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Przedstawiony model to Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive w kolorze Surf Blue.

Nowa Ho nda Jaz z
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Nowa Ho nda Jaz z

Samoładująca się
hybryda
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Inteligentna moc
hybrydy e:HEV
Nasz zaawansowany układ hybrydowy e:HEV oferuje znakomite połączenie
doskonałych osiągów i niewielkiego zużycia paliwa. Naszą hybrydę
zaprojektowaliśmy tak, aby zapewniała natychmiastową reakcję na gaz
i dynamiczne przyspieszenie w każdych warunkach jazdy.
Technologia e:HEV zapewnia responsywne, płynne i wydajne działanie układu
napędowego poprzez dostarczenie optymalnej mocy, automatycznie przełączając
między trzema trybami jazdy: w pełni elektrycznym, hybrydowym i trybem
silnika spalinowego.

SILNIK ELEKTRYCZNY NAPĘDZA KOŁA

SILNIK BENZYNOWY NAPĘDZA KOŁA

HAMOWANIE REKUPERACYJNE

TRYB HYBRYDOWY

TRYB SILNIKA
SPALINOWEGO

AUTOMATYCZNE
ŁADOWANIE

100% jazdy w trybie elektrycznym podczas
ruszania i przy jeździe z niską prędkością

Wytwarzanie prądu przez silnik spalinowy,
by uzyskać więcej mocy lub naładować
akumulator i-MMD

Bezpośredni napęd z silnika
benzynowego w optymalnym zakresie
prędkości obrotowych

Samoładująca się hybryda, energia
elektryczna pozyskiwana z hamowania,
nie ma potrzeby ładowania z gniazdka

Sprzęgło
blokujące
załączone

TO NAS WYRÓŻNIA

SILNIK
BENZYNOWY

SPRZĘGŁO
BLOKUJĄCE

GENERATOR

KOŁA

SILNIK
BENZYNOWY

SILNIK
ELEKTRYCZNY

SPRZĘGŁO
BLOKUJĄCE

GENERATOR

KOŁA

SILNIK
ELEKTRYCZNY

SILNIK
BENZYNOWY

SPRZĘGŁO
BLOKUJĄCE

GENERATOR

SILNIK
ELEKTRYCZNY

technologia zaczerpnięta

Z FORMUŁY 1®

TO NAS WYRÓŻNIA

KOŁA

SILNIK
BENZYNOWY

SPRZĘGŁO
BLOKUJĄCE

GENERATOR

KOŁA

SILNIK
ELEKTRYCZNY

Silnik
benzynowy
wyłączony

AKUMULATOR i-MMD

RUSZANIE

AKUMULATOR i-MMD

MIASTO

AKUMULATOR i-MMD

POD GÓRKĘ

STAŁA, WYSOKA PRĘDKOŚĆ

AKUMULATOR i-MMD

HAMOWANIE
Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Executive w kolorze Platinum White Pearl.

Nowa Ho nda Jaz z

TRYB EV
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Nowa Ho nda Jaz z

Osiągi
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Poczuj moc
samoładującej się
hybrydy e:HEV

Jazz e:HEV gwarantuje mniejsze zużycie paliwa i mniej
emisji, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska
oraz Twojego portfela. Nie musisz jednak rezygnować
z przyjemności jazdy - hybryda e:HEV zapewnia
natychmiastową i bezproblemową jazdę.

NAPĘD ELEKTRYCZNY
NATYCHMIASTOWE,
PŁYNNE PRZYSPIESZENIE

TRYB HYBRYDOWY
NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Executive w kolorze Platinum White Pearl.

Nowa Ho nda Jaz z

Responsywny, samoładujący się układ hybrydowy
jest przyjemny podczas jazdy i dopasowany do życia
codziennego. Specjalnie opracowany 109-konny silnik
elektryczny dostarcza aż 253 Nm momentu obrotowego
dostępnego w każdym zakresie, dzięki czemu nowy Jazz
jest tak bardzo dynamiczny.
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Nowa Ho nda Jaz z

Nadwozie
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Małe
wymiary,
duże wrażenie
Każdy szczegół stylistyczny został zaprojektowany tak, aby
nadać Twojemu Jazzowi elegancki i awangardowy wygląd
oraz wyjatkową osobowość.

DO OŚMIU KOLORÓW NADWOZIA
WYBIERZ SWÓJ STYL*

REFLEKTORY LED
STANDARDZIE

*D
 ostępne w wybranych wersjach.
Przedstawiony model to Jazz 1,5-MMD Executive w kolorze Platinum White Pearl.

Nowa Ho nda Jaz z

Nadwozie nowego Jazza zostało zoptymalizowane pod
względem aerodynamiki przy jednoczesnym zachowaniu
płynnych linii, nowoczesnego stylu i efektownej sylwetki.
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Jazz
Crosstar
Ochronne listwy boczne, charakterystyczne felgi
aluminiowe i efektowne opcje kolorystyczne przykuwają
uwagę, a eleganckie zintegrowane relingi dachowe
pozwolą Ci załadować wszystko, czego potrzebujesz.
W środku zastosowaliśmy hydrofobową tkaninę tapicerki,
która ułatwi utrzymanie wnętrza w czystości.

HYDROFOBOWA
TKANINA TAPICERKI

AUDIO PREMIUM
Z 8 GŁOŚNIKAMI

Przedstawiony model to Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive w kolorze Surf Blue.

Nowa Ho nda Jaz z

Opracowany z myślą o tych, którzy prowadzą dynamiczny
i aktywny styl życia, Jazz Crosstar to samochód
wyróżniający się bardziej surową, przypominającą SUV-a
stylistyką oraz zwiększonym prześwitem.

17
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Nowa Ho nda Jaz z

Wnętrze
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Twoja strefa
komfortu

Gdziekolwiek się wybierasz, rozejrzyj się wygodniej dzięki
panoramicznej przedniej szybie, ultra cienkim słupkom
A i ukrytym piórom wycieraczek. Zwiększone pole
widzenia obniża poziom stresu kierowcy, minimalizując
martwe pole widzenia, a jednocześnie zapewnia większy
dostęp światła do kabiny, co dodatkowo zwiększa
poczucie przestronności.

POZOSTAŃ W KONTAKCIE
WYJŚCIA USB Z PRZODU I Z TYŁU*

PANORAMICZNY WIDOK
UZYSKAJ PEŁEN OBRAZ

*D
 ostępne tylko w wybranych wersjach
Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Executive w kolorze Platinum White Pearl.

Nowa Ho nda Jaz z

Będąc w trasie nie musisz się już martwić niewygodnymi
fotelami. Nowy Jazz zapewnia najwyższy poziom
komfortu, dzięki specjalnym siedzeniom zapobiegającym
zmęczeniu. Inne przemyślane rozwiązania obejmują
szeroki podłokietnik i dużo miejsca do przechowywania.
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Zwycięzca
wyścigu
o przestrzeń
Złóż siedzenia płasko i opuść, aby uzyskać dodatkową
przestrzeń ładunkową, odchyl je i zablokuj w pozycji
pionowej dla wykorzystania pełnej wysokości swojego
samochodu aż od podłogi do sufitu lub wybierz kolejną
kombinację: jednym prostym ruchem zapewnij sobie
pełną elastyczność w przewożeniu niemal wszystkiego, od
rowerów górskich po sprzęt kempingowy.

1 205 LITRÓW
WIODĄCA POJEMNOŚĆ
BAGAŻNIKA*

MAGIC SEATS
WYSTARCZY
JEDEN RUCH DŁONI

*Pomiaru dokonano przy siedzeniach złożonych, do linii dachu, metodą VDA. Pojemność dotyczy wersji Comfort, Elegance i Executive.
Przedstawiony model to Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive w kolorze Surf Blue.

Nowa Ho nda Jaz z

Honda Jazz została zaprojektowana, aby dostosować się
do Twoich codziennych potrzeb. Nasz genialny system
składania siedzeń Magic Seats zapewnia Ci praktyczność
i uniwersalność, gdy tylko tego potrzebujesz.

23
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Nowa Ho nda Jaz z

Technologie
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Nowy
poziom
łączności

Honda Jazz jest naszym pierwszym modelem, z którym możesz
się również połączyć zdalnie przy użyciu aplikacji My Honda+,
która oferuje szereg funkcjonalności, m.in. zdalne odblokowywanie
i zablokowywanie drzwi lub przesyłanie adresu i miejsc docelowych
bezpośrednio do nawigacji samochodu.***

SYSTEM NAWIGACJI GARMIN
ZAWSZE DOTRZESZ DO CELU
BEZPROBLEMOWO*

WBUDOWANE APLIKACJE
DLA ŁATWOŚCI OBSŁUGI

* Dostępne w wybranych wersjach.
**Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów w poszczególnych wersjach znajdują się na stronach 64-67.
***Pełen wykaz dostępnych pakietów w ramach Usług Łączności przedstawi najbliższy Dealer Hondy.

Nowa Ho nda Jaz z

Życie staje się łatwiejsze, gdy pozostajesz w stałym kontakcie
z przyjaciółmi i ze światem zewnętrznym. W nowym Jazzie
zamontowaliśmy najnowszy system multimedialny Honda
CONNECT. Nowy 9-calowy ekran dotykowy jest dziecinnie
prosty w obsłudze, ponieważ przypomina ekran smartfona
i umożliwia integrację z telefonami za pomocą Android Auto™
i Apple CarPlay**. Sam system działa 58% szybciej niż w modelu
poprzedniej generacji, co gwarantuje bezpieczniejszą i bardziej
ergonomiczną obsługę.

26
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Aplikacja
My Honda+
Przygotuj się do jazdy i sprawdź statystyki swojego
samochodu z poziomu wirtualnej deski rozdzielczej.
Zamień kluczyk na telefon za pomocą zdalnego
odblokowywania i blokowania drzwi a dzięki
wbudowanemu lokalizatorowi samochodu łatwo ustalisz,
gdzie zaparkowałeś samochód.

LOKALIZATOR SAMOCHODU
ZAWSZE WIESZ, GDZIE ZNAJDUJE
SIĘ TWÓJ JAZZ

CYFROWA POMOC DROGOWA
DLA WEWNĘTRZNEGO
SPOKOJU PODCZAS DŁUGICH
PODRÓŻY

*O
 bowiązują opłaty serwisowe. więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Hondy w zakładce My Honda+.
Przedstawiony model to Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive w kolorze Surf Blue.

Nowa Ho nda Jaz z

Rozpocznij swoją podróż z kanapy, włączając aplikację My
Honda+, która bezproblemowo łączy Twojego smartfona
bezpośrednio z Twoją Hondą Jazz.

28

29

Nowa Ho nda Jaz z

Bezpieczeństwo
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Bezpieczeństwo

Zaawansowane technologie Honda SENSING odczytują znaki
drogowe i warunki jazdy, przewidując wszelkie potencjalne
zagrożenia przed Tobą, dzięki systemowi utrzymującemu na
pasie ruchu, systemowi ograniczającemu skutki kolizji oraz
inteligentnemu ogranicznikowi prędkości.
To wszystko dlatego, że chcemy, abyś cieszył się w pełni
podróżą, mając pewność, że Twoja rodzina jest przygotowana
na wszystko, co może Cię spotkać na drodze.
Gdziekolwiek się wybierasz, jazda Hondą to jazda z poczuciem
bezpieczeństwa.

Przedstawiony model to Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive w kolorze Surf Blue.

Nowa Ho nda Jaz z

mamy
w standardzie
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Innowacyjne
systemy
bezpieczeństwa
Honda SENSING

System ostrzegania o zjeżdżaniu
z pasa ruchu
System wykrywa sytuacje, w których
Honda Jazz zaczyna opuszczać swój pas
ruchu bez włączonego kierunkowskazu,
a następnie emituje ostrzeżenia wizualne
i dźwiękowe, aby kierowca mógł
skorygować tor ruchu samochodu.
System rozpoznawania znaków
drogowych
System automatycznie rozpoznaje znaki
drogowe, które są następnie prezentowane
kierowcy na wyświetlaczu. Jednocześnie
mogą zostać wyświetlone dwa znaki.
System utrzymywania na pasie ruchu
System pomaga utrzymać samochód
w granicach wyznaczonego pasa ruchu
poprzez wspomaganie obrotu koła
kierownicy, pozwalając kierowcy odprężyć
się podczas jazdy autostradą.

*D
 ostępne w wybranych wersjach.
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia
w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 64-67.

Inteligentny ogranicznik prędkości
Inteligentne połączenie automatycznego
ograniczenia prędkości ustawionego przez
kierowcę z systemem rozpoznawania znakow
drogowych pozwala dostosować prędkość
pojazdu do wyznaczonego przez ostatni
odczytany znak ograniczenia prędkości.
Tempomat adaptacyjny z funkcją
podążania przy niskiej prędkości
Utrzymuje stałą prędkość i zachowuje
bezpieczny dystans od pojazdu przed Tobą,
w razie potrzeby zwalniając lub zatrzymując
się automatycznie.
System automatycznych świateł
drogowych
Rozpoznaje różne źródła świateł
i automatycznie przełącza się między
światłami mijania a światłami drogowymi
do jazdy nocą.
System monitorowania martwego pola
widzenia w lusterkach*
To inteligentne urządzenie zwiększa
bezpieczeństwo podczas wykonywania
manewru zmiany pasa i wyprzedzania.
System ostrzega kierowcę (poprzez zapalenie
diody w lusterkach bocznych) o wykryciu
pojazdu w martwym polu widzenia.
System ostrzegania o zbliżającym się
pojeździe podczas cofania*
Podczas cofania, system ten wykrywa
nadjeżdżające z boku pojazdy i ostrzega
kierowcę przed potencjalnym ryzykiem kolizji.

Nowa Ho nda Jaz z

System ograniczający skutki kolizji
W przypadku wykrycia ryzyka kolizji
z innym pojazdem lub pieszym, system
powiadomi kierowcę, jednocześnie
wytracając prędkość samochodu, by
zmniejszyć skutki ewentualnego zderzenia.
System został ulepszony i aktualnie
działa także w nocy, wykrywając pieszych
i rowerzystów w sytuacji ograniczonego
oświetlenia drogi. System potrafi również
załączyć hamulce, jeśli wykryje inny pojazd
przecinający drogę Hondzie Jazz.

34
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Przedłużona
5-letnia
gwarancja
Nowa Ho nda Jaz z

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego
się rynku Honda Motor Europe Limited Oddział
w Polsce, we współpracy z Helvetia Schweizerische
Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG,
szwajcarskim liderem ubezpieczeń, przygotowała
specjalną ofertę programów ubezpieczeniowych dla
wszystkich nabywców pojazdów marki Honda.
Posiadacze samochodów z gamy hybrydowej e:HEV mogą
cieszyć się aż 5 latami ochrony w standardzie, w pełni
finansowanej przez dystrybutora marki.
Korzyści płynące z posiadania 5-cio letniej gwarancji:
• bezpłatna 5-cio letnia ochrona,
• brak kosztów napraw przez okres 5 lat,
• naprawy wykonywane w autoryzowanych stacjach
obsługi, przy wykorzystaniu oryginalnych części
zamiennych,
• usługi serwisowe świadczone na najwyższym poziomie
dzięki zaawansowanej diagnostyce,
• prosty sposób zgłaszania usterek,
• szybka i profesjonalna obsługa szkód.

W przypadku aut z napędem hybrydowym e:HEV, w tym
modelu Jazz, koszt ubezpieczenia pokrywa Honda Motor
Europe Limited Oddział w Polsce, zapewniając tym samym
5-letnią ochronę w razie awarii.

Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi
warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, zespołów
i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej
zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Przedstawione modele to Honda Jazz 1,5 i-MMD Crosstar Executive
w kolorze Surf Blue i 1,5 i-MMD Executive w kolorze Platinum White Pearl.
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Nowa Ho nda Jaz z

Twoja Honda Jazz
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Comfort

1,5 i-MMD Hybryda
Automatyczna e-CVT

Wersja Comfort posiada w standardzie bardzo bogate
wyposażenie, w tym m.in.:
• 15" obręcze stalowe

• Gniazdo zasilania (przód)

• Czarna tapicerka materiałowa

• Klimatyzacja automatyczna

• 1 0 poduszek powietrznych (kierowcy,
pasażera, centralna przednia, boczne
przód i tył, kurtyny powietrzne przód
i tyl, kolanowa kierowcy)

• P
 rzednie wycieraczki z czujnikiem
deszczu

• A
 BS - Układ zapobiegający blokowaniu
kół podczas hamowania

• Z
 amek centralny z 2 składanymi
kluczykami

• B
 A - System wspomagania hamowania
w sytuacjach awaryjnych

• K
 onsola centralna ze schowkiem
i podłokietnikiem z przodu

• System ograniczający skutki kolizji

• E
 lektrycznie regulowane szyby przednie
i tylne

• System ostrzegania przed kolizją

• M
 anualna regulacja wysokości fotela
kierowcy

• Inteligentny ogranicznik prędkości

• Tylna kieszeń w oparciu pasażera

• System utrzymywania na pasie ruchu

• Podgrzewane przednie siedzenia

• Podążanie przy niskiej prędkości

• System Magic Seats

• System ostrzegania
o zjeżdżaniu z pasa ruchu

• Składane fotele tylne w stosunku 60/40

• S
 ystem rozpoznawania znaków
drogowych

• K
 olumna kierownicy regulowana
w dwóch płaszczyznach

• VSA - System kontroli stabilności jazdy

• B
 ezprzewodowy system obsługi
telefonu BluetoothTM (HFT)

• Inteligentny tempomat adaptacyjny

• Wejście USB z przodu (ładowanie)

• E
 lektryczny hamulec ręczny z układem
automatycznego utrzymania hamulca

• 4 głośniki

• E
 lektryczne wspomaganie kierownicy
- zmienne przełożenie układu
kierowniczego

• L
 usterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
ze zintegrowanym kierunkowskazami ED

• H
 SA - System wspomagania ruszania
pod górę
• Tryb ECON
• Tylna półka bagażnika
• Mocowania fotelika dziecięcego ISO Fix

• Sterowanie radiem z kierownicy

• Światła do jazdy dziennej LED
• A
 utomatyczne światła
z czujnikiem zmroku
• Układ wspomagania świateł drogowych
• C
 zasowy wyłącznik świateł (Funkcja
Coming Home / Leaving Home)

Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Comfort w kolorze Shining Gray Metallic.
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 64-67.
Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej.
Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie
z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Nowa Ho nda Jaz z

• S
 ystem monitorowania ciśnienia
w oponach

• E
 lektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka zewnętrzne

40
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Elegance

1,5 i-MMD Hybryda
Automatyczna e-CVT

Wersja Elegance zawiera dodatkowo
w stosunku do Comfort:
• 15-calowe felgi aluminiowe
• Skórzane panele wnętrza
• Czarna tapicerka łączona materiał/skóra
• Tylna kieszeń w oparciu kierowcy
• Czujniki parkowania (z przodu i z tyłu)
• S
 ystem multimedialny Honda CONNECT (9" ekran
dotykowy, Android AutoTM, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+,
radio internetowe)*
• 2 x USB z przodu (2 x ładowanie, 1 x przesył danych)
• M
 ożliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji
My Honda+**
• Elektrycznie składane lusterka zew.

SYSTEM MULTIMEDIALNY
HONDA CONNECT
Z 9-CALOWYM EKRANEM
DOTYKOWYM

SKÓRZANE
PANELE WNĘTRZA

*Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania
informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem
iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach
i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google
Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™.
Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie.
Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
**Pełen wykaz dostępnych pakietów w ramach Usług Łączności przedstawi najbliższy Dealer Hondy.
Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Elegance w kolorze Midnight Blue Beam Metallic.
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 64-67.
Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla
pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami
Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z późn. zm.).

Nowa Ho nda Jaz z

• System alarmowy
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Executive

1,5 i-MMD Hybryda
Automatyczna e-CVT

Wersja Executive zawiera dodatkowo
w stosunku do Elegance:
• 16-calowe felgi aluminiowe
• System dostępu bezkluczykowego
• Jasnoszara lub czarna tapicerka łączona materiał/skóra
• System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania
• Skórzana kierownica
• Skórzany drążek zmiany trybów jazdy
• Podgrzewana kierownica
• C
 hromowane lusterka zewnętrzne
ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED
• Przednie światła przeciwmgielne LED
• Kamera cofania
• Zdalne domykanie szyb
• S
 ystem multimedialny Honda CONNECT z nawigacją Garmin
(9" ekran dotykowy, Android AutoTM, Apple CarPlay, AM/FM/
DAB+, radio internetowe)*
• 2 x USB z tyłu (tylko ładowanie)
• Przyciemnione szyby tylne

MONITOROWANIE MARTWEGO
POLA WIDZENIA I OSTRZEGANIE
O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ POJEŹDZIE
PODCZAS COFANIA

ZDALNE
DOMYKANIE SZYB

*Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania informacji
na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS
8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach
i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google
Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™.
Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie.
Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Executive w kolorze Platinum White Pearl.
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 64-67.
Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej.
Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie
z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Nowa Ho nda Jaz z

• System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
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Crosstar
Executive

1,5 i-MMD Hybryda
Automatyczna e-CVT

Wersja Crosstar Executive zawiera dodatkowo
w stosunku do Elegance:
• 2 x USB z tyłu (tylko ładowanie)

• 1 6-calowe obręcze aluminiowe
(wzór Crosstar)

• S
 ystem audio premium (łączna moc
wyjściowa systemu - 376W)
- 8 głośników (w tym subwoofer)

• Tapicerka materiałowa, hydrofobowa
• System dostępu bezkluczykowego
• P
 anele wnętrza - materiałowe,
wzór siatki

• S
 rebrne lusterka zewnętrzne ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED
• Przyciemnione szyby tylne

• Skórzana kierownica

• Zintegrowane relingi dachowe

• Skórzany drążek zmiany trybów jazdy

• Z
 ewnętrzne listwy progowe czarne
(przednia, boczne, tylna, nakładki
nadkoli) + czarne obudowy przednich
świateł przeciwmgielnych

• Kamera cofania
• Zdalne domykanie szyb
• Z
 dalne składanie lusterek
zewnętrznych

• Przednie światła przeciwmgielne LED

• S
 ystem multimedialny Honda
CONNECT z nawigacją Garmin
(9" ekran dotykowy, Android AutoTM,
Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio
internetowe)*

TAPICERKA MATERIAŁOWA,
HYDROFOBOWA

SYSTEM AUDIO PREMIUM
Z 8 GŁOŚNIKAMI

*Łączność z radiem internetowym oraz z przeglądarką internetową odbywa się za pośrednictwem sieci Wifi lub mobilnego routera Wifi.
Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania
informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Funkcja przeglądarki internetowej działa
wyłącznie po zatrzymaniu samochodu. Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne
z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność
może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na
swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje
i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie.Apple CarPlay jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Crosstar Executive w kolorze Surf Blue.
Informacje na temat dostępności tych i innych elementów wyposażenia w poszczególnych wersjach znajdują się w specyfikacji na stronach 64-67.
Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej.
Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie
z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Nowa Ho nda Jaz z

• Zwiększony prześwit (+16 mm)
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Jazz
- dostępne kolory
Starannie dobraliśmy całą gamę kolorów, by dopasować samochód
do Twojego stylu, a jednocześnie podkreślić wyjątkowe linie nadwozia
nowego Jazza. Dopełnieniem ciekawej oferty lakierów są wysokiej
jakości tapicerki materiałowe i łączone materiałowo-skórzane.

Crystal Black Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Platinum White Pearl

Midnight Blue Beam Metallic

Shining Gray Metallic

Taffeta White

Nowa Ho nda Jaz z

Premium Sunlight White Pearl
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Jazz Crosstar
- dostępne kolory

Taffeta White

Crystal Black Pearl

Nowy Jazz Crosstar dostępny jest w przyciągających wzrok
kolorach, w tym w nowym kolorze Surf Blue i specjalnych kolorach
Premium Sunlight White Pearl i Premium Crystal Red Metallic. We
wnętrzu znajdziemy tapicerkę wykonaną z hydrofobowej tkaniny,
która ułatwia dbanie o czystość w środku samochodu.

Premium Sunlight White Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Nowa Ho nda Jaz z

Surf Blue
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Tapicerka
Czarna
materiałowa

Czarna łączona
materiał/skóra

Jasnoszara łączona
materiał/skóra

Materiałowa
hydrofobowa

Comfort

Nowa Ho nda Jaz z

Elegance
Executive
Crosstar Executive

Czarna materiałowa

Materiałowa hydrofobowa

Czarna łączona materiał/skóra

Jasnoszara łączona
materiał/skóra
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Pakiet Off-Road
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Nasze Pakiety
Dzięki oryginalnym akcesoriom Jazz stanie się jeszcze bardziej Twój
w każdym calu. Pakiety zostały zaprojektowane i wyprodukowane według
tych samych wysokich standardów, jak cały samochód, a do tego każdy
z nich jest specjalnie skomponowany, by dokładnie dopasować Jazza do
konkretnych potrzeb i upodobań.

Pakiet Functional Fun - pomarańczowy

Pakiet Functional Finesse

Odważ się być wyjątkowym i wyróżnij swoją nową Hondę Jazz stylowymi dodatkami zarówno
na zewnątrz jak i w środku. Pakiet zawiera: ozdobną listwę przedniego grilla, osłony lusterek
bocznych, listwy ochronne drzwi z elementem w kolorze Tuscan Orange, listwę dekoracyjna
tylnego zderzaka oraz zestaw dywaników welurowych z serii Elegance. Pakiet dostępny jest
również w kolorze białym.
Na zdjęciu opcjonalne, 16-calowe felgi aluminiowe JA1601, sprzedawane osobno.

Pakiet Functional Finesse dodaje ekskluzywnego charakteru temu doskonałemu samochodowi
miejskiemu. Odważ się być wyjątkowym i wyróżnij swoją nową Hondę Jazz srebrnymi dodatkami
zarówno na zewnątrz jak i w środku. Pakiet zawiera: ozdobną listwę przedniego grilla, lakierowane
listwy ochronne drzwi ze srebrnym elementem, srebrną listwę dekoracyjną tylnego zderzaka oraz
zestaw dywaników welurowych z serii Elegance.
Srebrne osłony lusterek bocznych nie są elementem pakietu Functional Finesse, dostępne są jako oddzielna opcja.
Na zdjęciu opcjonalne, 16-calowe felgi aluminiowe JA1601, sprzedawane osobno.

Nowa Ho nda Jaz z

Podkreśl styl wersji Crosstar poprzez dodatki charakterystyczne dla aut typu SUV.
Pakiet zawiera: dolne nakładki zderzaka przedniego i tylnego.
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Nowy
Jazz Style

Pakie Style będzie dobrze wyglądał w każdym z kolorów
nadwozia: od Premium Sunlight White Pearl do Midnight Blue
Beam Metallic przez Shining Grey Mettalic aż do Crystal Red
Metallic.

UNIKALNE 16-CALOWE
FELGI ALUMINIOWE

LISTWY OCHRONNE BOCZNE
DLA DODATKOWEJ OCHRONY

Przedstawiony model to Jazz 1,5 i-MMD Executive z Pakietem Style w kolorze Premium Crystal Red Metallic.
*Pakiet Style jest również dostępny dla wersji Elegance i zawiera 15-calowe czarne felgi aluminiowe i nie zawiera listw
ochronnych bocznych. Szczegółów dotyczących tego pakietu udzieli najbliższy Dealer Hondy.

Nowa Ho nda Jaz z

Przyciągaj spojrzenia podczas jazdy w mieście dzięki nowemu
pakietowi wyposażenia Style. Czarny spojler, czarne nakładki
na lusterka i listwy ochronne boczne* dodają bardziej
sportowego i stylowego wyglądu Hodzie Jazz w wersjach
Elegance i Executive.
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Nasze nowe
Pakiety

Pakiet U.R.B.A.N Colour

Nasze nowe pakiety akcesoriów dla modeli Jazz i Jazz
Crosstar pozwalają dokładnie dopasować pojazd do
konkretnych potrzeb i upodobań.

Wzbogać swojego Jazza Crosstar, dodając te dolne dekoracje w stylu SUV-a odzwierciedlające aktywny styl życia.
Pakiet zawiera: przednie i tylne dolne nakładki i czarne nakładki na lusterka zewnętrzne.

Pakiet Style Plus to idealny dodatek do Twojego Jazza z Pakietem Style. Podkreśla on dynamiczny
wygląd dla tych, którzy chcą wyróżnić się w tłumie. Pakiet zawiera: przednie, boczne i tylne nakładki
w kolorze czarnym. Ten pakiet można zamontować w modelach Elegance i Executive.
Na zdjęciu opcjonalne, 16-calowe felgi aluminiowe JA1601 oraz spojler bagażnika sprzedawane osobno.

Nowa Ho nda Jaz z

Pakiet Style Plus
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Pakiet
Iluminacyjny
Pakiet Iluminacyjny to zestaw elementów oświetleniowych
nadających wnętrzu samochodu subtelnej atmosfery.
Zestaw zawiera: białe podświetlenie przestrzeni na nogi
kierowcy i pasażera, podświetlenie klamek wewnętrznych
i kieszeni drzwi, podświetlenie konsoli centralnej oraz
nakładki progowe z podświetleniem.

Oświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy
Przestrzeń na nogi kierowcy i pasażera zostaje subtelnie
oświetlona po odblokowaniu lub otwarciu drzwi.

2.

Podświetlenie klamek wewnętrznych i kieszeni drzwi
Wnęki klamek wewnętrznych oraz kieszeni w drzwiach
podświetlają się białym światłem po włączeniu zapłonu.

3.

Podświetlenie konsoli centralnej
Podświetlenie konsoli centralnej, które uruchamia się po
włączeniu zapłonu i rozświetla wnętrze auta łagodnym
białym światłem.

4.

Podświetlane nakładki na progi
Nakładki na progi wykonane ze szczotkowanej stali
nierdzewnej z podświetlanym logo Jazz. Chronią wnęki drzwi
przed zarysowaniami i zadrapaniami.

Nowa Ho nda Jaz z

1.

1

3

2

4
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Pakiet
Cargo
Jeżeli często przewozisz bagaż lub specjalistyczny sprzęt,
Pakiet Cargo pomoże Ci zorganizować i zabezpieczyć
zawartość bagażnika.
Pakiet zawiera: tacę bagażnika bez przegród, oświetlenie
LED, folię ochronną tylnego zderzaka oraz osłonę progu
bagażnika.

Transport
1.

1

2.

Bagażnik dachowy
Zwiększ pojemność bagażową swojego
samochodu za pomocą wytrzymałego
i bezpiecznego bagażnika dachowego z czterema
zamkami. Maksymalne obciążenie: 30 kg
(maksymalnie jeden rower).

3.

Belki poprzeczne i uchwyt rowerowy
Belki poprzeczne są wyposażone w zamki
antykradzieżowe i spełniają rygorystyczne
normy bezpieczeństwa. Maksymalne obciążenie
wynosi 45 kg lub maksymalnie dwa rowery.
Uniwersalny, łatwy w montażu uchwyt rowerowy
Thule Expert 298 został zaprojektowany z myślą
o szybkim załadunku i rozładunku roweru. Uchwyt
wyposażony jest w blokadę antykradzieżową.
Maksymalna waga przewożonego roweru: 20 kg.

4.

Uchwyt na narty i snowboard
Łatwy w użyciu uchwyt na jedną lub dwie pary nart
(w zależności od wielkości nart) lub 1 snowboard.
Narty lub snowboard są bezpiecznie mocowane
pomiędzy dwoma gumowymi profilami, które
nie zarysują sprzętu. Uchwyt można z łatwością
zamontować bez użycia narzędzi. Zawiera zamki.
Waga 3,6 kg.

2

3

4

Nowa Ho nda Jaz z

Kufer dachowy Thule 410 L
Kufer Thule certyfikowany przez Hondę, typ Motion
M, czarny. Ta wytrzymała, wodoodporna skrzynia
zapewnia dodatkowe 410 litrów przestrzeni
bagażowej. Kufer jest wyposażony w system
Power-Click ułatwiający montowanie, blokadę
zapobiegającą kradzieży i jest otwierany z obu
stron. Wymiary: 175 cm długości, 86 cm szerokości
i 46 cm wysokości.
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Dodatkowe
akcesoria
Spojler pokrywy bagażnika
Jeśli potrzebujesz wyjątkowego wyglądu, ten oryginalny
spojler Honda jest dokładnie tym, czego szukasz.
Wyłącznie akcesoria najwyższej jakości mogą przejść
nasze kompleksowe testy. Ten oryginalny spojler Honda
został opracowany specjalnie do modelu Jazz i jest idealnie
dopasowany do karoserii samochodu.

2.

Osłona na przednią szybę
Zabezpieczenie przed niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi. Ozdobiona logo "Jazz" osłona chroni przednią
szybę oraz szyby przednich drzwi wraz z lusterkami bocznymi,
gdy samochód jest zaparkowany pod gołym niebem.

3.

Kamera cofania*
Kamera zapewnia bezpieczne i pewne parkowanie. Obraz
pokazywany jest na wyświetlaczu ekranu multimedialnego
dzięki czemu zawsze wiesz, co jest za Tobą. Zestaw zawiera
kamerę i element montażowy.

4.

Felga aluminowa 16" JA1601
Felga aluminiowa 16" 1601 wyróżniająca się diamentowo
wykończoną powierzchnią ramion pokrytą bezbarwnym,
błyszczącym lakierem oraz wewnętrzną powierzchnią
otworów w kolorze Gunpowder Black.

5.

Felga aluminowa 15″ JA1505
Felga aluminiowa 15" JA1505 wyróżniająca się diamentowo
wykończoną powierzchnią ramion pokrytą bezbarwnym,
błyszczącym lakierem oraz wewnętrzną powierzchnią
otworów w kolorze Gunpowder Black.

6.

Przednie i tylne dywaniki gumowe
Wytrzymałe, łatwe w czyszczeniu gumowe maty
z podwyższonymi krawędziami chroniące przednie wnęki na
nogi, ozdobione logo „Jazz”.

*Zestaw kamery cofania dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe dla wersji Comfort i Elegance.
W wersjach Executive i Crosstart Executive kamera cofania jest wyposażeniem standardowym. Więcej
szczegółów odnośnie oryginalnych akcesoriów Hondy przedstawi Twój najbliższy Dealer.

2

1

4

3

6

5

Nowa Ho nda Jaz z

1.
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Silnik Benzynowy
Rodzaj paliwa
Pojemność (cm 3)
Moc maksymalna (KM/obr./min.)

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

Benzyna Pb95

1498

1498

1498

1498

97 / 5500-6400

97 / 5500-6400

97 / 5500-6400

97 / 5500-6400

Moc maksymalna (kW/obr./min.)

72 / 5500-6400

72 / 5500-6400

72 / 5500-6400

72 / 5500-6400

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

131 / 4500-5000

131 / 4500-5000

131 / 4500-5000

131 / 4500-5000

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

73,0 x 89,5

Średnica x skok (mm)
Stopień sprężania
Norma emisji spalin

13,5

13,5

13,5

13,5

Euro6d-Final-ISC-FCM

Euro6d-Final-ISC-FCM

Euro6d-Final-ISC-FCM

Euro6d-Final-ISC-FCM

109 / 80

109 / 80

109 / 80

109 / 80

253

253

253

253

Silnik Elektryczny
Moc maksymalna (KM/kW)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)

Układ Hybrydowy e:HEV
i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy
Moc maksymalna (KM/kW)

♦

♦

♦

♦

109 / 80

109 / 80

109 / 80

109 / 80

Skrzynia Biegów
Bezstopniowa przekładnia automatyczna e-CVT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

Przednie poduszki powietrzne SRS
kierowcy i pasażera

♦

♦

♦

♦

Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera

♦

♦

♦

♦

Boczne poduszki powietrzne (przód i tył)

♦

♦

♦

♦

Kurtyny powietrzne (przód i tył)

♦

♦

♦

♦

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy

♦

♦

♦

♦

Przednia, centralna poduszka powietrzna

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

HSA - System wspomagania ruszania pod górę

♦

♦

♦

♦

DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach

♦

♦

♦

♦

ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu

♦

♦

♦

♦

Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami

♦

♦

♦

♦

Przednie zagłówki ograniczające
obrażenia kręgosłupa szyjnego

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

System ograniczający skutki kolizji

♦

♦

♦

♦

System ostrzegania przed kolizją

♦

♦

♦

♦

System utrzymywania na pasie ruchu

♦

♦

♦

♦

System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu

♦

♦

♦

♦

System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu

♦

♦

♦

♦

System rozpoznawania znaków drogowych

♦

♦

♦

♦

Inteligentny ogranicznik prędkości

♦

♦

♦

♦

Inteligentny tempomat adaptacyjny

♦

♦

♦

♦

Podążanie przy niskiej prędkości

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

-

-

-

♦

-

Immobilizer

♦

♦

♦

♦

System alarmowy

-

♦

♦

♦

Półka bagażnika

♦

♦

♦

♦

2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania

♦

♦

-

-

System dostępu bezkluczykowego

-

-

♦

♦

Uruchamianie silnika przyciskiem

♦

♦

♦

♦

-

Bezpieczeństwo

ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły
hamowania
BA - System wspomagania hamowania
w sytuacjach awaryjnych
VSA - System kontroli stabilności jazdy

♦

♦

♦

♦

Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)

9,4

9,4

9,5

9,9

Mocowania fotelika dziecięcego ISO Fix / I-SIZE

Prędkość maksymalna (km/h)

175

175

175

173

Poziom hałasu: podczas jazdy (dB)

66

66

66

66

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa
Honda SENSING

Osiągi

Zużycie Paliwa (WLTP)†
Prędkość niska (l/100km)

3,5

3,5

3,7

3,8

Prędkość średnia (l/100km)

3,8

3,9

3,9

4

Prędkość wysoka (l/100km)

3,9

3,9

3,9

4,1

Prędkość bardzo wysoka (l/100km)

5,8

5,8

5,9

6,2

Cykl mieszany (l/100km)

4,5

4,5

4,6

4,8

Emisja CO 2 - cykl mieszany (g/km)

102

102

104

110

Zużycie Paliwa (NEDC)†
Cykl miejski (l/100km)

2,4

2,4

2,5

2,7

Cykl pozamiejski (l/100km)

4,3

4,3

4,3

4,5

Cykl mieszany (l/100km)

3,6

3,6

3,7

3,8

Emisja CO 2 (g/km)

82

82

84

88

Długość (mm)

4044

4044

4044

4090

Szerokość bez lusterek (mm)

1694

1694

1694

1725

Wymiary

Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm)

1814

1814

1814

1814

Szerokość z rozłożonymi lusterkami (mm)

1966

1966

1966

1966

Wysokość (mm)

1537

1537

1537

1567

Rozstaw osi (mm)

2517

2517

2517

2520

Prześwit (z kierowcą) (mm)

136

136

136

152

Średnica zawracania (m)

10,1

10,1

10,1

10,1

Liczba miejsc siedzących

5

5

5

5

Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone
(litry, metoda VDA)

304

304

304

298

Pojemność bagażnika - siedzenia złożone do linii
okien (litry, metoda VDA)

844

844

844

838

Pojemność bagażnika - siedzenia złożone do linii
dachu (litry, metoda VDA)

1205

1205

1205

1199

40

40

40

40

1228 - 1246

1228 - 1246

1228 - 1246

1253 - 1255

Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

Masy
Masa własna (kg)
Maksymalna masa całkowita (kg)

1710

1710

1710

1710

464 - 482

464 - 482

455 - 457

Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)

-

-

-

-

Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)

-

-

-

-

35

35

35

50

Maksymalny nacisk na dach (kg)

Zabezpieczenia

Wnętrze
Czarna tapicerka materiałowa

♦

-

-

Czarna tapicerka łączona materiał / skóra

-

♦

♦

Jasnoszara tapicerka łączona materiał / skóra

-

-

Tapicerka materiałowa, hydrofobowa*

-

-

-

♦

Panele wnętrza - plastikowe

♦

-

-

-

Panele wnętrza - skórzane

-

♦

♦

-

Panele wnętrza - materiałowe, wzór siatki

-

-

-

♦

Skórzana kierownica

-

-

♦

♦

Skórzany drążek zmiany trybów jazdy

-

-

♦

♦

♦ Standard

464 - 482

Ładowność (kg)

System monitorowania martwego pola widzenia
w lusterkach
System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe
podczas cofania

-

Opcja - Niedostępne

†Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach podglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa
w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Jazz został poddany testom spalania i emisji CO2 zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane uzyskane
procedurą WLTP w większym stopniu odzwierciedlają prawdziwe, drogowe warunki eksploatacyjne samochodu. W fazie przejściowej pomiędzy NEDC (poprzednie procedury testowe) a WLTP (nowe procedury testowe),
wartości dla zużycia paliwa i emisji spalin uzyskane metodą NEDC będą nadal publikowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2017/1153. Dane dotyczą samochodów z 2022 roku modelowego.
*Tapicerka siedzeń w wersji Crosstar Executive wykonana jest z materiału o właściwościach hydrofobowych, co oznacza, że jest w znacznym stopniu oporna na wodę (odpycha cząsteczki wody), dzięki czemu
ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Nie gwarantuje jednak całkowitej ochrony przed wodą i mokrymi plamami. Więcej informacji udzieli najbliższy Dealer Hondy.
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COMFORT

66

67

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

System ECON

♦

♦

♦

♦

Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV
- tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego

♦

♦

♦

♦

Inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID
(7-calowy)

♦

♦

♦

♦

Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne
przełożenie układu kierowniczego

♦

♦

♦

♦

2 x USB† z tyłu (tylko ładowanie)

-

Elektryczny hamulec ręczny

♦

♦

♦

♦

♦

Układ automatycznego utrzymania hamulca

♦

♦

♦

♦

4 głośniki (łączna moc wyjściowa
systemu audio - 180W)
System audio premium (łączna moc wyjściowa
systemu - 376W) - 8 głośników (w tym subwoofer)

-

Klimatyzacja automatyczna

♦

♦

♦

♦

Sterowanie radiem z kierownicy

Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu

♦

♦

♦

♦

Tylna wycieraczka

♦

♦

♦

♦

Bezprzewodowy system obsługi
telefonu BluetoothTM (HFT)

Automatyczne światła z czujnikiem zmroku

♦

♦

♦

♦

Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu)

-

♦

♦

♦

Kamera cofania

-

-

♦

♦

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

♦

♦

♦

♦

Funkcja automatycznego opuszczania
i podnoszenia szyby kierowcy

♦

♦

♦

♦

Funkcja automatycznego opuszczania
i podnoszenia wszystkich szyb

-

-

♦

♦

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach

♦

♦

♦

Elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka zewnętrzne

♦

♦

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

-

Zdalne domykanie szyb
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych

Wskaźniki i Obsługa

System Audio i Systemy Informacyjne

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

1,5 i-MMD HYBRYDA
e-CVT

Możliwość dostępu do Usług Łączności
w ramach aplikacji My Honda+**

-

♦

♦

♦

Odbiornik radia cyfrowego DAB+

♦

♦

♦

♦

Wejście USB† z przodu (ładowanie)

♦

-

-

-

2 x USB† z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych)

-

♦

♦

♦

-

♦

♦

♦

♦

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina

♦

♦

♦

♦

Emblemat "e:HEV" z tyłu

♦

♦

♦

♦

Klamki nadwozia w kolorze nadwozia

♦

♦

♦

♦

Czarna krata wlotu powietrza

-

-

-

♦

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

♦

♦

-

-

Chromowane lusterka zewnętrzne

-

-

♦

-

Srebrne lusterka zewnętrzne

-

-

-

♦

♦

Przyciemnione szyby tylne

-

-

♦

♦

Zintegrowane relingi dachowe

-

-

-

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Zewnętrzne listwy progowe czarne (przednia,
boczne, tylna, nakładki nadkoli) + czarne
obudowy przednich świateł przeciwmgielnych

-

-

-

♦

-

-

♦

♦

-

-

♦

♦

Lusterka zewnętrzne asferyczne

♦

♦

♦

♦

Przednie reflektory LED

♦

♦

♦

♦

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy i pasażera

System automatycznych świateł drogowych

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Przednie światła przeciwmgielne LED

-

-

♦

♦

Gniazdo zasilania (przód)

♦

♦

♦

♦

Światła do jazdy dziennej LED

♦

♦

♦

♦

Konsola centralna ze schowkiem
i podłokietnikiem z przodu

♦

♦

♦

♦

Czasowy wyłącznik świateł
(Funkcja Coming Home / Leaving Home)

♦

♦

♦

♦

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy

♦

Tylne światła LED

♦

♦

♦

♦

Komfort i Udogodnienia

♦

♦

Oświetlenie Zewnętrzne

Tylna kieszeń w oparciu kierowcy

-

♦

♦

♦

Koła i Opony

Tylna kieszeń w oparciu pasażera

♦

♦

♦

♦

15" obręcze stalowe

♦

-

-

-

Podgrzewane przednie fotele

♦

♦

♦

♦

-

♦

-

-

Podgrzewana kierownica

-

-

♦

-

15" obręcze aluminiowe
z plastikową nakładką - wzór Elegance

System Magic Seats

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

-

Składane fotele tylne w stosunku 60/40

♦

♦

♦

♦

16" obręcze aluminiowe
z plastikową nakładką - wzór Executive
16" obręcze aluminiowe - wzór Crosstar

-

-

-

♦

Opony 185/60 R15 88H

♦

♦

-

-

Oświetlenie do czytania (przód)

♦

♦

♦

♦

Opony 185/55 R16 87H

-

-

♦

-

Oświetlenie bagażnika

♦

♦

♦

♦

Opony 185/60 R16 86H

-

-

-

♦

Oświetlenie wnętrza w podsufitce

♦

♦

♦

♦

Zestaw naprawczy

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Oświetlenie Wnętrza

Gwarancja

System Audio i Systemy Informacyjne
Radio AM/FM z 5-calowym ekranem

♦

-

-

-

System multimedialny Honda CONNECT*
(9" ekran dotykowy, Android AutoTM,
Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio internetowe)*

-

♦

-

-

System multimedialny Honda CONNECT* z nawigacją
Garmin (9" ekran dotykowy, Android AutoTM,
Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio internetowe)*

-

-

♦

♦

Bezprzewodowy Apple CarPlay*

-

♦

♦

♦

Przedłużona gwarancja***

♦ Standard

Opcja - Niedostępne

†Należy zawsze korzystać z rekomendowanych urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB mogą nie współpracować z systemem audio samochodu.
*Honda CONNECT jest standardem we wszystkich wersjach z wyjątkiem Comfort. Z korzystaniem z systemu Honda CONNECT mogą wiązać się opłaty wynikające z transferu danych lub roamingu. W celu uzyskania
informacji na ten temat należy sprawdzić warunki wybranej taryfy telefonii komórkowej. Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje
i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™
i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych
krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.
**Pełen wykaz dostępnych pakietów w ramach Usług Łączności przedstawi najbliższy Dealer Hondy. Niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne dla wersji Elegance ze względu na brak fabrycznej nawigacji.
***Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter
ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
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♦

Nadwozie

68

69

Nasza gama
hybrydowych
modeli e:HEV
Samoładujące się hybrydy,
bez potrzeby ładowania
Wszystkie nasze hybrydy posiadają funkcję
samoładowania i odzyskiwania energii podczas
jazdy. Dlatego nigdy nie musisz się podłączać się
do zewnętrzenego źródła prądu.

•

Moc pełnej hybrydy
Wszystkie hybrydy Hondy są pełnymi hybrydami.
Oznacza to, że mogą one jechać tylko w trybie
elektrycznym, korzystając z nagromadzonej
w akumulatorach wysokonapięciowych
energii oraz poruszać się niemal w ciszy. Jest to
zasadnicza różnica w porównaniu do łagodnych
hybryd (mild-hybrid).

•

Mniejsze zużycie paliwa, więcej zabawy
Nasza zaawansowana technologia hybrydowa
i wydajne silniki spalinowe tworzą oszczędny
samochód, który jest przyjemny podczas jazdy
i zapewnia wrażenia z jazdy porównywalne do
samochodów elektrycznych.

•

Jedź, jak chcesz
Responsywny, płynny i wydajny, nasz wysoce
zaawansowany hybrydowy układ napędowy
e:HEV zapewnia płynną i bezproblemową jazdę.

Nowa Ho nda Jaz z

•

Dowiedz się więcej na temat nowej Hondy Jazz odwiedzając stronę honda.pl
Szczegóły 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, których kopie 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 pozyskuje papier w sposób odpowiedzialny od producentów z UE.
Proszę nie wyrzucaj mnie do kosza, przekaż znajomemu lub oddaj do recyklingu.
Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi
w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter
ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577
i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
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