


Ryze elektrický automobil Honda e Prototype, který se okamžitě 
stal ikonou, představuje vizi dopravy 21. století.

Elektrické vozy jsou tiché, nabízejí okamžitý točivý moment, 
lineární výkon a rovněž hospodárný provoz aniž by vypouštěly  

do svého okolí jakékoliv emise. Model Honda e Prototype vznikl 
na základě oceňovaného konceptu. Dokonale se hodí pro jízdu  

ve městě i dobrodružné víkendové výpravy.

RYZÍ ELEKTROMOBIL  
V RETRO STYLU



PRAKTICKÝ  
A VZRUŠUJÍCÍ

Honda e Prototype má nízko položené těžiště a pohon 
přenášený na zadní kola. Úzké ulice města i těsná parkovací 

stání vás uvítají s otevřenou náručí.

Díky okamžitému nástupu točivého momentu se na žádných 
semaforech příliš dlouho neohřejete. A díky výjimečné 

ovladatelnosti a tichému chodu budete ladně proplouvat  
i těmi nejzapadlejšími uličkami.



Elegantní linie a decentní barvy vytvářejí interiér  
s příjemnou atmosférou. Odvážné provedení prostorné 

kabiny s širokoúhlou palubní deskou je moderní  
a přesto ctí tradice.

Tvar karoserie hledal inspiraci u modelu Honda Civic 
první generace, má však širší podběhy kol a nízkou, 

robustní siluetu. Výrazný profil vozu je umocněn černě 
lakovanou střechou, dynamickou maskou a zádí a 

osvětlenými logy Honda. Čisté povrchy a tenké spáry 
zde nejsou pouze z estetických důvodů. Jejich účelem je 
nabídnout dokonalejší aerodynamické vlastnosti a delší 

dojezdovou vzdálenost.

NÁPADNĚ  
JINÁ KLASIKA



VYSPĚLÉ 
TECHNOLOGIE  

A JEDNODUCHOST  
V NOVÉM POJETÍ 

Technologie modelu Honda e Prototype se vyznačují 
jednoduchostí, a jsou navržené způsobem, který vytváří 
dokonalý soulad mezi vozem a vaším životním stylem.

Duální displej zajišťuje intuitivní ovládání celé řady 
inteligentních aplikací a služeb. Parkování a manévrování 

usnadňuje kamerový systém zpětných zrcátek, který 
nahrazuje zrcátka kamerami s vysokým rozlišením a zlepšuje 

tak vaše zorné pole a výhled kolem vozu.



REGISTRACE  
K ODBĚRU NOVINEK

BUĎTE NEKONVENČNÍ, DEJTE 
SVÉMU ŽIVOTU NOVÝ NÁBOJ

Jeďte kdykoli, kamkoli budete chtít.

Díky dojezdu více než 200 km je Honda e Prototype ideální pro každodenní 
dojíždění i víkendové výlety. Možnost rychlonabíjení znamená, že akumulátor 

nabijete na 80 % jeho kapacity za pouhých 30 minut, takže se nemusíte obávat 
ani delších cest.

Skleněný kryt nabíjecího portu vítá řidiče LED osvětlením, kterým současně 
informuje o stavu nabití vozidla. Umístění uprostřed kapoty umožňuje snadné 
připojení vozu k některé z nabíjecích stanic rychle rostoucích po celé Evropě.

Buďte první, kdo určuje nové trendy,  
a výrazným způsobem se zasaďte o blaho 

příštích generací. S napětím očekávaný ryze 
elektrický vůz Honda, který půjde do prodeje 
během roku 2020, bude usilovat o proměnu 

automobilového sektoru. Registrujte se  
k odběru novinek, ať vám neuniknou žádné 

důležité informace:

https://www.honda.cz/cars/world-of-honda/
experience-honda/newsletter-registrace.html

https://www.honda.cz/cars/world-of-honda/experience-honda/newsletter-registrace.html
https://www.honda.cz/cars/world-of-honda/experience-honda/newsletter-registrace.html
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Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda e Prototype. Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo změny  
bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.  

Jezděte bezpečně Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat • Sledujte pohyb ostatních účastníků  
provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče 

Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.


