HONDA e
CENAS

Komplektācija

Jauda (kW/Zs)

Degvielas veids

Cena, EUR

e

100/ 136

Elektrība

34 910

e Advance

113/ 154

Elektrība

37 330

Papildus maksa par metālisku krāsu – 490 EUR
* Reprezentatīvs piemērs. Honda Līzings aprēķins veikts Honda e Advance par cenu 37 330.00 EUR, ieskaitot PVN 21%. 5 gadu operatīvais līzings (kreditēšanas/nomas līgums).
Aizņēmuma likme: 2.59% (ko veido 3 mēnešu EURIBOR (0.0% (fiksēts 07.09.2018.)) + 2.59%), gada procentu likme: 0.52%. Pirmā iemaksa: 10%.(4292.95 EUR) ar maksu par līguma
sagatavošanu: 1.5% no automašīnas cenas. Ikmēneša maksājums no 422.00 EUR. Atlikusī vērtība: 30%, nobraukums 100000 km. Kredīta kopējā summa un kredīta kopējo izmaksu
summa (neieskaitot pirmo iemaksu un ieskaitot atlikušo vērtību): 36 552.96 EUR, ieskaitot PVN 21%. Finanšu pakalpojumu sniedz Luminor Līzings SIA. Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot
savas kredīta atmaksāšanas iespējas!

Cenas ar PVN 21% spēkā no 15.04.2020.
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HONDA e
APRĪKOJUMS
e
ABS bremzes
Elekroniskā bremzēšanas spēka sadale
Drošibas spilveni - priekšējais vadītāja un
pasažiera
Pasažiera drošības spilvens ar izslēgšanas
funkciju
Sānu drošības spilveni
Sānu drošības aizkari
Bremžu asistents (BA)
CMBS Sadursmes spēku mazinoša bremžu
sistēma ar gājēju noteikšanas sistēmu
Sadursmes mazinoša paātrinājuma kontrole
Aizmugurējās sadursmes mazinoša kontrole
Riepu spiediena kontroles sistēma
Straujas bremzēšanas uzmanības signāls
Priekšējās un aizmugurējās drošības jostas
ar avārijas bloķēšanas iespēju (ELR)
Inteliģentais ātruma ierobežotājs
ISOFIX drošības sēdekļa stiprinājumu vietas
LKAS (Ceļa līnijas sekošanas sistēma)
Priekšā esošā transportlīdzekļa kustības
paziņojuma sistēma
Zema ātruma bremzēšanas funkcija
Palīgsistēma no ceļa nobraukšanas
mazināšanai
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Stabilitātes kontroles sistēma (VSA)
Aktīvais galvas balsts
Imobilaizers ar mainīgu kodu
Centrālās atslēgas distances vadība
Signalizācija
Durvju atbloķēšanas izvēle
Bezatslēgas piekļuves un auto
iedarbināšanas sistēma
Slīpuma sensors
Auduma salons
Melni interjera durvju rokturi
Stūres rats ar ādas apdari
Elektriski vadāma stāvbremze ar Brakehold
funkciju
Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs ar
mainīgu pārnesumu attiecību

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret
kalnu
Multifunkcionāls informācijas displejs (MID)
Reģeneratīva bremzēšana/palēninājuma
kontrole (lāpstiņas)
12V kontaktligzda (priekšā)
Lādēšanas gaidīšanas laika grafiks
Iepriekšēja kondicionēšanas pēc laika grafika
Stikla uzlādes vietas vāks
Uzlādes informācijas lampa
Viena pedāļa vadība
Automātiskā klimata kontroles sistēma
Lietus sensors ar mainīgu intervālu
Kravas tīkla āķis
Adaptīvā kruīza kontrole ar zema ātruma
sekošanas fukciju
Durvju spoguļi - sānu kameras spoguļu
sistēma
Elektriskie stiklu pacēlāji priekšā un
aizmugurē
Ar pults palīdzību elektriski regulējami logi
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Vadītāja sēdekļa jostas vietas atbalsts
Priekšējo sēdekļu apsilde
Parkošanās sensori
Aizmugures skata kamera
Saulessargi ar spoguļiem
Stūres rats ar regulējamu augstumu un
attālumu
Uzlādes kabeļa glabāšanas vieta bagāžniekā
Apgaismojums (vadītāja/pasažieru kāju)
Fona apgaismojums (jumtā)
Karšu lasīšanas apgaismojums
Mērinstrumentu apgaismojums
Aizmugurējās lasīšanas gaismas
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Bluetooth handsfree (brīvroku) sistēma
Digitālais radio (DAB)
HDMI ligzda
Honda CONNECT ar Garmin navigācijas
sistēmu (2x12.3 collu skārienjūtīgs dubults
ekrāns, FM/DAB digitālais radio, Apple
CarPlay, Android Auto, interneta radio, Aha
app)
6 skaļruņi

Audiosistēmas vadība uz stūres
4 x USB pieslēgvietas (2 x priekšpusē, 2 x
aizmugurē)
Stikla antena
Durvju rokturi virsbūves krāsā
Stikla jumts
Tonēti aizmugures stikli
Spoileris
Priekšējie LED lukturi
LED priekšējie dienas gaismu lukturi
LED priekšējie miglas lukturi
Automātiskās priekšējās gaismas ar laika
funkciju
Aktīvās tālās gaismas (HSS)
Aizmugurējie LED lukturi
16 " vieglmetāla sakausējuma diski
Riepu izmērs priekšā 185/60 R16
Riepu izmērs aimugurē 205/55 R16
Riepu remonta komplekts (TRK)

e Advance (papildus e)
Aklās zonas informācija ar satiksmes
šķērsošanas brīdinājuma funkciju
230 V elektrības kontaktligzda
Centrālās kameras spoguļu sistēma
Vairāku skatu kameru sistēma
Priekšējā vējstikla atkausētājs
Apsildāma stūre
HONDA parkošanās pilots
Premium Audio - 8 skaļruņi
Subwoofer
17 " vieglmetāla sakausējuma diski
Riepu izmērs priekšā 205/45 ZR17
Riepu izmērs aimugurē 225/45 ZR16

Vai manas Honda e akumulatoram ir garantija?
Jā, tam ir garantija. Honda e akumulatoriem ir dāsna 8 gadu vai 160 000 km garantija, un tie šajā periodā saglabās vismaz 70% no
savas ietilpības, dāvājot Jums sirdsmieru ikvienā braucienā.
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