
Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) etteteatamisega või etteteatamata enda 
äranägemise järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast 
mitte ühelgi juhul ettevõttepoolset pakkumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või 
edasimüüja ja mille koopiad võib ostja ka endale küsida. Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu 
kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakkumise muudatusi brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse 

alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.

Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatelt tootjatelt.  
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind edasi sõbrale või taaskasuta mind.

Edasimüüjad:
Catwees OÜ Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Veho Eesti AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; Narva, Võidu 19, tel 356 3311

ML Autoservice OÜ Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus, Tallinna tn 88, tel 452 2550 LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna tn 97b, tel 435 5421

www.honda.ee

 Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida  
ja kindlustada oma uus Honda.
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TÄIS
ELURÕÕMU

Uus Jazz on varustatud  
suurepäraste võimalustega, alates 
oma klassis juhtivast ruumikusest 

ja mitmekülgsusest ning lõpetades 
kompaktse ja moodsa stiiliga.

Meie eesmärk on luua autosid, mis 
muudavad elu lihtsamaks, seetõttu 
rafineerisime ja täiustasime Jazzi 
disaini, mis tagab, et olenemata 

teie elustiilist on Jazz alati valmis 
tegutsemiseks.

Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic värvitoonis Platinum White Pearl.
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Uus Jazz Dynamic on siiamaani meie kõige sportlikum 
Jazz, mille ainulaadsete disainiomaduste juurde kuuluvad 

läikivmustad valuveljed, musta värvi küljepeeglid ja 
aerodünaamiline tagaspoiler.

Uus Jazz on varustatud uue 1,5-liitrise i-VTEC  
bensiinimootoriga, mille võimsus sobib kokku sõiduki  

põneva välimusega.

DÜNAAMILISELT
ERINEV

Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic värvitoonis Platinum White Pearl.
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Stiilne ja mõjukas ning värske moodsa 
disainiga Jazz sisaldab üllataval hulgal 
nutikat ruumi ja see on võrreldamatult 

praktiline ning mitmekülgne.

KOMPAKTNE 
JA NUTIKAS

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance värvitoonis Milano Red.
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LOODUD
TEID

NAERATAMA 
PANEMA

Uue Jazzi iga detail on loodud 
sõidurõõmu suurendama. Sõidukis on 

ühendatud kerge ja sujuv juhitavus ning 
uus skulptuurne kerekuju, mis näeb  

rabav välja ja suurendab ka 
aerodünaamilist jõudlust.

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance värvitoonis Milano Red.
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Istuge uue Jazzi rooli ja tunnete end kohe nagu kodus – 
teie käed leiavad juhtseadmed intuitiivselt ning märkate, et 

näidikud on selgeltnähtavad ja loetavad.

Lisaks stiilse salongi loomisele luksuslike materjalide ja uute 
kangaste abil oleme tähelepanu pööranud ka praktilisusele. 
Tänu nutikale disainile ja oma klassis parimale pakiruumile 

on ruumi kõige jaoks.

STIIL ALGAB 
SEESTPOOLT

Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Uus Honda Jazz kohaneb teie  
elustiili muutustega.

Meie intuitiivsed Magic Seats-istmed 
pakuvad teile mitmekülgsust täpselt siis 

kui vaja. Alates reisimisest ning  
lõpetades ehituspoe külastamise või 
laupäevase rattamatkaga mägedes, 

Jazz kohaneb sujuvalt vaid mõne lihtsa 
liigutusega. Tagaistmed saab üles tõsta 
ja alla klappida ühe lihtsa liigutusega 

ning 60 : 40 jaotusega alla klapitav disain 
tagab veelgi rohkem seadistusvõimalusi, 

võttes arvesse teie pidevalt muutuvat 
elustiili.

PRAKTILINE 
VÕLU
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*Mõõtmed põhinevad pakiruumi maksimaalsel mahul, kui tagaiste on alla 
klapitud ja pagas on kuni laeni (liitrid VDA meetodil).  

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

Väikeautod on tuntud oma hea juhitavuse 
ja väleduse poolest, kuid praktilisust 

pakuvad nad harva.

Uus Honda Jazz pakub teile mõlemat. 
Lisaks lõbusale tundlikule sõiduelamusele 
pakub see oma klassi parimat ruumikust, 

peidetud panipaiku ja nutikaid 
hoiulahendusi kogu sõidukis.

Jazz on varustatud suure 1314-liitrise  
pakiruumiga*, mis on nutikalt loodud teie 

vajadustega kohanema. Kui tagaistmed on 
alla klapitud, mahutab auto kõike alates 

kohvritest ja surfilaudadest ning lõpetades 
uue teleri või diivanilauaga.

PRAKTILINE 
RUUMIKUS
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*Honda CONNECT on saadaval ainult varustusastmetes Elegance, Dynamic ja Comfort. Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi 
jagamise või mobiilse Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside 

paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu.
† Lisateavet selle kohta, millistes varustusastmetes on need funktsioonid saadaval, leiate tehniliste andmete voldikust.

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

MUUDETAVA NURGAGA 
TAGURDAMISKAAMERA†

Pange tagurduskäik sisse ja tagurdamiskaamera 
aktiveerub 7-tollisel ekraanil automaatselt, 

võimaldades teil valida lainurkvaate 
ning ülalt alla vaates.

DIGITAALRAADIO DAB†
Saate nautida kvaliteetset digitaalset heli ja 

kuulata veelgi suuremat raadiojaamade valikut, 
mis kuvatakse selgelt ja arusaadavalt.

TEIE ELUGA KURSIS

SATELLIITNAVIGATSIOONISÜSTEEM†
Integreeritud Garmini satelliit-

navigatsioonisüsteemi abil leiate hõlpsalt 
sihtkoha ja liiklusteadete kanali (TMC) abil saate 

sinna alati sõita kõige lühemat teed pidi.

ISIKUPÄRASTATUD AVAKUVA†
Laadige taustapildiks oma lemmikfoto ja muutke 

Honda CONNECT isikupäraseks. Ekraani saab 
kohandada oma stiili järgi.

Jazz on varustatud uue 7-tollise Honda CONNECTi autosisese audio- ja teabesüsteemiga*, mis hoiab teid 
ühe keskel asetseva puutetundliku ekraani kaudu kursis kõige olulisega, nagu teie muusika ja sõbrad.
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ROHKELT JÕUDU VEDAMISEKS
Sportlik uus Jazz Dynamic on varustatud võimsa 
1,5-liitrise i-VTEC bensiinimootoriga, mille võimsus 
on muljetavaldavad 130 hj.

Varustusastmetega Elegance, Comfort ja Trend 
mudelid on saadaval meie tõhusa 1,3-liitrise 
i-VTEC bensiinimootoriga, mille võimsus on 102 hj. 
Mõlema mootori juurde saab valida 6-käigulise 
manuaalkäigukasti või meie automaatse 
variaatorkäigukasti (CVT). Meie 7-käigulise 
CVT-käigukasti juurde kuuluvad sportlikud rooli 
taga asuvad käiguvahetuslabad, mis tagab, et 

mootori võimsus on teie kiiruse jaoks optimaalne. 
Tulemuseks on sujuv ja mugav ning samas ka 
võimas sõiduelamus.

Säästlikkuse suurendamiseks lülitab näiteks 
valgusfoori taga peatumisel Stop/Start-süsteem 
mootori välja ja käivitab automaatselt uuesti 
gaasipedaali vajutamisel. See võib tunduda 
väikese muudatusena, kuid pikema aja jooksul 
osutub see kindlasti oluliseks.

Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic värvitoonis Platinum White Pearl.
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Honda on pühendunud inimeste ohutuse 
tagamiseks sõitmisel.

Meie arvates on parim viis kokkupõrke vältimiseks 
olla ühe sammu võrra ees, mistõttu pakume oma 
juhiabisüsteeme. Need aitavad juhti, toimides 
lisaanduritena ning hoiatades ja reageerides 
olenevalt vajadusest.

Näiteks kõigis varustustasemetes saadaval 
aktiivne linnapidurduse süsteem jälgib aeglast 
liiklust auto ees ning hoiatab juhti kuuldavalt ja 

visuaalselt esikokkupõrke eest. 
Kui juht ei reageeri ja kokkupõrge paistab 
vältimatu, rakendab süsteem kiiruse 
maksimaalseks vähendamiseks automaatselt 
pidureid. Teatud olukordades võib see isegi aidata 
kokkupõrget vältida.

Meie sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteem* hoiatab teid, kui Jazz kaldub 
sõidurajalt kõrvale ilma suunda näitamata, ning 
nutikas otsekokkupõrke hoiatus* jälgib auto 
ümbrust, et aidata teil vältida kokkupõrkeid.

*Põhivarustuses varustusastmetes Dynamic, Elegance ja Comfort, valikuline 
varustusastmes Trend koos CVT-automaatkäigukastiga. 
Lisateavet selle kohta, millistes varustusastmetes on need funktsioonid 
saadaval, leiate tehniliste andmete voldikust.

ÜLIM MEELERAHU NUTIKAS KIIRUSE LIMITAATOR*
Nutikas kiiruse limitaator määrab kiiruspiirangu 
automaatselt liiklusmärkide tuvastussüsteemi 
tuvastatud väärtusele.

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUSSÜSTEEM*
Liiklusmärkide tuvastussüsteem tuvastab liiklusmärke 
ja kuvab saadud teabeekraanile. Korraga kuvatakse 
maksimaalselt kaks liiklusmärki.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE HOIATUS*

Kui auto kaldub praeguselt sõidurajalt kõrvale 
ilma suunda näitamata, esitatakse teie tähelepanu 
äratamiseks helisignaal ja visuaalsed hoiatused, et 
juhiksite auto sõidurajale tagasi.

OTSEKOKKUPÕRKE HOIATUS*
Kui esikaamera tuvastab teie ees teise auto, 
hoiatab süsteem otsekokkupõrke eest, et 
teil oleks aega reageerida.

AKTIIVSED KAUGTULED*
Aktiivsete kaugtulede süsteem hindab sõiduolusid 
ning lülitab tulesid automaatselt kaug- ja lähitulede 
vahel.

AKTIIVNE LINNAPIDURDUSE SÜSTEEM

1.  Kui sõidate linnas kiirusel 5–32 km/h, 
jälgib süsteem vahemaad teie ja eesoleva auto 
vahel, et aidata teil vältida kokkupõrget.

2.  Kui vahemaa teie ja tuvastatud auto vahel 
endiselt väheneb, edastab Jazz intelligentse 
multifunktsionaalse näidiku kaudu helilise ja 
visuaalse hoiatuse.

3.  Kui te ikka ei reageeri ja kokkupõrge on kohe 
toimumas, rakendab aktiivne linnapidurduse 
süsteem automaatselt pidurid kiiruse 
maksimaalseks vähendamiseks. Heades 
sõiduoludes võib see kokkupõrke koguni ära 
hoida.
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Teie kaassõitjate, teiste liiklejate ja jalakäijate 
turvalisus on olnud alati meie peamine 

projekteerimisnõue. Seepärast sisaldab uus Jazz 
hulgaliselt täiustatud tehnoloogiat, millest enamik 

kuulub kõigi mudelite põhivarustusse.

SÕIDUKI STABIILSUSKONTROLL (VSA)
Süsteem jälgib kõiki rattaid eraldi ja arvutab täpse 

võimsuse või pidurdusjõu hulga, mis on vajalik veojõu 
kadumisel selle taastamiseks. Libedates oludes juhib 
see mootori pöördemomenti ja ratastele rakendatavat 

pidurdusjõudu, vähendades kiirust, kuni ohutu ja 
stabiilne liikumine on taastatud.

JUHI JA KÕRVALISTUJA  
TURVAPATJADE SÜSTEEM

Sõiduk on juhi ja kõrvalistuja kaitsmiseks varustatud  
kahe eesmise- ja külgturvapadjaga, millele lisanduvad 
kaks täispikkuses külgmist turvakardinat, mis aitavad 

kaitsta nii esi- kui ka tagaistmetel sõitjad.  

KALDTEE STARDIABI
Kaldtee stardiabi takistab auto tagasiveeremist 

kallakul sõitu alustades. Süsteem juhib kallakuanduri 
abil pidurdusjõudu, hoides autot pärast piduripedaali 

vabastamist 1,5 sekundit paigal.

PIDURDUSABI
Honda pidurdusabi aitab hädapidurduse ajal 

rakendada maksimaalset pidurdusjõudu. Selle 
saavutamiseks õpib süsteem tundma teie tavapärast 
pidurdamisstiili, nii et ebatavaliselt järsu pidurdamise 
tuvastamisel rakendab see maksimaalse pidurdusjõu.

LOODUD 
TURVALISUSE 
TAGAMISEKS

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance värvitoonis Milano Red.
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TEIE JAZZ
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DYNAMIC
♦ Juhi ja kaassõitja turvapadjad väljalülitamise võimalusega
♦ Aktiivkaitsega esiistmete peatoed
♦ ABS-pidurid
♦ Elektrooniline pidurdusjõu jaotus
♦ Pidurdusabi
♦ Stabiilsuskontroll
♦ HSA kaldtee stardi abi
♦ ISOFIX-turvatooli kinnituskohad
♦ Hädapidurduse signaaltuled
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Aktiivne linnapidurduse süsteem
♦ Otsekokkupõrke hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastus
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ Muutuva koodiga immobilaiser
♦ Pagasikate
♦ Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ Tekstiilistmed
♦  Oranži õmblusega nahkkattega rool ja  

käigukanginupp
♦ Multifunktsionaalne näidik
♦ Käiguvahetuse indikaatorlamp
♦ Elektriline roolivõimendi
♦ Stop/Start-süsteem
♦ Rooli taga asuvad käiguvahetuslabad (ainult CVT)
♦ Konditsioneer
♦ Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur
♦ Valgusanduriga tulede automaatika

♦ Parkimisandurid ees (2) ja taga (4)
♦ Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
♦ Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
♦ Soojendusega elektrilised küljepeeglid
♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
♦ Juhiistme kõrguse regulaator
♦ Kaheastmelised esiistmete soojendused
♦ Tagumiste istmete seljatoe kalde reguleerimise võimalus
♦ Magic Seats
♦  Honda CONNECT koos CD-mängijaga (7-tolline 

puutetundlik ekraan koos AM/FM-tuuneri, Interneti-
raadio, Aha™ rakenduse integratsiooni* ja Internetis 
surfamisega*)

♦ 2 × USB-sisend / HDMI-sisend†
♦ 6 kõlarit
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteemΔ

♦ Musta värvi küljepeeglid
♦ Esi- ja tagapõrkerauad, punase äärega
♦ Tagaluugispoiler
♦  LED-esituled koos integreeritud LED-päevasõidutuledega 

(eesmised)
♦ Aktiivsed kaugtuled
♦ Eesmised udutuled
♦ LED-lisastopptuli tagaaknal
♦  Esitulede sisse-väljalülituse aegrelee
♦ 16" valuveljed (Berlina Black) 

Valikuliselt:
♦  Honda CONNECT Garmini navigatsioonisüsteemi, CD-

mängija ja digitaalraadioga DAB

1.5 i-VTEC 130 hj
7-käiguline automaatkäigukast (CVT)

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilse Wi-Fi-ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakenduste 
kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid  
siis, kui auto ei liigu. 
† Kasutage alati soovitatud USB-mäluseadet. Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi selles heliseadmes töötada.
Δ Küsige oma edasimüüjalt ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendit ning teavet sidumistoimingute ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta.
Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate voldikust. Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.

Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic värvitoonis Platinum White Pearl.
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ELEGANCE
♦ Juhi ja kaassõitja turvapadjad väljalülitamise võimalusega
♦ Aktiivkaitsega esiistmete peatoed
♦ ABS-pidurid
♦ Elektrooniline pidurdusjõu jaotus
♦ Pidurdusabi
♦ Stabiilsuskontroll
♦ HSA kaldtee stardi abi
♦ ISOFIX-turvatooli kinnituskohad
♦ Hädapidurduse signaaltuled
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Aktiivne linnapidurduse süsteem
♦ Otsekokkupõrke hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastus
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ Muutuva koodiga immobilaiser
♦ Alarmsüsteem
♦ Pagasikate
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ Tekstiilistmed
♦ Nahkkattega multifunktsionaalne rool ja käigukanginupp
♦ Multifunktsionaalne näidik
♦ Käiguvahetuse indikaatorlamp
♦ Elektriline roolivõimendi
♦ Stop/Start-süsteem
♦ Rooli taga asuvad käiguvahetuslabad (ainult CVT)
♦ Automaatne kliimaseade
♦ Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur

♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Parkimisandurid ees (2) ja taga (4)
♦ Tagurdamiskaamera
♦ Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
♦ Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
♦ Soojendusega elektrilised küljepeeglid
♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
♦ Juhi- ja kaassõitja istme kõrguse regulaator
♦ Kaheastmelised esiistmete soojendused
♦ Tagumiste istmete seljatoe kalde reguleerimise võimalus
♦ Magic Seats
♦  Honda CONNECT koos CD-mängijaga (7-tolline puutetundlik 

ekraan koos AM/FM-tuuneri, Interneti-raadio, Aha™ 
rakenduse integratsiooni* ja Internetis surfamisega*)

♦ 2 × USB-sisend / HDMI-sisend†
♦ 6 kõlarit
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteemΔ

♦ Tagumised toonklaasid
♦ Kerevärvi küljepeeglid
♦  LED-esituled koos integreeritud LED-päevasõidutuledega 

(eesmised)
♦ Aktiivsed kaugtuled
♦ Eesmised udutuled
♦ LED-lisastopptuli tagaaknal
♦  Esitulede sisse-väljalülituse aegrelee
♦ 16" valuveljed 

Valikuliselt:
♦  Honda CONNECT Garmini navigatsioonisüsteemi, CD-

mängija ja digitaalraadioga DAB

1.3 i-VTEC 102 hj
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline automaatkäigukast (CVT)

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilse Wi-Fi-ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakendus-
te kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid  
siis, kui auto ei liigu.
† Kasutage alati soovitatud USB-mäluseadet. Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi selles heliseadmes töötada.
Δ Küsige oma edasimüüjalt ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendit ning teavet sidumistoimingute ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta.
Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate voldikust. Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

Näidatud on mudel Jazz 1.3 Elegance värvitoonis Milano Red.
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COMFORT
♦ Juhi ja kaassõitja turvapadjad väljalülitamise võimalusega
♦ Aktiivkaitsega esiistmete peatoed
♦ ABS-pidurid
♦ Elektrooniline pidurdusjõu jaotus
♦ Pidurdusabi
♦ Stabiilsuskontroll
♦ HSA kaldtee stardi abi
♦ ISOFIX-turvatooli kinnituskohad
♦ Hädapidurduse signaaltuled
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Aktiivne linnapidurduse süsteem
♦ Otsekokkupõrke hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastus
♦ Nutikas kiiruspiirik
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ Muutuva koodiga immobilaiser
♦ Pagasikate
♦ Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ Tekstiilistmed
♦ Multifunktsionaalne näidik
♦ Käiguvahetuse indikaatorlamp
♦ Elektriline roolivõimendi
♦ Stop/Start-süsteem
♦ Rooli taga asuvad käiguvahetuslabad (ainult CVT)
♦ Konditsioneer
♦ Püsikiiruse hoidja kiirusuga
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur
♦ Valgusanduriga tulede automaatika

♦ Parkimisandurid ees (2) ja taga (4)
♦ Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
♦ Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
♦ Soojendusega elektrilised küljepeeglid
♦ Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
♦ Juhiistme kõrguse regulaator
♦ Kaheastmelised esiistmete soojendused
♦ Tagumiste istmete seljatoe kalde reguleerimise võimalus
♦ Magic Seats
♦  Honda CONNECT koos CD-mängijaga (7-tolline puutetundlik 

ekraan koos AM/FM-tuuneri, Interneti-raadio, Aha™ 
rakenduse integratsiooni* ja Internetis surfamisega*)

♦ 2 × USB-sisend / HDMI-sisend†
♦ 4 kõlarit
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteemΔ

♦ Kerevärvi küljepeeglid
♦ Halogeenlähituled
♦ Aktiivsed kaugtuled
♦ LED-päevasõidutuled (esimesed)
♦ LED-lisastopptuli tagaaknal
♦  Esitulede sisse-väljalülituse aegrelee 
♦ 15" valuveljed 

Valikuliselt:
♦  Honda CONNECT Garmini navigatsioonisüsteemi, CD-

mängija ja digitaalraadioga DAB

1.3 i-VTEC 102 hj
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline automaatkäigukast (CVT)

*Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilse Wi-Fi-ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakendus-
te kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid  
siis, kui auto ei liigu.
† Kasutage alati soovitatud USB-mäluseadet. Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi selles heliseadmes töötada.
Δ Küsige oma edasimüüjalt ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendit ning teavet sidumistoimingute ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta.
Selle varustustaseme tehniliste andmete tervikliku loetelu leiate voldikust. Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Comfort.

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Comfort värvitoonis Midnight Blue Beam Metallic.
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TREND
♦ Juhi ja kaassõitja turvapadjad väljalülitamise võimalusega
♦ Aktiivkaitsega esiistmete peatoed
♦ ABS-pidurid
♦ Elektrooniline pidurdusjõu jaotus
♦ Pidurdusabi
♦ Stabiilsuskontroll
♦ HSA kaldtee stardi abi
♦ ISOFIX-turvatooli kinnituskohad
♦ Hädapidurduse signaaltuled
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Aktiivne linnapidurduse süsteem
♦ Muutuva koodiga immobilaiser
♦ Pagasikate
♦ Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ Tekstiilistmed
♦ Multifunktsionaalne näidik
♦ Käiguvahetuse indikaatorlamp
♦ Elektriline roolivõimendi
♦ Stop/Start-süsteem
♦ Rooli taga asuvad käiguvahetuslabad (ainult CVT)
♦ Konditsioneer
♦ Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur
♦ Valgusanduriga tulede automaatika
♦ Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
♦ Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
♦ Elektrilised küljepeeglid
♦ Juhiistme kõrguse regulaator
♦ Kaheastmelised esiistmete soojendused

♦ Tagumiste istmete seljatoe kalde reguleerimise võimalus
♦ Magic Seats
♦ CD-tuuner
♦ AUX-sisend
♦ USB-sisend (ühildub iPodiga)
♦ 4 kõlarit
♦ Roolilt juhitav audiosüsteem
♦ Bluetooth™ käedvaba telefonisüsteemΔ

♦ Kerevärvi küljepeeglid
♦ Halogeenlähituled
♦ LED-päevasõidutuled (esimesed)
♦ LED-lisastopptuli tagaaknal
♦  Esitulede sisse-väljalülituse aegrelee 
♦ 15" terasveljed 

1.3 i-VTEC 102 hj
6-käiguline manuaalkäigukast
7-käiguline automaatkäigukast (CVT)

Δ Küsige oma edasimüüjalt ühilduvate Bluetooth™-telefonide loendit ning teavet sidumistoimingute ja erifunktsioonide ühilduvuse kohta.
Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Trend.

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Trend värvitoonis Lunar Silver Metallic.



SKYRIDE BLUE METALLIC
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MILANO RED CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICSUNSET ORANGE

LUNAR SILVER METALLIC

ELAGE ELU 
VÄRVIKIREVALT
Lõime värvivaliku, mille hulgast leiate 
oma stiilile ideaalselt vastava värvi. 
Igaüks on ainulaadselt valitud, et 
kajastada Jazzi julgeid ja ilusaid jooni.

SHINING GRAY METALLICNäidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC
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Olenemata sellest, millist värvi Jazzi valite, meie 
tekstiil ja nahkpolster täiendavad seda ideaalselt.

SALONGI 
POLSTER

MUST JA ORANŽ 
TEKSTIIL

MUST JA SÖEVÄRVI 
TEKSTIIL

MUST 
TEKSTIIL

DYNAMIC ♦
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦
TREND ♦

01 MUST JA ORANŽ TEKSTIIL 02 MUST JA SÖEVÄRVI TEKSTIIL 03 MUST TEKSTIIL
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Honda originaallisavarustus on kujundatud ja loodud samade standardite järgi, mis iga Honda. 
Seetõttu on need vastupidavad, ohutud ja sobivad ideaalselt.  

Teie peate vaid tegema enda jaoks sobivad valikud.

ELU ON TÄIS VALIKUID

JAZZ X-ROAD

Istuge oma Jazz X-Roadi ja olge valmis seiklusteks. Sõiduki julge maastikuvälimus  
muudab teie linnaauto karmimaks. Lahendus sisaldab ainulaadseid funktsioone, mis aitavad kaitsta 
teie Jazz X-Roadi väikeste müksude ja kriimustuste eest, nagu eesmise ja tagumise stange alumised 

kaunistused, rattakoopa kaunistused, küljelaiendid ja X-Roadi põrandamatid.
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CHROME-PAKETT

Tõmmake tähelepanu selle stiilse Chrome-paketiga. See tõstab teie auto esile kroomribadega. 
 Paketi sisu: eesmine alumine kaunistus, tagaluugi kaunistus ja aknakaunistused.

ILLUMINATION-PAKETT

Illumination-pakett sisaldab valgustuslahendusi, mis loovad salongis  
mõnusa atmosfääri. Paketi sisu: valge jalgade valgustus ja 

valgustatud lävepakuliistud
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EEMALDATAV VEOKONKSKÄETUGI*

See must eesmine käetugi võimaldab mugavalt küünarnukki toetada. 
Sellel on libistatav kaas, hoiuruum ja kallutusfunktsioon.

Eemaldatav veokonks tagab, et kui 
plaanite haagist pukseerida, ei pea te 

oma auto stiili ohtu seadma. Maksimaalne 
pukseerimisvõime on 1000 kg ja 

vertikaalne kaalupiir on 95 kg. Saadaval 
on ka fikseeritud veokonks.

15  VALUVELG JA1502 15  VALUVELG JA1501

KATUSERAAM

Suurendage oma auto kandevõimet tugeva katuseraamiga.  
Selle maksimaalne kandevõime on 35 kg ja sellel on neli lukku.

PAGASIKATTEALUNE HOIUKAST

Nutikas pagasikattealune hoiukast, mis hoiab asjad 
turvaliselt paigal ja muudab pakiruumi paindlikumaks.

*Saadaval ainult teatud varustusastmetes, lisateavet saate kohalikult Honda edasimüüjalt.
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TAGALUUGISPOILER

Kui soovite anda auto tagaosale sportliku välimuse,  
siis on see kerevärvi spoiler just see, mida vajate.

TAGALUUGI KAUNISTUS

Rõhutage oma auto välimust selle 
pilkupüüdva tagaluugi kaunistusega, mis 

lisab teie autole stiili ja rafineeritust.

TAGALUUGI RIHM

See tagaluugi rihm sobib 
integreeritud sisemise käepideme 

juurde ja lihtsustab tagaluugi 
sulgemist.

LÄVEPAKULIISTUD

Lävepakuliistud lisavad teie autole isikupära ning kaitsevad 
lävepakke täkete ja kriimustuste eest. Roostevabast terasest 

liistudel on pilkupüüdev graveeritud Jazzi logo. 
See pakett sisaldab eesmisi ja tagumisi kaunistusi.

LED-SALONGITULED

LED-salongituled on tavapärastest 
salongituledest eredamad ja valgustavad 

salongi puhta valge valgusega.

PÕRANDAMATID ELEGANCE

Need elegantsed ja mugavad nubukpalistusega 
taftitud matid sisaldavad tikitud Jazzi embleemi, mis 

suurendab vastupidavust. Üks komplekt sisaldab 
eesmisi ja tagumisi matte.
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JÄRGIGE 
OMA 

UNISTUSI
Unistused võivad olla võimsad.  

Need julgustavad teid saavutama rohkem, 
uurima uusi ideid ja uut tehnoloogiat 
ning avastama uusi viise probleemide 

lahendamiseks. Need võivad olla 
inspiratsiooniks kujundada ja ehitada  
tõeline superauto, nagu uus võimas  

NSX ja Civic Type R.

Meie unistus luua inimeste jaoks  
parem maailm on aidanud luua 

humanoidroboti ASIMO, tõusta lendu 
HondaJetiga ning luua maailma ühed 

populaarseimad mootorrattad. Kõik meie 
tegevusest ja õpitust saadud teadmised 
suunatakse meie toodetesse, nagu ka  

Honda Jazzi puhul.

Näidatud on mudelid NSX värvitoonis Nouvelle Blue Pearl 
ja Civic Type R GT värvitoonis Championship White.



47 48
Näidatud on mudel Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic värvitoonis Platinum White Pearl.


