda CONNECT апликацијата. Препорачуваме да го 
проверите вашиот претплатнички пакет со мобилниот оператор. Само iPhone 5 или поновите модели со iOS 8.4 или подоцнежните 
верзии се компатибилни со Apple CarPlay. Функциите, апликациите и услугите на Apple CarPlay можеби не се достапни во сите 
области и може да се променат. За да користите Android Auto треба да ја преземете Android Auto апликацијата од Google Play на 
вашиот телефон. Само Android 5.0 (Lollipop) или подоцнежните верзии се компатибилни со Android Auto. Достапноста на Android 
Auto може да се промени и може да варира во зависност од географската област.

Се препорачува USB флеш-уред од 256 MB или повеќе; некои уреди можеби не се компатибилни.

Apple CarPlay е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и други земји.

∆
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SRS воздушно перниче за совозачот со прекинувач 
за деактивирање

♦ ♦ ♦
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Дали мојата Honda e има потреба од сервисирање? 
Да, има, но електричните возила имаат малку активни компоненти - 

електромоторот, полначот, батериите и инверторот. Секако, има уште 
неколку работи на кои им е потребно одржување, како што се 

сопирачките и бришачите, но севкупно електричните автомобили имаат 
потреба од помалку сервисирање од конвенционалните бензински или 

дизел возила.

 

Што ќе се случи ако на мојата Honda e и се испразнат батериите? 
Исто како и автомобил со бензински или дизел мотор, ќе застане. 
Сепак, и електричните автомобили имаат мерач како возилата со 

конвенционални мотори и ви укажуваат на повеќе начини - со звучни и 
визуелни предупредувања - дека преостанало малку струја.

Може ли да ги полнам батериите на мојата Honda e дома? 
Да, можете. Honda Power полначот може да се инсталира во вашата гаража 

или двор, па затоа е лесно да бидете сигурни дека денот ќе го започнете 
со целосно наполнети батерии.

Дали батериите на мојата Honda e имаат гаранција? 
Да, имаат. Батериите на Honda e се со дарежлива гаранција од 8 години 
или 160.000 километри доколку се полнат со капацитет до 70%, што ви 

овозможува опуштено и релаксирано да уживате во секое возење.
 

Како и кај секоја нова технологија, секогаш ќе има 
многу прашања. Истото важи и за новата Honda e - се 
надеваме дека ќе ги најдете одговорите на некои од 

нив овде.
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Моделот прикажан е Honda e Advance во Platinum White Pearl боја.
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