
HONDA Jazz e:HEV Hybrid többlet felszereltségi táblázat Jazz HYBRID

alapfelszereltség (COMFORT):
Biztonság és védelem Esőszenzoros ablaktörlő (intervallum állítással)
ABS (blokkolásgátló rendszer) Légzsák - térd (vezető) Fényszóró - időzített ki/be kapcsolással
Automatikus működésű rögzítőfék Légzsák - utas (kikapcsolható)      (Coming /Leaving Home)

eCall Légzsák - vezető Könyöktámasz - elöl
Fényszóró - LED Audio Központi zár távirányítóval
Hegymenet elindulás asszisztens Audiorendszer kormányról vezérelhető Külső tükör - elektromosan állítható, behajtható és fűtött
Honda Sensing: Bluetooth Légkondicionáló - automata
aktív sávtartó Csatlakozó - USB Napellenző - tükörrel vez. és utasoldalon
alacsony sebességű követéssel DAB rádió (digitális rádió) Térképolvasó lámpa
intelligens sebesség határoló Hangszóró - 4db Ülés - vezető és utasoldali fűthető
közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer Komfort és Kényelem Külső megjelenés
ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer ACC (tempomat) Abroncs - 185/60 R15
útpálya elhagyását mérséklő rendszer      adaptiv sebesség szabályozó funkcióval Belső jellemzők
ütközés erejét mérséklő fékrendszer Állítható magasságú vezetőülés MAGIC" hátsó ülésrendszer"
Indításgátló Automata fényszóró bekapcsolás funkció 12V csatlakozó - konzol
Isofix rögzitési pontok      (szürkület érzékelő) 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
Légzsák - elöl oldallégzsák Automata távolságfény-kapcsolás funkció Csomagtér takaró
Légzsák - első ülések között Elektromos ablakemelő - elöl (vezető auto fel/le) Helytakarékos gumiabroncs javítószett (pótkerék helyett)
Légzsák - függöny Elektromos ablakemelő - hátul Start/Stop rendszer
Légzsák - hátul oldallégzsák Elektromos kézifék

ELEGANCE felszereltség: CROSS felszereltség: CROSS 2TONE felszereltség:
COMFORT felszereltség + alábbi többlet: COMFORT felszereltség + alábbi többlet: MEGEGYEZIK A CROSS felszereltséggel
Riasztórendszer Ködfényszóró (LED)
Honda CONNECT: Hangszóró - 8db
   (9 kijelző, AM/FM/DAB,Apple Carplay and Android Auto)" Hangszóró - subwoofer
Parkolást segítő szenzorok - elöl & hátul Honda CONNECT:
Keréktárcsa - könnyűfém    (9 kijelző, Garmin, AM/FM/DAB

Ülés - szövet/bőr kárpitozás    Apple Carplay and Android Auto)"

Prémium audio rendszer

EXECUTIVE felszereltség: Elektromos ablakemelő - 4x auto fel/le

ELEGANCE felszereltség + alábbi többlet: Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás
Honda Sensing - holtérfigyelővel és kitolatást segítővel Parkolást tolatást segítő kamera
Ködfényszóró (LED) Abroncs - 185/60 R16
Honda CONNECT: Crosstar specifikus stílusjegyek, emelt hasmagasság
   (9 kijelző, Garmin, AM/FM/DAB,Apple Carplay and Android Auto)" Külső tükör - ezüst burkolat
Elektromos ablakemelő - 4x auto fel/le Sötétített ablakok hátul körben
Fűthető kormány Bőrbevonatú kormány és váltógomb
Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás Ülés - szövet vízlepergető
Parkolást tolatást segítő kamera Abroncs - 185/60 R16
Külső tükör - ezüst burkolat
Sötétített ablakok hátul körben
Bőrbevonatú kormány és váltógomb
Abroncs - 185/55 R16 © Duna Autó Kriffel László


