
Honda e 35,5 kWh  
litiumjon

Sidospeglar med kamera, Kompatibel med appen My Honda+, Pro-
grammerbara klimatinställningar, Enpedalskontroll, Läderklädd ratt, 
Automatisk klimatanläggning, Backkamera, Parkeringssensorer (fram 
och bak), Ljud och kommunikation, Honda CONNECT med HERE-na-
vigering (Två pekskärmar 12.3, FM/DAB digital radio, Apple CarPlay, 
Android Auto, internetradio, appintegrering och internetsökning via 
Aha), 6 högtalare, Bluetooth handsfreetelefon,Takfönster, Automatiska 
LED-strålkastare, 16-tums lättmetallfälgar, Adaptiv farthållare med 
autobroms, Sportläge, Vridmoment: över 300 Nm, Uteffekt: 136 hk, 
Räckvidd: upp till 22 mil

370.200:- 

Honda e  
Advance

35,5 kWh  
litiumjon

SOM OVAN + Avisning på vindruta, Honda Parking Pilot, Rattvärme, 
Premiumljud med 8 högtalare (inklusive subwoofer), Särskild hårdvaru-
förstärkare (Slutsteg), 16-tums lättmetallfälgar, Backspegel med kame-
ra, Information om döda vinkeln, Trafikövervakning från sidan, Uteffekt: 
154 hk, Räckvidd: upp till 22 mil

399.950:-

Honda e  
Advance

35,5 kWh  
litiumjon

Som ovan, fast med 17-tums lättmetallfälgar, Räckvidd: upp till 20,5 mil 399.950:-

Prislista Honda e & Honda e Advance 20YM
ca pris inkl moms, 2019-12-20

Honda e

Bilen som visas är Honda e Advance Pack i Platinum White Pearl – Ekonomi- och utsläppssiffror: Elförbrukning i kWh/100: blandad körning 20-18; CO2-utsläpp blandad körning 
(g/km): 0. Energieffektivitet: A+. Honda e är ett batteridrivet elfordon som behöver anslutas till elnätet för laddning. Noll utsläpp under körning. Siffrorna för räckvidd med eldrift 
kan avvika från verklig körning, vilken är beroende på en rad faktorer inklusive batteriets laddningsnivå vid start, tillbehör monterade (efter registrering), väderförhållanden, 
körstilar och fordonslast. Data för el, utsläpp, förbrukning och räckvidd är endast preliminär och kan avvika från officiella (eller slutgiltiga) siffror för ett serieproducerat fordon. 
Denna data tillhandahålls endast i informationssyfte och du ska inte lita på det för jämförelser eller andra syften – slutgiltiga/officiella siffor kommer göras tillgängliga innan 
någon kundorder läggs.

Standard 3 år 100,000 km Fabriksgaranti – garanterar att din Honda är fri från fabrikations- eller materialfel.

EV/Drivlina 5 år 100,000 km Täcker alla elektriska komponenter som rör din Hondas framdrivning

Högvoltsbatteri 8 år 160,000 km Batteri-kapacitet garanterad till att vara minst 70%

Chassirost 10 år obegränsat Garanterar att bilen är fri från problem pga rost på specificerade komponenter till hjulupphängning.

Genomrostning 12 år obegränsat Täcker genomrostning av karosspaneler och strukturella delar.

Garantivillkor

Det kan finnas begränsningar gällande att kombinera olika tillval. 
Kontakta din Hondaåterförsäljare för mer information.

TILLVAL Honda e 20YM
Priset gäller endast vid beställning av ny bil (ej lagerbilar) och endast vid fabriksmontering av tillbehören. Cirkapriser inkl moms 2020-01-30

TILLBEHÖR: BESKRIVNING: PRIS INKL. MOMS 
& MONTERING:

LÄDERKLÄDSEL Välj mellan Svart eller Brun. Består av läderklädsel på framstolarna + de 4 dörrarmstöden.  
I det bakre området är nackstödet försett med nappaläder.

 14.900:-

URBAN PACK 
SVART

Inkluderar: Svarta instegslister, stötfångarlister och sidolister  11.150:-

URBAN PACK 
BLÅ

Inkluderar: Blå instegslister, stötfångarlister och sidolister  11.645:-

17" FÄLGAR E7701 - 4 st fälgar. Krutsvarta fönster och en diamantskuren A-yta. Monteringskostnad 
tillkommer. DC. Fälgarna monteras på originaldäcken, och levereras monterade på 
bilen. Originalfälgarna ingår ej.

 13.700:-

17" FÄLGAR E7702 - 4 st fälgar. Krutsvarta fönster och en diamantskuren A-yta samt en blå ring. 
Monteringskostnad tillkommer. Blå. Fälgarna monteras på originaldäcken, och levereras 
monterade på bilen. Originalfälgarna ingår ej.

 14.995:-

LJUSPAKET Belysta Instegslister och konsolbelysning  9.690:-

INTERIÖRPANEL Panelset som ersätter standard listerna. Ytskikt i strukturerad brons.  10.270:-

A-STOLPE  
DEKORATION

Välj mellan Nordic Silver eller Blått  20.550:-

Metallictillägg: 7.000:-. 
Reservation för eventuella 
pris- och utrustnings-
förändringar.


