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SPORT & DIZÁJN
Emelje ki a Honda e sportos megjelenését sport és
dizájn felszereltségeink izgalmas tárával.

U.R.B.A.N. CSOMAG - FEKETE
Csomagunk extra hangsúlyt ad a Honda e-nek. Az autót körbeölelő díszlécek
különleges védelmet biztosítanak, és az Urban EV koncepciónkra utalnak.
A csomag tartalma: ajtó küszöbburkolatok, lökhárító- és oldalvédő díszlécek.
Ezek a kiegészítők külön-külön is megvásárolhatók.

A képen látható autó opcionális 17"-os E7702 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK

Egyénivé teszik autóját, egyúttal védik a küszöbléceket
a sérülésektől és karcolásoktól. Fényes, fekete alumíniumból
készültek, és szemrevaló Honda e logó díszíti őket.
A szett tartalma: első és hátsó küszöbburkolatok.

Ezek az oldalvédő díszlécek nagyszerű
megjelenésűek és egyúttal védelmi funkciót is
ellátnak. Ütésálló, fényes fekete bevonatú anyagból
készültek és óvják autója karosszériáját.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ-BURKOLATOK
Ezek a lökhárító-burkolatok esztétikailag is kiemelik az
autó karosszériáját, ugyanakkor óvják is azt. Fényes
fekete fényezésűek.
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U.R.B.A.N. CSOMAG - FEKETE & KÉK
Csomagunk remekül kiemeli a Honda e vonalait. Az autót körbeölelő díszlécek
különleges védelmet biztosítanak, és az Urban EV koncepciónkra utalnak.
A csomag tartalma: ajtó küszöbburkolatok, lökhárító- és oldalvédő díszlécek.
Ezek a kiegészítők külön-külön is megvásárolhatók.

A képen látható autó opcionális 17"-os E7701 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK

Egyénivé teszik autóját, egyúttal védik a küszöbléceket a
sérülésektől és karcolásoktól. Fényes, fekete alumíniumból
készültek, és szemrevaló Honda e logó díszíti őket.
A szett tartalma: első és hátsó küszöbburkolatok.

Ezek az oldalvédő díszlécek nagyszerű megjelenésűek
és egyúttal védelmi funkciót is ellátnak. Ütésálló,
fényes fekete és kék bevonatú anyagból készültek és
óvják autója karosszériáját.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ-BURKOLATOK
Ezek a lökhárító-burkolatok esztétikailag is kiemelik
az autó karosszériáját, ugyanakkor óvják is azt.
Fényes fekete színűek, kék dekorációval.
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MATRICA SZETT
Ez a fekete matrica szett sportos, mégis stílusos megjelenéssel ruházza fel a Honda e-t.
A motorháztetőre és a csomagtérajtóra kell felragasztani.

KAMERATÜKÖR-BORÍTÁS (NORDIC SILVER)

KAMERATÜKÖR-BORÍTÁS (KÉK)

Ez a CMS (kamerás tükörrendszer) borítás
az alap borítást váltja fel. Az ezüst szín
még stílusosabbá teszi a Honda e-t.

Ez a CMS (kamerás tükörrendszer) borítás az alap borítást
váltja fel. A kék szín a Honda e genetikáját hangsúlyozza,
és még játékosabbá teszi a megjelenését.
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NORDIC SILVER ELSŐ ÉS HÁTSÓ DEKORÁCIÓK
Stílusos díszítőelemek a Honda orr és far részén, melyek
tökéletesen beépülnek az autó elegáns megjelenésébe.

KÉK ELSŐ ÉS HÁTSÓ DEKORÁCIÓ
Stílusos díszítőelemek a Honda orr és far részén, melyek
tökéletesen beépülnek az autó elegáns megjelenésébe.
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NORDIC SILVER A-OSZLOP DÍSZÍTÉS
A standard A-oszlop helyett alkalmazható.
Az ezüst szín még stílusosabbá teszi a Honda e-t.

KÉK A-OSZLOP DÍSZÍTÉS
A standard A-oszlop helyett alkalmazható. A kék szín tovább hangsúlyozza
az autó jellegét, és egyben játékossá is teszi azt.
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ELSŐ ALSÓ SPOILER - FEKETE
Ez a spoiler klasszikus sportos hatást
kölcsönöz az autó elejének.

ELSŐ ALSÓ SPOILER - KÉK
Ez a spoiler sportos, ugyanakkor játékos
hatást kölcsönöz az autó elejének.
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17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA SZETT – GUNPOWDER BLACK

17" KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA SZETT – KÉK DEKORÁCIÓVAL

17"-os E7702 könnyűfém felnik metszett gyémánthoz hasonló
keréktárcsa-peremmel és Gunpowder Black küllőablakokkal.
A szett négy darab felnit tartalmaz.

17"-os E7701 könnyűfém felnik metszett gyémánthoz hasonló,
kék keréktárcsa-peremmel és Gunpowder Black küllőablakokkal.
A szett négy darab felnit tartalmaz.

TÉLI GUMIABRONCSOK
ÉS KERÉKTÁRCSÁK
Tapadjon rá a télre!
Téli gumiabroncsainkat úgy tervezték, hogy elsőrendű
tapadásuk legyen 7 °C alatti hőmérsékleteken. Ez
optimalizálja autója kezelhetőségét, egyúttal a lehető
legrövidebbé teszi a féktávolságot.

17" KOMPLETT TÉLI KERÉK SZETT

A téli gumiabroncsok sokkal komfortosabb
vezetési élményt nyújtanak, és általuk a menetzaj
is minimális. Készüljön fel a télre és tájékozódjon
márkakereskedőjénél az eredeti Honda téli
gumiabroncsokról és kerekekről.

A 17"-os komplett kerék szett felnijei Titan Silver
fényezésűek.
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VÉDELEM &
BIZTONSÁG
Egy sor olyan kiegészítő, melynek fő feladata, hogy
védje Önt és a Honda e-t.

SZÉLVÉDŐTAKARÓ
Pajzs az elemekkel szemben: ez a szélvédőtakaró védi a külső
kameratükröket és az első oldalablakokat a zord időjárással szemben, ha autója kültéren parkol. Honda e logóval.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓK

VÉDELEM CSOMAG

EXTRA VÉDELEM CSOMAG

Óvja autóját a kosztól és felverődő
kövektől ezekkel a diszkrét sárfogókkal.
Hosszú távú védelmet nyújtanak.
A szett négy sárfogót tartalmaz.

Ez a csomag valós védelmet nyújt a Honda e
számára. A csomag tartalma: csomagtérszőnyeg,
valamint első és hátsó gumiszőnyegek.

Ez a csomag extra védelmet garantál
a Honda e számára. A csomag
tartalma: csomagtérszőnyeg, első
és hátsó gumiszőnyegek, töltőnyílás
védőtakaró és töltőnyílás-védőfilm.
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SZÁLLÍTÁS
Hozza ki a legtöbbet az életből, hozza ki a legtöbbet a Honda e-ből!

THULE KERÉKPÁRTARTÓ - EASYFOLD
Ez a Honda által tanúsított, könnyen felszerelhető, lopásgátló rendszerrel ellátott Thule kerékpártartó
két kerékpárt képes szállítani. A billenőmechanizmusnak köszönhetően könnyű hozzáférést biztosít a
csomagtérhez. 13 érintkezős csatlakozóval.
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LEVEHETŐ KERÉKPÁRTARTÓ RÖGZÍTŐ SZETT
13 ÉRINTKEZŐS KÁBELKÖTEGGEL*
Ez a kerékpártartó rögzítő szett egy 13 érintkezős kábelköteggel is rendelkezik
és a tökéletes megoldást jelenti, ha kerékpártúrát tervez. Tervezésekor fontos
szempont volt a könnyű kezelhetőség. Megfelel a Honda szigorú biztonsági
szabályozásainak és kompatibilis a Thule kerékpártartóinkkal.
*A használatra vonatkozóan korlátozások lehetnek érvényesek. A további információk érdekében vegye fel a kapcsolatot Honda kereskedőjével.

MEGFORDÍTHATÓ CSOMAGTÉR-SZŐNYEG
Tartsa a csomagteret tisztán és óvja a kosztól és karcolásoktól.
Ez a vízálló csomagtérszőnyeg tökéletesen illeszkedik ahhoz
a területhez, amely a legnagyobb védelmet igényli.
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UTASTÉR & KÉNYELEM

UTASTÉR PANEL SZETT - BRONZ
Tegye személyes terét egy kicsit még egyedibbé ezekkel a vonzó
belső panelekkel, melyek a standard borításokat helyettesítik.
A panelek felső rétege bronz színű, strukturált felületű.
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KÖZÉPKONZOLVILÁGÍTÁS*

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK*

ELEGANCE SZŐNYEGEK

A konzol körüli terület finom megvilágítása puha és
megnyugtató fénybe vonja az autó utasterét.

Galvanizált, matt fekete alumínium burkolatok,
kéken megvilágított Honda e logóval. Óvják
az autó küszöbét a karcolásoktól és kosztól.
A csomag tartalma: megvilágított első és
megvilágítás nélküli hátsó küszöbburkolatok.

Ezek az elegáns és pontosan illeszkedő szőnyegek
egyedi jellemzőként Honda e logóval díszítettek.
A készlet tartalmazza az első és hátsó szőnyegeket is.

GYEREKÜLÉS

TABLETTARTÓ SZETT

KABÁTAKASZTÓ SZETT

Az eredeti Honda gyerekülések elsőrendű
védelmet biztosítanak gyermekei számára
csecsemőkortól egészen 12 éves korukig.
Az ülések két módon rögzíthetők - ISOFIXszel vagy 3 pontos biztonsági övvel.

Ez a tablettartó fejtámla-alappal rendelkezik, és
bármely, 7-11,6"-os tablet rögzítésére alkalmas.
Billentő funkcióval, hogy a megtekintéshez
biztosítani lehessen a legjobb pozíciót.

Nincs több gyűrött kabát vagy zakó, így elegánsan és

*A középkonzolvilágítás és a megvilágított ajtó küszöbburkolatok a Hangulatvilágítás csomag részeként is elérhetők.

16

stílusosan szállhat ki autójából. Könnyen felszerelhető
a készlethez tartozó fejtámla-alapra.

BŐR KÁRPITOZÁS - DARK BROWN

BŐR KÁRPITOZÁS - MIDNIGHT BLACK
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BŐR DÍSZPÁRNA SZETT - DARK BROWN

BŐR KÁRPITOZÁS
SZEMÉLYRESZABÁS

Két darab bőr díszpárna, melyek még tovább
fokozzák az utastér prémium minőségét.

Mi lehetne jobb, mint egy egyedi készítésű bőrborítású utastér?
Ez a prémium kárpitozás, mely a nappabőr és szürke szövet
ötvözete, az első üléseket és a négy ajtókartámaszt borítja.
Az utastér hátsó részében a fejtámla nappabőr borítású.*
Ez az eredeti kárpitozás is magában hordozza a Honda
termékminőséget, tartósságot és prémium kidolgozást.

BŐR DÍSZPÁRNA SZETT - MIDNIGHT BLACK
Két darab bőr díszpárna, melyek még tovább fokozzák
az utastér prémium minőségét.
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*A bőr kárpitozás csak gyártásból rendelhető,
utólagos beépítésére/beszerelésére nincs lehetőség.

TÖLTÉSSEL KAPCSOLATOS TARTOZÉKOK

HONDA POWER CHARGER
A Honda Power Charger három fázis esetén legfeljebb 22 kW, egy fázis esetén pedig legfeljebb 7,4 kW töltési kapacitást nyújt a gyorsabb
otthoni töltés érdekében. Három változatban kapható, melyek a Honda Power Charger, a Honda Power Charger S és S+; utóbbi kettő MID
hitelesített mérőeszközzel rendelkezik, így akár számlázásra is alkalmas. A Honda Power Charger lehetővé teszi a Honda e tulajdonosoknak,
hogy 32 A-es tápellátást feltételezve, csupán 4,1 óra alatt* 100%‑ra feltöltsék autójukat, amely jelentősen gyorsabb, mint egy szabvány fali
csatlakozót használva.

*Az időtartamot a műszerfalon megjelenő „töltés szükséges” visszajelző lámpa megjelenésétől számítja a rendszer.
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TÖLTŐNYÍLÁS-VÉDŐFILM

TÖLTŐNYÍLÁS-VÉDŐTAKARÓ

A bevonat védelmet biztosít a töltőnyílásnak,
használatával elkerülhetők a töltés közben
előforduló karcolások és egyéb sérülések.

Puha, vízálló anyagból készült, fekete takaró, mely kedvezőtlen
időjárási körülmények esetén töltés közben védi a töltőnyílást
és környékét. Tárolózsákkal együtt szállítjuk.

TARTÓÁLLVÁNY

MODE 2 TÖLTŐKÁBEL (P-EVSE)

MODE 3 TÖLTŐKÁBEL

A Honda Power Charger felszerelhető
falra, illetve csúcsminőségű rozsdamentes
tartóállványunkra, mely 3 változatban kapható
(egy töltőhöz, két töltőhöz egymásnak háttal,
ill. két töltőhöz háromszög alappal).

Hordozható elektromos járműveket ellátó
berendezés (P-EVSE) a hálózatról való
töltéshez. Tárolózsákkal együtt szállítjuk.

Segítségével autója Honda Power Chargerhez vagy nyilvános töltőállomásokhoz
csatlakoztatható (egyfázisú vagy
háromfázisú változatban kapható).
Tárolózsákkal együtt szállítjuk.
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ÁTTEKINTÉS
Tegye egyénivé Honda e gépkocsiját az Eredeti Honda tartozékokkal, melyek ugyanazon
szigorú előírásoknak megfelelően készültek, mint ahogyan maguk a járművek,
ennek köszönhetően tartósak, biztonságosak és garantáltan méretpontosak.
Önnek mindössze csak választania kell.
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ÁTTEKINTÉS
Az eredeti tartozékokkal személyre szabhatja Honda e gépkocsiját.
SPORT & DIZÁJN

SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

U.R.B.A.N. csomag - Fekete

08E0P-TYF-UR04L

Első alsó spoiler - Kék

08F01-TYF-600

08E0P-TYF-UR03L

Első alsó spoiler - Fekete

08F01-TYF-600A

08F30-TYF-600

KÖNNYŰFÉM FELNIK

A csomag tartalma: ajtó
küszöbburkolatok, lökhárító- és
oldalvédő díszlécek
U.R.B.A.N. csomag - Fekete & kék
A csomag tartalma: ajtó
küszöbburkolatok, lökhárító- és
oldalvédő díszlécek
Matrica szett

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

08R06-TYF-610

E7701 17" könnyűfém keréktárcsa
szett

08W17-TYF-KTBLU

Kameratükör-borítás - Kék

08R06-TYF-620

E7702 17" könnyűfém keréktárcsa
szett

08W17-TYF-KTBLA

Kameratükör-borítás - Nordic silver

Első és hátsó dekorációk - Kék

08F21-TYF-600

Kerékcsavarok - fekete
Kerékcsavarok - króm
Kerékőr szett - króm
Kerékőr szett - fekete
Kerékőr szett 16"-os felnikhez alacsony profilú

08W42-SZT-000
08W42-SP0-R00
08W42-SJD-602
08W42-T7S-600
08W42-TYF-600

Első és hátsó dekorációk - Nordic
silver

08F21-TYF-600A

A-oszlop díszítés - Kék

08F34-TYF-610

A-oszlop díszítés - Nordic silver

08F34-TYF-620
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A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.

UTASTÉR & KÉNYELEM

UTASTÉR & KÉNYELEM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Hangulatvilágítás csomag

08E0P-TYF-ILLU

Bőr díszpárna szett - Dark Brown

08R63-TYF-G20

Bőr díszpárna szett - Midnight Black

08R63-TYF-G10

Gyerekülés 0. csoport Baby-Safe
I-Size

08P90-TLA-600

Baby-Safe I-Size alap

08P90-TLA-600A

Gyerekülés 1. csoport Tryfix I-Size

08P90-TLA-600B

Gyerekülés, 2/3. csoport Kidfix
XP BOOSTER

08P90-TYF-600

A csomag tartalma: megvilágított
ajtó küszöbburkolatok és
középkonzolvilágítás.
Középkonzolvilágítás

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok

Ajtó küszöbburkolatok

Utastér panel szett – Bronz
(Advanced modellekhez)
Utastér panel szett – Bronz

08E16-TYF-600

08E12-TYF-600

08F05-TYF-600A

08Z03-TYF-KIT6A
08Z03-TYF-KIT6A

Elegance szőnyegek

08P15-TYF-610

Első gumiszőnyegek
Hátsó gumiszőnyegek

08P18-TYF-610
08P19-TYF-610

Tablettartó készlet

08U08-E6J-620C

Kabátakasztó szett

08U08-E6J-620D
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VÉDELEM & BIZTONSÁG

SZÁLLÍTÁS

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Védelem csomag

08E0P-TYF-PRL

Thule kerékpártartó- EasyFold

08L14-E09-E00

Extra védelem csomag
A csomag tartalma: csomagtérszőnyeg, első és hátsó gumi
szőnyegek, töltőnyílás védőtakaró
és töltőnyílás-védőfilm

08E0P-TYF-EPRL

Thule kerékpártartó - Coach

08L14-E09-C00

Fekete és kék lökhárítóvédőburkolatok (első és hátsó szett)

08P03-TYF-600

Levehető kerékpártartó rögzítő
szett 13 érintkezős kábelköteggel

08L92-TYF-K13P

Fekete lökhárítóvédő-burkolatok
(első és hátsó szett)

08P03-TYF-600A

Megfordítható csomagtérszőnyeg

08P11-TYF-610

Fekete és kék oldalvédő díszlécek

08P05-TYF-600

Fekete oldalvédő díszlécek

08P05-TYF-600A

Első és hátsó sárfogók

08P00-TYF-600

Szélvédőtakaró

08P38-TYF-600

A csomag tartalma:
csomagtérszőnyeg, valamint első
és hátsó gumiszőnyegek
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TÖLTÉS
MEGNEVEZÉS

TÖLTÉS
CIKKSZÁM

Mode 2 töltőkábel (P-EVSE)

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Tartóállvány (egy töltőhöz)

08Z90-TYF-G00A

Tartóállvány (két töltőhöz)

08Z90-TYF-G00B

Tartóállvány (háromszög alapú, két
töltő számára)

08Z90-TYF-G00C

10 A-es E/G 90° TÍPUSÚ, EU

08E70-TYF-G00A

Mode 3 töltőkábel (1 fázisú) - 5 m-es
Mode 3 töltőkábel (3 fázisú) - 6,5
m-es

08E70-TYF-G00G
08E70-TYF-G00H

Töltőnyílás védőfilm

08P48-TYF-600

Honda Power Charger

08E90-TYF-G00A

Töltőnyílás védőtakaró

08P35-TYF-600

Honda Power Charger S (MID)

08E90-TYF-G00G

Honda Power Charger S+ (MID)

08E90-TYF-G00H

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve
a színeket is, akár előzetes értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus - semmilyen körülmények között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről.
Az értékesítés a márkakereskedő felelőssége és feladata. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett
változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos
termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik.
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A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége,
kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.

