
Aceste specificaţii nu se referă la niciun produs, în mod particular, care este furnizat sau oferit spre vânzare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv pretul și culorile modelelor, cu sau fără notificare prealabilă, la momentul pe care el îl 
considerã potrivit. Pot fi incluse modificări majore sau minore. Sunt însă depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea in formaţiilor prezentate în acest catalog. Prezenta publicaţie nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a 

Societăţii. Toate vânzările sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite de către reprezentant, copii ale acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar 
broşurile sunt pregătite şi produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau, în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări.  Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu 

reprezentantul dealerului, în special dacă materialele prezentate influenţează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.

Șos. București-Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park, 077190, Voluntari, Judeţul Ilfov, Romania

Te rugăm nu arunca pe jos.
Oferă acest catalog unui prieten sau reciclează-l. 
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PACHETUL U.R.B.A.N. -  NEGRU

Accentuează latura sportivă a Honda e cu gama

noastră captivantă de opţiuni sport și de design.

SPORT & DESIGN

 Imaginea include jante de aliaj 17" E1702FR și E1702RR opţional.

ORNAMENTE PRAG UŞĂ

Aceste ornamente adaugă o notă personală mașinii 

tale, protejând în același timp pragurile ușilor de urme

și zgârieturi. Sunt fabricate din aluminiu negru 

strălucitor şi încorporează logo Honda e.

Setul include: Ornamente faţă şi spate.

BANDOURI BARĂ DE PROTECŢIE FAŢĂ ŞI SPATE

Pe lângă funcţia lor de protecţie,

aceste bandouri adaugă un accent estetic plăcut.

Sunt finisate în negru strălucitor.

BANDOURI LATERALE

Aceste bandouri laterale arată excelent și au 

funcţie de protecţie. Sunt confecţionate dintr-

un material rezistent la impact finisat în negru 

strălucitor, oferind o protecţie completă pentru 

mașina ta.

Acest pachet adaugă un accent elegant modelului tău Honda e. Bandourile din jurul 

mașinii oferă o protecţie suplimentară și sunt o referinţă pentru Conceptul Urban EV.

Pachetul include: Bandouri uşă, bandouri bară de protecţie şi bandouri laterale.

Pachetul U.R.B.A.N. este disponibil şi în varianta Negru cu accent Albastru.

Elemente disponibile și ca opţiuni individuale.
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BANDOURI BARĂ DE PROTECŢIE FAŢĂ ŞI SPATE

Pe lângă funcţia lor de protecţie,

aceste bandouri cu accente albastre adaugă un efect 

estetic plăcut.

BANDOURI LATERALE

Aceste bandouri laterale arată excelent și au funcţie 

de protecţie. Sunt confecţionate dintr-un material 

rezistent la impact finisat în negru strălucitor, cu 

accente albastre. 

Acest pachet adaugă o notă elegantă modelului tău Honda e, cu accente albastre ce 

fac referire la Conceptul URBAN EV.   

Pachetul include: Bandouri uşă, bandouri bară de protecţie şi bandouri laterale. 

Elemente disponibile și ca opţiuni individuale.

PACHETUL U.R.B.A.N. -  NEGRU & ALBASTRU

ORNAMENTE PRAG UŞĂ

Aceste ornamente adaugă o notă personală mașinii tale, 

protejând în același timp pragurile ușilor de urme

și zgârieturi. Sunt fabricate din aluminiu negru cu accente 

albastre şi încorporează logo Honda e.

Setul include: Ornamente faţă şi spate.

Images include optional 17" E1701FR and E1701RR alloy wheels. 05 06



CAPAC CMS NORDIC SILVER

Acest capac CMS (Camera Mirror System)

înlocuiește capacul standard CMS. Culoarea

argintie adaugă un detaliu elegant maşinii.

SET STICKERE

Acest set negru de autocolante oferă modelului tău Honda e o notă sportivă și elegantă.

Aplicat pe capotă și hayon.

CAPAC CMS ALBASTRU

Acest capac CMS (Camera Mirror System) înlocuiește capacul 

standard CMS. Culoarea albastră accentuează ADN-ul mașinii    

Honda e, oferindu-i un aspect mai jucăuș.

DECORAȚIUNI NORDIC SILVER GRILĂ FAȚĂ & SPATE

Adaugă și mai mult stil grilelor tale. Aceste decoraţiuni se potrivesc perfect cu 

designul elegant al mașinii.

DECORAȚIUNI ALBASTRE GRILĂ FAȚĂ & SPATE

Adaugă și mai mult stil grilelor tale. Aceste decoraţiuni se potrivesc perfect cu 

designul jucăuș al mașinii.
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SPOILER FAŢĂ ALBASTRU

Acest spoiler adaugă o notă sportivă, jucăușă și 

retro în zona frontală a mașinii.

ORNAMENT NORDIC SILVER  PENTRU STÂLP 

Acest ornament pentru stâlp îl înlocuiește pe cel standard.

Culoarea argintie adaugă un accent mai elegant maşinii.

ORNAMENT ALBASTRU  PENTRU STÂLP 

Acest ornament pentru stâlp îl înlocuiește pe cel standard.

Culoarea argintie adaugă un accent mai jucăuș maşinii.

SPOILER FAŢĂ NEGRU

Acest spoiler adaugă o notă sportivă retro în

zona frontală a mașinii.
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JANTE DIN ALIAJ ALBASTRU DE 17"

Jantele de 17" E1701FR and E1701RR au spiţe

Gunpowder Black, tăietură în formă de diamant

cu suprafaţă de tip A şi margine exterioară 

albastră.

JANTE DIN ALIAJ GUNPOWDER BLACK DE 17" 

Jantele de 17" E1702FR şi E1702RR

au spiţe Gunpowder Black şi tăietură

în formă de diamant cu suprafaţă de tip A.

ROȚI DE IARNĂ DIN ALIAJ 17"

Jantetele de iarnă de 17" E1703FR și E1703RR 

sunt vopsite integral în Titan Silver.

PROTECȚII NOROI FAȚĂ ȘI SPATE

Protejează-ţi mașina împotriva murdăriei și a

pietrelor cu aceste bavete subţiri de noroi.

Ele sunt o dotare excelentă de protecţie pe

termen lung. Setul conţine 4 bucăţi.

PRELATĂ PARBRIZ

Această prelată pentru parbriz acţionează ca un scut împotriva intemperiilor, protejând de asemenea oglinzile și geamurile laterale de vremea rea, atunci când 

mașina este parcată afară. Are imprimat logo-ul Honda e.

PACHET EXTINS DE PROTECŢIE

Acest pachet conferă protecţie maximă maşinii tale. 

Pachetul include:  Protecţie portbagaj reversibilă,

covoraşe din cauciuc faţă şi spate, husă pentru portul 

de încărcare şi bandă pentru protecţia portului de 

încărcare.

PACHET PROTECȚIE

Acest pachet conferă protecţie zi de zi maşinii tale.  

Pachetul include:  Protecţie portbagaj reversibilă,

covoraşe din cauciuc faţă şi spate.

Accesorii special concepute pentru a te proteja 

pe tine și pe mașina ta.

PROTECȚIE 
& SIGURANȚĂ

11 12

ANVELOPE ȘI JANTE 
DE IARNĂ 

Înfruntă iarna cu gama de anvelope pentru iarnă. 

Acestea sunt concepute special pentru a asigura o 

aderenţă superioară la temperaturi sub 7° C, ceea ce 

optimizează manevrarea mașinii, reducând în același 

timp distanţele de oprire. Anvelopele de iarnă oferă o 

experienţă de conducere mai confortabilă, reducând 

chiar și zgomotul de rulaj. Așadar, asigură-te că ești 

pregătit pentru iarnă și consultă-te cu dealerul tău

pentru mai multe informaţii despre anvelopele și 

jantele originale de iarnă Honda.



CÂRLIG DE REMORCARE DETAȘABIL CU MUFĂ DE 13 PINI*

Acest kit pentru suportul de biciclete are priză în 13 pini

şi oferă soluţia perfectă dacă planifici o călătorie cu bicicleta.

Suportul de biciclete este ușor de instalat, respectă reglementările

stricte de securitate Honda și este compatibil cu suporturile Thule.

De asemenea, este disponibil şi un suport separat pentru biciclete

PROTECŢIE PORTBAGAJ REVERSIBILĂ

Păstrează zona portbagajului curată și ferită de murdărie și zgârieturi.

Acest covor impermeabil şi reversibil este proiectat să se potrivească

perfect în zona care are nevoie de cea mai mare protecţie.

SUPORT DE BICICLETĂ SPATE THULE – EASYFOLD

Acest suport de biciclete Thule, certificat de Honda, poate

transporta două biciclete și este ușor de instalat. Dispune de

o funcţie de înclinare pentru un acces facil la portbagaj și de

un sistem de blocare antifurt. 

Este echipat cu un conector cu 13 pini.

Bucură-te la maxim de viaţă și de a ta Honda e.

TRANSPORT

* Se pot aplica restricţii de utilizare; contactează dealerul tău Honda pentru mai multe informaţii.
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KIT SUPORT TABLETĂ 

Acest suport pentru tabletă, cu bază pentru tetiere,

se potrivește cu orice tabletă cu dimensiuni variind

de la 7” la 11.6”. Este prevazut cu mecanism de

înclinare, pentru a fi setat în cea mai bună poziţie

de vizionare.

KIT UMERAȘ HAINE

Acest kit de umeraș, incluzând suportul pentru tetiere, 

se atașează ușor pe spatele scaunului. Îţi va permite să 

îţi agăţaţi paltonul, jacheta sau costumul

COVORAȘE ELEGANCE 

Aceste covoare elegante și confortabile

tip mochetă au o emblema Honda e. 

Include: covorașe faţă și spate.

SET ORNAMENTE INTERIOARE BRONZ

Creează-ţi spaţiul personalizat, încadrând aceste ornamente 

interioare atractive care le înlocuiesc pe cele standard. Stratul 

superior este finisat pe o suprafaţă structurată de culoare bronz.

INTERIOR & CONFORT

ORNAMENTE ILUMINATE PRAG UŞĂ*

Fabricate din aluminiu anodizat negru mat,

cu logo Honda e iluminat albastru, aceste ornamente

protejează pragul ușii de urme și zgârieturi.  

Include: ornamente iluminate faţă.

ILUMINARE CONSOLĂ*

Prin adăugarea acestei lumini interioare subtile,

zona consolei devine iluminată - oferind o strălucire

elegantă și atrăgătoare interiorului mașinii tale.

SCAUN COPII

Scaunele originale Honda de copii oferă

o protecţie superioară pentru copilul tău, de la 

nou-născuţi până la 12 ani. Există două opţiuni de 

instalare: Sistemul ISOFIX sau fixarea centurii de

siguranţă în 3 puncte.

*Opţiunile iluminare consolă şi ornamente prag iluminate sunt disponibile în Pachetul Iluminare
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SET PERNE DIN PIELE - MIDNIGHT BLACK

Acest set de 2 perne premium completează senzaţia 

de calitate.

SET PERNE DIN PIELE - DARK BROWN

Acest set de 2 perne premium completează 

senzaţia de calitate.
PERSONALIZAREA

TAPIȚERIEI
DIN PIELE

 Ce ar putea fi mai bun decât un interior din piele la comandă?

Această tapiţerie premium - o combinaţie de piele nappa și material

textil gri - acoperă scaunele din faţă și cele 4 cotiere pentru uși.

În zona din spate, tetiera este prevăzută cu piele nappa.

Această tapiţerie autentică este garantată de calitatea de producţie

integrată Honda, durabilitatea și finisarea premium.

TAPIŢERIE DIN PIELE - DARK BROWN

TAPIŢERIE DIN PIELE - MIDNIGHT BLACK 17 18



ÎNCĂRCĂTOR HONDA POWER CHARGER

Încărcătorul Honda oferă o capacitate de încărcare de până la 22kW trifazat și 7.4kW monofazat pentru o încărcare mai rapidă acasă.

Există trei variante disponibile, încărcătorul Honda, S și S+, cu sau fără clapetă de protecţie (în funcţie de legislaţia din ţară).

De asemenea, sunt disponibile: variante compatibile MID și M&E în scopuri de facturare. Încărcătorul Honda permite proprietarilor 

Honda e să încarce 100% în 4,1 ore*, presupunând o alimentare de 32A, semnificativ mai rapid decât încărcarea de la o priză standard.

ARTICOLE PENTRU ÎNCĂRCARE

BANDĂ PROTECŢIE PORT DE ÎNCĂRCARE

Această bandă protejează portul de încărcare

amplasat pe capota mașinii și va evita

zgârieturile în timpul încărcării.

CABLU MODE 2 (P-EVSE) 
Echipament portabil de alimentare electrică (P-EVSE) 

pentru încărcarea de la reţea. Include şi o husă 

pentru depozitare.

CABLU MODE 3 (GUN-TO-GUN) 
Cablu de încărcare pentru a conecta vehiculul la 

un încărcător Honda sau la un încărcător public 

(sunt disponibile variante cu o fază și 3 faze). 

Include şi o husă pentru depozitare.

*Durata calculată de la apariţia pe bord a martorului de necesitate încărcare

PIEDESTAL

Încărcătorul Honda permite o varietate de 

opţiuni de configurare. 

Poate fi montat pe un piedestal din oţel 

inoxidabil de înaltă calitate disponibil în 3 

variante (montare unică, montare dublă 

sau montare dublă pe o bază triunghiulară 

pentru locuri de parcare juxtapuse).

HUSĂ PORT DE ÎNCĂRCARE

Această husă neagră, confecţionată din material moale rezistent la apă*, 

protejează zona la încărcarea în condiţii dure. De asemenea, are şi geantă 

pentru depozitare atunci când nu este folosită.

*Husa nu este garantată ca fiind complet impermeabilă.
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COMANDĂ
Accesoriile originale Honda au fost proiectate și fabricate la aceleași

standarde riguroase ca orice alt produs Honda. Astfel, ele sunt

durabile, sigure, exacte și garantate pentru a se potrivi. Tot ce trebuie

să faceţi este să alegi accesoriul potrivit ţie.
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INTERIOR & CONFORT

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Pachet iluminare

Include: Ornamente iluminate 
prag ușă și iluminare consolă.

08E0P-TYF-ILLU
Preţ fără TVA (Euro) :
664,39

Iluminare consolă 08E16-TYF-600
Preţ fără TVA (Euro) :
265,75

Ornamente iluminate prag 08E12-TYF-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
398,64

Ornamente prag ușă 08F05-TYF-600A
Preţ fără TVA (Euro) :
199,30

Set ornamente interioare bronz 08Z03-TYF-KIT6A
Preţ fără TVA (Euro) :
900,10

Covorașe Elegance 08P15-TYF-610
Preţ fără TVA (Euro) :
119,59

Covorașe cauciuc faţă
Covorașe cauciuc spate

08P18-TYF-610
Preţ fără TVA (Euro) :
106,30

08P19-TYF-610
Preţ fără TVA (Euro) :
79,72

Kit suport tabletă 08U08-E6J-620C
Preţ fără TVA (Euro) :
169,65

Kit umeraș haine 08U08-E6J-620D
Preţ fără TVA (Euro) :
201.92

INTERIOR & COMFORT

DESCRIPTION PART NUMBER

Tapiţerie din piele - 
Dark Brown

08Z01-TYF-620
Preţ fără TVA (Euro) :
1 .860,24

Tapiţerie din piele - 
Midnight Black

08Z01-TYF-610
Preţ fără TVA (Euro) :
1 .860,24

Set perne din piele - 
Dark Brown

08R63-TYF-G20
Preţ fără TVA (Euro) :
132,89

Set perne din piele - 
Midnight Black

08R63-TYF-G10
Preţ fără TVA (Euro) :
132,89

Scaun copil grupă 0
Baby-Safe I-Size

08P90-TLA-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
490,17

Bază Baby-safe I-Size 08P90-TLA-600A
Preţ fără TVA 
(Euro) :
448,38

Scaun copil grupă 0
Trifix I-Size

08P90-TLA-600B
Preţ fără TVA 
(Euro) :
687,92

Scaun copil grupă 2+3
Kidfix XP BOOSTER

08P90-TYF-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
531,50

SPORT & DESIGN

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Pachetul U.R.B.A.N. - negru

include: Bandouri uşă, bandouri 
bară de protecţie şi bandouri 
laterale.

08E0P-TYF-UR04L
Preţ fără TVA (Euro) :
1 .023,13

Pachetul U.R.B.A.N. - negru & 
albastru
include: Bandouri uşă, bandouri 
bară de protecţie şi bandouri 
laterale.

08E0P-TYF-UR03L
Preţ fără TVA (Euro) :
1 .076,29

Set stickere 08F30-TYF-600
Preţ fără TVA (Euro) :
265,75

Capac CMS albastru 08R06-TYF-610
Preţ fără TVA (Euro) :
438,49

Capac CMS Nordic Silver 08R06-TYF-620
Preţ fără TVA (Euro) :
438,49

Front and Rear Grille Decoration 
- Blue

08F21-TYF-600
Preţ fără TVA (Euro) :
398,64

Decoraţiuni grilă faţă & spate - 
Nordic Silver

08F21-TYF-600A
Preţ fără TVA 
(Euro) :
398,64

Ornament albastru pentru stâlp 08F34-TYF-610
Preţ fără TVA 
(Euro) :
2.086,13

Ornament Nordic Silver pentru 
stâlp

08F34-TYF-620
Preţ fără TVA 
(Euro) :
2.086,13

SPORT & DESIGN

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Spoiler faţă albastru 08F01-TYF-600
Preţ fără TVA (Euro) :
425,20

Spoiler faţă negru 08F01-TYF-600A 
Preţ fără TVA (Euro) :
425,20

JANTE DIN ALIAJ

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

E7701 17" jante aliaj albastru - set 08W17-TYF-KTBLU
Preţ fără TVA (Euro) : 
1 .647,63

E7702 17" jante aliaj Gunpowder 
Black - set

08W17-TYF-KTBLA
Preţ fără TVA (Euro) : 
1 .498,87

Piuliţe - Negre
Piuliţe anti-furt - Crom
Piuliţe anti-furt - Negre

08W42-SZT-000 
Preţ fără TVA (Euro) :  40,46

08W42-SJD-602
Preţ fără TVA (Euro) :  66,72

08W42-T7S-600
Preţ fără TVA (Euro) :  84,80

Personalizează-ţi noua Honda e cu accesorii originale Honda.

COMANDĂ

Preţul nu include manopera.
Numărul pieselor și conţinutul se pot schimba.
Pentru cele mai exacte informaţii, te rugăm să contactezi cel mai apropiat dealer Honda.23 24



           

ÎNCĂRCARE

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Cablu Mode 2 (P-EVSE) 
10A TYPE E/G 90° EU 
10A UK 
10A TYPE E/F 180° Norvegia

08E70-TYF-G00A/B/E
Preţ fără TVA (Euro) :
702,57

Cablu Mode 2 (P-EVSE) 
8A Elveţia 
8A Italia

08E70-TYF-G00D/F
Preţ fără TVA (Euro) :
702,57

Cablu Mode 2 (P-EVSE) 
6A Danemarca

08E70-TYF-G00C
Preţ fără TVA (Euro) :
702,57

Cablu Mode 3 (1 fază) - 5 m
Cablu Mode 3 (3 faze) - 6.5 m

08E70-TYF-G00G
Preţ fără TVA (Euro) :
363,03

08E70-TYF-G00H
Preţ fără TVA (Euro) :
430,95

Honda Power Charger 08E90-TYF-G00A
Preţ fără TVA (Euro) :
1 .516,43

Honda Power Charger S 08E90-TYF-G00C 
Preţ fără TVA (Euro) :
2.136,05

Honda Power Charger S+ 08E90-TYF-G00E
Preţ fără TVA (Euro) :
2.648,32

ÎNCĂRCARE

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Piedestal Single (1 Charger)

Piedestal Dublu (2 Chargere 
back-to-back)
Piedestal Triunghi (2 Chargere 
alăturate)

08Z90-TYF-G00A
Preţ fără TVA (Euro) :

740,25

08Z90-TYF-G00B
Preţ fără TVA (Euro) :

850,7

08Z90-TYF-G00C
Preţ fără TVA (Euro) :
996,96

Bandă protecţie port de încărcare 08P48-TYF-600
Preţ fără TVA (Euro) :
106,3

Husă port de încărcare 08P35-TYF-600
Preţ fără TVA (Euro) :
132,89

PROTECȚIE & SIGURANȚĂ

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Pachet protecţie

Include: Protecţie portbagaj 
reversibilă, covoraşe din cauciuc 
faţă şi spate.

08E0P-TYF-PRL
Preţ fără TVA (Euro) :
332,18

Pachet extins de protecţie
Include: Protecţie portbagaj 
reversibilă, covoraşe din cauciuc 
faţă şi spate, husă pentru portul de 
încărcare şi bandă pentru protecţia 
portului de încărcare.

08E0P-TYF-EPRL
Preţ fără TVA (Euro) :
571,37

Bandouri bară de protecţie -
Negru & albastru
(set faţă și spate)

08P03-TYF-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
425,20

Bandouri bară de protecţie - 
Negru
(set faţă și spate)

08P03-TYF-600A
Preţ fără TVA 
(Euro) :
398,64

Bandouri laterale - 
Negru & albastru

08P05-TYF-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
451,80

Bandouri laterale - 
Negru 

08P05-TYF-600A
Preţ fără TVA 
(Euro) :
425,20

Protecţii noroi faţă și spate 08P00-TYF-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
108,97

Prelată parbriz 08P38-TYF-600
Preţ fără TVA 
(Euro) :
79,72

TRANSPORT

DESCRIERE NUMĂR PIESĂ

Suport de bicicletă spate - 
Thule EasyFold

08L14-E09-E00
Preţ fără TVA 
(Euro) :
958

Suport de bicicletă spate -
Thule Coach

08L14-E09-C00
Preţ fără TVA 
(Euro) :
722,45

Cârlig de remorcare detașabil cu 
mufă de 13 pini

08L92-TYF-K13P
Preţ fără TVA 
(Euro) :
917,23

Protecţie portbagaj reversibilă 08P11-TYF-610
Preţ fără TVA 
(Euro) :
146,16

 

Preţul nu include manopera.
Numărul pieselor și conţinutul se pot schimba.
Pentru cele mai exacte informaţii, te rugăm să contactezi cel mai apropiat dealer Honda.25 26


