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VADONATÚJ JAZZ.
HIBRID ÖNRE SZABVA.

A vadonatúj Jazz modellcsalád fejlett e:HEV hibrid hajtáslánccal  
és modern, lendületes formavilággal érkezik a márkakereskedésekbe. 
Kompakt mérete ellenére roppant tágas belső teret kínál az utasoknak, 
a sok-sok korszakalkotó, ötletes megoldás pedig a végletekig fokozza 
használati értékét.
Mindegy, hogy a kifinomult és stílusos alapmodellt vagy az új,  
aktív életvitelhez igazított, szabadidő-autós Jazz Crosstar kivitelt  
választja, minden egyes kilométert élvezni fog.

Képünkön egy kéttónusú, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive 
és egy Platinum White Pearl színű  1.5 i-MMD Executive látható. 



Képünkön egy Platinum White Pearl színű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.

A Honda által fejlesztett, következő generációs 
e:HEV hibrid hajtáslánc rendkívül alacsony 

üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-
kibocsátást garantál, ugyanakkor elképesztően 

dinamikussá teszi a modellt. Tisztán 
elektromos üzemmódba kapcsolva nincs 

motorzaj és emisszió, így az új Jazz tökéletes, 
környezetbarát közlekedési eszközként segíti 

gazdáját a mindennapokban.

e:HEV HIBRID 
TECHNIKA
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Képünkön egy Platinum White Pearl színű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.

A letisztult felületeknek és az áramvonalas 
kocsitestnek köszönhetően az új Jazz 

nemcsak szép, hanem aerodinamikailag is 
roppant hatékony. Gondosan formált részletei 

szemet gyönyörködtető, kortárs és egyedi 
megjelenéssel ruházzák fel.

KIFINOMULT 
FORMATERV
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Képünkön egy kétszínű, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű,  
Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.

AZ ÚJ  
JAZZ 

CROSSTAR
A modellcsalád legújabb tagját  

Jazz Crosstar néven ismerhetik meg  
a vásárlók. Ezt a sportos, aktív 

életvitelhez igazított kivitelt 
többek között egyedi hűtőrácsa, 

integrált tetősínje, nagyobb szabad 
hasmagassága és „parancsnoki” 
üléspozíciója különbözteti meg  

az alapmodelltől.

Masszív, erőteljes kisugárzású, 
opcionálisan kétszínű karosszériája 

minden környezetben feltűnővé teszi, 
vízlepergető kárpitozásával pedig 

tartós, egyszersmind könnyen tisztítható 
utasteret hoztunk létre, ami bátran néz 

szembe az élet kihívásaival.
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Képünkön egy kétszínű, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.



12A képen egy Jazz 1.5 i-MMD látható Executive felszereltséggel, Platinum White Pearl színben.

A vadonatúj Jazz és Jazz Crosstar álomszép, hihetetlenül kényelmes 
utastérrel csalogatja utasait, igényes, lágy tapintású anyagokkal és 
áttekinthető műszerekkel fokozva a minőségérzetet. Igen látványos 

az új, 7"-os, vezetői digitális műszeregység és 9"-os Honda CONNECT 
érintőképernyő is, ráadásul könnyű kezelhetőségükkel az ergonómiát 

is jelentősen fokozzák. 

A nagy térérzethez a letisztult műszerfal és a széles látószög  
is nagyban hozzájárul, csak úgy, mint a gondosan kialakított  

vezetői környezet.

ÉLTETŐ ÉLETTÉR



Ami belefér a mindennapjaiba, az belefér  
az új Jazzbe és a Jazz Crosstarba is. Zseniális 

Magic Seats ülésrendszerünkkel gyorsan  
és szabadon variálható a beltér, így mindig  

az utasok számához és a poggyászok 
méretéhez igazítható az autó belső kialakítása.

Elég egy mozdulat, és máris befér a szörfdeszka 
vagy a facsemete, az állítható magasságú, 

titkos tárolórekeszt rejtő csomagtérpadló pedig 
maximális helykihasználást tesz lehetővé.

PÁRATLAN 
KÉNYELEM

Képünkön egy kétszínű, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.14
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Élvezze ki Ön is a panoráma-szélvédő előnyeit! Az ultravékony A-oszlopoknak és a rejtett 
ablaktörlőknek köszönhetően páratlanul széles látómező segíti a vezetőt a tájékozódásban.  

Ezzel a megoldással minimálisra csökkentettük a holtteret és még több fényt engedtünk az utastérbe, 
tovább fokozva az amúgy is lenyűgöző térérzetet.

SZÉLESVÁSZNÚ TÖRTÉNET

Képünkön egy Platinum White Pearl színű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.



Az első ülést úgy formáztuk, hogy a lehető legkevésbé 
legyen fárasztó az utazás, és az új Jazz nyújtotta 

kényelem a limuzinok szintjén álljon. Lelkiismeretes 
tervezés eredménye a széles, tárolórekesszel 

kiegészített könyöktámasz is, akárcsak a fedélzeti 
elektronikai rendszer, ami első és hátsó  

USB-csatlakozókat egyaránt magában foglal, hogy 
minden utas maximális kényelemben utazhasson.

KÉNYELMES  
ÉS PRAKTIKUS

Képünkön egy Platinum White Pearl színű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.
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KAPCSOLATBAN  
SZEBB AZ ÉLET

Kapcsolatban élni bizony csodálatos dolog, ezért az 
új Jazz fejlett szórakoztatóelektronikai és információs 

rendszere állandó összeköttetést biztosít a külvilággal. 
Ennek természetesen a digitális DAB-rádió is része, és 

igen hasznos lehet az új, 9"-os érintőképernyő is, hiszen 
az előre telepített Android AutoTM és Apple CarPlay®* 

alkalmazás révén könnyedén kezelheti okostelefonját.  
A My Honda+ névre keresztelt okostelefon-alkalmazással 
távolról is nyitható-zárható az autó, sőt akár helyadatok  

is küldhetők a navigációs rendszernek.

A hangutasítással aktiválható Honda Személyi Asszisztens 
„természetes társalgásra” is képes, és idővel megtanulja, 

miként tehet olyan ajánlásokat, amelyek valóban az 
Ön egyéni elvárásaihoz igazodnak. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy ha az aktuális időjárás érdekli, esetleg 
éttermet keres, vagy csak meghallgatná kedvenc számát, 

a személyi asszisztens segít Önnek.

*Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye.
Ha kíváncsi a felszereltségi szintek átfogó ismertetésére, kérjük, tekintse meg a 50-53. oldalt! 

A Honda Személyi Asszisztens külön díj ellenében vehető igénybe.
További ingyenes, illetve térítés ellenében használható digitális csomagjainkról, kérjük, érdeklődjön a 

Márkakereskedésekben, illetve a www.honda.hu oldalon.
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.

Fejlett e:HEV Hybrid hajtásláncunk rendkívül alacsony 
üzemanyag-fogyasztás mellett nyújt kimagasló teljesítményt. 

Úgy terveztük, hogy minden helyzetben közvetlen, 
kifinomult, illetve hatékony legyen, és igazán magával 

ragadó vezetési élményt nyújtson. A speciális, Honda által 
fejlesztett villanymotor elismerésre méltó, 253 Nm-es 

forgatónyomatékkal járul hozzá a gondtalan autózáshoz, 
míg a rendszer alapját adó ultrahatékony, benzines 

erőforrás 98 LE-s csúcsteljesítménnyel büszkélkedhet.

Az élvezetes autózás záloga a menetdinamika, ezért  
az e:HEV vezérlőegysége folyamatosan figyeli  

a teljesítményleadást, valamint az üzemanyag-fogyasztást, 
és mindig az aktuális helyzetnek megfelelően határozza 

meg, hogy melyik energiaforrást használja. Hála az 
intelligens, kifinomult rendszernek, az átállás szinte 
észrevehetetlen a különféle üzemmódok között (ti. 

benzinüzem, hibrid üzem, tisztán elektromos hajtás).

TELJESÍTMÉNY 
PARANCSRA

Képünkön egy Platinum White Pearl színű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.
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Az új Jazz utasait a – korszerű 
menetbiztonsági és vezetést segítő 
eszközöket magában foglaló – Honda 
SENSING csomag óvja menet közben. 
Ez a hagyományos légzsákok mellett 
vezetőoldali térdlégzsákot, középső 
légzsákot és intelligens hátsó oldallégzsákot 
is felsorakoztat a teljes körű védelem 
érdekében.

ÜTKÖZÉS EREJÉT MÉRSÉKELŐ 
FÉKRENDSZER 
Ha egy jármű vagy egy járókelő a Jazz útjába 
kerül, a rendszer azonnal figyelmezteti  
Önt, egyúttal automatikusan csökkenti  
a jármű sebességét, hogy minimalizálja  
a sérülés kockázatát. A berendezés a 2020-
as modellévre tovább fejlődött, tudniillik 
könnyebben felismeri a gyalogosokat és 
a kerékpárosokat rossz látási viszonyok 
közepette (pl. éjjel, közvilágítás nélküli 
szakaszokon), és önműködően fékez,  
ha egy jármű a Jazz elé vág.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER 
Ha az autó irányjelzés nélkül hagyja el 
a forgalmi sávot, a rendszer vizuális és 
hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt,  
hogy korrigálásra késztesse.

KÖZÚTI JELZŐTÁBLA FELISMERŐ 
RENDSZER  
A Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer 
beazonosítja a közúti jelzőtáblákat,  
és megjeleníti őket a központi kijelzőn. 
A képernyő egyszerre két táblát képes 
ábrázolni.

SÁVTARTÓ ASSZISZTENS 
Automatikus kormánymozdulataival segít 
a sáv közepén tartani az autót, ezzel 
stresszmentessé, egyszersmind pihentetőbbé 
teszi a közlekedést autóúton és autópályán.

INTELLIGENS SEBESSÉGHATÁROLÓ 
Ez az elmés berendezés a Közúti Jelzőtábla 
Felismerő Rendszert és a sebességhatárolót 
kombinálja, tehát mindig arra a sebességre 
állítja be az autót, amit a legutóbbi tábla 
jelzett.

ADAPTÍV SEBESSÉGRÖGZÍTŐ KIS 
SEBESSÉGŰ KÖVETŐRENDSZERREL 
Ez a funkció megtartja a beállított sebességet 
és távolságot tart a Jazz előtt haladó 
járműhöz képest. Ha úgy érzékeli, hogy 
az elöl haladó teljesen lefékez, a Jazz 
önműködően lassít, sőt meg is áll, Önnek 
még csak hozzá sem kell érnie a fékpedálhoz. 
Amennyiben a követett autó ismét mozgásba 
lendül, a gáz érintésére a Jazz is újra elindul, 
és tartja a követési távolságot.

AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ  
Felismeri, ha egy jármű közeledik szemből, 
és önműködően vált tompított és távolsági 
fényszóró között.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER 
Ez az okos eszköz a sávváltásoknál és 
az előzéseknél játszik szerepet, ugyanis 
folyamatosan monitorozza az autó – 
vezető által nem látható – környezetét, 
és ha veszélyt érzékel, a külső tükrön 
elhelyezett visszajelzőlámpák villogtatásával 
figyelmezteti a sofőrt.

KITOLATÁST SEGÍTŐ RENDSZER 
Figyeli a keresztirányú forgalmat az autó 
mögött, és figyelmezteti a pilótát, ha tolatás 
közben oldalirányból másik közlekedő 
érkezik.

MEGŐRIZZÜK BIZTONSÁGÁT

Képünkön egy kéttónusú, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű  
Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive és egy Platinum White Pearl színű  
1.5 i-MMD Executive látható.
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♦ 15 colos acélfelnik
♦ Fekete textilkárpit
♦ Légzsákok: vezető- és első utasoldali (ez utóbbi  
 kikapcsolható, SRS), vezetőoldalon a térdnél, első  
 középső, első és hátsó oldallégzsákok, valamint  
 függönylégzsák az utastér teljes hosszában.
♦ Blokkolásgátló és Vészfékasszisztens
♦ Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer
♦ Defektre Figyelmeztető Rendszer
♦ Automatikus vészvillogó
♦ Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer
♦ Állítható sebességhatároló
♦ Intelligens Sebességhatároló
♦ Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
♦ Sávtartó Asszisztens
♦ Kis Sebességű Követés
♦ Útelhagyásra Figyelmeztető Rendszer
♦ Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer
♦ Menetstabilizáló Rendszer
♦ Adaptív Sebességrögzítő 
♦ Elektromos rögzítőfék automatikus fékkel
♦ Elektronikus, változó áttételű szervokormány
♦ Hegymeneti Asszisztens
♦ Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop)
♦ ECON üzemmód
♦ Kalaptartó
♦ ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok 
♦ Műanyag belső panelek 
♦ Elektromos aljzat elöl
♦ Automatikus klímaszabályozás

♦ Esőérzékelős ablaktörlő
♦ Motoros mozgatású, fűtött külső tükrök
♦ Távirányítós központizár két bicskakulccsal
♦ Könyöktámasz az első ülések között 
♦ Elektromos ablakemelő elöl és hátul 
♦ Állítható magasságú vezetőülés
♦ Tárolózseb az első utasülés háttámláján
♦ Fűthető első ülések
♦ Magic Seats ülésrendszer
♦ Egy mozdulattal dönthető, 60/40 arányban  
 osztott hátsó üléssor
♦ Állítható magasságú és távolságú kormánykerék
♦ Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító
♦ 5 colos kijelzővel társított audiorendszer  
 (AM/FM/DAB)
♦ USB-csatlakozó elöl
♦ Négy hangszóró
♦ Multifunkciós kormánykerék  
 az audiorendszer gombjaival
♦ Karosszéria színére fényezett külső tükrök  
 integrált LED irányjelző lámpákkal
♦ LED fényszóró
♦ LED nappali menetfények
♦ Alkonyérzékelős fényszórók
♦ Automatikus Távolsági Fényszóró
♦ Automatikus fényszóró le- és felkapcsolás  
 (kísérő- és üdvözlőfény)

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT

Képünkön egy Shining Gray Metallic színű Jazz 1.5 i-MMD Comfort látható. 
Bővebb információért, kérjük, lapozzon a 50-53. oldalra.27



A Comfort felszereltségi csomag tartalmán felül 
az Elegance az alábbi tételeket tartalmazza:

♦ 15 colos könnyűfémfelnik
♦ Párnázott, bőrkárpitozású díszítőelemek  
 az utastérben
♦ Fekete textil/bőrkárpitozás
♦ Riasztórendszer
♦ Tárolózseb a vezetőülés háttámláján
♦ Parkolóradar elöl és hátul
♦ Honda CONNECT 9"-os érintőképernyővel   
 (Apple CarPlay*, Android Auto™, AM-, FM-,  
 DAB- és internetrádió, 2 USB-aljzat)*

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

Képünkön egy Midnight Blue Beam Metallic színű, Elegance felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható. 
Ha kíváncsi a felszereltségi szintek átfogó ismertetésére, kérjük, tekintse meg a 50-53. oldalt!

* Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay 
működése változhat, bizonyos szolgáltatásai pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ 
alkalmazást a Google Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel 
kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos funkcióinak működését pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok.  
Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye.
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1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

Az Elegance felszereltségi csomag tartalmán felül  
az Executive az alábbi tételeket tartalmazza:

Képünkön egy Platinum White Pearl színű Jazz 1.5 i-MMD Executive látható.
Bővebb információért, kérjük, lapozzon a 50-53. oldalra.

♦ 16 colos könnyűfémfelnik
♦ Kulcsnélküli ajtónyitás és motorindítás (Smart Key)
♦ Világos vagy fekete textil/bőrkárpitozás
♦ Holttérfigyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel
♦ Bőrborítású kormánykerék
♦ Bőrborítású váltógomb
♦ Fűthető kormánykerék
♦ Krómbevonatú külső tükrök integrált LED irányjelző lámpákkal 
♦ LED ködlámpa elöl 
♦ Tolatókamera
♦ Távirányítású ablakemelő (a slusszkulcs gombjaival vezérelhető)
♦ Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel, 9"-os érintőképernyővel  
 (Apple CarPlay*, Android Auto™, AM-, FM-, DAB- és internetrádió, 2 USB-aljzat)* 
♦ 2 USB-csatlakozó hátul
♦ Sötétített hátsó oldalablakok

* Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay 
működése változhat, bizonyos szolgáltatásai pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ 
alkalmazást a Google Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel 
kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos funkcióinak működését pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok.  
Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye.
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Képünkön egy kétszínű, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű, Executive felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható. 
Ha kíváncsi a felszereltségi szintek átfogó ismertetésére, kérjük, tekintse meg a 50-53. oldalt!

Az Elegance felszereltségi csomag tartalmán
felül a Crosstar Executive az alábbi tételeket
tartalmazza:

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

♦ 16 colos könnyűfémfelnik
♦ Vízlepergető textilkárpit
♦ Prémium audiorendszer
♦ 8 hangszóró és első magassugárzó
♦ Ezüstszinű külső tükrök integrált LED  
 irányjelző lámpákkal
♦ Crosstar-stíluselemek (első és hátsó lökhárító,  
 ködlámpakeret, valamint fekete  
 kerékjáratiív-boritás és oldalsó vedőelemek)
♦ Tetősín
♦ Kulcsnélküli ajtónyitás és motorindítás (Smart Key)
♦ Bőrborítású kormánykerék
♦ Bőrborítású váltógomb

♦ LED ködlámpa elöl
♦ Tolatókamera
♦ Távirányítású ablakemelő  
 (a slusszkulcs gombjaival vezérelhető)
♦ Honda CONNECT Garmin navigációs rendszerrel,  
 9"-os érintőképernyővel (Apple CarPlay*,  
 Android Auto™, AM-, FM-, DAB- és internetrádió,  
 2 USB-aljzat)*
♦ 2 USB-csatlakozó hátul
♦ Sötétített hátsó oldalablakok

CROSSTAR 
EXECUTIVE

* Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay 
működése változhat, bizonyos szolgáltatásai pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ 
alkalmazást a Google Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel 
kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos funkcióinak működését pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok.  
Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye.

33



TAFFETA WHITE II I

Számos, a Jazz stílusához illő színek közül választhat,  
melyeket kiváló minőségű szövet, valamint szövet/bőr  

utastér kárpitozás egészít ki.

JAZZ SZÍNEK

PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

A képen egy Jazz 1.5 i-MMD Executive látható.



Az új Jazz Crosstar látványos, kéttónusú fényezéssel és egyszínű 
festéssel is megrendelhető. A színválasztékban az exkluzív Surf Blue 

kék is szerepel. Az ülések szemet gyönyörködtető, egyszersmind 
vízlepergető kárpitozást kaptak, amelyek minden helyzetben 

megkönnyítik az utastér tisztán tartását.

JAZZ CROSSTAR  
SZÍNEK

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / KÉTTÓNUSÚ

SURF BLUE / KÉTTÓNUSÚ

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / KÉTTÓNUSÚ

A képen egy Jazz Crosstar 1.5 i-MMD látható Executive felszereltséggel.
* A kéttónusú és a Surf Blue fényezés csak a Jazz Crosstar modellhez elérhető.

TAFFETA WHITE II I

CRYSTAL BLACK PEARL



FEKETE
SZÖVET

FEKETE
SZÖVET/BŐR

VILÁGOS
SZÖVET/BŐR

VÍZLEPERGETŐ
SZÖVET

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXECUTIVE ♦

FEKETE SZÖVET VILÁGOS SZÖVET/BŐRFEKETE SZÖVET/BŐR

BELSŐ KÁRPITOZÁS

A külső színek és belső kárpitozás elérhetősége felszereltségfüggő, részletekről, kérjük, érdeklődjön a Honda Márkakereskedésekben.
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A képen egy Jazz 1.5 i-MMD Executive látható.

Az Eredeti Honda Kiegészítők gyártásakor éppoly 
kiemelkedően magas minőségre törekszünk, mint 

járműveinknél, Önnek csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja, 
melyik illik legjobban stílusához.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ 
RÉSZLETEK
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Merjen egyedi lenni, és tegye látványosabbá az új Jazzt külső-belső díszítőelemekkel, amelyek tökéletesen 
illenek az autó dinamikus megjelenéséhez. A csomag tartalma: első hűtőrács dekoráció, külső visszapillantó 
tükör burkolatok, fényezett oldalvédő díszlécek Tuscan Orange színű betétekkel, hátsó lökhárító dekoráció és 

Elegance szőnyegek. A Functional Fun csomag fehérben is elérhető. 

FUNCTIONAL FUN CSOMAG - NARANCSSÁRGA ROBUST CSOMAG

FUNCTIONAL FINESSE CSOMAG

Fokozza a szabadidő-autós megjelenést a Crosstarhoz kínált, alsó díszítőelemekkel,  
amelyek még jobban kidomborítják az autó – aktív életvitelhez igazított – karakterét.  

A csomag tartalma: első és hátsó dekorációk.

Tegye még stílusosabbá kívül-belül a Jazzt ezüstszínű, prémium kiegészítőkkel, amelyek remekül passzolnak  
a lendületes, élettel teli formavilághoz. A csomag tartalma: első hűtőrács dekoráció, fényes fekete oldalvédő 

díszlécek EU Matte Silver betétekkel, hátsó lökhárító dekoráció és színben illő Elegance szőnyegek.
A Silver Mirror külsőtükör-borítás nem része a Functional Finesse Pack a csomagnak, de különálló extraként megvásárolható.  

Képünkön feláras, 16"-os JA1601 könnyűfém felni látható.

A képen látható 16 colos JA1601 könnyűfém felnik extraként rendelhetők meg a modellhez.
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AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK
Ezek a védőelemek egyedivé teszik 
az autót, egyszersmind megvédik az 

ajtókeretet és a küszöböt a karcolásoktól. 
A rozsdamentes, polírozott acélból 

készülő küszöbborítást Jazz-logó teszi 
látványosabbá. A csomag tartalma:  

első és hátsó védőelemek.

 CSOMAGTÉRAJTÓ-HÚZÓPÁNT
Ez a stílusos pánt afféle kiegészítés  
a süllyesztett belső fogantyú mellé, 

hogy még könnyebb legyen lecsukni  
a csomagtérajtót.

 MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBBURKOLATOK
A szálcsiszolt, Jazz-logóval díszített, 

rozsdamentes, megvilágított küszöbvédők 
szépek és megvédik az ajtókeret a 

karcolásoktól, valamint a horpadásoktól.  
A csomag tartalma: első küszöbvédő.

 KÖZÉPKONZOL-VILÁGÍTÁS
Az ajtózár, illetve az ajtó nyitásakor  

kapcsol be, és lágy, hideg fénnyel teríti  
meg a középkonzolt.

 AJTÓKÁRPIT-VILÁGÍTÁS
A gyújtás ráadásakor az ajtókárpitokat 

hangulatfény világítja meg. Az izzók  
a kilincseknél és az ajtózsebekben kaptak 

helyet és hideg, nyugtató, fehér fényt 
bocsájtanak ki.

PEREMES GUMISZŐNYEGEK ELÖL  
ÉS HÁTUL

Ezek az elnyűhetetlen, magas peremű, 
könnyen tisztítható, Jazz-logóval ellátott 
gumiszőnyegek elöl és hátul egyaránt 

megvédik a lábtér kárpitozását.  
A csomag tartalma: első és hátsó 

gumiszőnyeg magas peremmel.

HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG

Az összeállítás különféle világításokkal 
varázsolja hangulatosabbá, nyugalmasabbá 

az autó belterét. A csomag fehér lábtér-, 
küszöb- és középkonzol-világítást, 

valamint megvilágított középkonzolt és 
ajtókárpitokat tartalmaz.

KÉNYELEM CSOMAG

A Kényelem csomag olyan stílusos 
kiegészítők gyűjteménye, melyek 

megóvják az autót a karcoktól, 
horpadásoktól, valamint a sártól és 
a homoktól. A csomag tartalma: 

összehajtható csomagtérszőnyeg, első 
és hátsó gumiszőnyegek peremmel, ajtó 

küszöbburkolatok és csomagtérajtó-
lehúzó pánt.

 KIHAJTHATÓ CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Ez a kihajtható csomagtérszőnyeg megvédi a padlót  

és az üléstámlák hátoldalát, ha lehajtja az üléseket és 
nagyobb tárgyat szállít. A szőnyeg a karcolások elkerülése 

érdekében egy rugalmas kihajtható peremmel  
is rendelkezik, mely védelmet garantál a lökhárítónak.

FEHÉR HANGULATVILÁGÍTÁS 
AZ ELSŐ LÁBTÉRNÉL

Az ajtózár, illetve az ajtó nyitásakor kapcsol be,  
és lágy, hideg fényével különleges hangulatot 

teremt a kabinban.
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A rendezett, biztonságos fuvarozást garantáló Cargo csomag azok számára készül, akik 
gyakorta szállítanak nagyobb, speciális tárgyakat. A csomag tartalma: csomagtértálca, LED 

csomagtér-világítás, védőfólia a hátsó lökhárítón és csomagtérperem-védőburkolat.

CARGO CSOMAG

x2

 TETŐCSOMAGTARTÓ
Fokozza autója szállítókapacitását erős, biztonságos 

tetőcsomagtartóval! Maximális terhelhetősége 30 kg vagy egy 
kerékpár, és négy zárat adunk hozzá.

 KERÉKPÁRTARTÓ*
Vigye magával kerékpárját ezzel a speciális, lopásgátlóval 

kiegészített, fémvázas kerékpárszállítóval. Az Easy Fit rendszerrel 
biztosan helyén tartja a biciklit, így nem kell kézzel fognia, amíg 

lerögzíti. Legfeljebb 20 kg tömegű kerékpár szállítására alkalmas.

*A Crosstar kivitel tetősínjeivel kombinálva akár két kerékpár is szállítására is alkalmas.

 SÍLÉC- ÉS SNOWBOARDTARTÓ
Könnyen használható tartókonzol – mérettől függően legfeljebb – 
két pár síléc vagy egy hódeszka szállításához. A két gumibetéthez 
biztonságosan, szerszámok nélkül rögzíthetők a sporteszközök. 

Zárral szállítjuk, tömege 3,6 kg.

 THULE TETŐDOBOZ - 410 LITER
Ez a masszív, vízhatlan – Honda-minőségnek megfelelő – Thule 

doboz 410 liternyi poggyászt képes befogadni, így jelentősen 
fokozza a szállítókapacitást. A Power-Click rendszer révén könnyű 

felszerelni, ellenáll a tolvajoknak és mindkét oldalról nyitható. 
Hossza 175, szélessége 86, magassága 46 cm.
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16 COLOS JA1601 KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

A 16 colos JA1601 felni a fényes lakkozásnak,  
a polírozott „küllőknek” és a GunPowder Black 

színű betéteknek köszönhetően ilyen látványos.

15 COLOS JA1505 KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

A 15 colos JA1505 felnit fényes lakkozás, 
polírozott „küllők” és GunPowder Black színű 

betétek teszik karakteressé.

 SZÉLVÉDŐTAKARÓ
Védelmi célokat szolgál a szélvédőre helyezhető, eredeti Honda védőhuzat 

is, használatával az üveg és a két külső tükör is megóvható az időjárás 
viszontagságaitól, ha a szabad ég alatt parkol. Jazz-logóval ellátva.

 CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER
Ha még szofisztikáltabb megjelenést szeretne, eredeti Honda légterelőre van szüksége. 

Minden egyes szpoilerünk típusspecifikus és hosszú, lelkiismeretes fejlesztés eredménye, 
így kiváló minőségű és tökéletesen passzol az adott modellhez. Ráadásul belesimul az autó 

formavilágába és bármilyen színben kérhető.

 ELEGANCE SZŐNYEGEK
Ezek az elegáns, fekete nubukbőr betétekkel 

megspékelt szőnyegek szebbé és tartósabbá teszik 
az utasteret, különösképpen, hogy minden egyes 
darabot hímzett Jazz-embléma díszít. A csomag 

tartalma: első és hátsó szőnyeg.

TOLATÁST SEGÍTŐ KAMERA SZETT*
A Tolatás Segítő Kamera biztonságot és magabiztosságot 

szavatol a parkolókban. A kamera képét a navigációs 
rendszer kijelzője jeleníti meg, így mindig láthatja,  

mi van autója mögött. A szett tartalma: parkolókamera  
és tartozékai.

*Ez a kiegészítő csak a Comfort és Elegance modellváltozatokhoz kérhető, az Executive 
felszereltségű kivitelnél és a Crosstarnál az alapfelszereltség része.48 49



Erőforrás

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD 
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

Lökettérfogat (cm3) 1498 1498 1498 1498

Szelepvezérlés DOHC 4 SZELEP SZÍVÓ-VTEC 
EVTC (LÁNCVEZÉRLÉS)

DOHC 4 SZELEP SZÍVÓ-VTEC 
EVTC (LÁNCVEZÉRLÉS)

DOHC 4 SZELEP SZÍVÓ-VTEC 
EVTC (LÁNCVEZÉRLÉS)

DOHC 4 SZELEP SZÍVÓ-VTEC 
EVTC (LÁNCVEZÉRLÉS)

Emissziós besorolás EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D
Előírt üzemanyag Ólommentes (95) Ólommentes (95) Ólommentes (95) Ólommentes (95) 

Teljesítmény
Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc) 72kW @ 5500-6400 72kW @ 5500-6400 72kW @ 5500-6400 72kW @ 5500-6400
Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400
Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc) 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000
Villanymotor maximális teljesítménye (kW (LE)) 80 (109) 80 (109) 80 (109) 80 (109)
Villanymotor maximális teljesítménye (Nm) 253 253 253 253
0 → 100 km/óra (mp) 9,4 9,4 9,5 9,9
Végsebesség (km/óra) 175 175 175 173

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (WLTP)1

CO2-kibocsátás - vegyes (g/km) 102 102 104 110
Üzemanyag-fogyasztás - alacsony sebesség (l/100 km) 3,5 3,5 3,7 3,9
Üzemanyag-fogyasztás - magas sebesség (l/100 km) 3,9 3,9 3,9 4,1
Üzemanyag-fogyasztás - nagyon magas sebesség (l/100 km) 5,8 5,8 5,9 6,3
Üzemanyag-fogyasztás - vegyes (l/100 km) 4,5 4,5 4,6 4,8

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (NEDC)1

CO2-kibocsátás, vegyes (g/km) 82 82 84 89
Üzemanyag-fogyasztás, városban (l/100 km) 2,4 2,4 2,5 2,7
Üzemanyag-fogyasztás, országúton (l/100 km) 4,3 4,3 4,3 4,6
Üzemanyag-fogyasztás, vegyes (l/100 km) 3,6 3,6 3,7 3,9

Méretek
Hosszúság (mm) 4044 4044 4044 4090
Szélesség (mm) 1694 1694 1694 1725
Szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) 1814 1814 1814 1814
Szélesség a külső tükrökkel együtt (mm) 1966 1966 1966 1966
Magasság - terheletlenül (mm) 1526 1526 1526 1556
Tengelytáv (mm) 2517 2517 2517 2520
Nyomtáv - elöl (mm) 1487 1487 1487 1498
Nyomtáv - hátul (mm) 1474 1474 1474 1485
Szabad hasmagasság - vezetővel (mm) 136,0 136,0 136,0 152,0
Szabad hasmagasság - teljes terheléssel (mm) 105,2 105,2 107,0 144,2
Fordulókör a karosszériánál mérve (m) 10,1 10,1 10,1 10,1
Fordulókör sugara a kerékközéppontnál mérve (m) 4,9 4,9 4,9 5
Kormánykerék fordulat két végállás között 2,51 2,51 2,35 2,63

Befogadóképesség
Üzemanyagtartály (l) 40 40 40 40
Szállítható személyek száma (fő) 5 5 5 5
Csomagtartó kapacitása - ötszemélyes utastérrel (liter, VDA-módszer) 304 304 304 298
Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, tetővonalig (liter, VDA-módszer) 1205 1205 1205 1199
Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, ablakvonalig (liter, VDA-módszer) 844 844 844 838

Tömegadatok
Saját tömeg (kg) 1228-1246 1228-1246 1228-1246 1253-1255
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1710 1710 1710 1710
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elöl/hátul (kg) 946 /784 946 /784 946 /784 946 /784
Megengedett legnagyobb tetőterhelés (kg) 35 35 35 50

♦ alapfelszereltség     – nem rendelhető     ♦ opciós tétel

Menetbiztonság

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD 
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

ABS (blokkolásgátló fékrendszer) ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - elöl, középen ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - első utas- és vezetőoldali ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - térd magasságában ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - első utasoldali, kikapcsolható SRS légzsák ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - oldallégzsákok (hátul) ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - oldallégzsákok (elöl) ♦ ♦ ♦ ♦
Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) ♦ ♦ ♦ ♦
Holttérfigyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel – – ♦ –
Fékasszisztens ♦ ♦ ♦ ♦
Ütközés Erejét Mérséklő Fékrendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Guminyomás-ellenőrző Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Légzsák - vezetőoldali SRS légzsák ♦ ♦ ♦ ♦
E-call segélyhívó rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Vészfékezést Jelző Fény ♦ ♦ ♦ ♦
Ráfutásos Ütközésre Figyelmezető Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Első biztonsági övek automata reteszeléssel ♦ ♦ ♦ ♦
Állítható Sebességhatároló ♦ ♦ ♦ ♦
Intelligens Sebességhatároló ♦ ♦ ♦ ♦
ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE ♦ ♦ ♦ ♦
Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Sávtartó Asszisztens ♦ ♦ ♦ ♦
Alacsonysebességű Követő Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Útpályaelhagyásra Figyelmeztető Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Menetstabilizáló Elektronika ♦ ♦ ♦ ♦

Lopásvédelem
Indításgátló rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Távirányítós központi zár 2 darab indítókulccsal ♦ ♦ ♦ ♦
Riasztó – ♦ ♦ ♦
Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás – – ♦ ♦
Csomagtér-takaró ♦ ♦ ♦ ♦

Utastér
Puha bőr belső panelek – ♦ ♦ ♦
Műanyag belső panelek ♦ – – –
Fényezett belső ajtókilincsek ♦ – – –
Krómhatású  belső ajtókilincsek – ♦ ♦ ♦
Bőrbevonatú váltógomb – – ♦ ♦
Bőrbevonatú kormánykerék – – ♦ ♦
Szövetkárpitozás ♦ – – –
Szövet/bőr kárpitozás – ♦ ♦ –
Vízlepergető szövetkárpitozás – – – ♦

Funkció és technológia
Agilis Vezetést Támogató Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
ECON gomb ♦ ♦ ♦ ♦
Elektromos rögzítőfék ♦ ♦ ♦ ♦
Elindulássegítő funkció ♦ ♦ ♦ ♦
Elektronikus, változó áttételű szervokormány ♦ ♦ ♦ ♦
Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Alapjárati leállítás (Start/Stop funkció) ♦ ♦ ♦ ♦
Multi Info Display ♦ ♦ ♦ ♦
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1) Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a valós közúti 
körülményeknek. A Honda Jazz üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását az EU 2017/1151 számú rendeletének megfelelően az új WLTP-szabvány szerint végeztük. WLTPadatok közelebb állnak 
a valós környezetben mérhető értékekhez. Az NEDC és a WLTP adatok közötti átállási időszakban – az EU 2017/1153 számú rendeletének megfelelően – mindkét módszer üzemanyag-fogyasztásra és 
széndioxid-kibocsátásra vonatkozó méréseit közzétesszük. 
 
2) Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay működése változhat, bizonyos szolgáltatásai 
pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ alkalmazást a Google Play™ webáruházból! Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0 
(Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos funkcióinak működését pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok. Az Apple 
CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye.

Komfort és kényelem

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD 
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

12 V-os aljzat elöl ♦ ♦ ♦ ♦
Klímaberendezés ♦ ♦ ♦ ♦
Automata vezérlésű ablaktörlők ♦ ♦ ♦ ♦
Adaptív Sebességrögzítő ♦ ♦ ♦ ♦
Külsö tükrök - aszférikus ♦ ♦ ♦ ♦
Külsö tükrök - elektromosan állítható ♦ ♦ ♦ ♦
Külsö tükrök - fűthető ♦ ♦ ♦ ♦
Külsö tükrök - behajtható – ♦ ♦ ♦
Vezető- és utasoldali első könyöktámasz ♦ ♦ ♦ ♦
Egyérintéses elektromos ablakmozgatás (elöl és hátul) Vezetőoldali Vezetőoldali ♦ ♦
Első ülés - manuálisan állítható magasságú (vezetőoldali) ♦ ♦ ♦ ♦
Első ülés - zseb az első utasülés hátoldalán ♦ – – –
Első ülés - zseb az első ülések hátoldalán – ♦ ♦ ♦
Fűthető ülések - elöl ♦ ♦ ♦ ♦
Fűthető kormánykerék – – ♦ –
Távirányítással működtethető - tükrök és ablakok – – ♦ ♦
Magic Seats ülésrendszer ♦ ♦ ♦ ♦
Parkolást segítő szenzorok (4 elöl és 4 hátul) – ♦ ♦ ♦
60/40 arányban osztott hátsó ülések ♦ ♦ ♦ ♦
Tolatókamera – – ♦ ♦
Megvilágított piperetükör a napellenzőkben ♦ ♦ ♦ ♦
Négy irányban állítható kormányoszlop ♦ ♦ ♦ ♦

Belső világítás
Belsőtér-világítás ♦ ♦ ♦ ♦
Térképolvasó lámpa (elöl) ♦ ♦ ♦ ♦
Csomagtér-világítás ♦ ♦ ♦ ♦

Audiorendszer és kommunikáció
Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító ♦ ♦ ♦ ♦
DAB rádió ♦ ♦ ♦ ♦
5 colos kijelzővel társított audiorendszer (AM/FM) ♦ – – –

Honda CONNECT  
(9"-os érintőképernyő, AM-, FM-, DAB-rádió, Apple CarPlay®, Android Auto™)2 – ♦ – –

Honda CONNECT GARMIN navigációs rendszerrel
(9"-os érintőképernyő, AM-, FM-, DAB-rádio, Apple CarPlay®, Android Auto™)2 – – ♦ ♦

Hangszórók - 4 db ♦ ♦ ♦ –
Hangszórók - 8 db – – – ♦
Hangszórók - Premium Audio – – – ♦
Hangszórók - magassugárzók elöl – – – ♦
Hangszórók - a műszerfal közepén – – – ♦
Audiorendszer teljesítménye (W) 180 180 180 376
Mélynyomó – – – ♦
Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival ♦ ♦ ♦ ♦
USB-csatlakozó elöl (1 db) ♦ – – –
USB-csatlakozó elöl (2 db) – ♦ ♦ ♦
USB-csatlakozó hátul (2 db) – – ♦ ♦
Vezeték nélküli Apple Carplay – ♦ ♦ ♦

Külső megjelenés

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

1.5 i-MMD 
e-CVT

1.5 i-MMD
e-CVT

Fekete tető (Kéttónusú fényezés) – – – ♦
Cápauszony jellegű antenna ♦ ♦ ♦ ♦
e:HEV embléma ♦ ♦ ♦ ♦
Külső kilincsek - karosszériával megegyező színben ♦ ♦ ♦ ♦
Hűtőrács – – – ♦
Külső tükör - karosszériával megegyező színben ♦ ♦ – –
Külső tükör - krómhatású betéttel – – ♦ –
Külső tükör - krómhatású színben – – – ♦
Crosstar-stíluselemek (első és hátsó lökhárító, ködlámpakeret,  
valamint fekete kerékjáratiív-borítás és oldalsó védőelemek) – – – ♦

Sötétített ablakok hátul – – ♦ ♦
Tetősín – – – ♦

Külső világítás
Automatikus fényszórók ♦ ♦ ♦ ♦
LED nappali menetfény ♦ ♦ ♦ ♦
LED első ködlámpák – – ♦ ♦
Automatikus fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény) ♦ ♦ ♦ ♦
LED fényszórók ♦ ♦ ♦ ♦
Automatikus Távolsági Fényszórók ♦ ♦ ♦ ♦
LED hátsó lámpák ♦ ♦ ♦ ♦

Kerekek és abroncsok
Abroncsjavító készlet ♦ ♦ ♦ ♦
15"-os acélkerekek ♦ – – –
15"-os könnyűfém kerekek – ♦ – –
16"-os könnyűfém kerekek – – ♦ ♦
185/60 R15 88H abroncsok ♦ ♦ – –
185/55 R16 87H abroncsok – – ♦ –
185/60 R16 86H abroncsok – – – ♦

♦ alapfelszereltség     – nem rendelhető     ♦ opciós tétel
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ÚJ IRÁNY
Mi a Hondánál azon dolgozunk,  

hogy hasznosabbá és hatékonyabbá 
tegyük a műszaki megoldásokat,  

és ezzel még szebb világot 
teremtsünk. Elkötelezettségünkről 
tanúskodik, hogy első márkaként 

kezdtünk hibrid autókat forgalmazni 
Európában és több mint 20 évnyi 

tapasztalatra tettünk szert az 
elektromos járműveket illetően.

E tényezők hatására döntöttünk 
úgy, hogy 2022-ben már csak 

hibrid és akkumulátoros modelleket 
értékesítünk Európában, ezáltal 

jelentősen csökkentjük az üzemanyag-
fogyasztást és a károsanyag-

kibocsátást, egyszersmind 
hozzájárulunk az élhetőbb,  

tisztább jövőhöz.

A vadonatúj, elektromos hajtású 
Honda e a következő lépés ezen az 

úton, hiszen páratlan menetdinamika, 
kényelem és műszaki fejlettség 

jellemzi. Töltése gyors, megbízható 
és kényelmes, hála a Honda Power 

Charger töltőnek, amit az Ön otthoni 
és irodai garázsában is telepíthető.

Üdvözlet az új nemzedéknek!

Képünkön egy Platinum White Pearl színű Honda e Advance látható.55



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 (kilométer-
korlátozás nélkül). 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 jótállással és a 8HPQ-val kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja Honda márkakereskedőjétől vagy  
a www.honda.hu oldalon! 

HONDA 
PREMIUM
QUALITY
ÉV8

Képünkön egy kéttónusú, Surf Blue-Crystal Black Pearl fényezésű Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive látható.



Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu
Kiadás dátuma: 2020. május

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 369/2014. 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!

   Az Ön Honda Márkakereskedője:
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