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Een gepassioneerde ingesteldheid, gefocust op innovatie en klantentevredenheid, 
die we terugvinden in alle mobiliteitsoplossingen waarin Honda een rol speelt: auto- 
en motorindustrie, marine, luchtvaart …

Om de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt aan te gaan, wil 
Honda proactief werken en heeft zich nu al voorgenomen haar volledige line-up 
tegen 2050 volledig CO2-neutraal te maken.

In navolging hiervan wordt het hele aanbod auto's in Europa voorzien van een 
elektrische aandrijving en dit reeds sinds 2022.     

-  De opwindende Honda e, een 100% elektrische auto die het concept 
van stedelijke mobiliteit volledig herziet; 

-  De Honda Jazz e:HEV en Jazz Crosstar e:HEV stadsauto's, waarvan de facelift  
op het Autosalon van Brussel 2023 wordt voorgesteld;

-  De HR-V e:HEV, een compacte SUV;

-  De CR-V e:HEV, een familiale SUV;

-  De nieuwe Civic e:HEV, een dynamische volledig hybride hatchback die 
het design en de technologie van de Civic aanvult met een indrukwekkend 
elektrisch vermogen.

Ten slotte, om de sportiviteit te vieren, een krachtig nieuw ontwerp, gebouwd 
voor prestaties: de nieuwe Civic Type R. De snelste auto ter wereld met 
voorwielaandrijving.

Het universum van Honda binnenstappen is eveneens de stap zetten naar een 
netwerk toegewijde en gepassioneerde dealers, voor wie de kwaliteit van de  
service topprioriteit is.

Waar wacht u dus nog op? Zet de stap!

“ Een passie voor technologische 
uitdagingen omzetten in innovatieve 
oplossingen die ieders mobiliteit 
verbeteren op een duurzame  
en verantwoorde manier.”

Christophe Decultot
President Honda Benelux

SINDS HET ONTSTAAN VAN HONDA WEKEN WIJ  
NOOIT AF VAN ONZE FILOSOFIE:
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Hybride technologie 
uitgelegd 

De elektrische aandrijving 
onttrekt uitsluitend stroom 

van de lithium-ionaccu 
via een aandrijfmotor, wat 
zorgt voor geruisloos rijden 

zonder emissies. Deze wordt 
gebruikt bij accelereren 

vanuit stilstand of bij rijden 
met lage snelheid.

1

In de hybride aandrijving verdelen de 
benzinemotor en de elektromotoren naadloos 

het werk, bijvoorbeeld bij het accelereren 
met hoge snelheid of het oprijden van een 

helling. De benzinemotor drijft de elektrische 
generatormotor aan, die op zijn beurt 

vermogen levert aan de elektromotor en 
eventueel overtollig vermogen wordt gebruikt 

om de accu’s op te laden. 

2

De motoraandrijving, zoals 
de naam al aangeeft, is 

wanneer de benzinemotor 
de auto direct aandrijft 
en wordt gebruikt voor 

langdurig rijden met hoge 
snelheid. 

3

 
AANDRIJFMOTOR

ACCU

 
AANDRIJFMOTOR

GENERATORMOTOR
MOTOR

ACCU

MOTOR

AFBEELDING TOONT  
MODEL MET AWD

Rijden met lage snelheid

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Matige snelheden / accelereren

HYBRIDE AANDRIJVING

Rijden met hoge snelheid

MOTORAANDRIJVING
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AUTOMATISCH OPLADEN

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

LAGE EMISSIES

DIRECTE REACTIE OP VERMOGEN

STILLE ELEKTRISCHE AANDRIJVING

MOEITELOOS RIJDEN IN ELKE SITUATIE

Regeneratief remmen zet 
energie die anders verloren 
gaat om in elektriciteit en 
slaat deze op in de accu.
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AANDRIJFMOTOR

ACCU

Afremmen

REGENERATIEF REMMEN

Pioniers in hybride

e:HEV technologie

Veelgestelde 
vragen over hybride 
technologie

We waren in 1999 de eerste fabrikant die hybride auto's in Europa introduceerde 
en lopen sindsdien voorop in de hybride revolutie, met miljoenen auto's in gebruik 
wereldwijd. Deze expertise heeft ons in staat gesteld deze technologieën voortdurend 
te ontwikkelen en ons assortiment hybride auto's uit te breiden.

Onze geavanceerde e:HEV technologie is ontworpen 
om een hoge efficiëntie te bieden door een zuinige 
benzinemotor te combineren met twee elektromotoren. 
Ze werken in harmonie en schakelen automatisch tussen 
drie rijmodi: elektrische aandrijving, hybride aandrijving en 
motoraandrijving - voor soepel vermogen en responsieve 
acceleratie wanneer dat nodig is.

Waarom zou u kiezen 
voor hybride? 
Omdat de combinatie 
van een benzinemotor 
en elektromotoren zeer 
efficiënt is als het gaat 
om zuinigheid en lage 
emissies.

Moet u de stekker in het 
stopcontact steken? 
Nee, hij wordt automatisch 
opgeladen. De accu wordt 
opgeladen door overtollig 
vermogen van de benzinemotor 
en overtollige energie die anders 
verloren zou gaan bij het remmen, 
wat betekent dat uw hybride 
zelfopladend is.



Standaard 3 jaar garantie

Garantie op oppervlaktecorrosie 3 jaar 

Garantie op elektrische aandrijflijn 5 jaar 

Garantie op i-MMD 5 jaar

Garantie op hoogspanningsaccu 8 jaar 

Garantie op chassiscorrosie 10 jaar 

Garantie op structurele corrosie 12 jaar

Honda Assistance gratis gedurende 3 jaar
24/7 beschikbaar en dat het hele jaar door,
ook als u zich in een ander Europees land bevindt.

 
Scan voor  
meer info

Garantie
geeft zekerheid 
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Ervaar gemoedsrust
met Honda Care 

Bescherm  
uw investering
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Type: onderhoudscontract
Duurtijd: 5 jaar
Kilometers: gelimiteerd tot 100.000 km
Dekking: alle onderhoudskosten 
(exclusief slijtage onderdelen) die 
voorzien zijn in het door de fabrikant 
geplande onderhoud. Jaarlijkse check-
up via het Honda eVHC programma 
inbegrepen.

KENMERKEN
Type: verlengde garantie* 
Duurtijd: 2 jaar
Kilometers: 180.000 km (niet voor 
zakelijk gebruik)
* Contract periode loopt tot één van de 2 limieten 
bereikt is (looptijd limiet of kilometerlimiet).

Onze intern opgeleide Honda technici staan de komende jaren immers in voor het onderhoud 
van uw auto en houden hem in topconditie. Alle kosten van het door de fabrikant voorgeschreven 
onderhoudsprogramma zijn inbegrepen, inclusief uurloon en voorziene onderdelen, excl. slijtage 
onderdelen. 

Het Honda Care serviceplan, dat is zorgeloos genieten van uw Honda. Met 5 jaar onderhoud en 
Honda Assistance bent u gedekt in iedere situatie, zelfs buiten de landsgrenzen.

Na afloop van de fabrieksgarantie kunt u 2 jaar genieten 
van extra zekerheid dankzij de Honda Verlengde Garantie. 
Reparaties worden met originele Honda-onderdelen 
uitgevoerd tijdens deze verlengde periode. Bovendien heeft 
het een positief effect op de toekomstige inruilwaarde van uw 
auto. 

VOORDELEN
Beheer uw budget: geen onvoorziene onderhoudskost. 
Spreid uw kosten: laat uw Honda Care plan mee opnemen in de 
financiering van uw voertuig voor een optimale kostenspreiding.
Sta er nooit alleen voor bij pech onderweg: wij nemen de 
assistance bijstand voor uw voertuig in heel Europa voor onze 
rekening en dit 24/7.
Meerwaarde bij doorverkoop: verhoog uw kans op een interessante 
inruilwaarde dankzij een goed onderhouden auto door een Honda 
gecertificeerde technieker. 



RIJBEREIK VAN 840 KM  
MET 108 G/KM-UITSTOOT  

GECOMBINEERD WLTP-
BRANDSTOFVERBRUIK
4,7 L/100KM  

ZELFOPLADEND
- OPLADEN MET
LAADKABEL NIET NODIG 

Het afgebeelde model is de Civic e:HEV 2.0 i-MMD Sport in Premium Crystal Blue Metallic.

Sinds zijn allereerste debuut is de Civic een gamechanger. Over de generaties heen, en 
met meer dan 27 miljoen verkochte exemplaren, is zijn naam synoniem geworden voor 
betrouwbaarheid en innovatie gekoppeld aan een sportieve ziel. Nergens is dit meer 
waar dan in het lijnenspel. De prestatiegerichte stijl ligt voor de hand en het vernieuwde 
onderstel maakt u één met de weg. Zijn nauwkeurige weggedrag en rijcomfort werden 
afgesteld om perfect in evenwicht te zijn

De gloednieuwe Civic e:HEV is een dynamische, zelfopladende, volledig hybride 
hatchback die het design en de technologie van de Civic aanvult met een 
indrukwekkend elektrisch vermogen.

Ontworpen om
mee te rijden
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 108-114 G/KM     4 ,7- 5,0 L/100 KM   (WLTP)



Nieuwe
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De nieuwe Civic e:HEV belichaamt de meest geavanceerde zelfopladende 
hybride technologie met ingebouwde responsiviteit en efficiëntie. Elke rit 
staat garant voor opwinding en plezier, en omdat e:HEV u een full hybrid-
ervaring biedt, kan de Civic (in tegenstelling tot een mild hybrid) rijden op 
exclusief soepel en stil elektrisch vermogen. 

De Civic, die intussen aan zijn 11de generatie toe is, plukt de vruchten  
van een kwarteeuw hybride knowhow van Honda met de daaruit 
resulterende e:HEV technologie. Deze techniek biedt het perfecte 
evenwicht tussen prestaties en zuinigheid. 

De nieuwe, hertekende Civic e:HEV heeft een bredere voorruit voor een 
beter zicht rondom en een ruimer gevoel van openheid. Bovendien is 
de sportieve dynamiek van de Civic e:HEV gehuld in een verbluffende 
carrosserie met coupélijnen die ieders aandacht trekt.

Laat u onderdompelen in een royaal en stijlvol interieur: de langere 
wielbasis van de nieuwe Civiv e:HEV creëert meer ruimte en meer 
comfort om van te genieten. Een ergonomische rijhouding en de 
nieuwe Body Stabilising-voorstoelen van Honda verminderen stress 
tijdens lange ritten en zijn een bijkomende innovatie om u te helpen 
ontspannen en fris op uw bestemming aan te komen. Intelligent 
ontworpen materialen en voelbare kwaliteit maken het interieur tot 
een verfijnde plek om te zijn – op elk tempo.

Verrassend en  
toch vertrouwd 

Eersteklas interieur  

Het afgebeelde model is de Civic e:HEV 2.0 i-MMD Advance in Platinum White Pearl.
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Nieuwe

KRACHTIGE PRESTATIES 
0-100 KM/U IN
5,4 SECONDEN

HANDGESCHAKELDE 
ZESVERSNELLINGSBAK
MET REV MATCH CONTROL

INDRUKWEKKEND
VERMOGEN
329 PK EN 420 NM

Het afgebeelde model is de Civic Type-R 2.0 i-VTEC in Championship White.

Maak de spannendse rit van uw leven met de snelste auto met 
voorwielaandrijving ter wereld.

De gespierde vorm van de Civic Type R is indrukwekkend, maar toch 
functioneel. Hij optimaliseert immers de luchtstroom en vergroot de 
neerwaartse druk dankzij een nieuwe diffuser onder de spoiler. Dit 
levert een scherpere besturing en stabiliteit bij hoge snelheden op.  

De Civic Type R werd ontworpen om een opwindende rijervaring te 
garanderen. Het is een opvallende verschijning in het verkeer dankzij 
zijn unieke Type R badges, zijn drievoudige uitlaten en zijn unieke 
radiatorrooster. 

Gebouwd voor kracht: 
slanker, lichter en sneller. 
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 186 G/KM     8,2 L/100 KM   (WLTP)



Nieuwe kuipstoelen met rode suède bekleding, 
versnellingspook met sportlegering en 
roestvrijstalen sportpedalen: het interieur van 
de Civic Type R werd speciaal ontworpen om 
een optimale rijervaring te garanderen. 

Hoogwaardig 
interieurdesign 

Recordbrekende 
snelheid 
2’23”: de Civic Type R is de snelste auto met 
voorwielaandrijving op het legendarische Suzuka 
circuit van 5,8 km. 
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LED-VERLICHTING

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP 

AIR DIFFUSION SYSTEM

MAGIC SEATS  

HYBRIDE AANDRIJFLIJN
   
SPORTIEF SUV-CONCEPT  
MET COUPÉ DAKLIJN

Het afgebeelde model is de HR-V e:HEV 1.5 i-MMD Advance in Premium Sunlight Silver Pearl.

De HR-V e:HEV biedt de voordelen van een SUV met het speelse karakter van een coupé. 

Geniet van de stad: de verhoogde, nieuwe rijhouding plaatst uw gezichtspunt boven de motorkap, 
met uitstekend zicht naar buiten dat aanvoelt alsof u op het dak van de wereld zit. 

Een stijlvolle horizontale dashboard lay-out creëert een rit gericht op de weg voor u en houdt het 
overzichtelijk, dankzij het intuïtieve infotainmentscherm met modern design.  

En nog een verfrissende verandering: het unieke Air Diffusion System van de HR-V e:HEV werd 
ontworpen om warme of gekoelde lucht rond u en uw passagiers te laten circuleren, waardoor elke 
rit comfortabeler en ontspannender wordt. 

U bent in controle
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 122 G/KM     5,4 L/100 KM   (WLTP)



Onze Advance Style is uitgerust met premium luxueuze 
afwerkingen en innovatieve functies. Het geïntegreerde 
radiatorrooster vooraan, de verborgen deurgrepen 
achteraan en de achterklepspoiler garanderen een rank 
silhouet dat zowel in de stad als op het platteland en alles 
daartussenin heel wat bewonderende blikken zal opleveren. 

Hij ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook praktisch:  
neem alles mee dankzij de geïntegreerde dakrails en 
parkeer perfect met de multiview-achteruitrijcamera en  
8 parkeersensoren die u in de krapste plaatsen leiden. 

Tot in de  
kleinste details

Aan de top in de ruimte-race
Van dagelijkse ritten tot een 
weekendje naar het strand, 
de HR-V e:HEV biedt u alles 
wat u nodig hebt: configureer 
de Magic Seats achterin in 
één enkele beweging en zet 
het moduleerbare interieur 
onmiddellijk om in een plaats 
voor fietsen, ski’s of een 
surfplank of twee. 

Het loont om veelzijdig te zijn: 
klap de Magic Seats op voor 
verticale ruimte of klap ze in 
één eenvoudige beweging 
plat in de vloer, of kies voor de 
60:40-verdeling voor nog meer 
flexibiliteit. 

Hoeveel kan u inpakken met 
zoveel plaats en massa’s 
beenruimte? 
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Als één van 's werelds bestverkochte SUV's is de CR-V e:HEV verfijnd, opnieuw uitgedacht 
en opnieuw ontworpen. Het resultaat is een unieke mix van gedurfde, onderscheidende 
looks en geavanceerde technologieën. Een auto die ontworpen is voor puur rijgenot, met 
onze 2.0 i-MMD hybride aandrijving. 

De CR-V e:HEV biedt het sportieve rijgedrag van een SUV met de brandstofefficiëntie en 
lage emissies van een hybride aandrijflijn. De magie van Honda's Intelligent Multi-Mode 
Drive-systeem (i-MMD) betekent dat een lager brandstofverbruik niet ten koste hoeft te 
gaan van rijplezier. 

De hybride
ervaring

SPORT LINE VERSIE

HONDA SENSING 

HEAD UP DISPLAY

HANDSFREE ELEKTRISCHE 
ACHTERKLEP

HYBRIDE AANDRIJFLIJN
   
GENEREUZE BINNENRUIMTE

Het afgebeelde model is de CR-V e:HEV 2.0 i-MMD Executive in Platinum White Pearl.

16

 151 - 163 G/KM     6,6 - 7,2 L/100 KM   (WLTP)



U neemt in uw leven heel wat spullen mee. 
Daarom hebben we een interieur ontworpen 
waar alles gemakkelijk in past. De CR-V e:HEV 
biedt een flexibele en functionele ruimte, vol 
slimme opbergideeën, een royale hoeveelheid 
beenruimte en grote bagageruimte met een 
inhoud van meer dan 1.700 liter wanneer de 
achterstoelen zijn neergeklapt. Het design maakt 
uw leven echt makkelijker, met handige functies 
als een handsfree toegankelijke achterklep, in één 
beweging neerklapbare stoelen en een vlakke 
bagageruimtevloer voor maximale laadruimte. 

Uw ruimte

De Elegance Sport Line tilt het CR-V- 
design naar ongekende hoogtes. 
Deze uitvoering, ontworpen met het 
oog op een krachtiger uitstraling, 
verenigt diverse stijlvolle accenten 
om ‘s werelds favoriete SUV een extra 
sportieve dimensie te geven.

De Sport Line versie is enkel verkrijgbaar op 2WD Elegance in de kleur Crystal Black Pearl, en bevat diverse 
upgrades die deze CR-V e:HEV onmiddellijk onderscheiden van andere varianten. Zijn radiatorrooster in 
donker chroom trekt overal de aandacht, net als de bijpassende afwerking voor de bumpers, achterklep en 
zijdrempels. Het thema komt bovendien terug in de randen rond de koplampen en ruiten, terwijl de imposante 
18”-velgen hem ontegensprekelijk meer uitstraling geven.

Om het plaatje compleet te maken heeft de Sport Line uitvoering buitenspiegels afgewerkt in zwarte 
hoogglans, zwarte treeplanken en achterklepspoiler, drempelsierlijsten met zwart CR-V-logo, Elegance-
vloermatten en een koffermat.
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Onze e:HEV Hybrid-technologie van de volgende generatie biedt 
een dynamische, geëlektrificeerde rijervaring die het Jazz-gamma 
uitstekende prestaties en een laag emissieniveau verleent. Alle 
hybride modellen hebben een elektrische rijmodus waarmee de auto 
op 100% geruisloze, elektrische kracht kan rijden.  

Deze geavanceerde technologie maakt de Jazz e:HEV relevanter dan 
ooit in de huidige rijomgeving.

Een hybride op maat 
van uw leven

Het afgebeelde model is de Jazz e:HEV 1.5 i-MMD Executive in Platinum White Pearl.

HONDA SENSING 

LED-VERLICHTING

COMFORT  
& RIJPLEZIER

HYBRIDE AANDRIJFLIJN

MAGIC SEATS  
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 102 - 110 G/KM     4,5 - 4,8 L/100 KM   (WLTP)



Hoe u uw leven ook inricht, het past ook in de Jazz e:HEV  
en Jazz Crosstar e:HEV. Onze ingenieuze Magic Seats 
geven u de veelzijdigheid die u wilt, precies wanneer u  
die nodig hebt.  

De achterstoelen kunnen in één eenvoudige beweging 
op verschillende manieren worden geconfigureerd, zodat 
u bijna alles kunt vervoeren, van surfplanken tot kleine 
bomen. Ze kunnen worden neergeklapt tot aan de vloer 
voor extra laadruimte of opgeklapt, zodat u kunt genieten 
van de volledige hoogte van de auto, van vloer tot plafond. 

Ongeëvenaarde 
flexibiliteit

Het interieur van de Jazz e:HEV en Jazz 
Crosstar e:HEV is prachtig eenvoudig en 
ongelooflijk comfortabel, met zacht 
aanvoelende materialen en heldere 
displays. Met een digitaal 7"-scherm voor 
de bestuurder en een 9"-touchscreen 
van Honda CONNECT kunt u essentiële 
informatie snel en gemakkelijk bekijken.  

Het opmerkelijke gevoel van ruimte 
wordt benadrukt door het slanke 
dashboard met ergonomisch ontworpen 
bedieningselementen en een breed, 
ongehinderd zicht op de weg.
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Het afgebeelde model is de Jazz Crosstar e:HEV 1.5 i-MMD in Surf Blue.

De Jazz Crosstar e:HEV werd ontwikkeld met het oog op actieve 
levensstijlen en staat helemaal in het teken van buitenactiviteiten: 
de stoere, gespierde stijl en opvallende radiatorrooster dragen bij tot 
zijn uitstraling, terwijl het verhoogde onderstel een vlotte toegang en 
uitstekend zicht op de weg verzekert. 

De beschermende carrosserielijsten en opvallende kleuropties 
zorgen ervoor dat u nergens onopgemerkt voorbijrijdt, terwijl de slanke 
geïntegreerde dakrails u in staat stellen uw Jazz Crosstar e:HEV te beladen 
met alles wat u nodig hebt.  

Binnenin beschermt de waterafstotende bekleding het interieur tegen 
alles wat het leven in petto heeft. 

PREMIUM AUDIOSYSTEEM  
MET ACHT LUIDSPREKERS 

WATERAFSTOTENDE  
STOFFEN BEKLEDING

De Jazz Crosstar e:HEV

HYBRIDE AANDRIJFLIJN

MAGIC SEATS  
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 109 G/KM     4,8 L/100 KM   (WLTP)
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De volledig elektrische Honda e is een geslaagde combinatie van dynamische prestaties, 
verfijnd comfort en geavanceerde technologie. Hij is geen prototype, maar een droom die 
werkelijkheid werd. De Honda e werd gemaakt voor het leven in de stad. Hij is wendbaar en 
pittig, eenvoudig maar geavanceerd, en compact en ruim tegelijkertijd. Hij biedt bovendien 
puur rijplezier. Uiteraard zonder uitstoot.

De combinatie van eenvoud in design en geavanceerde technologie blijkt uit elk detail. 
Camera’s met hoge resolutie vervangen de buitenspiegels, verbeteren het zicht en 
verminderen de breedte. De deurhandgrepen zitten verzonken in de carrosserie en komen 
tevoorschijn wanneer nodig. De koplampen, camera’s en radar werden geïntegreerd in één 
samenhangend geheel.

Zuiver elektrisch
Puur design

Het afgebeelde model is de Honda e Advance in Platinum White Pearl.

WENDBAARHEID 

INTERIEUR MET  
SALON COMFORT 

100% ELEKTRISCH 

LAADPUNT OP DE MOTORKAP 
  
SNELLADEN

GEÏNTEGREERDE  
DEURHANDGREPEN

CAMERA'S ALS SPIEGELS  
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 0 G/KM     17,2 - 17,8 KWH/100 KM   (WLTP)



De Honda e heeft een rijbereik tot 220 km, ruim voldoende 
voor dagelijks stadsgebruik. De verbinding met het 
elektriciteitsnet gebeurt via een handig oplaadpunt op de 
motorkap.

Een led-indicator geeft het laadniveau van de batterij goed 
zichtbaar aan. Met een snellader laadt u de batterij tot 
80% op in 30 minuten – dus sneller dan u een smartphone 
oplaadt.

Plug-in power

Echt rijplezier
Elektriciteit is de perfecte energie voor de stad, met een vermogen van 154 pk en een koppel 
van 315 Nm en dus vlotte acceleraties, zonder dat er geschakeld moet worden. De vrijwel perfecte 
gewichtsverdeling van 50% vooraan/50% achteraan, de onafhankelijke ophanging en het lage 
zwaartepunt maken de rijervaring responsief en wendbaar. De Honda e focust op comfortabel 
en ontspannen rijden. Maar voor wie het extra opwindend mag is er de Sport-modus, met snellere 
acceleraties.

Een rustgevend en overzichtelijk 
interieur met ontspannende kleuren en 
hoogwaardige materialen. Ontwikkeld 
voor een maximum aan ruimte, licht 
en compleet comfort. Het digitale 
dashboard over de volledige breedte 
houdt u op de hoogte, entertaint en 
verbindt u met alles wat u leuk vindt. 
Het biedt u op een intuïtieve manier 
de controle over een reeks intelligente 
apps en services.

Uw ruimte
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TOUCHSCREEN  
MET NAVIGATIE 

Dankzij het touchscreen van Honda CONNECT is de auto 
compleet uitgerust voor volledige connectiviteit, van Android 
Auto® tot Apple CarPlay®. Dit scherm synchroniseert naadloos 
met uw apparaten, zodat u onderweg nooit uw muziek of een 
berichtje mist. 

Blijf op de hoogte door op het wifi-icoon te tikken om u in te 
schrijven en een plan te kiezen om van uw wifi-hotspot in de 
auto te genieten.* 

Welkom bij technologie die u kunt aanraken. 

Blijf verbonden

USB-LADER ONDERWEG 
OPGELADEN BLIJVEN 

*  Abonnementskosten zijn van toepassing.
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Begin uw reis vanaf de bank met My Honda+, de app die uw 
telefoon omvormt tot een verlengstuk van uw auto.

Bereid uw rit voor en controleer de vitale statistieken op het virtuele 
dashboard, verhoog uw gemoedsrust met de afstandsbediening 
voor de deuren en ramen en deel uw digitale sleutel** voor 
toegang tot de auto met maar liefst vijf gezinsleden of vrienden. 

Met een brede variatie aan geconnecteerde diensten binnen 
handbereik is uw auto klaar voor het leven onderweg. 

DIGITALE SLEUTEL 
DIGITALE PECHVERHELPING 
VOOR GEMOEDSRUST  
TIJDENS LANGE RITTEN 

My Honda+ app*

*Enkel beschikbaar op Honda e, Jazz e:HEV en HR-V e:HEV. 
**  Enkel beschikbaar op Honda e en HR-V e:HEV.
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Honda SENSING-  
innovaties
Collision Mitigation Braking System  
Voorkomt het risico op een aanrijding 
met een ander voertuig, een 
voetganger of een fietser door u 
te waarschuwen en de snelheid te 
verlagen. 

Low Speed Braking Control  
Detecteert mogelijke aanrijdingen 
met een obstakel tijdens normaal 
rijden of bij het accelereren met teveel 
kracht. 

Collision Mitigation Throttle Control 
Herkent obstakels voor de auto en 
waarschuwt de bestuurder met 
auditieve en visuele signalen wanneer 
de wagen stilstaat of aan minder dan 
10 km/u rijdt wanneer het gaspedaal 
overbelast wordt.  

Road Departure Mitigation System  
Een nieuw verbeterd waarschuwings-
systeem dat aangeeft dat uw auto de 
wegmarkeringen kan overschrijden. 

 
 

Rear Mitigation Throttle Control  
Detecteert obstakels aan de 
achterkant van de auto en 
waarschuwt de bestuurder met 
auditieve en visuele signalen wanneer 
de auto stilstaat of aan minder dan 
10 km/u rijdt wanneer het gaspedaal 
overbelast wordt.

Traffic Sign Recognition System  
Herinneringen aan verkeersborden 
zoals de huidige snelheidslimiet en 
wanneer inhalen verboden is. 

Intelligente snelheidsbegrenzer  
Stelt automatisch de snelheidslimiet 
in zoals gedetecteerd door de 
verkeersbordenherkenning. 

Adaptive Cruise Control met  
Low-Speed Following 
Houdt een constante snelheid en 
een ingesteld volginterval achter en 
voor de auto aan, en zal indien nodig 
automatisch vertragen en stoppen. 

Lane Keep Assist System  
Zorgt voor stuurinput om de auto 
op zijn rijstrook te houden en 
waarschuwt de bestuurder om te 
voorkomen dat hij afwijkt van zijn 
rijstrook. 

Automatische grootlichten  
Herkent verschillende lichtbronnen 
en schakelt automatisch over tussen 
dim- en grootlichten voor nachtelijke 
ritten. 

Fileassistent  
Vermindert de werklast van de 
bestuurder in druk verkeer bij lage 
snelheden door de auto binnen de 
rijstrook te houden. 

Adaptief grootlicht  
Beperkt ongewenste weerkaatsingen 
door de camera aan boord te 
gebruiken om voorliggers te 
detecteren en schakelt de individuele 
leds automatisch in en uit om de 
meest geschikte lichtverspreiding te 
verzekeren.

Actieve bochtenverlichting
Meedraaiende koplampen die reageren op 
stuurinput verlichten de weg wanneer u een 
bocht inrijdt. 

Uitparkeermonitor
Controleert de zones in de hoeken achteraan 
met behulp van radarsensoren bij het 
achteruitrijden en waarschuwt u wanneer een 
voertuig nadert vanuit de hoeken achteraan.  

Dodehoekinformatie
Wanneer het systeem voertuigen 
detecteert die langs achter naderen in 
aangrenzende rijstroken, gaat de passende 
indicator branden om u bij te staan 
wanneer u van rijstrook verandert. 

Andere veiligheidshulpmiddelen 

Specifieke Honda SENSING-veiligheidsfeatures afhankelijk per model en afwerkingsgraad.
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Rijd zorgeloos dankzij  
de financiële oplossing van  
Honda Financial Services.
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Honda Financial Services (een handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V. 
kantoorhoudende te Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam) treedt op als aanbieder van de 
genoemde financieringen. Honda Financial Services geeft geen advies, u dient zelf te bepalen of 
het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Verdere 
informatie over deze kredietmogelijkheid kunt u vinden via de website van Honda Financial 
Services en de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet wordt voorafgaand aan 
de totstandkoming van de overeenkomst aan u verstrekt. (2022H008)
Kijk voor meer informatie op www.hondafinancialservices.nl

Een Honda rijden voor een vast bedrag per maand: 
dat is Honda 3-Options.
De dealer garandeert de toekomstige restwaarde 
en u lost daarom alleen af wat u écht gebruikt. 
Bovendien heeft u aan het einde van de looptijd alle 
vrijheid: u kunt uw Honda vernieuwen, behouden of 
teruggeven.  

Optie 1
U kiest een  
nieuwe Honda 
Aan het einde van het contract ruilt u uw 
huidige auto bij uw dealer in voor een 
nieuwe Honda.

Optie 2
U behoudt uw  
huidige Honda
Aan het einde van het contract behoudt u 
uw huidige Honda.  
U betaalt de slottermijn in één keer of in 
maandelijkse termijnen onder voorbehoud 
van goedkeuring door Honda Financial 
Services.

FLEXIBELE 
AANBETALING

LOOPTIJD VAN 36 MAANDEN 
MET VASTE MAANDELIJKSE 
AFLOSSING

GEGARANDEERDE  
RESTWAARDE

Optie 3
U geeft uw Honda  
terug aan de dealer
Aan het einde van het contract levert u uw 
Honda in. U heeft verder geen verplichtingen* 
dankzij de gegarandeerde restwaarde. 
 
* Op voorwaarde dat de Honda voldoet aan de afgesproken 
kilometrages, leeftijd en condities.
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Honda gebruikt enkel duurzaam papier van fabrikanten in de EU.  
Werp me niet weg, geef me door aan een vriend of recycleer me.

Sommige auto’s worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder kennisgeving te 
wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de gegevens in 
deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de Honda dealer die gebonden 
is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer aanvragen. Hoewel de fabrikant 
er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding worden opgesteld en gedrukt, dat 
wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten dan ook aan om altijd contact op te 
nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.

honda.nl

Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02 


