TELE VAN
ÉLETTEL
Kompakt építésmód, kategóriaelső
helykínálat és kortárs megjelenés - az
új Honda Jazz számtalan lehetőséget
tartogat az Ön számára.
Szenvedélyünk, hogy olyan autókat
építsünk, amelyek valódi segítséget
nyújtanak a mindennapok során,
ezért továbbfejlesztettük és még
kifinomultabbá tettük a típust, páratlan
használati értékkel kápráztatva el
vásárlóinkat.

BEVEZETÉS 02-03
FORMATERV 04-09
KÉNYELEM ÉS TARTÓSSÁG 10-15
TECHNIKA 16-17
TELJESÍTMÉNY 18-19
BIZTONSÁG 20-23
MODELLVÁLASZTÉK 24-33
SZÍNVÁLASZTÉK 34-35
KÁRPITOK 36-37
KIEGÉSZÍTŐK 38-45
MŰSZAKI ADATOK 46-49
HONDA PREMIUM QUALITY 50
AZ ÁLMOK EREJE 52

Képünkön egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic látható
02
extraként rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.
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DINAMIKUSAN
KÜLÖNBÖZŐ
Az új Jazz Dynamic minden idők legsportosabb Jazz
modellje. Egyedi formavilágát fényes feketében pompázó
könnyűfémfelni-garnitúra, fekete külső tükör és hátsó szárny
teszi még különlegesebbé.
A feltűnő, jellegzetes motorháztető alatt 1,5 literes,
benzines i-VTEC erőforrás bújik meg, ami kimagasló
teljesítményének köszönhetően tökéletesen passzol
a sportos megjelenéshez.
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Képünkön egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic látható
extraként rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

KOMPAKT
ÉS ELMÉS
A Jazz friss, modern karosszériája
elképesztően tágas utasteret ölel körbe, így
nemcsak egyedülálló stílusa és kisugárzása,
hanem praktikus, sokoldalú mivolta
is vonzóvá teszi a modellt.
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Képünkön egy Milano Red színben tündöklő Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható extraként
rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

MOSOLYT
CSAL ARCÁRA
Az új Jazz tervezésénél különösen
nagy hangsúlyt fektettünk a vezetési
élményre, így az új, lenyűgöző
formavilághoz könnyű kezelhetőség
és páratlan fordulékonyság társul.
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Képünkön egy Milano Red színben tündöklő Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható extraként
rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

A STÍLUS
BELÜLRŐL FAKAD
Foglaljon helyet az új Jazz volánja mögött, és azonnal
otthon érezheti magát. A gombok és kapcsolók kézre
esnek, ösztönösen megtalálhatók, a logikusan felépített
műszeregységről pedig egy szempillantás alatt leolvashatók
az aktuális információk.
A stílusos, prémium anyagokból felépülő, új kárpitokkal
fiatalossá tett utastér hihetetlenül praktikus.
Egyrészt hatalmas, másrészt telis-tele van ötletes tárolási
megoldásokkal, így tulajdonképpen bármit magával vihet
útjaira, és rendezett formában szállíthatja poggyászait.

Képünkön egy Jazz 1.5 i-VTEC látható Dynamic felszereltséggel.
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VARÁZSLATOSAN
PRAKTIKUS
Az új Honda Jazz könnyedén igazodik
tulajdonosa életviteléhez, a Magic Seats
ülésrendszer révén ugyanis szabadon
variálható beltere.
Mindegy, hogy kirándulni megy vagy
a barkácsáruház felé tart, a Jazz készen áll
a feladatok megoldására, miként az sem okoz
gondot számára, ha kerékpárt kell szállítania.
Szükség esetén a hátsó ülőlap fel-, a 60:40
arányban osztott háttámla pedig padlósíkba
hajtható, nincs tehát olyan helyzet, amire
ne volna válasza a Jazznek.
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A képen egy Milano Red színben tündöklő Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható extraként
rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

PRAKTIKUS
HELYKIHASZNÁLÁS
A kisautók általában fürgék és könnyen vezethetők,
de nem igazán praktikusak.
Nos, az új Honda Jazz esetében nem kell
kompromisszumot kötnie. Ez az autó közvetlen vezetési
élményt nyújt, ugyanakkor kategóriaelső helykínálat
jellemzi és megannyi ötletes tárolórekesszel várja
a kisebb-nagyobb poggyászokat.
A Jazz egyik legfőbb erénye a kimagasló
befogadóképesség, csomagtartója akár 1314 literesre*
is bővíthető. Ha ledönti a hátsó üléseket, tulajdonképpen
bármi befér, legyen szó bőröndökről, szörfdeszkákról,
kávézóasztalról vagy egy új TV-ről.
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* Csomagtartó űrtartalma lehajtott hátsó ülésekkel, tetővonalig mérve (VDA szabvány szerint)
Képünkön egy Jazz 1.3 i-VTEC látható Elegance felszereltséggel.

ÉLETRE SZABVA
A Jazzhez kínált, hétcolos érintőképernyővel társított Honda CONNECT szórakoztatóelektronikai
és információs rendszer* lehetőséget ad, hogy kapcsolatban maradjon családtagjaival, barátaival,
kedvenc zenéivel és minden egyébbel, ami fontos az Ön számára.

MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZER†
Az integrált, műholdas Garmin navigációs
rendszer segít megtalálni úti célját,
és a valós idejű forgalmi információknak
(TMC) köszönhetően mindig a leggyorsabb
útvonalat választja.

NAGY LÁTÓSZÖGŰ TOLATÓKAMERA†
Ha a vezető hátrameneti fokozatba kapcsol,
a középkonzolon elhelyezett hétcolos képernyő
azonnal megjeleníti a tolatókamera képét.
A rendszer két üzemmódot is felkínál, egyiknél
fentről figyelhetjük az autó mögött zajló
eseményeket, a másik pedig nagy látószöggel
segíti a manőverezést.

SZEMÉLYRE SZABOTT KÉPERNYŐ†
A Honda CONNECT hétcolos kijelzőjét saját
ízléséhez igazíthatja, hiszen kedvenc fotóját
is beállíthatja háttérképnek.

DAB DIGITÁLIS RÁDIÓ†
Böngésszen szabadon a rádiócsatornák között,
és élvezze a digitális adások kristálytiszta
hangzását!

* A Honda CONNECT rendszer kizárólag a Comfort, Dynamic és Elegance felszereltségi szinteken elérhető. Wifimegosztásra képes telefon vagy mobilwifi segítségével webböngészésre és internetrádiók
hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után! Mielőtt megkezdené a rendszer használatát,
kérjük, ellenőrizze mobilszolgáltatójával kötött előfizetési szerződésének erre vonatkozó részleteit!
Internetböngészésre – menetbiztonsági okokból – csak akkor van lehetősége a vezetőnek, ha áll az autó.
† Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetők a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 46-49. oldalra!
A képen egy Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható.
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MINDIG EREJE TELJÉBEN
Az új, sportos Jazz Dynamicot erőteljes és
hatékony 1.5 i-VTEC motor hajtja. Ez a modern,
benzines erőforrás nem kevesebb, mint 130
lóerővel járul hozzá a gondtalan és élvezetes
autózáshoz.

fordulatszámban tartja a motort és akár
a kormányról is kapcsolható. Bármelyik váltó
mellett is dönt, mindig kényelmesen utazhat,
és nem kell kompromisszumot kötnie
a teljesítményt illetően.

A Trend, a Comfort és az Elegance
modellváltozathoz hihetetlenül kifinomult,
102 lóerős 1.3 i-VTEC motorunkat kínáljuk.
Az erőátvitelről – mindkét motornál – hatfokozatú
kéziváltó vagy fokozatmentes, automatikus
CVT gondoskodhat. Utóbbi mindig az ideális

Az Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop)
lekapcsolja a motort, amíg – pl. a közlekedési
lámpáknál – várakozik, majd automatikusan
újraindítja, amint a gázpedálra lép. Ez apróságnak
tűnhet, de sok kicsi sokra megy – rengeteg
üzemanyagot spórolhat.

Képünkön egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic látható
extraként rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.
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TELJES LELKI NYUGALOMBAN
Legfőbb célunk, hogy minden helyzetben
megóvjuk Önt és utasait, ezért a legmodernebb
menetbiztonsági eszközöket magában foglaló
rendszerrel (Advanced Driver Assistance System)
szereltük fel a modellt. Ez különféle szenzorokkal
figyeli a jármű állapotát, illetve környezetét, és
azonnal jelzi a vezetőnek és/vagy közbelép, ha
veszélyhelyzetet érzékel.

fel a pilóta figyelmét az ütközés kockázatára.
Ha a sofőr nem reagál és elkerülhetetlenné válik
az ütközés, a rendszer önműködően lassítani kezdi
az autót, így enyhíti a baleset következményeit,
sőt bizonyos körülmények között a karambol
elkerülésére is képes.
A Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer* akkor
lép működésbe, ha a Jazz irányjelzés nélkül lépi
át a sávelválasztó jelet, a Ráfutásos Ütközésre
Figyelmeztető Rendszer* pedig figyeli az autó
környezetét, hogy segítsen elkerülni a baleseteket.

A minden modellváltozathoz alapfelszereltségként
kínált, kis sebességnél működő Aktív Városi
Fékrendszer például vizuális és hangjelekkel hívja

AKTÍV VÁROSI FÉKRENDSZER

INTELLIGENS SEBESSÉGHATÁROLÓ*
Az Intelligens Sebességhatároló a Közúti Jelzőtábla
Felismerő Rendszer képességeit kihasználva mindig
arra a sebességre állítja be az autót, amit a legutóbbi
tábla jelzett.
KÖZÚTI JELZŐTÁBLA FELISMERŐ RENDSZER*
A Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
automatikusan beazonosítja az útmenti, előzést tiltó
és sebeségkorlátozó jelzőtáblákat, és megjeleníti
őket a központi kijelzőn. A képernyő egyszerre két
táblát képes ábrázolni.

1: Az elsősorban városi koccanások elkerülését
szolgáló berendezés az 5 és 32 km/h közötti
sebességtartományban aktív, és folyamatosan
figyeli a Jazz, valamint az előtte haladó jármű közötti
távolságot.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER*

Vizuális és hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt, ha az 2: Ha a vezető túlságosan megközelíti az előtte
haladót, a rendszer vizuális és hangjelekkel
autó irányjelzés nélkül hagyja el a forgalmi sávot.
figyelmezteti. Előbbiek a Multiinformációs Kijelzőn
(MID) jelennek meg.
RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ
RENDSZER*

Ha a Jazz orrába épített kamera autót érzékel
a jármű előtt, rögtön figyelmezteti a vezetőt,
hogy legyen ideje elkerülni a balesetet.
AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ*
Folyamatosan figyeli az időjárási, illetve
fényviszonyokat, és automatikusan vált a távolsági
és a tompított fényszóró között.

3: Ha a vezető továbbra sem reagál és az ütközés
elkerülhetetlenné válik, az Aktív Városi Fékrendszer
amennyire csak lehetséges lelassítja az autót.
Ha a körülmények ideálisak, a rendszer akár
a karambol elkerülésére is képes.

* Alapfelszereltség a Comfort, a Dynamic és az Elegance felszereltségi
szinten, extraként rendelhető a CVT váltóval kínált Trend modelleknél.
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Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetők a különféle
kiegészítők, kérjük, lapozzon a 46-49. oldalra!
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AZ ÖN VÉDELMÉRE
TERVEZTÜK
Legyen szó vezetőkről, utasokról vagy gyalogosokról,
a közlekedők biztonsága mindig alapvető szempont
járműveink tervezése során. Ezt bizonyítja az új Jazz is,
hiszen a legfejlettebb műszaki megoldásokra épül, és
minden változatát maximális menetbiztonság jellemzi.
MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER
Folyamatosan figyeli és egymástól függetlenül
szabályozza a kerekek forgását, s mindig úgy adagolja
a motor-, illetve fékerőt, hogy optimális legyen
a tapadás. Segítségével nedves, csúszós úton is
biztonságosan utazhat.
VEZETŐ ÉS UTASOLDALI SRS LÉGZSÁK
A két frontlégzsák mellett oldal- és függönylégzsákok
védik a Jazz utasait. Utóbbiak az utastér teljes
hosszában felfúvódnak, így az elöl és a hátul ülőket
egyaránt óvják az ütközések során.
HEGYMENETI ASSZISZTENS
Működésének lényege, hogy lejtőn indulásnál
megakadályozza az autó hátragurulását, amíg a vezető
áthelyezi lábát a fékről a gázpedálra. A dőlésszögérzékelővel ellátott rendszer 1,5 másodpercig őrzi
a fékerőt.
VÉSZFÉKASSZISZTENS
A Honda által fejlesztett Vészfékasszisztens
maximalizálja a fékerőt a vészfékezések során, ezáltal
még biztonságosabbá teszi az utazást. A rendszer
képes “kiismerni” a vezető fékezési stílusát, és csak
akkor lép működésbe, ha az átlagostól eltérő, nagyobb
erejű lassítást érzékel.
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Képünkön egy Milano Red színben tündöklő Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható extraként rendelhető
Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

AZ ÖN JAZZE

Képünkön egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic látható extraként
rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.
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DYNAMIC
♦ Vezető és utasoldali SRS légzsák (utóbbi kikapcsolható)
♦ Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban
♦ ABS (blokkolásgátló)
♦ Elektronikus Fékerőelosztó
♦ Fékasszisztens
♦ Menetstabilizáló Rendszer
♦ Hegymeneti Elindulást Segítő Rendszer
♦ ISO gyermekülés-rögzítési pontok
♦ Vészfékezést jelző fény
♦ Guminyomás-ellenőrző Rendszer
♦ Aktív Városi Fékrendszer
♦ Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer
♦ Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
♦ Intelligens Sebességhatároló
♦ Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
♦ Indításgátló
♦ Kalaptartó
♦ Távirányítós központi zár két zárható tollú indítókulccsal
♦ Szövetkárpitozás
♦ Bőrborítású kormánykerék és váltógomb
narancssárga varrással
♦ Multiinformációs Kijelző
♦ Váltások esedékességére figyelmeztető jel
♦ Elektronikus szervokormány
♦ Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop)
♦ Kormánykerékről kapcsolható alternatív sebességváltó
(csak CVT-nél)
♦ Manuális légkondicionáló
♦ Sebességrögzítő sebességhatárolóval

1.5 i-VTEC 130 LE
Hatfokozatú manuális váltó
Fokozatmentes automatikus váltó (CVT)
♦ Esőérzékelős ablaktörlők
♦ Alkonyérzékelős fényszórók
♦ Parkolóradar elöl és hátul (kettő elöl, négy hátul)
♦ Első és hátsó elektromos ablakemelő
♦ Állítható magasságú és távolságú kormánykerék
♦ Elektromos mozgatású, fűthető külső tükrök
♦ Elektromosan behajtható külső tükrök
♦ Állítható magasságú vezetőülés
♦ Fűthető első ülések
♦ Dönthető hátsó ülések
♦ Magic Seats ülésrendszer
♦ Honda CONNECT CD-lejátszóval (hétcolos érintőképernyő,
AM-, FM- és internetrádió, Aha™*, internetböngészés*)
♦ 2 USB-csatlakozó/HDMI-csatlakozó†
♦ Hat hangszóró
♦ Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító Δ
♦ Feketére fényezett külső tükrök
♦ Első-hátsó lökhárító piros díszítőelemekkel
♦ Csomagtérajtó-szpoiler
♦ LED-es fényszórók integrált nappali menetfénnyel
♦ Automatikus Távolsági Fényszóró
♦ Ködlámpa elöl
♦ Magasan elhelyezett, LED-es féklámpa
♦ Időzíthető fényszórók (kísérő- és üdvözlőfény)
♦ 16 colos, Berlina Black könnyűfém keréktárcsák
Extraként megvásárolható kiegészítő:
♦ Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel,
CD-lejátszóval és digitális rádióval (DAB)

*Wifimegosztásra képes telefon vagy mobilwifi segítségével webböngészésre és internetrádiók hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak
futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után! Mielőtt megkezdené a rendszer használatát, kérjük, ellenőrizze mobilszolgáltatójával kötött előfizetési szerződésének erre vonatkozó részleteit! Internetböngészésre – menetbiztonsági okokból – csak akkor van lehetősége a vezetőnek, ha áll az autó.
† Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
Δ A Bluetooth™-kompatibilis telefonok listájáról, a készülékpárosítási folyamatról és a felhasználással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, kérjük, kérdezze márkakereskedőjét!
Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetők a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 46-49. oldalra! A képen egy Jazz 1.5 i-VTEC látható Dynamic felszereltséggel.
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Képünkön egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic látható
extraként rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

ELEGANCE
♦ Vezető és utasoldali SRS légzsák (utóbbi kikapcsolható)
♦ Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban
♦ ABS (blokkolásgátló)
♦ Elektronikus Fékerőelosztó
♦ Fékasszisztens
♦ Menetstabilizáló Rendszer
♦ Hegymeneti Elindulást Segítő Rendszer
♦ ISO gyermekülés-rögzítési pontok
♦ Vészfékezést jelző fény
♦ Guminyomás-ellenőrző Rendszer
♦ Aktív Városi Fékrendszer
♦ Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer
♦ Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
♦ Intelligens Sebességhatároló
♦ Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
♦ Indításgátló
♦ Riasztórendszer
♦ Kalaptartó
♦ Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás (Smart Entry & Start)
♦ Szövetkárpitozás
♦ Bőrborítású kormánykerék és váltógomb
♦ Multiinformációs Kijelző
♦ Váltások esedékességére figyelmeztető jel
♦ Elektronikus szervokormány
♦ Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop)
♦ Kormánykerékről kapcsolható alternatív sebességváltó
(csak CVT-nél)
♦ Automatikus légkondicionáló
♦ Sebességrögzítő sebességhatárolóval

1.3 i-VTEC 102 LE
Hatfokozatú manuális váltó
Fokozatmentes automatikus váltó (CVT)
♦ Esőérzékelős ablaktörlők
♦ Alkonyérzékelős fényszórók
♦ Parkolóradar elöl és hátul (kettő elöl, négy hátul)
♦ Tolatókamera
♦ Első és hátsó elektromos ablakemelő
♦ Állítható magasságú és távolságú kormánykerék
♦ Elektromos mozgatású, fűthető külső tükrök
♦ Elektromosan behajtható külső tükrök
♦ Állítható magasságú vezető- és első utasülés
♦ Fűthető első ülések
♦ Dönthető hátsó ülések
♦ Magic Seats ülésrendszer
♦ Honda CONNECT CD-lejátszóval (hétcolos érintőképernyő,
AM-, FM- és internetrádió, Aha™*, internetböngészés*)
♦ 2 USB-csatlakozó/HDMI-csatlakozó†
♦ Hat hangszóró
♦ Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító Δ
♦ Sötétített hátsó ablakok
♦ Karosszéria színére fényezett külső tükrök
♦ LED-es fényszórók integrált nappali menetfénnyel
♦ Automatikus Távolsági Fényszóró
♦ Ködlámpa elöl
♦ Magasan elhelyezett, LED-es féklámpa
♦ Időzíthető fényszórók (kísérő- és üdvözlőfény)
♦ 16 colos, könnyűfém keréktárcsák
Extraként megvásárolható kiegészítő:
♦ Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel,
CD-lejátszóval és digitális rádióval (DAB)

*Wifimegosztásra képes telefon vagy mobilwifi segítségével webböngészésre és internetrádiók hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak
futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után! Mielőtt megkezdené a rendszer használatát, kérjük, ellenőrizze mobilszolgáltatójával kötött előfizetési szerződésének erre
vonatkozó részleteit!
Internetböngészésre – menetbiztonsági okokból – csak akkor van lehetősége a vezetőnek, ha áll az autó.
† Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
Δ A Bluetooth™-kompatibilis telefonok listájáról, a készülékpárosítási folyamatról és a felhasználással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, kérjük, kérdezze márkakereskedőjét!
Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetők a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 46-49. oldalra! A képen egy Jazz 1.3 i-VTEC látható Elegance felszereltséggel.
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A képen egy Milano Red színben tündöklő Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható extraként
rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

COMFORT
♦ Vezető és utasoldali SRS légzsák (utóbbi kikapcsolható)
♦ Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban
♦ ABS (blokkolásgátló)
♦ Elektronikus Fékerőelosztó
♦ Fékasszisztens
♦ Menetstabilizáló Rendszer
♦ Hegymeneti Elindulást Segítő Rendszer
♦ ISO gyermekülés-rögzítési pontok
♦ Vészfékezést jelző fény
♦ Guminyomás-ellenőrző Rendszer
♦ Aktív Városi Fékrendszer
♦ Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer
♦ Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
♦ Intelligens Sebességhatároló
♦ Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
♦ Indításgátló
♦ Kalaptartó
♦ Távirányítós központi zár két zárható tollú indítókulccsal
♦ Szövetkárpitozás
♦ Multiinformációs Kijelző
♦ Váltások esedékességére figyelmeztető jel
♦ Elektronikus szervokormány
♦ Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop)
♦ Kormánykerékről kapcsolható alternatív sebességváltó
(csak CVT-nél)
♦ Manuális légkondicionáló
♦ Sebességrögzítő sebességhatárolóval

1.3 i-VTEC 102 LE
Hatfokozatú manuális váltó
Fokozatmentes automatikus váltó (CVT)
♦ Esőérzékelős ablaktörlők
♦ Alkonyérzékelős fényszórók
♦ Parkolóradar elöl és hátul (kettő elöl, négy hátul)
♦ Első és hátsó elektromos ablakemelő
♦ Állítható magasságú és távolságú kormánykerék
♦ Elektromos mozgatású, fűthető külső tükrök
♦ Elektromosan behajtható külső tükrök
♦ Állítható magasságú vezetőülés
♦ Fűthető első ülések
♦ Dönthető hátsó ülések
♦ Magic Seats ülésrendszer
♦ Honda CONNECT CD-lejátszóval (hétcolos érintőképernyő,
AM-, FM- és internetrádió, Aha™*, internetböngészés*)
♦ 2 USB-csatlakozó/HDMI-csatlakozó†
♦ Négy hangszóró
♦ Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító Δ
♦ Karosszéria színére fényezett külső tükrök
♦ Halogén fényszórók
♦ Automatikus Távolsági Fényszórók
♦ LED-es nappali menetfény
♦ Magasan elhelyezett, LED-es féklámpa
♦ Időzíthető fényszórók (kísérő- és üdvözlőfény)
♦ 15 colos, könnyűfém keréktárcsák
Extraként megvásárolható kiegészítő:
♦ Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel,
CD-lejátszóval és digitális rádióval (DAB)

*Wifimegosztásra képes telefon vagy mobilwifi segítségével webböngészésre és internetrádiók hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak
futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után! Mielőtt megkezdené a rendszer használatát, kérjük, ellenőrizze mobilszolgáltatójával kötött előfizetési szerződésének erre
vonatkozó részleteit!
Internetböngészésre – menetbiztonsági okokból – csak akkor van lehetősége a vezetőnek, ha áll az autó.
† Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
Δ A Bluetooth™-kompatibilis telefonok listájáról, a készülékpárosítási folyamatról és a felhasználással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, kérjük, kérdezze márkakereskedőjét!
Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetők a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 46-49. oldalra! A képen egy Jazz 1.3 i-VTEC látható Comfort felszereltséggel.
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Képünkön egy Skyride Blue Metallic színben tündöklő Jazz 1.3 i-VTEC Comfort látható
extraként rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

TREND
♦ Vezető és utasoldali SRS légzsák (utóbbi kikapcsolható)
♦ Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban
♦ ABS (blokkolásgátló)
♦ Elektronikus Fékerőelosztó
♦ Fékasszisztens
♦ Menetstabilizáló Rendszer
♦ Hegymeneti Elindulást Segítő Rendszer
♦ ISO gyermekülés-rögzítési pontok
♦ Vészfékezést jelző fény
♦ Guminyomás-ellenőrző Rendszer
♦ Aktív Városi Fékrendszer
♦ Indításgátló
♦ Kalaptartó
♦ Távirányítós központi zár két zárható tollú indítókulccsal
♦ Szövetkárpitozás
♦ Multiinformációs Kijelző
♦ Váltások esedékességére figyelmeztető jel
♦ Elektronikus szervokormány
♦ Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop)
♦ Kormánykerékről kapcsolható alternatív sebességváltó
(csak CVT-nél)
♦ Manuális légkondicionáló
♦ Sebességrögzítő sebességhatárolóval
♦ Esőérzékelős ablaktörlők
♦ Alkonyérzékelős fényszórók
♦ Első és hátsó elektromos ablakemelő

1.3 i-VTEC 102 LE
Hatfokozatú manuális váltó
Fokozatmentes automatikus váltó (CVT)
♦ Állítható magasságú és távolságú kormánykerék
♦ Elektromos mozgatású külső tükrök
♦ Állítható magasságú vezetőülés
♦ Fűthető első ülések
♦ Dönthető hátsó ülések
♦ Magic Seats ülésrendszer
♦ CD-lejátszó
♦ AUX-csatlakozó (jack)
♦ USB-csatlakozó (iPod-kompatibilis)
♦ Négy hangszóró
♦ Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival
♦ Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító Δ
♦ Karosszéria színére fényezett külső tükrök
♦ Halogén fényszórók
♦ LED-es nappali menetfény
♦ Magasan elhelyezett, LED-es féklámpa
♦ Időzíthető fényszórók (kísérő- és üdvözlőfény)
♦ 15 colos, acél keréktárcsák
Extraként megvásárolható kiegészítő (csak CVT váltó esetén):
♦ Fejlett Menetbiztonsági Rendszer, tartalma: Automatikus
Távolsági Fényszórók, Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető
Rendszer, Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer, Intelligens
Sebességhatároló és Sávelhagyásra Figyelmeztető
Rendszer

Δ A Bluetooth™-kompatibilis telefonok listájáról, a készülékpárosítási folyamatról és a felhasználással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, kérjük, kérdezze márkakereskedőjét!
A képen egy Jazz 1.3 i-VTEC látható Trend felszereltséggel.
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Képünkön egy Lunar Silver Metallic színben tündöklő 1.3 i-VTEC Trend látható.

ÉLJEN SZÍNES
ÉLETET!

SKYRIDE BLUE METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

MILANO RED

CRYSTAL BLACK PEARL

SHINING GRAY METALLIC

SUNSET ORANGE

WHITE ORCHID
PEARL
35

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

Szemet gyönyörködtető fényezések széles választékából
csemegézhet, így biztosan megtalálja azt az árnyalatot,
amely leginkább illik Önhöz.
A tónusokat azt figyelembe véve kevertük ki, hogy illjenek
a Jazz határozott, szép vonalaihoz.

A képen egy Jazz 1.3 i-VTEC látható Elegance felszereltséggel.
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BELSŐ
KÁRPITOZÁS
Bármely fényezést is választja, szövetkárpitjaink
tökéletesen passzolnak majd hozzá.

FEKETE & NARANCS
TEXTIL
DYNAMIC
ELEGANCE
COMFORT
TREND

01 FEKETE & NARANCS TEXTIL

FEKETE & SÖTÉTSZÜRKE
TEXTIL

♦
♦
♦
♦

02 FEKETE & SÖTÉTSZÜRKE TEXTIL
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FEKETE
TEXTIL

03 FEKETE TEXTIL
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HASZNÁLJA KI A LEHETŐSÉGEKET!
Az Eredeti Honda Kiegészítők gyártásakor éppoly kiemelkedően magas minőségre törekszünk, mint
járműveinknél, így biztos lehet benne, hogy tartósak, biztonságosak és tökéletesen illenek
a modellhez. Önnek csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja, melyik kiegészítővel szereljük fel autóját…

JAZZ X-ROAD
Üljön a Jazz X-Road volánja mögé és legyen életre szóló kalandok részese!
A hangsúlyos, terepjárós megjelenés még vagányabbá teszi városi autónkat, ugyanakkor hasznos is,
hiszen az első, hátsó dekorelemek, az oldalvédő díszlécek, a küszöb spoilerek és a kerékjárati ív díszítés
megvédik a karosszériát a horpadásoktól, illetve karcolásoktól, az X-Road szőnyegek pedig segítenek
megőrizni a beltér tisztaságát.
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KRÓM CSOMAG
Keltsen feltűnést a stílusos Króm csomaggal! Különféle krómozott díszítőelemeink még magasabb minőségi és
esztétikai szintre emelik a Jazzt. A csomag részeként az első lökhárítón, a csomagtérajtón és az oldalablakok alatt
is krómozott díszítőelemek jutnak szerephez.
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HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG
Ebben a csomagban különféle fényeket kombináltunk annak érdekében, hogy autója utasterét
még hangulatosabbá varázsolják. A csomag tartalma: fehér hangulatfény az első lábtérnél
és megvilágított ajtó küszöbburkolatok.
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TETŐCSOMAGTARTÓ

KALAPTARTÓ ALATTI TÁROLÓREKESZ

Fokozza autója szállítókapacitását erős, biztonságos
tetőcsomagtartóval! Négy zárral kínáljuk, és legfeljebb 30 kg
súllyal terhelhető.

Ebben az elmés, rejtett tárolórekeszben biztonságosan
elhelyezheti apróbb tárgyait.

KÖNYÖKTÁMASZ

LEVEHETŐ VONÓHOROG

Ezen a fekete könyöktámaszon kényelmesen pihentetheti karját.
Fedele csúsztatható, dönthető és tárolórekeszt alakítottunk ki benne.

Vonóhorgunk nem zavarja a formai
összhatást, hiszen, ha épp nincs rá
szüksége, könnyedén le is szerelheti.
A vontatmány megengedett legnagyobb
tömege kereken egy tonna lehet, míg
a vonóhorog maximális függőleges
terhelése 95 kilogramm. Fix vonóhorog
szintén rendelhető.
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15 ORCUS könnyűfém keréktárcsa

15 CHARON könnyűfém keréktárcsa

A 15 colos Orcus könnyűfém keréktárcsa GunPowder Black
fényezéssel és fedőlakkal.

A 15 colos Charon könnyűfém keréktárcsa jellemzője
a metszett gyémánthoz hasonló keréktárcsa-perem fényes
fedőlakkal és Rombo Silver küllőablakokkal.
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CSOMAGTÉRAJTÓ SPOILER

AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

Tegye még markánsabbá a Jazz farrészét az ötödik ajtóhoz
kínált, formavilágba simuló légterelővel!

A védőelemek egyedivé teszik az autót, egyszersmind megvédik
az ajtókeretet és a küszöböt a karcolásoktól. A rozsdamentes,
polírozott acélból készült küszöbborításnak Jazz-logó ad
kontrasztot. A csomag tartalma: első és hátsó védőelemek.

CSOMAGTÉRAJTÓ DEKORÁCIÓ

PÁNT A CSOMAGTÉRAJTÓN

LED-ES UTASTÉR-VILÁGÍTÁS

ELEGANCE SZŐNYEGEK

Ezzel a feltűnő csomagtérajtó-díszítéssel
még stílusosabbá és kifinomultabbá teheti
az összhatást.

Ez a pánt afféle kiegészítés
a süllyesztett belső fogantyú mellé,
hogy még könnyebb legyen lecsukni
a csomagtérajtót.

A LED világítás fényesebben ragyog,
mint a hagyományos izzó, így tiszta,
fehér fényben úszhat a teljes utastér.

Ezek az elegáns, fekete nubukbőr betétekkel
megspékelt szőnyegek igényesebbé és szebbé teszik
az utasteret, különösképpen, hogy minden egyes
darabot hímzett Jazz-embléma díszít. A csomag
tartalma: első és hátsó szőnyeg.
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DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

Motor

1.5 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.5 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

Típus

1.5 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

Egy fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél

♦

♦

♦

♦

1498

1318

1318

1318

Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál

♦

♦

♦

♦

73,0 x 89,5

73,0 x 78,7

73,0 x 78,7

73,0 x 78,7

Oldallégzsákok (elöl)

♦

♦

♦

♦

Sűrítési arány

11,5

13,5

13,5

13,5

Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul)

♦

♦

♦

♦

Szelepvezérlés

DOHC

DOHC

DOHC

DOHC

Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák elöl

♦

♦

♦

♦

Emissziós besorolás

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

14" hűtött első féktárcsák

♦

♦

♦

♦

Üzemanyag típusa

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

13" hátsó féktárcsák

♦

♦

♦

♦

ABS (blokkolásgátló fékrendszer)

♦

♦

♦

♦

Elektronikus fékerőelosztó

♦

♦

♦

♦

Fékasszisztens

♦

♦

♦

♦

Menetstabilizáló elektronika (VSA)

♦

♦

♦

♦

Hegymeneti elindulássegítő rendszer

♦

♦

♦

♦

Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel

♦

♦

♦

♦

ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok

♦

♦

♦

♦

Vészfékezést jelző fény

♦

♦

♦

♦

Guminyomás-ellenőrző rendszer

♦

♦

♦

♦

City-Brake aktív városi fékrendszer

♦

♦

♦

♦

Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer

♦

♦

♦

–/

Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer

♦

♦

♦

–/

Intelligens sebességhatároló

♦

♦

♦

–/

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

♦

♦

♦

–/

Indításgátló rendszer

♦

♦

♦

♦

Riasztórendszer

–

♦

–

–

Kalaptartó

♦

♦

♦

♦

Távirányítós központi zár 2 darab behajtható tollú indítókulccsal

♦

–

♦

♦

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás

–

♦

–

–

Szövetkárpitozás

♦

♦

♦

♦

Bőrborítású kormánykerék

–

♦

–

–

Lökettérfogat (cm 3)
Furat x löket (mm x mm)

Teljesítmény
Maximális motorteljesítmény (kW/fordulat/perc)

96/6600

75/6000

75/6000

75/6000

Maximális motorteljesítmény (LE/fordulat/perc)

130/6600

102/6000

102/6000

102/6000

Maximális forgatónyomaték (Nm/fordulat/perc)

155/4600

123/5000

123/5000

123/5000

8,7 / 10

11,4 / 12,3

11,3 / 12,1

11,2 / 12

190

190 / 182

190 / 182

190 / 182

65

65

65

65

0 - 100 km/óra (mp)
Végsebesség (km/óra)
Belső zajszint (dB)

Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás

†

Városban (l/100km)

7,2 / 6,4

6,3 / 5,6

6,2 / 5,5

6,2 / 5,4

Városon kívül (l/100km)

5,1 / 4,9

4,6

4,4 / 4,5

4,4 / 4,2

Kombinált (l/100km)

5,9 / 5,4

5,2 / 5

5,1 / 4,9

5,1 / 4,7

Kombinált CO 2-kibocsátás (g/km)

133 / 124

120 / 114

116 / 111

116 / 106

Sebességváltó
Típusa

6 fokozatú manuális
/ CVT automatikus

6 fokozatú manuális
/ CVT automatikus

6 fokozatú manuális
/ CVT automatikus

6 fokozatú manuális
/ CVT automatikus

Áttételi arány 1. fokozat

3,461 / 2,526~0,408

3,461 / 2,526~0,408

3,461 / 2,526~0,408

3,461 / 2,526~0,408

Áttételi arány 2. fokozat

1,869

1,869

1,869

1,869

Áttételi arány 3. fokozat

1,303

1,235

1,235

1,235

Áttételi arány 4. fokozat

1,054

0,948

0,948

0,948

Áttételi arány 5. fokozat

0,853

0,809

0,809

0,809

Áttételi arány 6. fokozat

0,727

0,688

0,688

0,688

3,307 / 2,706~1,382

3,307 / 2,706~1,382

3,307 / 2,706~1,382

3,307 / 2,706~1,382

4,625 / 4,992

4,625 / 4,992

4,625 / 4,992

4,625 / 4,992

Áttételi arány hátramenet
Végáttételi arány

Méretek
Teljes hosszúság (mm)

4051

4028

4028

4028

Teljes szélesség (mm)

1694

1694

1694

1694

Biztonság

Vagyonvédelem

Utastér – kárpitok

Bőrborítású kormánykerék narancs színű varással

♦

–

–

–

Bőrborítású váltógomb

–

♦

–

–

Bőrborítású váltógomb narancs színű varrással

♦

–

–

–

Teljes szélesség, külső tükrökkel együtt (mm)

1980

1980

1980

1980

Funkcionalitás és technológia

Teljes magasság – terheletlenül (mm)

1525

1525

1525

1525

Többfunkciós információs kijelző (MID)

♦

♦

♦

♦

Teljes magasság mikro antennával – terheletlenül (mm)

1669

1669

1669

1669

Váltások esedékességére figyelmeztető jel

♦

♦

♦

♦

Teljes magasság cápauszony antennával – terheletlenül (mm)

1550

1550

1550

–

Sebességfüggő elektromos szervokormány

♦

♦

♦

♦

Tengelytáv (mm)

2530

2530

2530

2530

Alapjárati leállítás (Start/Stop funkció)

♦

♦

♦

♦

Első nyomtáv (mm)

1477

1477

1483

1483

Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó

–/♦

–/♦

–/♦

–/♦

Hátsó nyomtáv (mm)

1466

1466

1472

1472

110

110

110

110

5

5

5

5

Szabad hasmagasság – vezetővel együtt (mm)
Szállítható személyek száma
Fordulókör a karosszéria széleinél mérve (m)

11,1

11,2

10,6

10,6

Kormányfordulatok száma a két végállás között (fordulat)

2,52

2,52

2,67

2,67

♦ alapfelszereltség

rendelhető extra – nem elérhető

Térfogatadatok
Csomagtartó kapacitása – ötszemélyes utastérrel (liter, VDA szabvány)

354

354

354

354

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, ablakvonalig
(liter, VDA szabvány)

884

884

884

884

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, tetővonalig
(liter, VDA szabvány)

1314

1314

1314

1314

40

40

40

40

1104-1116 / 1124-1136

1073-1110 / 1102-1130

1073-1110 / 1102-1130

1073-1110 / 1093-1107

1605

1605

1605

1605

Maximális terhelhetőség (kg)

489 / 469

532 / 475

532 / 475

532 / 512

Maximális tengelyterhelés – elöl/hátul (kg)

Üzemanyag-tartály térfogata (liter)

Tömegadatok

† Az érték a közúti közlekedéshez szükséges üzemanyag mennyiségét mutatja.Az üzemanyag-fogyasztásra, széndioxid-kibocsátásra és súlyra vonatkozó mérések az EC direktíva alapján történtek. A vezetési stílus, a forgalom,
az időjárási körülmények, a jármű általános állapota, a felszereltségi szint és az útviszonyok függvényében a fogyasztási, valamint károsanyag-kibocsátási értékek eltérhetnek a hivatalos adatoktól. A műszaki adattáblázatban
szereplő súlyértékek az alapfelszereltségű modellekre vonatkoznak. Az opcionális kiegészítők növelhetik a jármű súlyát és csökkenthetik a terhelhetőséget.
# A vontatmány legnagyobb tömegére vonatkozó mérések tengerszinten, 12 fokos emelkedőn, az európai szabványoknak megfelelően történtek.

#

Menetkész tömeg (kg)
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

855/835

855/835

855/835

855/835

Fékezett vontatmány legnagyobb megengedett össztömege (kg)

1000

1000

1000

1000

Fékezetlen vontatmány legnagyobb megengedett össztömege (kg)

450

450

450

450

Maximális tetőterhelés (kg)

35

35

35

35
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DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

1.5 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.5 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

1.3 i-VTEC
Manuális / CVT

Manuális légkondicionáló

♦

–

♦

♦

Halogén fényszórók

–

–

♦

♦

Automatikus légkondicionáló

–

♦

–

–

LED fényszórók

♦

♦

–

–

Sebességrögzítő sebességhatárolóval

♦

♦

♦

♦

Automatikus Távolsági Fényszórók (HSS)

♦

♦

♦

–/

Esőérzékelős ablaktörlők

♦

♦

♦

♦

Első ködfényszórók

♦

♦

–

–

Hátsó ablaktörlő intervallum-szabályozással

♦

♦

♦

♦

LED nappali menetfény

♦

♦

♦

♦

Sötétedésérzékelős fényszórók

♦

♦

♦

♦

Magasan elhelyezett harmadik LED féklámpa

♦

♦

♦

♦

Parkolást segítő szenzorok (2 elöl és 4 hátul)

♦

♦

♦

–

Fényszórók – időzített ki- és bekapcsolással (hazakísérő fény)

♦

♦

♦

♦

Tolatókamera

–

♦

–

–

Elektromos ablakemelő (elöl és hátul)

♦

♦

♦

♦

Kerekek és abroncsok

Egyérintéses elektromos ablakemelő elöl (le és fel)

♦

♦

♦

♦

15"-os acél keréktárcsák

–

–

–

♦

Egyérintéses elektromos ablakemelő hátul (le és fel)

–

♦

–

–

15"-os könnyűfém keréktárcsák

–

–

♦

–

Négy irányban állítható kormányoszlop

♦

♦

♦

♦

16"-os könnyűfém keréktárcsák

–

♦

–

–

Elektromosan állítható külső tükrök

♦

♦

♦

♦

16"-os Berlina Black könnyűfém keréktárcsák

♦

–

–

–

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

♦

♦

♦

–

185/60R15-ös 84H abroncsok

–

–

♦

♦

Elektromosan behajtható külső tükrök

♦

♦

♦

–

185/55R16-os 83H abroncsok

♦

♦

–

–

Piperetükör a napellenzőkben

♦

♦

♦

♦

Abroncsjavító készlet

♦

♦

♦

♦

12 V-os aljzat (elöl)

♦

♦

♦

♦

12 V-os aljzat (középkonzolon)

–

♦

–

–

Vezetőülés – állítható magasságú (manuálisan)

♦

♦

♦

♦

Utasülés – állítható magasságú elöl (manuálisan)

–

♦

–

–

Tárolózseb a vezetőülés hátoldalán

–

♦

–

–

Tárolózseb az utasülés hátoldalán

♦

♦

♦

♦

Fűthető ülések (elöl)

♦

♦

♦

♦

Síkba dönthető hátsó ülések

♦

♦

♦

♦

Magic Seats hátsó ülésrendszer

♦

♦

♦

♦

Tárolódoboz a csomagtérpadló alatt

♦

♦

♦

♦

Térképolvasó lámpa (elöl)

♦

♦

♦

♦

Csomagtér-világítás

♦

♦

♦

♦

Mennyezeti világítás

♦

♦

♦

♦

Egylemezes CD-lejátszó

–

–

–

♦

Honda CONNECT 7" érintőképernyős kijelző az alábbi funkciókkal:
CD-lejátszó, AM/FM rádió, internetrádió, telepített Aha™ alkalmazás,
internetböngészés*

♦

♦

♦

–

Kényelem és praktikum

Külső világítás

♦ alapfelszereltség

rendelhető extra – nem elérhető

Belső világítás

Audio és kommunikáció

Honda CONNECT 7" érintőképernyős kijelző az alábbi funkciókkal:
AM/FM/DAB rádió, internetrádió, telepített Aha™ alkalmazás,
internetböngészés, Garmin navigációs rendszer és CD-lejátszó*

–
–

DAB rendszerű rádió
AUX-csatlakozó

–

–

–

♦

USB-csatlakozó (iPod®-kompatibilis)Δ

–

–

–

♦
–

2x USB-/HDMI-csatlakozó

♦

♦

♦

4 hangszóró

–

–

♦

♦

6 hangszóró

♦

♦

–

–

Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer

♦

♦

♦

♦

BluetoothTM rendszerű mobiltelefon-kihangosító (HFT)°

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Külső kiegészítők
Mikro antenna
Cápauszony jellegű antenna

♦

* Amennyiben a Honda CONNECT-et Garmin navigációs rendszerrel és digitális rádióval (DAB) rendeli meg, a mikroantenna helyett cápauszony jellegű antennával szereljük fel az autót. Wifimegosztásra képes telefon vagy
mobilwifi segítségével webböngészésre és internetrádiók hallgatására is használhatja az Aha™ alkalmazást. Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után!
Δ Mindig a gyártó által ajánlott USB memóriaeszközt használja! Néhány USB memóriaeszköz nem működik együtt az audiorendszerrel.
° A kompatibilis telefonok listáját, kérjük, tekintse meg a www.hondahandsfree.com weboldalon.

–

Sötétített ablakok hátul körben

–

♦

–

–

Autó színére fényezett visszapillantó tükör borítás

–

♦

♦

♦

Fekete visszapillantó tükör borítás

♦

–

–

–

Autó színére fényezett külső ajtókilincsek

♦

♦

♦

♦

Dynamic - első és hátsó lökhárítók piros díszítéssel,
oldalsó dekoráció, csomagtérajtó díszítés

♦

–

–

–
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A katalógusban szereplő modellváltozatok és felszereltségi szintek nem minden országban elérhetők. További információért, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb található Honda kereskedést.
A Jazzre az alábbi jótállások vonatkoznak:
3 év vagy 100 000 km általános jótállás
3 év jótállás fényezett felületek gyártási eredetű meghibásodásra
5 év jótállás kipufogó rendszerelemek perforációs korróziójára
10 év jótállás futóműelemek perforációs korróziójára
12 év jótállás fényezett karosszériaelemek perforációs korróziójára.
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HONDA PREMIUM QUALITY
8 ÉV GONDTALAN AUTÓZÁS
A HONDA TÖBBET NYÚJT A GARANCIA TERÉN
Egy Hondával mindig jó úton lenni. Dinamikus, kényelmes és biztonságos. Annak érdekében, hogy ez sokáig így
maradjon, összeállítottuk Önnek az egyedülálló Honda Premium Quality csomagot. Az alap jótállás egy új Honda
esetében 3 év, legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény mellett (kilométer-korlátozás nélküli jótállás a fényezett felületekre).
Ezen kívül az összes modell esetén 5 év jótállás érvényes a kipufogórendszer és 10 év jótállás a futómű és hajtás bizonyos
elemeinek átrozsdásodására. A karosszériára vonatkozóan pedig 12 év átrozsdásodási jótállás érvényes (kilométerkorlátozás nélkül). Ha Ön egy hibrid Honda modellt választ, akkor az IMA hibrid rendszerre 5 év jótállást vállalunk.
És ez még csak a kezdet.
A Honda Premium Quality jóvoltából összesen 8 év biztonság előnyeit élvezheti!

HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAG
A Honda tökéletesen biztos az általa gyártott járművek minőségében, ezért a 3 év jótállás nekünk nem elég. A gyári jótállás
lejárta után további 5 évig, illetve legfeljebb 150 000 km futásteljesítményig élvezheti a verhetetlen hűségbónusz előnyeit.
A Honda Premium Quality csomag keretei között 5 év hűségbónuszt biztosítunk Önnek a garanciaidőn felül!
Minden újonnan vásárolt Hondához felár nélkül jár Premium Quality csomagunk is.

A HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAGGAL JOBBAN JÁR
Még akkor is jól jár a hűségbónusszal, amikor a 8 év lejárta előtt eladja az autóját. Ilyenkor ugyanis automatikusan az új
tulajdonosra szállnak át az előnyök, ami kiváló alkupozíciót jelent az Ön számára!
A Honda Premium Quality csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy rendszeresen elvégeztesse
járművének karbantartását a gyári előírások szerint, valamelyik hivatalos magyarországi Honda szervizben, az adott
karbantartás alkalmával a márkaszervizben vásárolt eredeti Honda alkatrészeket és a javasolt anyagokat felhasználva.
Ez már csak azért is megéri Önnek, mert itt csak eredeti Honda cserealkatrészekkel látják el autóját.
A jótállással kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja Honda márkakereskedőjétől vagy a www.honda.hu oldalon!

8

HONDA
PREMIUM
QUALITY

3 plusz 5 év
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Képünkön egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic
látható extraként rendelhető Garmin navigációval és DAB rendszerű digitális rádióval.

SZŐJE
TOVÁBB
ÁLMAIT
Az álmok ereje semmihez nem fogható.
Motivációt, ötleteket és célokat ad, sőt
sokszor új megvilágításba helyezi
a dolgokat. Ebből merítünk mi is, így olyan
csodák születhettek, mint a lenyűgöző NSX
szupersportkocsi vagy a Civic Type R.
Szintén álmaink inspiráltak - világszerte
népszerű - motorkerékpárjaink tervezésekor,
csak úgy, mint a HondaJet vagy ASIMO
hosszú, kihívásokkal teli fejlesztési folyamata
során. Egyedülálló tapasztalatunk tette
lehetővé azt is, hogy megszülessen
a páratlan Honda Jazz. Szívünket-lelkünket
és minden tudásunkat beleadtuk – próbálja
ki Ön is, nem fog csalódni!
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Képünkön egy Nouvelle Blue Pearl fényezésű NSX és egy Championship White
színben pompázó Civic Type R GT látható.

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó mindent
megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető ajánlattételnek a
Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei szerint és értelmében
végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi
a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy
a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásukat egy adott
funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 267/2004. (IX.23.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést
kötött a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal.
Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű
begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén.
Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:
– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
– a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).
A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés autóértékesítő
munkatársától.
Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2018. február
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Az Ön Honda Márkakereskedője:

