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DØRTERSKELLISTER

Disse dørterskellistene gir bilen en personlig stil, samtidig 
som de beskytter dørtersklene mot merker og riper. De er 
laget i blank, svart aluminium, og de har en iøynefallende 

Honda e-logo. Settet inneholder: Lister foran og bak.

STØTFANGERLISTER FORAN OG BAK

Disse støtfangerlistene er estetisk tiltalende, og de 
gir ekstra beskyttelse. Blank svart finish.

SIDELISTER

Disse sidelistene ser flotte ut, og de gir ekstra 
beskyttelse. De er laget av et støtbestandig og blankt 

svart materiale, og de gir bilen ekstra beskyttelse.

U.R.B.A.N. PAKKE – SVART

Denne pakken gir din Honda e en unik stil. Listene rundt bilen gir ekstra 
beskyttelse, og de er en referanse til Urban EV-konseptet.  

Pakken inneholder: Dørterskellister, støtfangerlister og sidelister.

Disse detaljene er også tilgjengelig som individuelt tilbehør.

Forsterk de sportslige egenskapene til din 
Honda e med vårt spennende utvalg av 

sport- og designtilbehør.

SPORT OG DESIGN

Bildene viser 17" E1702FR og E1702RR lettmetallfelger, som er tilgjengelige som tilbehør. 03 04



STØTFANGERLISTER FORAN OG BAK

Disse støtfangerlistene er estetisk tiltalende,  
og de gir ekstra beskyttelse. Blank svart finish  

med blå stripe.

SIDELISTER

Disse sidelistene ser flotte ut, og de gir ekstra 
beskyttelse. De er laget av et støtbestandig og 

blankt svart materiale med blå detaljer, og de gir 
bilen ekstra beskyttelse.

Denne pakken gir din Honda e en unik stil. Listene har blå detaljer, gir ekstra 
beskyttelse og er en referanse til Urban EV-konseptet. Pakken inneholder: 

Dørterskellister, støtfangerlister og sidelister. Disse detaljene er også 
tilgjengelig som individuelt tilbehør.

U.R.B.A.N. PAKKE – SVART OG BLÅ

DØRTERSKELLISTER

Disse dørterskellistene gir bilen en personlig stil, samtidig 
som de beskytter dørtersklene mot merker og riper. De er 
laget i blank, svart aluminium, og de har en iøynefallende 

Honda e-logo. Settet inneholder: Lister foran og bak.

Bildene viser 17" E1701FR og E1701RR lettmetallfelger, som er tilgjengelige som tilbehør. 05 06



CMS-DEKSEL NORDISK SØLV

Dette CMS-dekselet (kamerasystem for speil) 
erstatter det vanlige CMS-dekselet. Sølvfargen 

gir din Honda e en ekstra stilren detalj.

KLISTERMERKESETT

Dette svarte klistermerkesettet gir din Honda e en sporty, men elegant stil. 
Limes på panseret og bakluken.

BLÅTT CMS-DEKSEL

Dette CMS-dekselet (kamerasystem for speil) erstatter det 
vanlige CMS-dekselet. Blåfargen fremhever DNA-et til Honda e 

og gir bilen en mer leken stil.

GRILLDEKOR NORDISK SØLV FORAN OG BAK

Gi grillen foran og bak på din Honda e litt ekstra stil. Disse detaljene passer 
perfekt til bilens elegante design.

BLÅ GRILLDEKOR FORAN OG BAK

Gi grillen foran og bak på din Honda e litt ekstra stil. Disse detaljene passer 
perfekt til bilens elegante design og gir den en mer leken stil.
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BLÅ NEDRE SPOILER FORAN

Spoileren gir bilens front en retro,  
sportslig og leken stil.

A-STOLPEDEKOR NORDISK SØLV

Denne A-stolpedekorasjonen erstatter standard A-stolpe.  
Sølvfargen gir din Honda e litt ekstra stil.

A-STOLPEDEKOR BLÅ

Denne A-stolpedekorasjonen erstatter standard A-stolpe. Blåfargen understreker 
DNA-et til din Honda e og gir bilen en mer leken stil.

SVART NEDRE SPOILER FORAN

Spoileren gir bilens front en retro og sportslig stil.
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17" LETTMETALLFELGER BLÅ

17" E1701FR og E1701RR lettmetallfelger har 
Gunpowder Black-detaljer, diamantskåren 

A-overflate og blå felgfarge.

17" LETTMETALLFELGER  
GUNPOWDER BLACK

17" E1702FR og E1702RR lettmetallfelger har 
Gunpowder Black-detaljer og diamantskåren 

A-overflate.

17” ALUMINIUM VINTERHJUL

17" E1703FR og E1703RR aluminium vinterhjul 
er hellakkert i Titan Silver.

SKVETTLAPPER FORAN OG BAK

Beskytt bilen din mot smuss 
og steiner med disse diskrete 

skvettlappene. De gir langvarig 
beskyttelse. Sett med fire stykker.

FRONTRUTETREKK

Frontrutetrekket beskytter mot været og beskytter også speilkameraene og sidevinduene mot været når  
du parkerer utendørs. Har Honda e-logoen.

UTVIDET BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakken gir din Honda e maksimal 
beskyttelse. Pakken inneholder: Vendbar 

bagasjeromsmatte, gummimatter 
foran og bak, ladeportdeksel og 

beskyttelsesfilm til ladeport.

BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakken beskytter din Honda e. Pakken 

inneholder: Vendbar bagasjeromsmatte, 
gummimatter foran og bak.

Tilbehør som er utviklet for å beskytte deg  
og din Honda e.

BESKYTTELSE 
OG SIKKERHET
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VINTERDEKK OG 
-FELGER

Få godt grep om vinteren med vinterdekk fra oss. 
De er spesialutviklet for å gi overlegent grep ved 
temperaturer under 7 °C, slik at bilen får optimalt 
veigrep, samtidig som bremselengden minimeres.

Vinterdekk gir en mer komfortabel kjøreopplevelse 
og reduserer veistøyen. Forbered deg på vinteren 
ved å be forhandleren din om mer informasjon om 

Hondas vinterdekk og -felger.



AVTAKBART SYKKELSTATIVFESTE MED 13-PINNERS KONTAKT*

Dette sykkelstativfestet leveres med 13-pinners kontakt og er den perfekte 
løsningen hvis du planlegger en sykkeltur. Sykkelstativfestet er designet for å 

være brukervennlig, for å oppfylle Hondas strenge sikkerhetskrav og for å være 
kompatibelt med våre sykkelstativ fra Thule.

VENDBAR BAGASJEROMSMATTE

Hold bagasjerommet rent og fritt for smuss og riper. Denne vanntette 
og vendbare matten er designet for å passe perfekt på det stedet 

som trenger mest beskyttelse.

THULE SYKKELSTATIV – EASYFOLD

Sykkelstativet fra Thule er sertifisert av Honda, har plass til to sykler og er enkelt å 
montere. Det har tiltfunksjon for enkel tilgang til bagasjerommet, og det har også 

tyverisikring. Det leveres med 13-pinners kontakt.

Lev livet til det fulle, og få størst mulig glede av din Honda e.

TRANSPORT

*Det kan finnes bruksbegrensninger, kontakt forhandleren din for mer informasjon.
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NETTBRETTHOLDER

Denne nettbrettholderen med 
nakkestøttefeste passer til alle nettbrett 

mellom 7 og 11,6 tommer. Den kan tiltes og 
justeres for å oppnå best mulig vinkel.

KLESHENGERSETT

Beskytt klærne mot rynker med dette 
kleshengersettet. Det monteres på 

nakkestøtten, slik at du kan henge opp 
frakken, jakken eller dressen din.

ELEGANCE GULVMATTER

Disse elegante og komfortable gulvmattene 
har et Honda e-merke. Settet inneholder 

front- og bakmatter.

BRONSEFARGET INTERIØRPANELSETT

Gjør kupeen litt mer personlig ved å montere disse 
interiørpanelene som erstatter standardpanelene. Topplaget er 

bronsefarget og har struktur.

INTERIØR OG KOMFORT

DØRTERSKELLISTER MED BELYSNING*

Disse dørterskellistene er laget i matt svart anodisert 
aluminium og har en blå belyst Honda e-logo. De 

beskytter dørterskelen mot merker og riper. Inkluderer: 

Dørterskellister med belysning til fordørene.

KONSOLLBELYSNING*

Ved hjelp av diskret interiørbelysning blir 
konsollområdet belyst – slik at bilens interiør 

får en myk og kjølig glød.

BARNESETE

Hondas originale barneseter gir overlegen 
beskyttelse av barn opptil 12 år med to 
monteringsalternativer – ISOFIX eller 

trepunktsbelte.

*Konsollbelysning og dørterskellister med belysning er også tilgjengelig som en belysningspakke.
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SKINNPUTESETT – MIDNIGHT BLACK

Dette settet med to premiumputer supplerer 
kvalitetsfølelsen fra det skreddersydde skinnet.

SKINNPUTESETT – DARK BROWN

Dette settet med to premiumputer supplerer 
kvalitetsfølelsen fra det skreddersydde skinnet.

SKREDDERSYDD 
SKINNINTERIØR

Hva er bedre enn et skreddersydd skinninteriør? 

Premiuminteriøret – en kombinasjon av nappaskinn og grått 
stoff – dekker frontsetene og de fire armlenene i dørene. 

Bak er nakkestøttene utstyrt med nappaskinn.

Dette originale interiøret leveres med Hondas velkjente 
kvalitet, slitestyrke og premium-finish.

SKINNINTERIØR – DARK BROWN

SKINNINTERIØR – MIDNIGHT BLACK 17 18



HONDA POWER CHARGER

Honda Power Charger gir en ladekapasitet på opptil 22 kW trefase og 7,4 kW enfase for raskere lading hjemme. Finnes i tre varianter 
–Honda Power Charger, S og S+ – med og uten deksel (avhengig av lovgivningen i det aktuelle landet). Også tilgjengelig: MID- og 

M&E-godkjente modeller for fakturering. Med Honda Power Charger kan du lade din Honda e til 100 prosent på 4,1 timer*, forutsatt 32 A 
tilførsel, noe som er betydelig raskere enn fra en vanlig stikkontakt.

LADETILBEHØR

BESKYTTELSESFILM TIL LADEPORTEN

Filmen beskytter ladeporten på bilens panser mot 
riper under lading.

DEKSEL TIL LADEPORT

Dette svarte dekselet, som er laget av mykt og 
vannavstøtende materiale, beskytter ladeporten når du 
lader i krevende forhold. Det leveres med en veske, slik 

at det kan oppbevares når det ikke er i bruk.

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

Bærbart elbil tilleggsutstyr (P-EVSE)  
for lading av bil fra strømnettet. Leveres  

med oppbevaringsveske.

MODE 3-KABEL (GUN-TO-GUN)

Ladekabel for å koble bilen til en Honda 
Power Charger eller offentlig ladestasjon 
(finnes i modeller med enfase og trefase). 

Leveres med oppbevaringsveske.

*Varigheten beregnes fra ladelampen lyser i dashbordet.

STOLPE

Honda Power Charger kan konfigureres på en 
rekke måter. Den kan monteres på en stolpe 

av rustfritt kvalitetsstål, som er tilgjengelig i tre 
varianter (enkelmontering, dobbelmontering 

rygg-mot-rygg eller dobbelmontering på trekantet 
sokkel for sidestilte parkeringsplasser).
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BESTILLING
Skreddersy din Honda e med originalt Honda-tilbehør som er designet 
og utviklet etter de samme strenge standardene som alle produkter fra 

Honda. Derfor er de slitesterke – og de passer garantert. Du trenger 
bare å velge det som passer for deg.
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INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE

Belysningspakke

Inkluderer: Dørterskellister med 
belysning
og konsollbelysning.

Konsollbelysning

Dørterskellister med belysning

Dørterskellister

Bronsefarget interiørpanelsett
(med automatisk parkering)
Bronsefarget interiørpanelsett
(uten automatisk parkering)

Elegance gulvmatter

Gummimatter foran med  
buet kant
Gummimatter bak med buet kant

Nettbrettholdersett

Kleshengersett

INTERIOR & COMFORT

BESKRIVELSE

Skinninteriør – Dark Brown

Skinninteriør –
Midnight Black

Skinnputesett – Dark Brown

Skinnputesett –
Midnight Black

Barnesete G0 Baby-Safe 
I-størrelse

Baby-safe I-størrelse base

Barnesete G1 Tryfix I-størrelse

Barnesete gruppe 2/3 Kidfix
XP BOOSTER

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE

U.R.B.A.N. pakke – svart

Inkluderer: Dørterskellister, 
støtfanger-
lister og sidelister

U.R.B.A.N. pakke – svart og blå

Inkluderer: Dørterskellister, 
støtfanger-
lister og sidelister

Klistermerkesett

CMS-deksel – blått

CMS-deksel – nordisk sølv

Grilldekor foran og bak
– blå

Grilldekor foran og bak
– nordisk sølv

A-stolpedekor – blå

A-stolpedekor – nordisk sølv

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE

Nedre spoiler foran – blå

Nedre spoiler foran – svart

LETTMETALLFELGER

BESKRIVELSE

E1701FR 17" lettmetallfelg blå – foran
E1701RR 17" lettmetallfelg blå – bak
E7701 17" sett med lettmetallfelger

E1702FR 17" lettmetallfelg
Gunpowder Black – foran
E1702RR 17" lettmetallfelg
Gunpowder Black – bak
E7702 17" lettmetallfelgsett

Hjulkapsler – svarte
Hjulkapsler – krom
Hjulmuttere – krom
Hjulmuttere – svarte
Hjulmuttere til 16" – lav type

Skreddersy din Honda e med originalt tilbehør.

BESTILLING

Med forbehold om endringer av delenumre og innhold.
Kontakt din Honda-forhandler for oppdatert informasjon.23 24



           

LADING

BESKRIVELSE

Mode 2 ladekabel (P-EVSE)

10 A TYPE E/G 90° EU
10 A Storbritannia
10 A TYPE E/F 180° Norge

Mode 2 ladekabel (P-EVSE)

8 A Sveits
8 A Italia

Mode 2 ladekabel (P-EVSE)

6 A Danmark

Mode 3 ladekabel (enfase)  
– 5 m
Mode 3 ladekabel (trefase)  
– 6,5 m

Honda Power Charger
Honda Power Charger
med deksel

Honda Power Charger S
Honda Power Charger S
med deksel
Honda Power Charger S (MID)
Honda Power Charger S (M&E)

Honda Power Charger S+
Honda Power Charger S+
med deksel
Honda Power Charger S+ (MID)
Honda Power Charger S+ (M&E

LADING

BESKRIVELSE

Stolpe enkel (til én lader)
Stolpe dobbel (til to ladere
rygg-mot-rygg)
Stolpe trekant (for to ladere
ved siden av hverandre)

Beskyttelsesfilm til ladeport

Deksel til ladeport

BESKYTTELSE OG SIKKERHET

BESKRIVELSE

Beskyttelsespakke

Inkluderer: Bagasjeromsmatte, 
fremre og
bakre gummimatter

Utvidet beskyttelsespakke
Inkluderer: Bagasjeromsmatte, 
fremre og bakre
gummimatter, ladeportdeksel
og beskyttelsesfilm til ladeport

Støtfangerlister svarte og blå
(sett foran og bak)

Støtfangerlister svarte
(sett foran og bak)

Sidelister – svarte og blå

Sidelister – svarte

Skvettlapper foran og bak

Frontrutetrekk

TRANSPORT

BESKRIVELSE

Thule sykkelstativ – EasyFold

Thule sykkelstativ – Coach

Avtakbart sykkelstativ-
feste med 13-pinners
tilhengerkabel

Vendbar bagasjeromsmatte

 

Med forbehold om endringer av delenumre og innhold.
Kontakt din Honda-forhandler for oppdatert informasjon.25 26



Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment til 
generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side overfor 

andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. Selgeren 
kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  

Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no

THHEHACE20NO

Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. Ikke 
kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn, eller resirkuler meg.


