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LIVET ER 
FULD AF 

MULIGHEDER

Hondas originale tilbehør er designet 

og konstrueret efter samme strenge 

standarder som hver eneste Honda.

Derfor er det holdbart og passer 

perfekt. Du skal bare vælge, hvad der 

er rigtigt for din Honda e.
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DØRTRINSLISTER

Disse dørtrinslister giver din bil et personligt præg, 

mens dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De 

er fremstillet i skinnende sort aluminium og har også 

et iøjnefaldende Honda e-logo. Sættet indeholder: 

Beskyttelseslister til for- og bag.

BESKYTTELSESLISTER TIL FOR- OG BAGKOFANGER

Disse beskyttelseslister til for- og bagkofangeren giver bilen 

et æstetisk tiltalende udseende og har en beskyttende 

funktion. Med skinnende sort finish.

BESKYTTELSESLISTER TIL SIDERNE

Disse sidebeskyttelseslister ser godt ud og har 

en beskyttende funktion. De er lavet af et slagfast 

materiale med en skinnende sort finish.

U.R.B.A.N.-PAKKE – BLACK 

Denne pakke giver Honda e en elegant fremtoning. Pyntelisterne 

rundt om bilen tilbyder ekstra beskyttelse og er en reference til Urban 

EV-konceptet. Pakken indeholder: Dørtrinslister, beskyttelseslister 

til for- og bagkofanger og beskyttelseslister til siderne. Disse dele fås 

også som individuelt tilbehør.

Honda e har en sporty stil, som du kan gøre 

endnu bedre med vores spændende udvalg af 

sport- og designvalgmuligheder.

SPORT & DESIGN

Billederne viser 17" alufælgene E1702FR og E1702RR, som er ekstraudstyr. 03 04



BESKYTTELSESLISTER TIL FOR- OG BAGKOFANGER

Disse beskyttelseslister til for- og bagkofangeren giver bilen 

et æstetisk tiltalende udseende og har en beskyttende 

funktion. Med finish i skinnende sort og med blå accentstribe.

BESKYTTELSESLISTER TIL SIDERNE

Disse sidebeskyttelseslister ser godt ud og har 

en beskyttende funktion. De er lavet af et slagfast 

materiale, som har en skinnende sort finish med 

en blå accentstribe.

Denne pakke giver Honda e en elegant fremtoning. Beskyttelseslisterne 

med blå detaljer tilbyder ekstra beskyttelse og er en reference til Urban 

EV-konceptet. Pakken indeholder: Dørtrinslister, beskyttelseslister til for- 

og bagkofanger og beskyttelseslister til siderne. Disse dele fås også som 

individuelt tilbehør.

U.R.B.A.N.-PAKKE – BLACK & BLUE 

DØRTRINSLISTER

Disse dørtrinslister giver din bil et personligt præg, 

mens dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De 

er fremstillet i skinnende sort aluminium og har også 

et iøjnefaldende Honda e-logo. Sættet indeholder: 

Beskyttelseslister til for- og bag.

Billederne viser 17" alufælgene E1701FR og E1701RR, som er ekstraudstyr. 05 06



CMS-KAPPE NORDIC SILVER

Denne CMS-kappe (spejlsystem med kamera) erstatter 

den standardmæssige CMS-kappe. Sølvfarven giver 

din Honda e en ekstra stilfuld fremtoning.

KLISTERMÆRKESÆT

Dette sorte klistermærkesæt giver din Honda e en sporty men stilfuld fremtoning. 

Sættes på frontklap og bagklap.

CMS-KAPPE BLUE

Denne CMS-kappe (spejlsystem med kamera) erstatter den 

standardmæssige CMS-kappe. Den blå farve understreger Honda e’s 

DNA og giver den et mere legende udseende.

PYNTELISTER TIL FRONTGRILL OG BAGKLAP NORDIC SILVER

Giv frontgrill og bagklap på din Honda e en ekstra stilfuld fremtoning.  

Disse pyntelister passer perfekt ind i bilens slanke design.

PYNTELISTER TIL FRONTGRILL OG BAGKLAP BLUE

Giv frontgrill og bagklap på din Honda e en ekstra stilfuld fremtoning.  

Disse pyntelister passer perfekt ind i bilens slanke design og giver den et  

mere legende udtryk.

07 08



FORRESTE UNDERSPOILER BLUE

Denne spoiler giver bilens front et sporty og 

legende vintageudseende.

A-STOLPE-DEKORATION NORDIC SILVER

Denne A-stolpe-pynteliste erstatter den almindelige A-stolpe. Sølvfarven giver 

din Honda e en ekstra stilfuld fremtoning.

A-STOLPE-DEKORATION BLUE

Denne A-stolpe-pynteliste erstatter den almindelige A-stolpe. Den blå farve 

understreger Honda e’s DNA og giver den et mere legende udseende.

FORRESTE UNDERSPOILER BLACK

Denne spoiler giver bilens front et sporty 

vintageudseende.
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17" ALUFÆLG BLUE

17" alufælgene E1701FR og E1701RR har 

Gunpowder Black-åbninger, diamantskåret 

A-overflade og blå fælgkant.

17" ALUFÆLGE GUNPOWDER BLACK

17" alufælgene E1702FR og E1702RR har 

Gunpowder Black-åbninger og en diamantskåret 

A-overflade.

17" ALUFÆLG VINTERHJUL

17" Alufælge vinterhjul som er  

fuld lakeret i Titan Silver.

STÆNKLAPPER FOR OG BAG

Beskyt din bil mod snavs og sten med 

disse diskrete stænklapper. De giver 

en fantastisk beskyttelse på lang sigt. 

Sættet indeholder fire dele.

FORRUDEDÆKKEN

Dette forrudedækken er et skjold mod vind og vejr og vil også beskytte spejlkameraerne og forreste sideruder mod barsk vejr,  

når din bil er parkeret udenfor. Det er udstyret med Honda e-logoet.

STOR BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakke tilbyder din Honda 

e maksimal beskyttelse. Pakken 

indeholder: Vendbar bagagerumsmåtte, 

gummimåtter for og bag, betræk til 

ladeport og beskyttelsesfilm til ladeport.

BESKYTTELSESPAKKE

Denne pakke tilbyder din Honda e en enestående 

beskyttelse. Pakken indeholder: Vendbar 

bagagerumsmåtte, gummimåtter for og bag.

En række tilbehør, som er udviklet til at 

beskytte dig og din Honda e.

BESKYTTELSE 
& SIKKERHED
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VINTERDÆK & 
-FÆLGE

Få et godt vejgreb til vinter med vores udvalg af 

vinterdæk. De er specialdesignet til at give et 

uovertruffent vejgreb ved temperaturer på under 7 °C, 

hvilket optimerer bilens manøvredygtighed, samtidig 

med at bremselængden minimeres.

Vinterdæk giver en mere behagelig køreoplevelse 

og mindsker endda vejstøj. Derfor skal du sørge 

for, at du er klar til vinteren og bede din forhandler 

om mere information om Hondas originale 

vinterdæk og -fælge.



MONTERINGSBESLAG TIL AFTAGELIG CYKELHOLDER  
MED 13-BENET EL-STIK*

Dette monteringssæt til cykelholderen indeholder et 13-benet el-stik og er den 

perfekte løsning, hvis du planlægger en cykeltur. Beslaget til cykelholderen er 

nemt at håndtere, overholder Hondas strenge sikkerhedsregler og passer  

til vores cykelholdere fra Thule.

VENDBAR BAGAGERUMSMÅTTE

Hold bagagerummet rent og fri for snavs og ridser. Denne vandtætte, vendbare 

bagagerumsmåtte er udformet til at passe perfekt i det område, der har mest 

brug for beskyttelse.

CYKELHOLDER FRA THULE – EASYFOLD

Denne cykelholder fra Thule er certificeret af Honda, har plads til to cykler og er nem 

at montere. Den har en vippefunktion, så der er nem adgang til bagagerummet, og et 

tyverisikringssystem. Den leveres med et 13-benet stik.

Få mest muligt ud af livet og din Honda e.

TRANSPORT

* Der kan være anvendelsesbegrænsninger. Kontakt din Honda-forhandler for at få nærmere oplysninger.

13 14



TABLETHOLDERSÆT

Denne tabletholder, som monteres på nakkestøtten, 

passer til tabletter, der måler mellem 7 og 11,6 tommer. 

Den har en smart vippefunktion, så den kan indstilles til 

den bedste visningsposition.

KLÆDEBØJLESÆT

Sørg for at holde tøjet pænt og krølfrit med 

dette klædebøjlesæt. Det passer nemt til det 

medfølgende nakkestøttebeslag, så du kan hænge 

din overfrakke, din jakke eller dit jakkesæt op.

ELEGANCE-BUNDMÅTTER

Disse elegante og behagelige tilpassede 

bundmåtter er udsmykket med et flot 

Honda e-emblem. Sættet indeholder 

både for- og bagmåtter.

INTERIØRPANELSÆT BRONZE

Gør interiøret lidt mere individuelt ved at montere disse attraktive 

interiørpaneler, der erstatter standardpanelerne. Det øverste lag 

har en bronzefarvet strukturoverflade.

INTERIØR & KOMFORT

DØRTRINSLISTER MED LYS*

Disse dørtrinslister med lys, som er udformet i matsort 

anodiseret aluminium og har et blåt, oplyst Honda e-logo, 

beskytter det indvendige dørtrin mod mærker og ridser. 

Omfatter: Frontbeskyttelsespaneler med lys.

KONSOLBELYSNING*

Ved at tilføje diskret interiørbelysning bliver 

konsolområdet oplyst – hvilket giver bilens 

interiør en blid og kølig glød.

BARNESTOL

Hondas originale barnestole tilbyder 

uovertruffen beskyttelse af dit barn fra fødslen 

og op til 12 år med to installationsmuligheder 

– ISOFIX eller 3-punktssele.

* Konsolbelysningen og dørtrinslisterne med lys fås også som en belysningspakke.
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LÆDERPUDESÆT – MIDNIGHT BLACK

Dette sæt med 2 premiumpuder giver det 

skræddersyede læderindtræk en  

komplet kvalitetsfølelse.

LÆDERPUDESÆT – DARK BROWN

Dette sæt med 2 premiumpuder giver det 

skræddersyede læderindtræk en komplet 

kvalitetsfølelse. PERSONLIGT 
LÆDERINDTRÆK

Hvad er bedre end et skræddersyet læderinteriør? 

Dette premiumindtræk – en kombination af nappalæder og gråt stof 

– dækker forsæderne og de 4 dørarmlæn. I bagsædeområdet er 

nakkestøtten betrukket med nappalæder.

Dette originale indtræk har Hondas indbyggede produktionskvalitet, 

slidstyrke og premiumfinish.

LÆDERINDTRÆK – DARK BROWN

LÆDERINDTRÆK – MIDNIGHT BLACK 17 18



HONDA POWER CHARGER

Honda Power Charger tilbyder en ladekapacitet på op til 22 kW trefaset og 7,4 kW enfaset, hvilket gør opladning hurtigere derhjemme. 

Der er tre varianter: Honda Power Charger, S og S+ med og uden lukkere (afhængigt af landets lovgivning). Derudover fås: MID- og M&E-

kompatible varianter til faktureringsformål. Honda Power Charger gør det muligt for Honda e-ejere at oplade batteriet 100 % på 4,1 time* 

væsentligt hurtigere end et almindeligt vægudtag, forudsat at det er et 32 A-udtag.

OPLADNINGSDELE

BESKYTTELSESFILM TIL LADEPORT

Denne film beskytter ladeporten på bilens motorhjelm og forhindrer 

ridser og buler under opladning.

BETRÆK TIL LADEPORT

Dette sorte betræk, som er fremstillet af blødt, vandfast 

materiale, beskytter opladningsområdet ved opladning i barske 

vejrforhold. Der medfølger også en pose til opbevaring af 

betrækket, når det ikke er i brug.

MODE 2-KABEL (P-EVSE)

Kabel (Portable Electric Vehicle Supply – P-EVSE) 

til opladning af køretøjet fra forsyningsnettet. En 

beskyttende opbevaringspose medfølger.

MODE 3-KABEL (GUN-TO-GUN)

Ladekabel til tilslutning af køretøjet 

til en Honda Power Charger eller 

offentlig oplader (fås i en 1-faset eller 

3-faset udgave). En beskyttende 

opbevaringspose medfølger.

*Tiden er beregnet ud fra ladebehov når ladeindikator tænder på instrumentbordet.

STANDER

Honda Power Charger muliggør flere 

opstillingsmuligheder. Den kan monteres på 

en rustfri stålstander af høj kvalitet, som fås i 3 

udgaver (enkeltmontering, dobbeltmontering ryg 

mod ryg eller dobbeltmontering på en trekantet 

sokkel til sidestillede parkeringspladser).
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BESTILLING

Gør din Honda e personlig med Hondas originale tilbehør, som er 

designet og konstrueret efter samme strenge standarder som hver 

eneste Honda. Derfor er det holdbart og passer perfekt. Du skal bare 

vælge det, der passer til dig.
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INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE

Belysningspakke

Omfatter: Dørtrinsliste med lys
Beskyttelseslister og 
konsolbelysning

Konsolbelysning

Dørtrinslister med lys

Dørtrinslister

Interiørpanelsæt Bronze
(med automatisk parkering)
Interiørpanelsæt Bronze
(uden automatisk parkering)

Elegance-bundmåtter

Gummimåtter med kant til brug 
foran
Gummimåtter med kant til brug 
bagi

Tabletholdersæt

Klædebøjlesæt

INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE

Læderindtræk – Dark Brown

Læderindtræk –
Midnight Black

Læderpudesæt – Dark Brown

Læderpudesæt –
Midnight Black

Barnestol G0 Baby-Safe I-Size

Baby-safe I-Size Base

Barnestol G1 Tryfix I-Size

Barnestolsgruppe 2/3 Kidfix
XP BOOSTER

SPORT & DESIGN

BESKRIVELSE

U.R.B.A.N.-pakke – Black 
Omfatter: Dørtrinslister, 
beskyttelseslister til 
for- og bagkofanger og 
sidebeskyttelseslister

U.R.B.A.N.-pakke – Black & Blue 
Omfatter: Dørtrinslister, 
beskyttelseslister til 
for- og bagkofanger og 
sidebeskyttelseslister

Klistermærkesæt

CMS-kappe – Blue

CMS-kappe – Nordic Silver

Pyntelister til frontgrill og 
bagklap – Blue

Pyntelister til frontgrill og 
bagklap – Nordic Silver

A-stolpe-dekoration – Blue

A-stolpe-dekoration – Nordic 
Silver

SPORT & DESIGN

BESKRIVELSE

Forreste underspoiler – Blue

Forreste underspoiler – Black

ALUFÆLGE

BESKRIVELSE

E1701FR 17" alufælg Blue – for
E1701RR 17" alufælg Blue – bag
E7701 17" alufælgsæt

E1702FR 17" alufælg
Gunpowder Black – for
E1702RR 17" alufælg
Gunpowder Black – bag
E7702 17" alufælgsæt

Hjulkapsler – Black
Hjulkapsler – Chrome
Hjulmøtrikker – Chrome
Hjulmøtrikker – Black
Hjulmøtrikker til 16" – lav type

Gør din Honde e personlig med originalt tilbehør.

BESTILLING

Reservedelsnumre og indhold kan ændres.
Kontakt din Honda-forhandler for at få nærmere oplysninger.23 24



           

OPLADNING

BESKRIVELSE

Mode 2-ladekabel (P-EVSE)

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

Mode 2-ladekabel (P-EVSE)

8A Schweiz
8A Italien

Mode 2-ladekabel (P-EVSE)

6A Danmark

Mode 3-ladekabel (1-faset) – 5 m

Mode 3-ladekabel (3-faset) – 
6,5 m

Honda Power Charger

Honda Power Charger S
Honda Power Charger S (MID)

Honda Power Charger S+
Honda Power Charger S+ (MID)

OPLADNING

BESKRIVELSE

Stander enkelt (til 1 oplader)
Stander dobbelt (til 2 opladere
ryg mod ryg)
Stander trekant (til 2 opladere
ved siden af hinanden)

Beskyttelsesfilm til ladeport

Betræk til ladeport

BESKYTTELSE & SIKKERHED

BESKRIVELSE

Beskyttelsespakke

Omfatter: Bagagerumsmåtte,
gummimåtter for og bag

Stor beskyttelsespakke
Omfatter: Bagagerumsmåtte, 
gummimåtter
for og bag, betræk til ladeport
og beskyttelsesfilm til ladeport

Beskyttelseslister til for- og 
bagkofanger Black & Blue
(sæt med forreste og bagerste)

Beskyttelseslister til for- og 
bagkofanger Black
(sæt med forreste og bagerste)

Beskyttelseslister til siderne – 
Black & Blue

Beskyttelseslister til siderne 
– Black

Stænklapper for og bag

Forrudedækken

TRANSPORT

BESKRIVELSE

Thule-cykelholder – EasyFold

Thule-cykelholder – Coach

Monteringsbeslag til aftagelig 
cykelholder med 13-benet el-stik

Vendbar bagagerumsmåtte

 

Reservedelsnumre og indhold kan ændres.
Kontakt din Honda-forhandler for at få nærmere oplysninger.25 26



Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de 
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne 
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, 

der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i 
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt 

funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner. 

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk

Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.  
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.
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