
De Honda e is een toonbeeld van modern design en hightech features. De strakke lijnen worden 
geaccentueerd door het zijcamerasysteem dat de traditionele zijspiegels vervangt door compacte camera’s die 
livebeelden doorgeven op twee 6-inch schermen binnenin het voertuig. Het grootste deel van het digitale 
dashboard van de Honda e bestaat uit twee 12,3-inch lcd-touchscreens. Samen met de digitale tellerpartij zijn 
er dus vijf schermen terug te vinden op het dashboard.  

De batterij van 35,5 kWh is een van de meest compacte in zijn klasse, en biedt een rijbereik van zo’n 220 km*. 
Dankzij de snellaad mogelijkheid is de batterij binnen 30 minuten weer tot 80% te laden. De krachtige 
elektromotor zorgt voor een uitzonderlijke acceleratie vanuit stilstand, waardoor de Honda e binnen ongeveer 
8 seconden 100 km/u bereikt. De verbonden diensten en toepassingen die te bedienen zijn via het 
touchscreen, zijn ook te activeren met stemopdrachten via de Honda Personal Assistant-dienst. Het volstaat 
om “OK Honda” te zeggen om deze functie te activeren.  

Dankzij de Honda+ smartphone app kan een hele reeks functies beheerd worden: eenvoudige toegang tot de 
wagen (digitale sleutel), een gedetailleerd rapport over de toestand van de wagen, klimaatbeheer op afstand, 
en beveiligings- en locatiecontrole. Andere EV-specifieke functies omvatten laadbeheer en bereikcontrole van 
de batterij, en navigatie naar laadpalen en -locaties kunnen vanaf een mobiel apparaat direct worden 
doorgestuurd naar de auto. 

De Honda e zal verkrijgbaar zijn in drie uitvoeringen: 

Metallic-lak / Pearl-lak heeft een meerprijs van € 660,- (incl. BTW) 

Beschikbare kleuren. 

PRIJSLIJST HONDA e                                         oktober 2019

PLATINUM WHITE 
PEARL 

MODERN STEEL 
METALLIC 

PREMIUM CRYSTAL 
BLUE METALLIC 

CHARGE YELLOW CRYSTAL BLACK 
 PEARL
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Hieronder de opties die beschikbaar zijn op de Honda e 
EURO-OPTIE Prijs incl BTW 
Lederpakket (zwart of bruin) : 
voorzetel + zijkant en lederen kussens achter als optie € 1.500 
U.R.B.A.N. pack (zwart of blauw) 

€ 690 

17” velgen (standaard of met 
blauw accent) € 1.050 

Illumination pack 
€ 550 

Interieur panelen (brons) 

€ 550 

A-stijl in zilver of blauw

€ 1.250 

Garantie 
Garantiegebied Duurtijd Kilometrage Opmerkingen 
Standaard 3 jaar 100.000km 

Fabricagefouten en materiaaldefecten.

Elektrische aandrijving 5 jaar 100.000km 

Onderdelen van de elektrische aandrijving.

Batterij 8 jaar 160.000km 

70% van de batterijcapaciteit.

Chassiscorrosie 10 jaar Ongelimiteerd 

Chassis en ophanging.

Structurele corrosie 12 jaar Ongelimiteerd 

Structurele elementen van chassis/carrosserie.
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