
Pre-order 
hem nu!

De Honda e is een batterij-aangedreven elektrisch voertuig dat elektriciteit nodig heeft voor het opladen. Nul-uitstoot tijdens het rijden. 
De cijfers van het elektrische gamma kunnen variëren, afhankelijk van een aantal factoren waaronder de startlading van de batterij, de 
aangebrachte accessoires (na registratie), weerschommelingen, rijstijlen en de voertuigbelasting. De data over vermogen, emissies, verbruik 
en bereik zijn uitsluitend voorlopige gegevens en komen mogelijk niet overeen met de officiële (of definitieve) cijfers voor het productievoertuig. 
Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 
810.945.733.B01. Afgebeeld(e) model(len) enkel ter illustratie. Voorwaarden op www.Honda.nl

Milieu-informatie (KB 19/3/2004) : www.honda.nl GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID

Stroomverbruik in kWh/100km: 18-20

CO2-uitstoot gecombineerd (g/km): 0

Efficiëntie: A+

Gewoon bij Geert

GVANDENAKKER.NL



De geheel nieuwe, volledig 100% elektrische Honda e 
is een droom die realiteit is geworden.  

Dankzij een combinatie van dynamische prestaties, 
comfort en geavanceerde technologie.

Deze compacte, 5-deurs hatchback is zeer wendbaar 
dankzij zijn ultrakorte draaicirkel. De Ion-batterij  

van 35,5 kWh geeft u een actieradius van ruim 220 km.  
En dankzij een snellaadmogelijkheid is de batterij binnen 

30 minuten weer tot 80% geladen.

Het interieur is uniek; een volledig digitaal dashboard met 
vijf schermen, met het online-infotainmentsysteem.  

En middels de Honda Personal Assistant blijft u verbonden.  
De Honda e is toegankelijk via een digitale sleutel, of via 

de smartphoneapp te ont- en vergrendelen.

Wees één van de eersten die met de 
100% elektrische honda e gaat rijden!

Bestel in 2019 en profiteer nog van de MIA subsidie!

Profiteer in 2019 van het extra scherpe leasetarief:

*  Leaseprijzen inclusief BPM en rijklaarkosten o.b.v. 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar op de Honda e (beperkte beschikbaarheid in Nederland).  
Actie enkel geldig voor zakelijke bestuurders tussen 01/11/2019 en 31/12/2019 met inschrijving vóór 31/12/2020.

* Financial lease o.b.v. 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar, aanbetaling € 5.250,- en slottermijn € 9.682,- Het maandbedrag is exclusief BTW, brandstof, en eventuele opties.
** Operational lease o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. Het maandbedrag is exclusief BTW, brandstof, en eventuele opties. Powered by Autoplanning B.V.
*** Bijtelling per maand o.b.v. 8% en belastingschijf 37,35%.

Bijtelling*** v.a. € 86 p/mnd

BESTEL HEM NU MET 
PRIJS GARANTIE !

DIT IS ‘M!

D R A A I C I R K E L
8 , 6  M E T E R

Prijzen excl. btw, incl. afleverkosten.
e Base vanaf € 29.198,-

Financial lease vanaf € 299,- p/mnd*

Operational lease vanaf € 419,- p/mnd**
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