nowy

Detale specyfikacji wyposażeniowej zawarte w tym katalogu nie odnoszą się do konkretnego produktu, który jest dostarczany lub
sprzedawany przez firmę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji łącznie z kolorami z uprzedzeniem lub bez
uprzedzenia w dogodnym dla siebie terminie. Zmiany te mogą być niewielkie, jak również znaczące. Honda dołożyła jednak wszelkich
starań, aby treści prezentowane w tym katalogu były prawdziwe. Katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi
oferty handlowej. Sprzedaż samochodów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera z uwzględnieniem standardowych
Warunków Sprzedaży i Gwarancji przedstawianych przez Dystrybutora lub Dealera. Kopie tych dokumentów dostępne są na życzenie,
przy zakupie samochodu. Mimo wszelkich starań mających na celu przedstawienie specyfikacji zgodnych ze stanem faktycznym, katalog
ten jest przygotowywany i drukowany kilka miesięcy przed dystrybucją pojazdu i dlatego nie zawsze uwzględnia zmiany w specyfikacji
wyposażeniowej, a w niektórych odosobnionych przypadkach dostępność poszczególnych elementów wyposażenia. Informacji na temat
dostępności prezentowanych modeli prosimy zasięgać u najbliższego Dealera Hondy, szczególnie w przypadku wyposażenia opisywanego
w niniejszym katalogu.

Honda zaopatruje się w papier pochodzący od producentów z Unii Europejskiej. Proszę nie wyrzucać mnie do kosza, lecz
przekazać mnie znajomym lub poddać procesowi recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu pojazdów oraz postępowania
z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji znajdują się pod adresem www.honda.pl
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Życie jest pełne niespodzianek.
Nigdy nie wiesz, czym Cię zaskoczy.
To może być spontaniczny rodzinny wyjazd,
weekend z deską surfingową i przyjaciółmi,
a może wycieczka do sklepu meblowego, by
przygotować się na nowego członka rodziny?
Nowa Honda Jazz też jest pełna niespodzianek.
Oczywiście wciąż ma takie same magiczne siedzenia i zwartą konstrukcję, z czego słynie i za
co jest kochana, ale teraz jest trochę większa
i dużo lepsza niż wcześniej, więc gdziekolwiek,
z kimkolwiek i z czymkolwiek pojedziesz, nowy
Jazz będzie gotów na to wyzwanie.

z uśmiechem

JAZDA
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STYLISTYKA
NADWOZIA

NIEWIARYGODNA

uniwersalność
W Hondzie jesteśmy pasjonatami
projektowania samochodów,
które ułatwiają życie - więc nowa Honda Jazz właśnie
to robi. Została zaprojektowana
zupełnie od nowa oraz otrzymała nową stylizację nadwozia,
którą wyróżnia więcej stylu i wyrafinowania.
Samochód jest wyższy, ale
optycznie lżejszy, co nie tylko
świetnie wygląda, ale też pozwala wygospodarować w nadwoziu więcej przestrzeni, mimo
że już poprzedni model był pod
tym względem klasowym prymusem. W rezultacie otrzymujemy funkcjonalność niezrównaną
w tej kategorii samochodów.
Jeśli dodać do tego niżej położony środek ciężkości i precyzyjne, sportowe prowadzenie
samochodu, radość z każdej
podróży jest gwarantowana.

Model na zdjęciu: Jazz 1.3
i-VTEC Elegance w kolorze
Sunset Orange z systemem
Honda CONNECT+.
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STYLISTYKA
NADWOZIA

Nowoczesna, sportowa stylistyka służy nie tylko oczom.
Każdy aspekt kształtu nadwozia został zoptymalizowany pod
kątem poprawy aerodynamiki i obniżenia szumów powietrza.
Od stawiających minimalne opory wlotów powietrza w zderzaku, poprzez wysoko poprowadzoną linię okien i głębokie przetłoczenia paneli bocznych, po ostro ścięty tył nadwozia, wszystko
zostało misternie dopracowane, by prowadzenie Hondy Jazz
było prawdziwą radością. Nowo zaprojektowane przednie i tylne
reflektory oraz duża, futurystycznie ukształtowana przednia szyba służą poprawie widoczności, a przy okazji dzięki nim nowy
Jazz prezentuje się na drodze niezwykle dynamicznie.

doskonałości

BLIŻEJ

Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance w kolorze
Sunset Orange z systemem Honda CONNECT+.
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STYLISTYKA
WNĘTRZA

Styl

ZACZYNA SIĘ WEWNĄTRZ
Gdy tylko usiądziesz za kierownicą nowej
Hondy Jazz, natychmiast poczujesz się jak
w domu, dłonie same znajdą właściwe przełączniki, a Ty zobaczysz tarcze zegarów zaprojektowanych tak, by wszystkie informacje były przejrzyste i łatwe do odczytania.
Spędziliśmy dużo czasu projektując kokpit
w wielkim stylu, wykonany z materiałów klasy premium i dbając o wysoką jakości tkanin
we wnętrzu, ale nie zapomnieliśmy o drobnych
szczegółach, które sprawiają, że jazda jest przyjemnością, jak choćby sterowanie klimatyzacją
poprzez naciśnięcie jednego guzika.
Być może najważniejsze jest, że przy całym wyrafinowaniu i stylu wnętrza, udało się zachować
jego praktyczność. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i największej w klasie pojemności użytkowej, w samochodzie jest miejsce na wszystko,
czego potrzebujesz w podróży. W ten sposób Ty
i Twoi pasażerowie możecie rozgościć się w tej
komfortowej przestrzeni i cieszyć się jazdą.

Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance w kolorze Sunset Orange z systemem Honda CONNECT+.
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SYSTEM SIEDZIEŃ
„MAGIC SEATS”

PRAKTYCZNA

magia

Dostosowujesz się do zmian
w swoim życiu? Nowa Honda
Jazz też to robi.

Model na zdjęciu: Jazz
1.3 i-VTEC Elegance
w kolorze Sunset
Orange z systemem
Honda CONNECT+.

Nasz intuicyjnie regulowany
system siedzeń „Magic Seats”
zapewnia
wszechstronność
wtedy, gdy jest potrzebna. Jeśli
szykuje się podróż do marketu
budowlanego w sobotę po południu, czy przygoda z rowerem
górskim, Jazz płynnie dostosuje
się do potrzeb w kilku łatwych
krokach. Jednym prostym ruchem powodujesz, że tylne
siedzenia podnoszą się, składają i chowają w podłodze, a ich
podział 60:40 zapewnia dodatkowe konfiguracje dopasowane
do wciąż nowych potrzeb, jakie
przynosi życie.
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SYSTEM SIEDZIEŃ
„MAGIC SEATS”

PRAKTYCZNA

przestrzeń

Samochody miejskie znane są z łatwego prowadzenia i zwrotności, ale rzadko oferują praktyczne rozwiązania.
Dzięki nowej Hondzie Jazz, masz jedno i drugie.
Wraz z przyjemnością, świetnymi wrażeniami
za kierownicą, samochód zapewnia największą
w swojej klasie przestrzeń z ukrytymi schowkami
i przemyślanymi rozwiązaniami rozmieszczonymi
wszędzie, gdzie tylko spojrzysz.
Jazz oferuje także niewiarygodnie potężną
przestrzeń bagażową o objętości 884 litrów*,
którą łatwo dostosujesz do swoich potrzeb.
Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń powiększa
się, aby pomieścić niemal wszystko, od roweru
i deski surfingowej, po nowy telewizor lub stolik
kawowy.
* Pomiar ze złożonymi siedzeniami, załadunek do linii okien.
Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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TECHNOLOGIA

Bliżej
TWOJEGO

ŻYCIA

Opracowaliśmy innowacyjną i inteligentną technologię,
która uprzyjemni każdą podróż.
Jazz dysponuje nowym systemem audio-informacyjnym Honda
CONNECT†, który utrzymuje Cię w kontakcie ze światem, bez
którego nie umiemy się obejść, jak muzyka i przyjaciele.

SPERSONALIZOWANY EKRAN GŁÓWNY†
Możesz spersonalizować ekran Honda CONNECT
wgrywając swoje ulubione zdjęcie jako tapetę.
To Twój ekran i Twój styl.

BEZPRZEWODOWY SYSTEM OBSŁUGI
TELEFONU BLUETOOTH™
Używając intuicyjnie zaprojektowanego ekranu
dotykowego masz dostęp do wszystkich
kontaktów zapisanych w telefonie.

Honda CONNECT oferuje doskonałą łączność pozwalającą być
na bieżąco w czasie jazdy przy wykorzystaniu bezprzewodowego połączenia z telefonem (Wi-Fi Tethering*) lub przez mobilny
router Wi-Fi. System Honda Connect wyposażono w 7-calowy
dotykowy ekran, który można spersonalizować umieszczając na
nim ulubione zdjęcie. Łatwo również wybrać ścieżkę dźwiękową
towarzyszącą podróży z zasobów radia Aha™. Możesz słuchać
swojej ulubionej muzyki z serwisów internetowych, programów
radiowych z całego świata, w tym informacji, podcastów i audiobooków.
Technologia Bluetooth™ pozwala podłączyć smartfon do bezdotykowego systemu obsługi telefonu w samochodzie. Ponadto możliwe jest przeglądanie Internetu na ekranie dotykowym**.
Najnowsza generacja nawigacji satelitarnej Garmin jest dostępna
w ramach systemu Honda CONNECT+, dzięki czemu używając
prostego ikonowego menu można otrzymać informacje o ruchu
drogowym w czasie rzeczywistym, czy ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości na drodze.

NAWIGACJA GARMIN
Garmin PhotoRealTM wyświetla z fotograficznym
realizmem skrzyżowania, do których zbliża się
samochód i zaznacza strzałkami sugerowany
zjazd ze skrzyżowania z uwzględnieniem pasa
ruchu, zapewniając kierowcy jasne wskazówki.
System zawiera przewidywanie optymalnych tras,
omijanie utrudnień w ruchu działające w czasie
rzeczywistym, wyświetlanie ograniczeń prędkości,
widok budynków 3D, widok terenu oraz wiele
innych użytecznych funkcji.

AHA™
Aplikacje Aha™ umożliwiają słuchanie radia przez
Internet, dostęp do Facebooka™ i Twittera™ oraz
wyszukiwanie znajdujących się w pobliżu hoteli
i restauracji.

* Używanie aplikacji Honda CONNECT może wiązać się z opłatami za przesył danych i roaming. Zalecane jest sprawdzenie warunków wykorzystywanego pakietu telekomunikacyjnego.
** Funkcja dostępna wyłącznie po zatrzymaniu samochodu.
†
Więcej informacji na temat dostępności Honda Connect w różnych wersjach wyposażenia znajduje się w specyfikacjach na stronach 35-38.
Δ
Nie wszystkie telefony są kompatybilne z bezdotykowym systemem obsługi.

16

OSIĄGI

Moc

Udoskonaliliśmy każdy detal nowej Hondy Jazz,
by zapewnić więcej przestrzeni, więcej miejsca
na bagaże i więcej stylu.
I wcale na tym nie poprzestaliśmy. Pod maską znajdziesz zupełnie nowy silnik benzynowy 1,3 i-VTEC, który robi wrażenie
zarówno wysoką mocą wynoszącą 102KM, jak i wyjątkowo
niską emisją CO2.
Jeśli chodzi o skrzynię biegów, chcieliśmy mieć pewność,
że nowy Jazz będzie pasował do Twoich upodobań. Obok
nowej 6-biegowej przekładni manualnej oferowana jest zaawansowana bezstopniowa przekładnia automatyczna
(CVT). Innowacyjna technologia CVT dostosowuje pracę
przekładni do Twojego stylu jazdy, płynnie zmieniając przełożenia, aby dostarczyć optymalną moc silnika przy rozwijanej
prędkości. Taka przekładnia wpływa pozytywnie nie tylko na
zużycie paliwa, ale również na przyjemność z jazdy.
Obie oferowane przekładnie pozwalają na uzyskanie wyjątkowo niskiego zużycia paliwa przy bardzo satysfakcjonujących osiągach, ale oszczędności sięgają jeszcze dalej dzięki
systemowi Auto Stop. Kiedy zatrzymujesz samochód przed
sygnalizatorem świetlnym, Auto Stop wyłącza silnik i automatycznie uruchamia go, gdy chcesz ponownie ruszyć. Jest
to drobiazg, który pozornie niewielkie oszczędności cierpliwie zmienia w litry zaoszczędzonego paliwa.

DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

CVT

System Auto Stop
Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance w kolorze Sunset Orange z systemem Honda CONNECT+.
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BEZPIECZEŃSTWO

spokój

WYJĄTKOWY

W Hondzie stawiamy sobie za cel zapewnienie
użytkownikom bezpieczeństwa na drodze.
Uważamy, że najlepszym sposobem zapobiegania kolizjom jest być o krok do przodu, dlatego oferujemy nasze
zaawansowane systemy wspomagające kierowcę. Systemy te służą pomocą działając jako dodatkowe czujniki,
ostrzegając kierowcę, a w razie konieczności reagując
samodzielnie na zagrożenie.
Na przykład system aktywnego hamowania w ruchu
miejskim, który znajduje się w standardowym wyposażeniu wszystkich wersji samochodu, monitoruje ruch przed
naszym samochodem i ostrzega przed możliwością kolizji przedniej. Dzięki temu kierowca ma czas na podjęcie odpowiednich działań, a w razie braku takich działań
system uruchamiając hamowanie awaryjne maksymalnie
ogranicza prędkość, by uniknąć kolizji lub zminimalizować jej skutki.
Nasz system ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
(LDW)* alarmuje kierowcę, jeśli samochód zaczyna zmieniać pas bez sygnalizowania tego kierunkowskazem,
a inteligentnie działający system ostrzegania przed kolizją
(FCW)* monitoruje obszar przed samochodem, by pomóc w unikaniu kolizji i zapewnić wszystkim nieco więcej
bezpieczeństwa na drodze.

SYSTEM ROZPOZNAWANIA
ZNAKÓW DROGOWYCH*

SYSTEM AKTYWNEGO HAMOWANIA
W RUCHU MIEJSKIM

System rozpoznawania zna-ków drogowych identyfikuje
znaki z odległości do 100 metrów i pokazuje rozpoznane
znaki na wyświetlaczu MID,
gdy samochód przejeżdża
obok tych znaków. Jednocześnie mogą być wyświetlane
dwa znaki drogowe.
1: W czasie jazdy miejskiej z prędkościami w zakresie
5 - 32 km/h system wykrywa zagrożenia kolizyjne
monitorując odległość między naszym samochodem,
a samochodem jadącym z przodu.

SYSTEM OSTRZEGANIA O ZJEŻDŻANIU
Z PASA RUCHU*
Jeśli na drodze znajdują się poziome oznaczenia pasów
ruchu, a samochód zaczyna zjeżdżać z dotychczas zajmowanego pasa bez sygnalizowania tego manewru kierunkowskazami, system ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa
ruchu informuje o tym kierowcę wysyłając ostrzeżenia
dźwiękowe i wizualne.

2: Jeśli zbliżanie się do wykrytego samochodu następuje
zbyt szybko, system ostrzeże kierowcę emitując sygnały
dźwiękowe i wyświetlając ostrzeżenie na ekranie MID.

INTELIGENTNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
MAKSYMALNEJ*
Automatycznie ogranicza prędkość do takiej, jaką określają znaki rozpoznane przez system rozpoznawania
znaków drogowych.
Samochód z włączonym inteligentnym ogranicznikiem
prędkości zachowuje się normalnie, jedynie nie pozwala
na nieświadome łamanie ograniczeń prędkości ustalonych znakami drogowymi.

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED KOLIZJĄ*
Jeśli przednia kamera wykryje niebezpiecznie zbliżający się
samochód na naszym torze jazdy, system ostrzeże kierowcę
dając mu czas na podjęcie odpowiednich działań.

SYSTEM AUTOMATYCZNYCH ŚWIATEŁ
DROGOWYCH*

*Systemy dostępne standardowo w wersjach wyposażenia Elegance
i Comfort, opcjonalnie w wersji Trend. Szczegółowe specyfikacje
poszczególnych wersji samochodu przedstawiono na stronach 35-38.

System automatycznych świateł drogowych analizuje sytuację na drodze wokół naszego samochodu i odpowiednio
przełącza reflektory pomiędzy światłami mijania i drogowymi.

3: Jeśli kierowca nie reaguje na ostrzeżenia, a system uzna
kolizję za nieuniknioną, system aktywnego hamowania
automatycznie uruchomi hamowanie awaryjne, by maksymalnie zredukować prędkość naszego samochodu.
W odpowiednich warunkach system może nawet zapobiec zderzeniu.

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

bezpieczeństwa

SKONSTRUOWANY DLA TWOJEGO

SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY
POJAZDU (VSA)
System monitoruje obroty każdego z kół samochodu i precyzyjnie oblicza
momenty napędowe lub hamujące poszczególne koła, jakie są potrzebne,
by zachować stabilność ruchu w razie utraty przyczepności któregokolwiek z kół. W warunkach ograniczonej przyczepności system ogranicza
moment napędowy i przyhamowuje poszczególne koła, ograniczając
w ten sposób prędkość tak, by jazda była bezpieczna i stabilna.

PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE SRS
W celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony, przednie poduszki
powietrzne korzystają z dwustopniowych systemów napełniania pozwalających dostosować czas i siłę napełniania poduszek do warunków zderzenia.
Boczne kurtyny powietrzne chronią kierowcę oraz pasażerów z przednich
i tylnych siedzeń w przypadku zderzeń bocznych, współpracując z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa.

SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZANIA
NA WZNIESIENIU (HSA)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu zapobiega staczaniu się
samochodu przy ruszaniu pod górę. Korzystając z czujnika nachylenia
drogi system odpowiednio kontroluje ciśnienie płynu w układzie hamulcowym, utrzymując samochód w miejscu nawet przez 1,5 sekundy po
zwolnieniu pedału hamulca.

UKŁAD WSPOMAGANIA SIŁY NAGŁEGO
HAMOWANIA (BA)
System pomaga zatrzymać samochód na jak najkrótszym odcinku, jeśli
kierowca podejmuje próbę hamowania awaryjnego.

Kluczowym zagadnieniem przy
projektowaniu Hondy Jazz było
bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz
samochodu.
Bezpieczeństwo Twoich pasażerów,
innych użytkowników drogi i pieszych
zawsze były wśród naszych podstawowych założeń i wymagań projektowych. Właśnie dlatego nowy Jazz
został zaopatrzony w wiele zaawansowanych systemów i rozwiązań
technicznych, z których większość
jest wyposażeniem standardowym
wszystkich wersji samochodu.
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TWÓJ JAZZ

Jazz

TWÓJ

Zrobiliśmy go dla Ciebie, teraz Twój ruch.
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GAMA
MODELOWA

elegance

JAZZ

Skórzana kierownica

Automatyczna klimatyzacja

Przyciemniane okna

Luksus w małym samochodzie

Wybierz temperaturę jaką lubisz
i oczekuj przyjemnej atmosfery
oraz dobrej wentylacji.

Na tylnych siedzeniach
Jazza otrzymasz więcej
prywatności i mniej
słonecznego ciepła
przenikającego przez szyby.

1.3 i-VTEC
• 6-biegowa przekładnia manualna
• Przekładnia bezstopniowa (CVT)
• Poduszki powietrzne SRS kierowcy i pasażera
• Wyłącznik czołowej poduszki pasażera
• Układ zapobiegający blokowaniu kół przy
hamowaniu (ABS)
• Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania (EBD)
• Układ wspomagania siły nagłego
hamowania (BA)
• System stabilizacji toru jazdy pojazdu (VSA)
• System wspomagania ruszania
na wzniesieniu (HSA)
• Mocowanie fotelików dziecięcych ISO Fix
• System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
• System monitorowania ciśnienia
w oponach (DWS)
• System aktywnego hamowania w ruchu
miejskim (CTBA)
• System ostrzegania przed kolizją (FCW)
• System rozpoznawania znaków
drogowych (TSR)
• Inteligentny ogranicznik prędkości
maksymalnej
• System ostrzegania o zjeżdżaniu
z pasa ruchu (LDW)
• Immobilizer
• System alarmowy
• System dostępu bezkluczykowego
• Tapicerka materiałowa
• Wielofunkcyjna kierownica i dźwignia zmiany
biegów wykończone skórą
• Wielofunkcyjny wyświetlacz (MID)
• Wskaźnik optymalnego momentu zmiany
biegu (SIL)
• Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
• System Auto Stop
• Manetki przy kierownicy do zmiany biegów
(tylko CVT)
• Automatyczna klimatyzacja
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Automatyczne światła z czujnikiem zmroku

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Czujniki parkowania (2x Przód i 4x Tył)
Kamera cofania
Elektrycznie regulowane szyby (przód i tył)
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
System Magic Seats
Honda CONNECT z 7-calowym ekranem
dotykowym: tuner AM/FM/DAB, radio
internetowe, aplikacje Aha™* i dostęp
do Internetu*
2xUSB / HDMI
6 głośników

• Bezprzewodowy system obsługi telefonu
BluetoothTM (HFT)∆
• Przyciemnione tylne szyby
• Reflektory halogenowe
• System automatycznych świateł drogowych (HSS)
• Przednie reflektory przeciwmgielne
• Światła do jazdy dziennej LED
• Czasowy wyłącznik reflektorów
Opcje wyposażenia:
• Honda CONNECT+ (z nawigacją Garmin)
• Antena w kształcie płetwy rekina
• Podgrzewane przednie siedzenia**

KAMERA COFANIA

*Uruchamianie aplikacji Aha™ (w tym internetowego radia) i dostęp do Internetu poprzez łączność Wifi ze smartfonem lub mobilnym routerem Wifi. Przesył danych i roaming w czasie korzystania z aplikacji
Honda CONNECT mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zalecane jest sprawdzenie warunków wykorzystywanego pakietu telekomunikacyjnego. Korzystanie z przeglądarek internetowych dozwolone jest
wyłącznie na postoju.
** Wyłącznie w połączeniu z pakietem ADAS lub w połączeniu z pakietem ADAS oraz systemem multimedialnym Honda Connect+
∆
Nie wszystkie telefony są kompatybilne z bezprzewodowym systemem obsługi telefonu BluetoothTM (HFT)
Pełne specyfikacje tej wersji wyposażeniowej podano na stronach 35-38.

Honda CONNECT+
(z nawigacją Garmin)
Intuicyjny ekran dotykowy,
informacja, muzyka i wbudowana
nawigacja pozwolą pewnie
i przyjemnie trafić z punktu A
do punktu B.

16-calowe aluminiowe
obręcze kół
Starannie dobrane obręcze
wyróżniają samochód i nadają
mu sportowego wyglądu.

System dostępu
bezkluczykowego
System dostępu
bezkluczykowego pozwala
zamykać i otwierać zamki oraz
uruchamiać silnik bez dotykania
kluczyka znajdującego się
w kieszeni lub torebce.

Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance w kolorze Sunset Orange z systemem Honda CONNECT+.
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GAMA
MODELOWA

comfort

JAZZ

Tempomat
z ogranicznikiem
prędkości
Elektroniczny tempomat
pozwala zachować
stałą prędkość jazdy,
ograniczając zmęczenie
kierowcy w czasie długich
podróży.

1.3 i-VTEC
• 6-biegowa przekładnia manualna
• Przekładnia bezstopniowa (CVT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15-calowe obręcze aluminiowe
Poduszki powietrzne SRS kierowcy i pasażera
Wyłącznik czołowej poduszki pasażera
Układ zapobiegający blokowaniu kół przy
hamowaniu (ABS)
Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania (EBD)
Układ wspomagania siły nagłego
hamowania (BA)
System stabilizacji toru jazdy pojazdu (VSA)
System wspomagania ruszania
na wzniesieniu (HSA)
Mocowanie fotelików dziecięcych ISO Fix
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
System monitorowania ciśnienia
w oponach (DWS)
System aktywnego hamowania w ruchu
miejskim (CTBA)
System ostrzegania przed kolizją (FCW)
System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
Inteligentny ogranicznik prędkości
maksymalnej
System ostrzegania o zjeżdżaniu
z pasa ruchu (LDW)
Immobilizer
Półka bagażnika
Tapicerka materiałowa
Wielofunkcyjny wyświetlacz (MID)
Wskaźnik optymalnego momentu zmiany
biegu (SIL)
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
System Auto Stop
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów
(tylko CVT)
Klimatyzacja manualna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Czujniki parkowania (2x Przód i 4x Tył)
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach
Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka zewnętrzne

• System Magic Seats
• Honda CONNECT z 7-calowym ekranem
dotykowym: radio internetowe, aplikacje Aha™*
i dostęp do Internetu*
• 2xUSB / HDMI
• 4 głośniki
• Bezprzewodowy system obsługi telefonu
BluetoothTM (HFT)∆
• Reflektory halogenowe
• System automatycznych świateł
drogowych (HSS)
• Światła do jazdy dziennej LED
• Czasowy wyłącznik reflektorów

Elementy sterowania
na kierownicy
Posługiwanie się
systemem audio odbywa
się bez odrywania rąk od
kierownicy i bez ryzyka
utraty koncentracji.

Czujniki parkowania
Czujniki umieszczone
w przdenim i tylnym zderzaku
ułatwiają manewrowanie
w trudno dostępnych miejscach.
Sygnały dźwiękowe pozwalają
ocenić odległość zderzaka
od przeszkody.

Opcje wyposażenia:
• Honda CONNECT+ (z nawigacją Garmin)
• Podgrzewane przednie siedzenia**
• Antena w kształcie płetwy rekina

BEZPRZEWODOWY SYSTEM OBSŁUGI
TELEFONU BLUETOOTH (HFT)TM

* Uruchamianie aplikacji Aha™ (w tym internetowego radia) i dostęp do Internetu poprzez łączność Wifi ze smartfonem lub mobilnym routerem Wifi. Przesył danych i roaming w czasie korzystania z aplikacji
Honda CONNECT mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zalecane jest sprawdzenie warunków wykorzystywanego pakietu telekomunikacyjnego. Korzystanie z przeglądarek internetowych dozwolone jest
wyłącznie na postoju.
** Wyposażenie dostępne w połączeniu z systemem Honda CONNECT+
∆
Nie wszystkie telefony są kompatybilne z bezprzewodowym systemem obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)
Pełne specyfikacje tej wersji wyposażeniowej podano na stronach 35-38.

System automatycznych
świateł drogowych
Ocenia warunki na drodze
i automatyczne przełączanie
reflektory na światła
drogowe lub mijania.

Elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka
Zawsze dobrze ustawione
i wolne od rosy lub lodu
w chłodniejsze dni.

Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Comfort w kolorze Brilliant Sporty Blue Metallic.
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GAMA
MODELOWA

JAZZ

trend

Wycieraczki z czujnikiem
deszczu
Wycieraczki przedniej szyby
są automatycznie włączane po
wykryciu wilgoci na przedniej
szybie, a prędkość ich pracy jest
dostosowywana do potrzeb

1.3 i-VTEC
• 6-biegowa przekładnia manualna
• Przekładnia bezstopniowa (CVT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15-calowe obręcze stalowe
Poduszki powietrzne SRS kierowcy i pasażera
Wyłącznik czołowej poduszki pasażera
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania (EBD)
Układ wspomagania siły nagłego hamowania (BA)
System stabilizacji toru jazdy pojazdu (VSA)
System wspomagania ruszania
na wzniesieniu (HSA)
Mocowanie fotelików dziecięcych ISO Fix
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
System monitorowania ciśnienia
w oponach (DWS)
System aktywnego hamowania w ruchu
miejskim (CTBA)
Immobilizer
Półka bagażnika
Tapicerka materiałowa
Wielofunkcyjny wyświetlacz (MID)
Wskaźnik optymalnego momentu zmiany
biegu (SIL)
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
System Auto Stop
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów
(tylko CVT)
Klimatyzacja manualna
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
System Magic Seats
Radio z RDS wraz z odtwarzaczem CD
(kompatybilne z MP3)
Złącze Aux / USB
4 głośniki
Sterowanie systemem audio w kierownicy
Bezprzewodowy system obsługi telefonu
BluetoothTM (HFT)

System audio z odtwarzaczem CD
i gniazdami USB/AUX
Możliwość podłączenia zewnętrznego
odtwarzacza MP3 do zestawu audio

Opcje wyposażenia:
• Zaawansowany system wspomagający
kierowcę, obejmujący:
–– System ostrzegania przed kolizją (FCW)
–– System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
–– Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej
–– System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDW)
–– System automatycznych świateł drogowych (HSS)
TEMPOMAT Z OGRANICZNIKIEM
PRĘDKOŚCI

Automatyczne światła
z czujnikiem zmroku

System aktywnego hamowania
w ruchu miejskim

Światła zewnętrzne włączane
automatycznie, gdy warunki
oświetleniowe na zewnątrz znacząco
się pogorszą.

System pomaga w zapobieganiu kolizjom
w ruchu miejskim przy prędkościach
poniżej 32 km/h.

Nie wszystkie telefony są kompatybilne z bezprzewodowym systemem obsługi telefonu BluetoothTM (HFT)
Pełne specyfikacje tej wersji wyposażeniowej podano na stronach 35-38.
Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Trend w kolorze White Orchid Pearl.
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tapicerka

KOLORY

TWOJA

Niezależnie, czy wybierzesz tapicerkę dostępną
w wersji Elegance czy też tą z wersji Comfort/Trend,
Twój Jazz nie tylko będzie z nią świetnie wyglądał,
ale przede wszystkim Ty poczujesz się w nim znakomicie.

kolor
TWÓJ

Tapicerka w wersji wyposażenia Elegance

Tapicerka w wersji wyposażenia
Comfort i Trend

Jazz łatwo dostosuje się do Twoich życiowych potrzeb, ale koloru nie zmieni. Nie szkodzi,
mamy parę świetnych propozycji do wyboru. Która z nich pasuje do Twojej osobowości?

White Orchid Pearl

Sunset Orange

Brilliant Sporty Blue Metallic

Alabaster Silver Metallic

Tinted Silver Metallic

Crystal Black Pearl

Milano Red

Attract Yellow

Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance w kolorze Sunset Orange
z systemem Honda CONNECT+.
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opcji

ŻYCIE JEST PEŁNE

PAKIET SPORT
Pakiet Sport podkreśla naturalny sportowy styl
samochodu. Po dodaniu błyszczących elementów
w kolorach czarnym i w kolorze nadwozia, samochód
sprawia wrażenie przyklejonego do drogi, uzyskując
bardziej energiczny wygląd i styl.
Pakiet zawiera:
• Nakładka zderzaka przedniego
• Nakładka zderzaka tylnego
• Nakładka boczna (2-kolorowa)
• Tylny spoiler dachowy

PAKIET DESIGN
Stylowy pakiet dbający o wygląd Hondy Jazz.
Podkreśla elegancję nadwozia wzbogacając je
o metaliczne, srebrne akcenty.
Pakiet zawiera:
• Srebrny przedni grill
• Srebrne osłony lusterek
• Srebrna listwa ozdobna bagażnika.

PAKIET PRAKTYCZNY
Pakiet ma za zadanie dbać o samochód. Zawiera elementy
chroniące nadwozie przed zadrapaniami i zarysowaniami,
a także przed błotem i piaskiem.
Pakiet zawiera:
• Listwy ochronne boczne
• Chlapacze
• Nakładki progowe

Na zdjęciu 15–calowe obręcze aluminiowe Nucleus.

Na zdjęciu 15–calowe obręcze aluminiowe Nucleus.

Na zdjęciu 15–calowe obręcze aluminiowe Stardust.

Dzięki oryginalnym akcesoriom Jazz stanie się jeszcze bardziej Twój
w każdym calu. Możesz przebierać w drobiazgach, a także w całych
pakietach akcesoryjnych.
Pakiety zostały zaprojektowane i wyprodukowane w takich samych wysokich firmowych standardach, jak cały samochód, a do tego każdy
z pakietów jest specjalnie zaprojektowany i skomponowany,
by dokładnie dopasować Jazza do konkretnych potrzeb i upodobań.

PAKIET CARGO
Jeśli często przewozisz bagaże lub specjalistyczny sprzęt do pracy lub wypoczynku, warto
przymierzyć się do pakietu Cargo. Oferuje on
unikalną kombinację rozwiązań ułatwiających
przewóz różnych przedmiotów i bagaży.
Pakiet zawiera:
• Taca bagażnika z praktycznymi przegrodami
• Praktyczny schowek pod półką bagażnika

PAKIET ILUMINACYJNY
Pakiet oświetleniowy zawiera
starannie dobrany zestaw źródeł
światła, które nadają wnętrzu
szczególnego nastroju, oraz
ułatwiają wsiadanie i wysiadanie
Pakiet zawiera:
• Oświetlenie przestrzeni na nogi
• Podświetlane nakładki progowe.

Aby poznać wszystkie dostępne akcesoria, pobierz aplikację akcesoryjną z iTunes™ i Google Play™ ➞
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ALUMINIOWE
OBRĘCZE KÓŁ
1. 15” Stardust
2. 15” Nucleus

1.

2.

HONDA 3D SOUND
„Muzyka nigdy nie brzmiała tak naturalnie”. Wszyscy chcemy, by nasza muzyka w samochodzie była odtwarzana
wiernie i czysto. Dodając kompaktowy procesor dźwięku
DSP do standardowego zestawu audio Twojej Hondy,
możesz uzyskać zaskakująco dobry efekt sali koncertowej.

DEMONTOWALNY HAK
HOLOWNICZY
Demontowalny hak holowniczy zwalnia
z zawierania kompromisów ze stylem
Twojego samochodu, jeśli planujesz
holowanie przyczepy. Wszystkie oryginalne haki holownicze Honda są łatwe
w obsłudze, w pełni dostosowane do
samochodu i zintegrowane z systemami elektrycznymi oraz bezpieczeństwa Twojej Hondy. Honda Jazz
może holować przyczepę o maksymalnej masie do 1000 kg i pionowym
nacisku na hak odpowiadającym masie 95 kg. Dostępny jest również hak
holowniczy mocowany na stałe.

UCHWYT NA TABLET
By utrzymać pasażerów w dobrym nastroju, możesz
posłużyć się uchwytem na tablet. Dysponując różnymi możliwościami montażowymi uchwyt może ułatwić zajęcie komfortowej pozycji do oglądania filmu,
przygotowywania maili lub grania. Zabawa szybko
się nie skończy z powodu wyładowania akumulatora,
ponieważ ten można poprzez uchwyt doładowywać
z gniazdka 12 V, jeśli tylko istnieje taka potrzeba.

TYLNY SPOILER DACHOWY
Jeśli szukasz wyrafinowanego wyglądu,
to oryginalny tylny spoiler w kolorze nadwozia jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jest on w pełni zintegrowany
z nadwoziem samochodu.

ZESTAWY
AKCESORYJNE
I OPCJE

PRZEDNI WLOT POWIETRZA
Widoczny z daleka metaliczny srebrny wlot powietrza zmienia nieco wyraz przedniej części samochodu
i wyróżnia go na tle innych Jazzów.
TACA BAGAŻNIKA Z PRAKTYCZNYMI PRZEGRODAMI
Wodoodporna taca dokładnie dopasowana do kształtu
bagażnika samochodu, z podwyższonymi krawędziami ułatwia przewóz bagażu i chroni bagażnik przed uszkodzeniami.
Antypoślizgowa powierzchnia, logo modelu Jazz i możliwość
dzielenia przestrzeni dopełniają całości.

SPORTOWE NAKŁADKI PEDAŁÓW
Oprócz sportowego wyglądu, aluminiowe
nakładki gwarantują pewniejszy kontakt ze
stopą kierowcy. Na zdjęciu pokazano je na
tle dywaników Elegance.
LISTWY BOCZNE
Listwy chronią blachy nadwozia przed typowymi zadrapaniami i rysami. Są one dostępne w kolorze nadwozia lub bez malowania.

PRAKTYCZNY SCHOWEK POD PÓŁKĄ BAGAŻNIKA
Schowek pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni bagażnika, tworząc wygodne miejsce do przewozu obuwia, parasolki,
czy innych drobiazgów. Nośność schowka wynosi 1kg.

Aby poznać wszystkie dostępne akcesoria, pobierz aplikację akcesoryjną z iTunes™ i Google Play™ ➞

specyfikacja

JAZZ

Elegance

Comfort

Trend

Elegance

Comfort

Trend

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

15” stalowe obręcze

–

–

•

1318

1318

1318

15” aluminiowe obręcze

–

•

–

Moc maksymalna (KM/obr./min.)

102/6000

102/6000

102/6000

16” aluminiowe obręcze

•

–

–

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)

123/5000

123/5000

123/5000

Opony 185/60 R15

–

•

•

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Opony 185/55 R16

•

–

–

Zestaw naprawczy

•

•

•

•

•

•

Koła i opony

Silnik
Rodzaj paliwa
Pojemność (cm3)

Norma emisji spalin
Skrzynia biegów
6-biegowa przekładnia manualna

Bezpieczeństwo

Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT

Przednie poduszki powietrzne SRS

•

•

•

Osiągi man./aut.

Wyłącznik czołowej poduszki pasażera

•

•

•

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

11,4/12,3

11,3/12,1

11,2/12,0

Boczne poduszki powietrzne (Przód)

•

•

•

Prędkość maksymalna (km/h)

190/182

190/182

190/182

Kurtyny powietrzne (Przód i Tył)

•

•

•

ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu

•

•

•

Zużycie paliwa man./aut.
Cykl miejski (l/100km)

6,2/5,5

6,1/5,4

6,1/5,3

EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania

•

•

•

Cykl pozamiejski (l/100km)

4,5/4,5

4,3/4,4

4,3/4,1

BA - Układ wspomagania siły nagłego hamowania

•

•

•

Cykl mieszany (l/100km)

5,1/4,9

5,0/4,8

5,0/4,6

VSA - System stabilizacji toru jazdy pojazdu

•

•

•

Emisja CO2 (g/km)

120/114

116/111

116/106

HSA - System wspomagania ruszania na wzniesieniu

•

•

•

Długość (mm)

3995

3995

3995

DWS - System monitorowania ciśnienia
w oponach

•

•

•

Wymiary
Szerokość bez lusterek (mm)

1694

1694

1694

CTBA - System aktywnego hamowania w ruchu miejskim

•

•

•

Szerokość z lusterkami (mm)

1980

1980

1980

System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu

•

•

•

Wysokość z anteną standard (mm)*

1669

1669

1669

Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix

•

•

•

Rozstaw osi (mm)

2530

2530

2530

Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS

Prześwit (z kierowcą) (mm)

142

142

142

FCW - System ostrzegania przed kolizją

•

•

Pojemności

TSR - System rozpoznawania znaków drogowych

•

•

Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone
+ miejsce pod bagażnikiem
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone,
do wysokości okien (litry, metoda VDA)
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone,
do wysokości dachu (litry, metoda VDA)

•

•

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

354

354

354

LDW - System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
HSS - System automatycznych świateł drogowych

•

•

884

884

884

Inteligentny ogranicznik prędkości maksymalnej

•

•

1314

1314

1314

Immobilizer

•

•

•

40

40

40

System alarmowy

•

–

–

System dostępu bezkluczykowego

•

–

–

Półka bagażnika

•

•

•

Masy man./aut.
Masa własna (kg)
Maksymalna masa całkowita (kg)

1066-1113/1098-1132

1066-1113/1098-1132

1066-1113/1092-1107

Zabezpieczenia

Wnętrze

1605

1605

1605

539-492 / 507-473

539-492 / 507-473

539-492 / 513-498

Tapicerka materiałowa

•

•

•

Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)

1000

1000

1000

Skórzana kierownica

•

–

–

Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)

450

450

450

Skórzany drążek zmiany biegów

•

–

–

Ładowność (kg)

Maksymalna masa holowanej przyczepy podawana jest przy założeniu, że samochód musi być zdolny do ruszenia ze startu zatrzymanego
na wzniesieniu o nachyleniu 12%. Testy wykonywane zgodnie z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej.

    • Standard

Opcja – Niedostępne

    • Standard

Opcja – Niedostępne
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Comfort

Trend

Elegance

Comfort

Trend

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

1.3 i-VTEC
Man/CVT

Wyświetlacz wielofunkcyjny MID

•

•

•

EPS - Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

•

•

•

–
•

–
•

•
–

SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu

•

•

•

– /•

– /•

– /•

•

•

•

Klimatyzacja manualna

–

•

•

Klimatyzacja automatyczna

•

–

–

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

•

•

•

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu

•

•

•

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku

•

•

•

Czujniki parkowania (2xPrzód i 4xTył)

•

•

–

Kamera cofania

•

–

–

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

•

•

•

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

•

•

•

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

•

•

•

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

•

•

–

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

•

•

–

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
i pasażera

•

•

•

Gniazdo zasilania (Przedni panel)

•

•

•

Gniazdo zasilania (Centralna konsola)

•

–

–

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

•

•

•

Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy

•

–

–

Manualna regulacja wysokości fotela pasażera

•

–

–

Podgrzewane przednie siedzenia

****

**

–

Magic Seats

•

•

•

Oświetlenie do czytania (przód)

•

•

•

Oświetlenie bagażnika

•

•

•

Oświetlenie wnętrza w podsufitce

•

•

•

Wskaźniki i obsługa

Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (przekładnia
automatyczna)
System Auto Stop
Komfort i udogodnienia

System audio oraz systemy informacyjne
Radio z RDS wraz z odtwarzaczem CD/MP3
System multimedialny Honda Connect
System multimedialny Honda Connect+
(Nawigacja satelitarna Garmin)
Odbiornik radia cyfrowego DAB
Złącze Aux / USB Δ
2xUSB / HDMI Δ
4 Głośniki
6 Głośników
Bezprzewodowy system obsługi telefonu BluetoothTM (HFT)
Nadwozie
Przyciemnione szyby tylne
Antena dachowa standard
Antena w kształcie płetwy rekina
Oświetlenie zewnętrzne
Przednie reflektory halogenowe
Przednie światła przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej LED
Czasowy wyłącznik reflektorów

–
***
–
•
–
•
•

***
–
•
•
–
•

–
•
–
•
–
•

•
•
***

–
•
***

–
•
–

•
•
•
•

•
–
•
•

•
–
•
•
    • Standard

1 694 mm (szerokość bez lusterek)
1 980 mm (szerokość z lusterkami)

2 530mm (rozstaw osi)
3 995 mm (długość)

Wersje pojazdów i poziomy wyposażenia przedstawione w niniejszej broszurze mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W celu uzyskania dokładnych informacji należy
skontaktować się z dealerem Hondy.
Opcja – Niedostępne

Lista kompatybilnych telefonów dostępna na stronie www.hondahandsfree.com
Δ

Należy używać rekomendowanych pamięci USB. Niektóre pamięci USB mogą
nie współpracować z systemem audio.

†

Zużycie paliwa, emisja CO2 oraz masy są mierzone zgodnie z procedurami odpowiednich dyrektyw
Komisji Europejskiej. Na skutek różnych technik jazdy, warunków drogowych, warunków atmosferycznych, różnic w stanie ogólnym i wyposażeniu samochodów, rzeczywiste zużycie paliwa
i emisja CO2 mogą się różnić od zmierzonych wartości. W przypadku masy samochodu (definiowanej jako masa pojazdu gotowego do drogi) odnosi się ona do samochodów z wyposażeniem
standardowym. Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego może spowodować zwiększenie masy
pojazdu i zmniejszenie jego ładowności.
Uruchamianie aplikacji Aha™ (w tym internetowego radia) i dostęp do Internetu poprzez łączność
Wifi ze smartfonem lub mobilnym routerem Wifi. Przesył danych i roaming w czasie korzystania
z aplikacji Honda CONNECT mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zalecane jest sprawdzenie
warunków wykorzystywanego pakietu telekomunikacyjnego. Korzystanie z przeglądarek internetowych dozwolone jest wyłącznie, jeśli pojazd się nie porusza.

* Wysokość auta z opcjonalną anteną w kształcie płetwy rekina wynosi 1550 mm (wersja Elegance
oraz Comfort)
** W połączeniu z systemem multimedialnym Honda Connect+
*** W połączeniu z systemem multimedialnym Honda Connect+
**** Wyłącznie w połączeniu z pakietem ADAS lub w połączeniu z pakietem ADAS oraz systemem
multimedialnym Honda Connect+

Opcja – Niedostępne

Oświetlenie wnętrza

    • Standard
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1 550 mm (wysokość*)

specyfikacja

JAZZ

Elegance

Jazz objęto kilkoma rożnymi gwarancjami w następujący sposob:
3 lata lub 100.000 km gwarancji podstawowej,
3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
5 lat gwarancji na układ wydechowy,
10 lat gwarancji na elementy podwozia,
12 lat gwarancji na korozję perforacyjną.

40

THE POWER
OF DREAMS

dreams

THE POWER OF

W Hondzie, wierzymy w nieustanne przesuwanie granic
doskonałości w celu budowania coraz bardziej perfekcyjnych, wydajnych i gwarantujących coraz więcej radości
pojazdów.

Nowa gama modeli Civic jest wynikiem właśnie takiego sposobu
myślenia. Civic został ponownie
udoskonalony, od nowa przetestowany, otrzymał więcej stylu
i nabrał ostrzejszego wyglądu,
co odzwierciedla jego świetne
osiągi, zaawansowane technologie i wyjątkowy poziom komfortu
jazdy.
Marzenia o lepszej przyszłości
dla wszystkich ludzi przyczyniły
się do narodzin humanoidalnego
robota o imieniu ASIMO, odbycia
pierwszego lotu odrzutowcem
HondaJet i wyprodukowania
jednych z najpopularniejszych
motocykli na świecie. Wiedza,
jaką zdobywamy podczas realizacji wszystkich naszych przedsięwzięć zawiera się w każdym
naszym produkcie. Tak też było
w przypadku nowej Hondy Jazz.

Na zdjęciach: Civic 5D 1.6 i-DTEC Sport w kolorze
Brilliant Sporty Blue Metallic, Civic 5D 1.8 i-VTEC
Executive w kolorze Polished Metal Metallic, Civic Tourer
1.6 i-DTEC Executive w kolorze White Orchid Pearl oraz
Civic Type R w kolorze Championship White.

Model na zdjęciu: Jazz 1.3 i-VTEC Elegance w kolorze Sunset Orange z 16-calowymi aluminiowymi obręczami kół, z systemem Honda CONNECT+.

