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Lépjen ki a szürke hétköznapok 
világából, és válassza a Jazz új, Spotlight 
különkiadását, mellyel kifinomult módon 

fejezheti ki egyéniségét. 
A Spotlight változat egyedülállóan ízléses, 

bronzszínű külső díszítőelemei ragyogó 
megjelenést kölcsönöznek autója számára, 
így bármerre is járjon, az mindig magához 

vonzza a tekinteteket.
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SPOTLIGHT
Szemet gyönyörködtetően egyedi 
Spotlight-bronz díszítőelemeinkkel 

még ragyogóbbá varázsolhatja autóját. 
Emelkedjen ki a tömegből, és kerüljön  

a középpontba!

Az egyedülálló Spotlight-bronz dekorációk kifinomult eleganciát kölcsönöznek a Jazz új 
különkiadása számára. Különleges felszereltség: Spotlight-bronz könnyűfém keréktárcsák, 
jellegzetes oldalsó grafikai elemek, első hűtőrács és csomagtérajtó díszítések, visszapillantó 

tükörház, indítókulcs matrica, üléshuzat betét, középkonzol és kormánykerék panelek, valamint 
méretre szabott, egyedi szőnyegek, és utastér embléma.
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DÍSZES ELSŐ HŰTŐRÁCS

A Jazz Spotlight-bronz színben díszített hűtőrácsa 
magához vonzza a tekintetet.

KÜLÖNLEGES VISSZAPILLANTÓ TÜKÖRHÁZAK

Tökéletes egységet alkotó, cserélhető 
visszapillantó tükörházak.

OLDALSÓ GRAFIKAI ELEMEK

Az eredeti Spotlight grafikai elemek kifinomult 
eleganciával ötvözik a Jazz dinamikus megjelenését.

EGYEDI CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZÍTÉS

A csomagtérajtó egyedi, bronz dekorációja 
nagyszerűen kiegészíti a Jazz azonos színben 

pompázó díszítőelemeit.

15 COLOS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

Szemet gyönyörködtetően egyedi, Spotlight-bronz 
színű könnyűfém keréktárcsák gyémánt alakú 

kivágásokkal és fényes lakkbevonattal a tökéletes 
összhatás jegyében.

EGYEDI
KÜLSŐ MEGJELENÉS

06 07



ÍZLÉSES UTASTÉR
Még egyedibb hangulatú utastér.

STÍLUSOS 
KORMÁNYKERÉK

Kormánykerék bronzszínű díszítéssel 
a kifinomult harmónia jegyében.

EGYÉNI 
KÖZÉPKONZOL

Az egyéni színben pompázó 
középkonzol varázsolja igazán 

teljessé a Jazz stílusos utasterét.

DIVATOS ÜLÉSHUZAT

Eleganciát sugárzó kárpit betétek az 
autójában.

KÜLÖNLEGES DÍSZÍTÉSŰ KULCS

Az életben fontosak az apró 
részletek is.

BELSŐ EMBLÉMA

Egyedi belső embléma a műszerfalon.

ELEGÁNS SZŐNYEGEK

Méretre szabott, fekete szőnyegek 
bronzszínű nubuk szegéllyel és szőtt 

Jazz Spotlight logóval.
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További információért forduljon helyi Honda márkakereskedőjéhez!

A Jazz Spotlight könnyűfém keréktárcsákkal, 
illetve azok nélkül is elérhető. A könnyűfém 

keréktárcsák nélküli csomag valamennyi 
felszereltségi változathoz megvásárolható. 

A könnyűfém keréktárcsákat tartalmazó 
csomag kizárólag a Trend és Comfort 

felszereltségi változatokhoz választható. 
A prospektusban látható képek kizárólag 

tájékoztatásul szolgálnak, az egyes felszereltségi 
változatok eltérhetnek. Részletekért forduljon 

márkakereskedőjéhez!
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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 
modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.




