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Az élet tele van meglepetésekkel.  
Ki tudja, mit hoz a jövő?

Lehet spontán családi kiruccanás,  
hétvégi szörfözés a barátokkal, vagy egy  
út a bútoráruházba, hogy felkészülhessen  
a család az új jövevény érkezésére.
A Honda Jazz tele van meglepetésekkel. 
Természetesen nem hiányzik a mindenki által 
ismert és kedvelt Magic Seats ülésrendszer 
és kompakt kialakítás, de ez most kicsivel 
nagyobb és sokkal jobb. Bármennyi útravalója 
is legyen, az új Jazz készen áll, hogy 
megbízható partnerévé váljon.
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és a Honda Jazz  
pont ezt teszi. Tetőtől 
talpig átterveztük, hogy 
gömbölyded alakja több 
stílust és kifinomultságot 
sugározzon.

A magasabb, könnyedebb 
kialakítás nem csak jól 
néz ki; az átdolgozott 
karosszéria jóvoltából  
az eddig is kategóriaelső 
beltérből még több helyet 
sikerült kicsikarni, így 
a kisautó kategóriában 
páratlan praktikumot nyújt  
a gépkocsi.

Emellett az alacsonyabb 
súlypont és gyors, sportos 
karakter jóvoltából nem 
kétséges, hogy minden 
egyes utazást élvezni fog.

sokoldalúHIHETETLENÜL

A Hondánál szenvedélyünk, 
hogy az életet megkönnyítő 
autókat tervezzünk – 
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A modern, sportos stílus nem csak látszat.  

A karosszéria alakja minden tekintetben a lehető 
legáramvonalasabb kialakítást célozza meg. Az ablakok 

magas vonalától és a mélyre húzott oldalsó panelektől  
a lökhárító légies kialakításáig és az éles hátsó részig 
minden annak lett alárendelve, hogy a Jazz vezetése 

valódi élmény legyen. Az áttervezett első és hátsó 
lámpacsoportok, valamint a nagyméretű, a láthatóság 

növelésének érdekében futurisztikusan megdöntött 
szélvédő jóvoltából, a Jazz emellett kifejezetten 

dinamikus megjelenést nyújt az utakon.

definiálása
A KIFINOMULTSÁG 

06
KÜLSŐ MEGJELENÉS



A Jazz kormánykereke mögött 
elhelyezkedve azonnal otthon érzi magát. 
Kezei maguktól megtalálják a kezelőszerveket 
és tapasztalhatja, hogy a műszerek jelzései is 
egyértelműen, könnyen leolvashatók.

Nem csak arra fordítottuk az időt, hogy remek 
stílusú műszerfalat hozzunk létre prémium 
anyagokból és minőségi szövetekből. 
Gondoltunk az apró részletekre is, amiktől  
a vezetés igazi élménnyé válik, mint például  
a légkondicionálás új egyérintéses kezelőszervei.

De még mindeme kifinomultság mellett is 
megmaradt a gyakorlatias vonal, az innovatív 
design és a kategóriaelső térkínálat révén 
mindenre van hely, amire szükség lehet az utazás 
során. Ön és utasa tehát a tágas beltérben 
kényelmesen hátradőlve élvezheti az utazást.

A stílus 
BELÜL KEZDŐDIK
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Az élethez hasonlóan  
a Honda Jazz is változik.  

Sokoldalúan használható intuitív 
Magic Seats üléseink a szükséges 
pillanatban mindig megoldást 
nyújtanak. Legyen bár rövid 
kirándulás, nagybevásárlás vagy 
szombat délutáni hegyikerékpáros 
kaland, pár egyszerű lépéssel  
a Jazz zökkenőmentesen  
átalakul. A hátsó ülések 
felhajthatók, a támlájuk lehajtható, 
az ülés a padlóba süllyeszthető 
egyetlen egyszerű mozdulattal, 
a 60:40 arányú osztott kialakítás 
variálhatósága pedig kiválóan 
követi a változó életstílust.

varázslatPRAKTIKUS
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A városi kisautók híresek ügyes kezelhetőségükről, 
agilitásukról, de a praktikum terén gyakran 
hagynak maguk után kívánnivalót. 

A Honda Jazz révén mindkét jellemzőből  
részesülhet. A szórakoztató, sportos vezetési  
élmény mellett kategóriájában a legtöbb rejtett  
rekeszt és okos tárolási megoldást kínálja,  
bármerre is néz a gépkocsiban.

A Jazz emellett meglepően nagy, 884 literes 
csomagtartóval* rendelkezik, mely okos  
kialakításának köszönhetően mindig az aktuális 
igényeihez alkalmazkodik. A hátsó üléseket  
lehajtva a csomagtér akkorára növelhető,  
hogy akár a kerékpár, a szörfdeszka, az új TV  
vagy a dohányzóasztal is beleférjen.

helyekPRAKTIKUS

*A mérés lehajtott hátsó ülésekkel, az ablakok alsó pereméig rakott csomagokon alapul.
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Kapcsolatban
       MINDENNAPI ÉLETÉVEL

Olyan innovatív és intelligens technológiát fejlesztettünk, 
ami minden egyes út élményét tovább fokozza.

A Jazz tartalmazza az új Honda CONNECT† autós audio-  
és információs rendszert, amelynek köszönhetően autójában  
is kapcsolatban maradhat mindennel és mindenkivel, amit 
szeret, legyen az zene vagy a barátai. 
A Honda CONNECT kiváló lehetőséget biztosít, hogy útközben 
is elérhető legyen wifi-kapcsolat* vagy a mobil wifirouter 
segítségével. A Honda CONNECT 7 colos érintőképernyője 
személyre szabható kedvenc fényképeivel. Ugyanilyen 
könnyedén választhat zenét is az utazáshoz az Aha™ rádión 
keresztül. Az internetes rádióadókon keresztül hallgathatja 
kedvenc zenéit vagy akár a hírműsorokat, időjárás-jelentést, 
sporthíreket, podcastokat és hangoskönyveket.
A Bluetooth™ csatlakozási lehetőségnek köszönhetően 
csatlakoztathatja okostelefonját az autóban található telefon-
kihangosító rendszerhez. Sőt, az érintőképernyő segítségével 
az interneten** is böngészhet. A legújabb generációs Garmin 
műholdas navigáció, mely opcióként elérhető a Honda 
CONNECT rendszerben, egyszerű ikonos menü segítségével 
valós idejű közlekedései információkat, sebességkorlátozás 
figyelmeztetéseket biztosít, a térképfrissítés pedig 4 évig 
ingyenes. A Honda CONNECT emellett MirrorLink-
kompatibilis*** is.

SZEMÉLYRE SZABOTT KEZDŐKÉPERNYŐ† 
A Honda CONNECT kedvenc fotóját feltöltve  
és háttérképként beállítva személyre szabható.  
A kijelző az Ön stílusára szabható.

BLUETOOTH™ TELEFON-KIHANGOSÍTÓΔ 
Az intuitív érintőképernyő segítségével könnyen 
elérheti a mobiltelefonján található összes 
ismerősét.

GARMIN NAVIGÁCIÓ 
A Garmin PhotoRealTM fotorealisztikus képekkel 
jeleníti meg a következő kereszteződést  
és lehajtót, nyíllal jelezve a sávokat az egyértelmű 
útmutatás érdekében. A rendszer emellett 
olyan funkciókat kínál, mint a prediktív útvonal-
meghatározás, valós idejű csúcsforgalom-
elkerülés, az utak sebességkorlátainak kijelzése, 
3D épület-megjelenítés, domborzati nézetek  
és még sok egyéb.

AHA™

Az Aha™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy 
csatlakozzon az internetes rádiókhoz, belépjen 
Facebook™ és Twitter™ fiókjába, vagy válogasson 
a közeli éttermek és szállodák közül.

* Az alkalmazások Honda CONNECT rendszerben történő használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat számolhat fel. Javasoljuk, hogy ellenőrizze 
mobiltelefonos előfizetési csomagját. 

** A funkció csak a gépkocsi álló helyzetében használható.
***  Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a felhasználó okostelefonja kompatibilis a Honda CONNECT MirrorLink rendszerrel. Ez a technológia lehetővé teszi, 
 hogy a felhasználó tükrözze okostelefonja képernyőjét, és hozzáférjen okostelefonja alkalmazásaihoz. 
†  Ha szeretne többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (30–35).
Δ  A HFT kompatibilitás változó lehet. 
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A Honda Jazzt minden aspektusában  
kifinomultabbá tettük, hogy több teret,  
tárolóhelyet és stílust biztosítson.  

De nem álltunk meg itt. A motorháztető alatt egy  
1,3 literes i-VTEC benzinmotor található, amely minimális 
CO2-kibocsátási értékek mellett 102 LE-s teljesítményt nyújt. 
A sebességváltóhoz érve célunk az volt, hogy a Jazz  
azt nyújtsa, amire Önnek szüksége van. A 6 fokozatú  
kézi sebességváltó mellett a legfrissebb fejlesztéseket  
felvonultató automata fokozatmentes sebességváltónkat  
(CVT) is választhatja. Az innovatív CVT technológia vezetési 
stílusához alkalmazkodva zökkenőmentesen változtatja  
az áttételt, hogy a választott sebességhez mindig az optimális 
motorteljesítményt biztosítsa. Nem csak az üzemanyag-
takarékosságban jár élen; a vezetés élményét is növeli.
Mindkét sebességváltó kivételes teljesítményt és takarékos 
üzemet biztosít, de az alapjárat-leállítás segítségével  
a gépkocsi még több üzemanyagot takarít meg. Amikor 
például a piros lámpánál áll, az alapjárat-leállítás leállítja  
a motort, és automatikusan újraindítja, amikor továbbindul. 
Apró módosításnak tűnik, de ahogy telnek a kilométerek,  
a különbség meglepően nagy lesz.

Alapjárati leállítás gomb

CVT váltó

Korlátlan
TELJESÍTMÉNY
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Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.

A Hondánál elkötelezetten törekszünk arra, hogy 
mindenkit biztonságban tudjunk az utakon.

Az ütközések elkerülésének a legjobb módja, 
ha egy lépéssel előrébb járunk, ezért is kínáljuk 
Fejlett Vezetéstámogató Rendszer (Advanced 
Driver Assistance System) technológiáit. Ezek 
kiegészítő érzékelők formájában segítik a vezetőt, 
figyelmeztetnek, és cselekednek, ha szükséges.

A City-Brake aktív városi fékrendszer például –  
amely minden egyes felszereltségi szint esetén  
az alapfelszereltség része – figyeli a városi tempójú 
forgalmat, figyelmeztet az esetleges ráfutásos 
ütközésekre, amely időt ad a vezetőnek a cselekvésre. 
Azonban ha a vezető nem cselekszik, akkor a rendszer 
automatikusan vészfékez annak érdekében, hogy 
megakadályozza az ütközést, vagy minimalizálja azt.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerünk* 
figyelmezteti, ha a Jazz irányjelzés nélkül próbálja 
elhagyni a forgalmi sávot, az intelligens Ráfutásos 
ütközésre figyelmeztető rendszer* pedig figyeli az autó 
előtti környezetet, és ha túl nagy sebességgel közelíti 
meg az Ön előtt haladót, figyelmeztető jelzést küld, 
ezzel is fokozva a biztonságot.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER* 

Amikor választóvonalat érzékel a rendszer, és az autó 
irányjelzés nélkül próbálja elhagyni a forgalmi sávot, a 
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer jelzi ezt a vezető 
számára, hangjelzés és vizuális figyelmeztetés formájában is.

1:  Amennyiben városi környezetben vezet 5-30 km/h-s 
sebességgel, egy esetleges ütközés elkerülés érdeké-
ben ez a rendszer figyeli az Ön autója és az Ön előtt 
haladó autó közötti távolságot.

CITY-BRAKE AKTÍV VÁROSI FÉKRENDSZER 

2:  Ha folyamatosan közelít az észlelt járműhöz és 
veszélyhelyzet van kialakulóban a Jazz vizuális (MID)  
és hangjelekkel figyelmezteti Önt. 

3:  Ha még ekkor sem reagál, és hamarosan bekövetkezne 
az ütközés, a City-Brake aktív városi fékrendszer 
automatikus vészfékezést alkalmazhat, hogy amennyire 
csak lehetséges, csökkentse a sebességet. Jó vezetési 
körülmények mellett összességében akár meg is 
előzheti a balesetet.

KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁKAT FELISMERŐ 
RENDSZER* A Közúti jelzőtáblákat 

felismerő rendszer akár  
100 méteres távolságból 
azonosítja az útmenti, 
előzést tiltó és sebesség-
korlátozó táblákat, és jelzi 
azokat a vezető számára  
az MID-en keresztül, amint 
elhalad mellettük. Egyszerre 
két tábla jeleníthető meg.

INTELLIGENS SEBESSÉGHATÁROLÓ* 

Automatikusan beállítja a jelzőtábla-felismerő  
rendszer által észlelt sebességkorlátot.

Ha aktiválja az Intelligens sabességhatárolót,  
az autó normális üzemmódban vezethető, de nem 
léphető át vele az adott útszakaszra érvényben  
lévő sebességkorlát, kivéve, ha a vezető felülbírálja  
a rendszert.

AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ 

A rendszer folyamatosan ellenőrzi a fényviszonyokat,  
és szükség esetén automatikusan vált a távolsági és  
a tompított fényszóró között.

RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER* 

Amennyiben az első kamera autót érzékel a jármű előtt,  
a rendszer figyelmezteti Önt a ráfutásos ütközés 
veszélyére, időt adva a cselekvésre.

nyugalom
KIVÉTELES

*Kizárólag az Elegance és a Comfort felszereltségi szinten elérhető. Ha szeretne 
többet tudni arról, hogy melyik felszereltségi szinten érhetők el ezek a jellemzők, 
tekintse át a műszaki adatokat tartalmazó oldalakat (30–35).
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érdekében
AZ ÖN BIZTONSÁGA 

A Jazz tervezése során a benne 
utazók és a gyalogosok biztonságára 
egyaránt hangsúlyt fektettünk.

Utasainak, a forgalom más résztvevőinek 
és a gyalogosoknak a biztonsága 
mindig is a legalapvetőbb szempontok 
közé tartozott a tervezés során. Ezért 
is tettünk az új Jazzbe olyan sok 
korszerű technológiát, melyek legtöbbje 
alapfelszereltség minden felszereltségi 
szinten.

HEGYMENETI ELINDULÁST SEGÍTŐ 
RENDSZER 

A Hegymeneti elindulást segítő rendszer 
emelkedőn való induláskor meggátolja a 
visszagurulást. Egy lejtőérzékelő segítségével, a 
féknyomás szabályozásával mozdulatlanul tartja 
az autót másfél másodpercig azt követően, 
hogy Ön kiengedte a fékpedált.

FÉKASSZISZTENS

A rendszer abban nyújt segítséget, hogy 
vészfékezés esetén a jármű hamarabb meg 
tudjon állni.

MENETSTABILIZÁTOR (VSA)

Külön-külön felügyeli a négy kerék viselkedését,  
és a tapadás esetleges elvesztése esetén 
kiszámolja, hogy pontosan mekkora mértékű 
fék- vagy hajtóerőt kell alkalmaznia ahhoz, hogy 
helyreálljon a stabilitás. Csúszós útviszonyok 
mellett a rendszer a fék- és a motorteljesítmény 
kerekenkénti szabályozása révén addig lassítja  
a járművet, ameddig lehetővé nem válik  
a biztonságos és kiegyensúlyozott vezetés.

VEZETŐ- ÉS UTASOLDALI SRS 
LÉGZSÁKOK 

A maximális védelem érdekében az első 
légzsákok két lépcsőben fúvódnak fel, annak 
függvényében, hogy mekkora az ütközés 
ereje. Az oldalsó függönylégzsákok megvédik 
a vezetőt és az elöl, illetve hátul ülő utasokat is 
oldalról jövő ütközés esetén, együttműködésben 
a hárompontos biztonsági övekkel.
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elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC

Hatfokozatú manuális váltó
CVT fokozatmentes automatikus váltó

16 colos könnyűfém keréktárcsák
Vezető- és utasoldali SRS légzsákok, az utas felőli 
oldalon kiiktató kapcsolóval
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát 
csökkentő fejtámlák elöl 
ABS (blokkolásgátló fékrendszer)
Elektronikus fékerőelosztó
Fékasszisztens
Menetstabilizátor (VSA)
Hegymeneti elindulást segítő rendszer
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok
Vészfékezést jelző fény
Guminyomás-ellenőrző rendszer 
City-Brake aktív városi fékrendszer
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Közúti jelzőtábla felismerő rendszer
Intelligens sebességhatároló 
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Indításgátló rendszer
Riasztóberendezés
Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás 
Szövetkárpitozás 
Bőrborítású sebességváltó gomb és többfunkciós 
kormánykerék 
Többfunkciós információs kijelző (MID)
Váltások esedékességére figyelmeztető jel
Elektromos kormányszervo
Alapjárat-leállítás
Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó 
(csak CVT esetén)
Automata légkondicionáló rendszer
Sebességrögzítő sebességhatárolóval 
Esőérzékelő automata ablaktörlők
Sötétedésérzékelős automatikus világítás
Parkolóradarok (2 első és 4 hátsó)
Tolatókamera

* A csatlakoztathatóság az Aha™ alkalmazás (beleértve az internetes rádiót) és az internethasználat esetében WiFi-kapcsolattal vagy mobil WiFi útválasztóval lehetséges. Az alkalmazások Honda CONNECT 
rendszerben történő használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat számolhat fel. Javasoljuk, hogy ellenőrizze mobiltelefonos előfizetési csomagját. Az internethasználati funkció csak 
álló helyzetben használható.

 Megjegyzés: A Honda CONNECT emellett MirrorLink-kompatibilis is (ez a funkció csak akkor elérhető, ha a felhasználó okostelefonja kompatibilis a Honda CONNECT MirrorLink rendszerrel).
Δ A HFT kompatibilitás változhat.
 A kategória részletes műszaki adatait lásd a 30–35. oldalon.

Halogén fényszórók
Automatikus távolsági fényszóró
Első ködlámpa
LED-es nappali menetfény
Fényszóró be-/kikapcsoló időzítő (hazaérkezés/indulás
funkció)

Rendelhető extrák:
Honda CONNECT Garmin navigációval és CD-lejátszóval
Első ülésfűtés
Cápauszonyszerű antenna

Elektromos ablakemelő (elöl és hátul)
Négy irányban állítható kormányoszlop 
Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök
Elektromosan behajtható ajtótükrök
Síkba dönthető hátsó ülések
Magic Seats hátsó ülésrendszer
Honda CONNECT 7 colos érintőképernyő  
az alábbi funkciókkal: AM/FM rádió, internet 
rádió, Aha™ alkalmazás* és internet böngészési 
lehetőség*
Két USB-csatlakozó és két HDMI csatlakozó
6 hangszóró
Bluetooth™ telefon-kihangosító (HFT)Δ

Sötétített hátsó ablakok körben

Honda CONNECT 
navigációval 

Intuitív érintőképernyős információs 
rendszer beépített navigációval, 
hogy segítse Önt, bármerre is viszi 
az útja.

Kulcs nélküli ajtónyitás  
és indítás 

A kulcs nélküli rendszernek 
köszönhetően úgy nyithatja, 

zárhatja és indíthatja az autót, 
hogy a kulcsot ki sem vette  

a zsebéből.

Bőrborítású kormánykerék 

Még magasabb szintre emeli a Jazz 
nyújtotta luxust.

Automata légkondicionáló rendszer 

Csak válassza ki az Ön által kívánt 
hőmérsékletet, a rendszer pedig  
a megadott hőmérsékleten tartja  
az utasteret.

16 colos könnyűfém 
keréktárcsák 

A 16 colos könnyűfém 
keréktárcsák még 
sportosabbá és feltűnőbbé 
varázsolják a Jazzt.

Sötétített ablakok 

A sötétített üvegek nem csak 
intimebbé teszik a Jazz belső 
terét, hanem a napsugarakat 
is megszűrik, ezáltal kevésbé 

melegedik fel a kabin.

A képen egy Sunset Orange színű Jazz 1.3 i-VTEC Elegance látható, opcionálisan rendelhető Garmin navigációs rendszerrel.

TOLATÓKAMERA
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comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC

Hatfokozatú manuális váltó
CVT fokozatmentes automatikus váltó

15 colos könnyűfém keréktárcsák
Vezető- és utasoldali SRS légzsákok az utas felőli 
oldalon kiiktató kapcsolóval
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát 
csökkentő fejtámlák elöl 
ABS (blokkolásgátló fékrendszer)
Elektronikus fékerőelosztó
Fékasszisztens
Menetstabilizátor (VSA)
Hegymeneti elindulást segítő rendszer
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok
Vészfékezést jelző fény
Guminyomás-ellenőrző rendszer 
City-Brake aktív városi fékrendszer
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Közúti jelzőtábla felismerő rendszer
Intelligens sebességhatároló 
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Indításgátló rendszer
Kalaptartó
Távirányításos központi zár 2 bicskakulccsal
Szövetkárpitozás
Többfunkciós információs kijelző (MID)
Váltások esedékességére figyelmeztető jel 
Elektromos kormányszervo
Alapjárat-leállítás
Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó 
(csak CVT esetén)
Manuális légkondicionáló rendszer
Sebességrögzítő sebességhatárolóval
Parkolóradarok (2 első és 4 hátsó)
Elektromos ablakemelő (elöl és hátul)
Négy irányban állítható kormányoszlop
Elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrök
Síkba dönthető hátsó ülések

Opcionális:
Honda CONNECT Garmin navigációval  
és CD-lejátszóval
Ülésfűtés
Cápauszonyszerű antenna

Magic Seats hátsó ülésrendszer
Honda CONNECT 7 colos érintőképernyő  
az alábbi funkciókkal: AM/FM rádió, internet 
rádió, Aha™ alkalmazás* és internet böngészési 
lehetőség*
Két USB-csatlakozó és két HDMI csatlakozó
4 hangszóró
Bluetooth™ telefon-kihangosító (HFT)Δ

Halogén fényszórók
Automatikus távolsági fényszóró 
LED-es nappali menetfény
LED-es pótféklámpa
Fényszóró be-/kikapcsoló időzítő (hazaérkezés/
indulás funkció)

Parkolóradarok

Az elöl és hátul lévő szenzorok figyelik 
a környezetet, így sokkal könnyebben 

parkolhat szűk helyekre. A tárgyak közeledtét 
jelző csipogó hang túlságosan lecsökkenő 

távolságnál folyamatos sípolásra vált.

Elektromosan állítható, 
fűthető külső tükrök 

Könnyedén beállíthatja  
az ideális látószöget  

és pillanatok alatt lefűtheti  
a jeget a hideg reggeleken.

Multifunkciós 
kormánykerék 

Lehetővé teszi, hogy 
a vezető anélkül 
adjon utasításokat 
a járműnek, hogy 
elengedné a volánt.

Automatikus távolsági 
fényszórók 

A fényviszonyoknak 
megfelelően automatikusan 
kapcsol tompított vagy 
távolsági fényre.

Tempomat 
sebességhatárolóval 

Az elektronikus szabályozású 
sebességrögzítő még 
kényelmesebbé és 
pihentetőbbé teszi a hosszú 
utakat.

A képen egy Brilliant Sporty Blue Metallic színű Jazz 1.3 i-VTEC Comfort látható.

BLUETOOTH™ TELEFON-
KIHANGOSÍTÓ (HFT)Δ 

* A csatlakoztathatóság az Aha™ alkalmazás (beleértve az internetes rádiót) és az internethasználat esetében WiFi-kapcsolattal vagy mobil WiFi útválasztóval lehetséges. Az alkalmazások Honda CONNECT 
rendszerben történő használatából adódóan a szolgáltató adathasználati és roamingdíjakat számolhat fel. Javasoljuk, hogy ellenőrizze mobiltelefonos előfizetési csomagját. Az internethasználati funkció csak 
álló helyzetben használható.

 Megjegyzés: A Honda CONNECT emellett MirrorLink-kompatibilis is (ez a funkció csak akkor elérhető, ha a felhasználó okostelefonja kompatibilis a Honda CONNECT MirrorLink rendszerrel).
Δ A HFT kompatibilitás változhat.
 A kategória részletes műszaki adatait lásd a 30–35. oldalon.
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trend
JAZZ

1.3 i-VTEC

Hatfokozatú manuális váltó
CVT fokozatmentes automatikus váltó

15 colos acél keréktárcsák
Vezető- és utasoldali SRS légzsákok az utas felőli 
oldalon kiiktató kapcsolóval
Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát 
csökkentő fejtámlák elöl 
ABS (blokkolásgátló fékrendszer)
Elektronikus fékerőelosztó
Fékasszisztens
Menetstabilizátor (VSA)
Hegymeneti elindulást segítő rendszer
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok
Vészfékezést jelző fény
Guminyomás-ellenőrző rendszer 
City-Brake aktív városi fékrendszer
Indításgátló rendszer
Kalaptartó
Távirányításos központi zár 2 bicskakulccsal
Szövetkárpitozás
Többfunkciós információs kijelző (MID)
Váltások esedékességére figyelmeztető jel
Elektromos kormányszervo
Alapjárat-leállítás
Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó 
(csak CVT esetén)
Manuális légkondicionáló rendszer
Sebességrögzítő sebességhatárolóval
Elektromos ablakemelő (elöl és hátul)
Négy irányban állítható kormányoszlop
Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök
Síkba dönthető hátsó ülések
Magic Seats hátsó ülésrendszer
CD-lejátszó
AUX-csatlakozó
USB-csatlakozó (iPOD®-kompatibilis)
4 hangszóró
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer
Bluetooth™ telefon-kihangosító (HFT)Δ

Rendelhető extrák:
Első ülésfűtés
Automatikus távolsági fényszóró 
Fejlett vezetéstámogató rendszer  
ami a következőket tartalmazza:
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer
Közúti jelzőtábla felismerő rendszer
Intelligens sebességhatároló 
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

A képen egy White Orchid Pearl színű Jazz 1.3 i-VTEC Trend látható.

Δ A HFT kompatibilitás változhat.
 A kategória részletes műszaki adatait lásd a 30–35. oldalon.

SEBESSÉGRÖGZÍTŐ

Esőérzékelős ablaktörlők 

A rendszer érzékeli,  
ha folyadék kerül a szélvédőre  
és mennyiségének megfelelően 
automatikusan állítja  
az ablaktörlők sebességét.

CD-lejátszó MP3-kompatibilitással,  
USB- és AUX-csatlakozóval 

Integrálja digitális zenelejátszóját az MP3-
kompatibilis CD-lejátszóval.

Sötétedésérzékelős fényszórók 

Automatikusan bekapcsolnak,  
ha jelentősen sötétedik a környezet.

City-Brake aktív városi fékrendszer 

A kis sebességű baleseteket hivatott 
elkerülni, akkor működik, ha az autó 
sebessége nem éri el a 30 km/órát.
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színe
AZ ÖN 

A Jazz híresen sokoldalú, nem lehet tehát az sem meglepő, hogy rengeteg színből lehet  
választani. Melyik illik legjobban a személyiségéhez?

Kárpitozás

A képeken egy Jazz 1.3 i-VTEC Elegance Honda CONNECT-tel felszerelt  
modell látható opcionálisan rendelhető Garmin navigációs rendszerrel.

„Unique” mintás szövet az Elegance 
felszereltségi szintél érhető el. 

„Dynamic” mintás szövet a Comfort és 
Trend felszereltségi szinteknél érhető el. 

Bármelyik kárpitozás is legyen az autójában, a Jazz 
nem csak nagyszerűen néz ki vele, hanem Ön is jól 
érzi magát benne. 

White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract Yellow PearlMilano Red
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Trend Comfort Elegance

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

Motor

Lökettérfogat (cm3) 1318 1318 1318 1318 1318 1318

Furat x löket (mm x mm) 73,0 x 78,7 73,0 x 78,7 73,0 x 78,7 73,0 x 78,7 73,0 x 78,7 73,0 x 78,7

Sűrítési arány 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Szelepvezérlés DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC

Emissziós besorolás EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Üzemanyag típusa Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Teljesítmény

Maximális motorteljesítmény (kW/fordulat/perc) 75/6000 75/6000 75/6000 75/6000 75/6000 75/6000

Maximális motorteljesítmény (LE/fordulat/perc) 102/6000 102/6000 102/6000 102/6000 102/6000 102/6000

Maximális forgatónyomaték (Nm/fordulat/perc) 123/5000 123/5000 123/5000 123/5000 123/5000 123/5000

0 - 100 km/óra (mp) 11,2 12 11,3 12,1 11,4 12,3

Végsebesség (km/óra) 190 182 190 182 190 182

Üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás†

Városban (l/100km) 6,1 5,3 6,1 5,4 6,2 5,5

Városon kívül (l/100km) 4,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5

Kombinált (l/100km) 5 4,6 5 4,8 5,1 4,9

Kombinált CO2-kibocsátás (g/km) 116 106 116 111 120 114

Sebességváltó

Típusa 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

Áttételi arány 2. fokozat 1,869 1,869 1,869

Áttételi arány 3. fokozat 1,235 1,235 1,235

Áttételi arány 4. fokozat 0,948 0,948 0,948

Áttételi arány 5. fokozat 0,809 0,809 0,809

Áttételi arány 6. fokozat 0,688 0,688 0,688

Áttételi arány hátramenet 3,307 2,706~1,382 3,307 2,706~1,382 3,307 2,706~1,382

Végáttételi arány 4,625 4,992 4,625 4,992 4,625 4,992

Méretek

Teljes hosszúság (mm) 3995 3995 3995 3995 3995 3995

Teljes szélesség (mm) 1694 1694 1694 1694 1694 1694

Teljes szélesség, külső tükrökkel együtt (mm) 1980 1980 1980 1980 1980 1980

Teljes magasság – terheletlenül (mm) 1525 1525 1525 1525 1525 1525

Teljes magasság – terheletlenül, mikro antennával (mm) 1669 1669 1669 1669 1669 1669

Teljes magasság – terheletlenül, cápauszony antennával (mm) - - 1550 1550 1550 1550

Tengelytáv (mm) 2530 2530 2530 2530 2530 2530

Első nyomtáv (mm) 1483 1483 1483 1483 1477 1477

Hátsó nyomtáv (mm) 1472 1472 1472 1472 1466 1466

Szabad hasmagasság – vezetővel együtt (mm) 110 110 110 110 110 110

Szállítható személyek száma 5 5 5 5 5 5

Fordulókör a karosszéria széleinél mérve (m) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Kormányfordulatok száma a két végállás között (fordulat) 2,67 2,67 2,67 2,67 2,52 2,52

Trend Comfort Elegance

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

Térfogatadatok

Csomagtartó kapacitása – ötszemélyes utastérrel, csomagtérpadló alatti tárolóval 
együtt (liter, VDA szabvány) 354 354 354 354 354 354

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, ablakvonalig (liter, VDA szabvány) 884 884 884 884 884 884

Csomagtartó kapacitása – kétszemélyes utastérrel, tetővonalig (liter, VDA szabvány) 1314 1314 1314 1314 1314 1314

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 40 40 40 40 40 40

Tömegadatok #

Menetkész tömeg (kg) 1066-1113 1092-1107 1066-1113 1098-1132 1066-1113 1098-1132

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1605 1605 1605 1605 1605 1605

Maximális terhelhetőség (kg) 492 498 492 473 492 473

Maximális tengelyterhelés – elöl/hátul (kg) 855/835 855/835 855/835 855/835 855/835 855/835

Fékezett vontatmány legnagyobb megengedett össztömege (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Fékezetlen vontatmány legnagyobb megengedett össztömege (kg) 450 450 450 450 450 450

Maximális tetőterhelés (kg) 35 35 35 35 35 35

†  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.     

adatok adatok
MŰSZAKI MŰSZAKI
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• alapfelszereltség     rendelhető extra   - nem elérhető

Trend Comfort Elegance

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

Biztonság 

Egy fázisban felfúvódó SRS légzsák a vezetőnél • • • • • •

Kikapcsolható SRS légzsák az első utasnál • • • • • •

Oldallégzsákok (elöl) • • • • • •

Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) • • • • • •

Ostorcsapás jellegű nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák elöl • • • • • •

14" hűtött első féktárcsák • • • • • •

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 • • • •

Vagyonvédelem

Indításgátló rendszer • • • • • •

Riasztórendszer - - - - • •

Kalaptartó • • • • • •

Távirányítós központi zár 2 darab behajtható tollú indítókulccsal • • • • - -

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás - - - - • •

Utastér – kárpitok 

Szövetkárpitozás • • • • • •

Bőrborítású kormánykerék - - - - • •

Bőrborítású váltógomb - - - - • •

Funkcionalitás és technológia

Többfunkciós információs kijelző (MID) • • • • • •

Váltások esedékességére figyelmeztető jel • • • • • •

Sebességfüggő elektromos szervokormány • • • • • •

Alapjárati leállítás (Start/Stop funkció) • • • • • •

Kormányról kapcsolható alternatív sebességváltó - • - • - •

Trend Comfort Elegance

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

Kényelem és praktikum

Manuális légkondicionáló • • • • - -

Automatikus légkondicionáló - - - - • •

Sebességrögzítő sebességhatárolóval • • • • • •

Esőérzékelős ablaktörlők • • • • • •

Hátsó ablaktörlő intervallum-szabályozással • • • • • •

Sötétedésérzékelős fényszórók • • • • • •

Parkolást segítő szenzorok (2 elöl és 4 hátul) - - • • • •

Tolatókamera - - - - • •

Elektromos ablakemelő (elöl és hátul) • • • • • •

Egyérintéses elektromos ablakemelő elöl (le és fel) • • • • • •

Egyérintéses elektromos ablakemelő hátul (le és fel) - - - - • •

Négy irányban állítható kormányoszlop • • • • • •

Elektromosan állítható külső tükrök • • • • • •

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök - - • • • •

Elektromosan behajtható külső tükrök - - • • • •

Piperetükör a napellenzőkben • • • • • •

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 • • • • • •

Csomagtérpadló alatti tárolórekesz • • • • • •

Belső világítás

Térképolvasó lámpa (elöl) • • • • • •

Csomagtér-világítás • • • • • •

Mennyezeti világítás • • • • • •

felszereltségek felszereltségek
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Trend Comfort Elegance

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

1.3 i-VTEC
 Manuális

1.3 i-VTEC
CVT

Audio és kommunikáció 

Egylemezes CD-lejátszó • • - - - -

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

- - • • • •

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

Sötétített ablakok hátul körben - - - - • •

Autó színére fényezett külső ajtókilincsek • • • • • •

Külső világítás 

Halogén fényszórók • • • • • •

Automatikus távolsági fényszóró • • • •

Első ködfényszórók - - - - • •

LED-es nappali menetfény • • • • • •

LED-es, magasan elhelyezett harmadik féklámpa • • • • • •

Fényszóró – időzített ki- és bekapcsolással (hazakísérő fény) • • • • • •

Kerekek és abroncsok

15"-os acél keréktárcsák • • - - - -

15"-os könnyűfém keréktárcsák - - • • - -

16"-os könnyűfém keréktárcsák - - - - • •

185/60R15-ös 84H abroncsok • • • • - -

185/55R16-os 83H abroncsok - - - - • •

Abroncsjavító készlet • • • • • •

35 
FELSZERELTSÉGEK

3995 mm

15
50

 m
m

 a
nt

en
na

 n
él

kü
l

1694 mm 
(1980 mm külső tükrökkel együtt)

*  Az AhaTM alkalmazás (beleértve az internetrádiót is) és az internetböngésző akkor működik, ha képes okostelefonjáról wifihálózatként megosztani az internetet vagy rendelkezik mobil wifirouterrel. 
A Honda CONNECT alkalmazások használata adatforgalmat vagy roamingot vonhat maga után, amiért szolgáltatója díjat számolhat fel. Javasoljuk, hogy használatbavétel előtt ellenőrizze a 
mobiltelefonjára kötött internet-előfizetési szerződést. Az internetböngészési funkció csak akkor elérhető, ha az autó áll. Ez a funkció csak akkor használható, ha a csatlakoztatni kívánt készülék 
kompatibilis a Honda CONNECT által támogatott MirrorLink rendszerrel. 

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.     

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         

• alapfelszereltség     rendelhető extra   - nem elérhető

felszereltségek



HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG  
A Hangulatvilágítás csomag fényforrások 
kombinációja, amelyek kellemes légkört 
varázsolnak a gépkocsi belső terében.

A csomag tartalma:  
Kék színű első padlóvilágítás, megvilágított 
küszöbdíszítés.

CARGO CSOMAG   
Ha gyakran kell szállítania 

csomagokat vagy speciális 
felszerelést munkához vagy 
pihenéshez, akkor válassza  

a Cargo csomagot. A csomag 
egyedi megoldásokat kínál  

a tároláshoz.

A csomag tartalma:
Csomagtartó tálca elválasztó 

elemekkel és kalaptartó alá 
helyezhető tárolódoboz.

SPORT CSOMAG 
A Sport csomag gépkocsija természetes 
sportosságát hangsúlyozza ki. A fényes fekete  
és az autó színhez passzoló kiegészítők energikus 
megjelenést biztosítanak.

A csomag tartalma: 
Első és hátsó lökhárító alsó légterelő, oldalsó  
alsó légterelő, csomagtérajtó spoiler.

A képen a 15 colos Stardust könnyűfém keréktárcsák is láthatóak.

DESIGN CSOMAG 
A Design csomag a Jazz kinézetét finomítja. 
Hangsúlyozza ki a kocsi eleganciáját ezekkel  
a metál ezüst kiegészítőkkel.

A csomag tartalma: 
Hűtőrács, csomagtérajtó-díszítés  
és külső tükörburkolatok. 

A képen 15 colos Nucleus könnyűfém keréktárcsák láthatóak.

KÉNYELEM CSOMAG 
A Kényelem csomag stílusos kiegészítőivel 
megóvhatja járművét a külső behatásoktól, így 
nem kell karcolásoktól tartania, és a sár, illetve 
homok sem okozhat gondot.

A csomag tartalma: 
Színben passzoló oldalsó díszlécek, első  
és hátsó sárvédő és küszöbdíszítés.

A képen 15 colos Nucleus könnyűfém keréktárcsák láthatóak.

Tegye személyessé Jazz gépkocsiját eredeti kiegészítőkkel – csomagjaink 
széles választékából válogathat.

Tervezésük és gyártásuk során nem csupán mindenre kiterjedő magas 
követelményeinket tartottuk szem előtt, hanem azt is, hogy minden egyes 
darab tökéletesen passzoljon Jazz gépkocsijába és gazdagítsa azt.

lehetőségekkel
AZ ÉLET 
TELE VAN 

Az összes elérhető tartozék megtekintéséhez töltse le  
a tartozékok alkalmazását az iTunes™ vagy Google Play™ áruházból ➞
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HŰTŐRÁCS
Ez a metál ezüst hűtőrács megadja azt a kis extrát, 
ami megkülönbözteti az autóját a többitől.

DÍSZLÉCEK 
Védje meg gépkocsija karosszériáját a bosszantó 
karcolásoktól és horzsolásoktól. Kapható  
a karosszéria színében és festetlen állapotban is.

CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER  
Ha kifinomult megjelenésre vágyik, 
a Honda eredeti, színben illeszkedő 
spoilerére van szüksége. Teljes 
mértékben a jármű karosszériájába 
integrált elem.

SPORTPEDÁLOK 
A sportos megjelenés megteremtése mellett 
az alumínium sportpedálok extra tapadást  
is biztosítanak a lábaknak. 
A képen Elegance szőnyegek is láthatók.

HONDA 3D HANGZÁS 
Honda 3D hangzás – „A lehető legélethűbb hangzású 
zene.” Mindnyájan azt szeretnénk, hogy autónk 
hangrendszere hűen adja vissza kiválasztott előadóink 
zenéit. A kompakt digitális jelfeldolgozó (DSP) 
egység Hondája meglévő hangrendszeréhez történő 
hozzáadásával a zenehallgatási élmény egy koncertterem 
hangulatával egyenértékű lehet.

TABLETTARTÓ
Ha szeretné biztosítani, hogy utasai ne unatkozzanak,  
most tablettartónkkal is kiegészítheti autóját.  
A tartó állítható pozíciójú, így egyaránt kényelmesen 
beállítható filmnézéshez, e-mailek olvasásához vagy 
akár játékhoz. Az élmény soha nem ér véget, mert 
a táblagép szükség esetén a 12 V-os csatlakozón 
keresztül tölthető. A fejtámlára akasztható tartó akár  
a ruhaakasztó felszereléséhez is használható. 

LEVEHETŐ VONÓHOROG 
Ezzel a levehető vonóhoroggal nem 

kell kompromisszumot kötnie  
az autó stílusának tekintetében,  

ha pótkocsi vontatását is tervezi.  
Az összes eredeti Honda vonóhorog 
könnyű kezelhetőségre, és a Honda 

elektromos és biztonsági rendszereivel 
való teljes kompatibilitásra  

és integrációra készült. Maximum 
1000 kg tömegű utánfutót vontathat, 

amely függőlegesen 95 kg súllyal 
terhelheti a vonóhorgot. Fix vonóhorog 

szintén elérhető.

CSOMAGTÉRTÁLCA ELVÁLASZTÓKKAL 
A vízálló csomagtértálca tökéletesen illeszkedik  
a csomagtér vonalvezetéséhez, megemelt szélei  
pedig védik az autó csomagterét a szennyeződések  
és karcolások ellen. Csúszásgátló kivitel, benne  
Jazz emblémával és elválasztókkal.

KALAPTARTÓ ALÁ HELYEZHETŐ TÁROLÓDOBOZ 
A kalaptartó alá helyezhető tárolódoboz további 
tárolóhelyet biztosít a csomagtartóban, melybe cipőt, 
esernyőt helyezhet. A teherbírása 1 kg.

KÖNNYŰFÉM 
KERÉKTÁRCSÁK 

1.  15" Stardust 
 könnyűfém  
 keréktárcsa
2.  15" Nucleus 
 könnyűfém 
 keréktárcsa

1. 2.

Az összes elérhető tartozék megtekintéséhez töltse le a tartozékok alkalmazását az iTunes™ vagy Google Play™ áruházból ➞
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A Hondánál hisszük, hogy 
folyamatosan tágítani kell  
a kiválóság határait, 
hogy egyre erősebb, 
hatékonyabb és élvezetesebb 
vezetést nyújtó gépkocsik 
készülhessenek.

A Civic típuscsalád ilyen 
gondolkodásról tanúskodik. 
Finomítottuk, átvizsgáltuk  
és átterveztük, hogy a nagy 
teljesítményt, a fejlett technológiát 
és a kivételes komfortot egyaránt 
tükröző kinézetet kapjon.

Ez az innovatív gondolkodás  
hívta életre az ASIMO névre 
keresztelt humanoid robotot,  
a HondaJet repülőgépet  
és számos méltán népszerű 
motorkerékpárt. Minden tudás, 
amelyet tevékenységeinkből 
nyerünk, és minden, amit 
megtanulunk, beépül 
termékeinkbe. Nem történt  
ez másként a Jazz esetében sem.

erejeAZ ÁLMOK 

A képen egy Civic 1.6 i-DTEC Sport látható Brilliant Sporty 
Blue Metallic színben, egy Civic 1.8 i-VTEC Executive Polished 
Metal Metallic színben, egy Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive 
White Orchid Pearl színben, valamint egy Civic Type R 
Championship White színben.
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8 ÉV GONDTALAN AUTÓZÁS 
A HONDA TÖBBET NYÚJT A GARANCIA TERÉN

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év
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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 (kilométer-korlátozás 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. Ez már csak azért is megéri Önnek, mert itt csak eredeti  
Honda cserealkatrészekkel látják el autóját.

A garanciával kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja Honda márkakereskedőjétől vagy  
a www.honda.hu oldalon! 



Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Törökbálinti utca 25/B, www.honda.hu
Cikkszám: BRCAR-2WK-223H Kiadás dátuma: 2016. május

A kiadvány képein látható típus egy Jazz 1.3 i-VTEC Elegance Sunset Orange színben, Honda CONNECT rendszerrel es opcionális Garmin navigációval. 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, és amely feltételek írásos példányát kérésre 
átadják az ügyfélnek. Jelen kiadvány az Egyesült Királyságban hatályos Kereskedelmi Tájékoztatási Törvény (1968) előírásai szerint készült. 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 modellválasz- 
tásukat 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!
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   Az Ön Honda Márkakereskedője:




