
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. Sellele reklaammaterjalile kehtib Ühendkuningriigi kaubakirjelduste seadus (1968). 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, Karamelli 6, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Auto-Bon AC AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430
LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna 97b, tel 435 5421

www.honda.ee

 Lihtne, paindlik ja mugav viis finantseerida   
ja kindlustada oma uus Honda.
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UUS JAZZ
HÜBRIID, MIS SOBIB 

SINU ELUSTIILIGA

Uuel Jazzil on nüüd täiustatud e:HEV hübriidajam ning 
dünaamiline ja moodne välimus. See on seest ruumikas ja 
väljast kompaktne – tõeliselt terviklik ja nutikas auto.

Vali elegantne ja stiilne Jazzi luukpära või aktiivse 
elustiili jaoks loodud uus Jazz Crosstar, mis paistab silma 
linnamaasturist inspireeritud disainiga.

Näidatud mudelid on kahevärviline Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar toonides Surf Blue ja 
Crystal Black Pearl ning 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.



Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.

Järgmise põlvkonna e:HEV hübriidtehnoloogia 
loob dünaamilise elektrilise sõiduelamuse ja 

tagab uue Jazzi seeria sõidukite suure jõudluse 
ning väikese kütusekulu ja heitkogused. Kõigil 
mudelitel on elektrirežiim, tänu millele töötab 

auto 100% vaikse elektrienergiaga.

See täiustatud tehnoloogia muudab uue Jazzi 
tänapäevases sõidukeskkonnas asjakohasemaks 

kui kunagi varem.

e:HEV HÜBRIID-
TEHNOLOOGIA
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Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.

Uue Jazzi seeria profiil on puhas ja sujuv ning 
aerodünaamiliselt tõhus ja ülimalt stiilne. Iga 

detail annab Jazzile nutika ja moodsa ilme ning 
ainulaadse isikupära.

ELEGANTNE
DISAIN
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Näidatud mudel on kahevärviline Jazz Crosstar 1.5 i-MMD toonides Surf Blue ja
Crystal Black Pearl. 

UUS JAZZ 
CROSSTAR
Mudeli uusim täiendus on Jazz Crosstar. 

Dünaamilise ja aktiivse eluviisi jaoks 
loodud sõidukil on tugev ja jõuline 

disain, mille juurde kuuluvad isikupärane 
iluvõre, voolujoonelised integreeritud 
katusekaared ja tõstetud sõidukõrgus, 
et pääseksid igale poole ning näeksid 

paremini teele.

Kaitsvad kereliistud ja efektne kahes 
toonis kerevärv tagavad, et auto 

näeb väljastpoolt alati hea välja, ning 
veekindlad istmekatted kaitsevad salongi 

kõige eest, mis elu käigus sinna satub.
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Näidatud mudel on kahevärviline Jazz Crosstar 1.5 i-MMD toonides Surf Blue ja Crystal Black Pearl.



11 Näidatud mudel on Jazz Crosstar 1.5 i-MMD. 

Uue Jazzi ja Jazz Crosstari pehmete materjalide 
ja selge ekraaniga salong on kaunilt lihtne ning 

erakordselt mugav. Uue 7-tollise digitaalse 
juhiekraani ja 9-tollise Honda CONNECTI 

puuteekraani abil saad vajalikku teavet vaadata 
kiiresti ja lihtsalt.

Erakordset ruumikust rõhutab ergonoomiliselt 
paigutatud juhtseadmetega elegantne armatuurlaud 

ning avar ja takistusteta vaade teele.

TUNNE END 
NAGU KODUS



Kõik, mis Su ellu mahub, mahub ka uude Jazzi 
ja Jazz Crosstari. Suurepärase Magic Seats 

istmesüsteemi mitmekülgsus avaldub just siis, 
kui seda vajad. 

Tagaistmeid saab ühe lihtsa liigutusega mitmel 
moel seadistada. Lisaruumi tekitamiseks on 
võimalik istmed alla kokku klappida või üles 

tõsta, nii et saad ära kasutada auto kogu kõrguse 
põrandast laeni.

VÕRRELDAMATU 
PAINDLIKKUS

Näidatud mudel on kahevärviline Jazz Crosstar 1.5 i-MMD toonides Surf Blue ja Crystal Black Pearl.13
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Naudi tänu panoraam-esiklaasile, üliõhukestele A-piilaritele ja peidetud klaasipuhastitele erakordset 
nähtavust. Parem nähtavus tagab enesekindla sõiduasendi, kus on minimaalselt pimealasid, ja täidab 

salongi valgusega, suurendades muljetavaldavat ruumikust veelgi.

VAATA ELU LAIEKRAANILT

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.



Tänu väsimusevastaste omadustega esiistmetele 
tunned end sama mugavalt kui limusiinis. Läbimõeldud 

lahendused, nagu lai keskmine hoiuruumiga käetugi 
ning ees ja taga asuvad USB-pordid, muudavad sõidu 

kõigi jaoks nauditavaks.

MUGAV JA 
MITMEKÜLGNE

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.
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ELU ON 
ÜHENDUSES 

OLLES PAREM
Elu on parem, kui oled ühenduses. Uus Jazzi seeria ühendab 

Sind meie uusima teabe- ja meelelahutustehnoloogia abil 
sujuvalt kogu maailmaga. Loomulikult on sõidukis DAB-

digitaalraadio, millega on võimalik nautida kõige laiemat 
jaamade valikut. Samuti saad kasutada nutitelefonilaadset 

9-tollist puuteekraani ning luua ühenduse Android Auto 
ja Apple CarPlayga*. Rakendusega My Honda+** saad 

oma Jazziga kaugühenduse luua. Muu hulgas võimaldab 
see auto eemalt lukustada ja avada ning sihtkohti 

navigatsioonisüsteemi saata.

Häälega aktiveeritav Honda isiklik assistent vestleb 
loomulikult nagu teine inimene, kasutades kontekstipõhist 

mõistmist, et pakkuda Sulle järjest asjakohasemaid soovitusi.

Kui soovid vaadata ilmateadet, kuulata lemmikmuusikat või 
valida restorani, on see alati valmis Sind aitama.

* Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Täpsemad 
tehnilised andmed leiab lk 49–52.

** Saadaval valitud turgudel, küsi lisa edasimüüjalt.
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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.

Täiustatud e:HEV hübriidtehnoloogia tagab erakordse segu 
erksast jõudlusest ja muljetavaldavast kütusesäästust. See 

on kõikides tingimustes kiire reaktsiooniga ning pakub 
sujuvat ja tõhusat sõiduelamust. Spetsiaalselt välja töötatud 
elektrimootoril on tohutu 253 Nm pöördemoment ning see 

teeb koostööd erksa 97 hj bensiinimootoriga, et täita kõik Su 
sõiduvajadused. Uues Jazzis ei saa sõidunauding kunagi otsa.

e:HEV tehnoloogia on nutikas, sest jälgib pidevalt Jazzi 
jõudlust ja säästlikkust, et valida sobivaim jõuallikas. Seejärel 

vabastab see sujuvalt auto optimaalse energia, valides 
automaatselt kolme sõidurežiimi vahel: bensiini-, hübriid- ja 

elektrirežiim.

VÕIMAS 
JÕUDLUS

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.
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Uues Jazzis on Honda uusim täiustatud 
ohutuse ja juhiabisüsteemidega ohutuspakett 
SENSING. Ohutust on täiustatud esiistmete 
vahelise ja juhi põlveturvapadjaga ning 
tagaistmetel sõitjate jaoks mõeldud nutikate 
külgturvapatjadega. See aitab tagada Sinu ja 
kaasreisijate turvalisuse.

KOKKUPÕRGET LEEVENDAV 
PIDURDUSSÜSTEEM

Kui on oht sõiduki või jalakäijaga kokku 
põrgata, teavitab süsteem Sind ohust, 
vähendades samal ajal kiirust, et  minimeerida 
võimaliku kokkupõrke tagajärgi. Süsteemile 
on nüüd lisatud jalakäijate ja jalgratturite 
tuvastamise võimalus öisel ajal kohtades, 
kus puudub tänavavalgustus. Pidureid 
rakendatakse isegi siis, kui vastutulev sõiduk 
satub Sinu ette või keerab Su teele.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUS

Kui auto liigub oma rajalt välja, ilma et oleksid 
suunatule aktiveerinud, vilguvad ja kostavad 
häiresignaalid, et juhtida Su tähelepanu 
sõidurajale tagasipöördumisele.

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUSSÜSTEEM

Liiklusmärkide tuvastussüsteem tuvastab 
liiklusmärke ja kuvab saadud teabe ekraanile. 
Korraga kuvatakse kuni kaks liiklusmärki.

SÕIDURAJA HOIDMISE ABISÜSTEEM

See aitab hoida Sind sõiduraja keskel 
vähendades vajadust rooli asendit kontrollida, 
muutes maanteel juhtimise stressivabamaks. 

INTELLIGENTNE KIIRUSPIIRIK

Intelligentses kiiruspiirikus on ühendatud 
reguleeritav kiiruspiiriku funktsioon ja 
liiklusmärkide tuvastamise süsteem, et seada 
kiiruspiirang automaatselt selliseks, nagu 
liiklusmärkide tuvastamise süsteem näitab.

INTELLIGENTNE DISTANTSI JÄLGIV 
PÜSIKIIRUSE HOIDJA 

See funktsioon hoiab eelseadistatud 
sõidukiirust ja ees liikuva sõidukiga 
pikivahet. Kui ees olev sõiduk peatub, 
aeglustab funktsioon automaatselt ja jätab 
sõiduki seisma, ilma et peaksid ise jala 
piduripedaalile panema. Kui ees olev auto 
hakkab uuesti liikuma, puuduta lihtsalt gaasi, 
et sõitu jätkata.

AUTOMAATSED KAUGTULED 

Need tuvastavad ees oleva sõiduki, 
sealhulgas vastutulevad sõidukid, ning kaug- 
ja lähitulesid vahetatakse automaatselt.

PIMEALA TEAVE

See nutikas funktsioon muudab sõiduraja 
vahetamise ja möödumise ohutumaks. 
Kui pimealas tuvastatakse sõiduk, süttib 
küljepeeglis hoiatustuli.

RISTUVA LIIKLUSE HOIATUSSSTEEM

Ristuva liikluse jälgija tuvastab tagurdamisel 
mõlemalt küljelt lähenevad sõidukid ja 
hoiatab võimaliku ohu eest.

TUNNE END TURVALISELT

Näidatud mudelid on kahevärviline Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar toonides Surf 
Blue ja Crystal Black Pearl ning 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.
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♦ 15-tollised terasveljed
♦ Mustad tekstiilist istmekatted
♦  Väljalülitamise võimalusega SRS-turvapadjad 

(juhil, kõrvalistujal, ees keskel, ees ja taga 
külgedel, eesmine ja tagumine turvakardin ja juhi 
põlveturvapadi)

♦ ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega
♦ Kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem
♦ Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
♦ Hädapidurduse signaal (EBS)
♦ Laupkokkupõrke hoiatussüsteem
♦ Intelligentne kiiruspiirik
♦ Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
♦ Sõiduraja hoidmise abisüsteem
♦ Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem 
♦ Teelt väljakaldumise hoiatus
♦ Liiklusmärkide tuvastussüsteem
♦ Sõiduki stabiilsuskontroll
♦ Kohanduv kiirushoidik 
♦  Elektriline seisupidur Brake Hold funkstiooniga
♦  Elektriline roolivõimendi (muutuva ülekandearvuga)
♦ HSA kaldtee stardi abi
♦ Stop / Start süsteem
♦ ECON-režiim
♦ Pagasiruumi kate
♦ ISOFixi turvatooli kinnituskohad 
♦ Plastist salongipaneelid
♦ 12 V pistikupesa
♦ Automaatne kliimaseade

♦ Muudetava tundlikkusega vihmaandur 
♦  Soojendusega elektrilised küljepeeglid
♦  Kaugjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad 

küljepeeglid (võtmega)
♦ Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
♦ Juhi ja kõrvalistuja käetugi 
♦ Elektrilised aknad ees ja taga
♦ Reguleeritava kõrgusega juhiiste
♦ Kõrvalistme seljatoetasku
♦ Soojendusega esiistmed
♦ Istmed Magic Seats
♦ 60 : 40 jaotusega ühe liigutusega allaklapitavad 
   tagaistmed
♦ Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
♦ Bluetooth™-i vabakäesüsteem 
♦ 5-tolline helimonitor (AM/FM/DAB)
♦ Eesmine USB-pesa
♦ Neli kõlarit
♦ Helisüsteemi juhtnuppudega rool 
♦  Sisseehitatud LED-suunatulega kerevärvi 

küljepeeglid 
♦ LED-esituled
♦ LED-päevatuled
♦ Hämaraanduriga automaattuled
♦ Kaugtulede abisüsteem
♦  Esitulede sisse- ja väljalülituse aegrelee (koju 

saabumise / kodunt lahkumise funktsioon) 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Comfort toonis Shining Gray Metallic. 
Täpsemad tehnilised andmed leiab lk 49–52.26



Lisaks varustustasemes Comfort olevatele 
funktsioonidele kuuluvad varustustaseme 
Elegance hulka:

♦ 15-tollised valuveljed 
♦ Pehmed polsterdatud nahast salongipaneelid
♦ Mustad tekstiilist/nahast istmekatted
♦ Alarmsüsteem
♦ Tagurdamisel allapöörduv küljepeegel
♦ Juhiistme seljatoetasku
♦ Parkimisandurid (ees ja taga)
♦  Honda CONNECT koos 9-tollise puuteekraaniga, 

AM/FM/DAB-digitaalraadio, Apple CarPlay*, Android 
Auto™ ja kaks USB-pesa. 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Elegance toonis Midnight Blue Beam 
Metallic. Täpsemad tehnilised andmed leiab lk 49–52.

* Apple CarPlayga ühildub ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused 
ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest alla laadima rakenduse Android Auto™. 
Android Auto™-ga ühildub ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast 
varieeruda. Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
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1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

Lisaks varustustasemes Elegance olevatele 
funktsioonidele kuuluvad varustustaseme 
Executive hulka: 

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl. Täpsemad 
tehnilised andmed leiab lk 49–52.

♦ 16-tollised valuveljed
♦ Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
♦ Hallid või mustad tekstiilist/nahast istmekatted
♦ Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega
♦ Nahkkattega rool
♦ Nahkkattega käigukanginupp
♦ Soojendusega rool
♦ Sisseehitatud LED-suunatulega kroomitud 
   küljepeeglid
♦ Eesmised LED-udutuled
♦ Tahavaatekaamera
♦ Kaugjuhtimisega elektrilised aknad (võtmega)
♦ "Honda CONNECT Garmini 
   navigatsioonisüsteemiga; 9-tolline puuteekraan, 
   AM/FM/DAB-digitaalraadio, Apple CarPlay*, Android 
   Auto™ ja kaks USB-pesa"
♦ Kaks tagumist USB-pesa
♦ Toonklaas

* Apple CarPlayga ühildub ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused 
ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest alla laadima rakenduse Android Auto™. 
Android Auto™-ga ühildub ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast 
varieeruda. Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
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Näidatud mudel on kahevärviline Jazz Crosstar 1.5 i-MMD toonides Surf Blue ja Crystal Black Pearl.
Täpsemad tehnilised andmed leiab lk 49–52.

Lisaks varustustasemes Executive olevatele 
funktsioonidele kuuluvad varustustaseme 
Crosstar hulka**: 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

♦ Veekindlast kangast istmekatted
♦ Kõlarid - Premium Audio
♦ Kaheksa kõlarit ja eesmine kõrgsageduskõlar
♦ Sisseehitatud LED-suunatulega hõbedased 
   küljepeeglid
♦ "Crosstari stiilielemendid (eesmine ja tagumine 
   põrkeraud / eesmised udutulekaunistused / mustad 
   poritiivakaunistused ja lävepakuliistud)"
♦ Katusereelingud

CROSSTAR

* Apple CarPlayga ühildub ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused 
ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest alla laadima rakenduse Android Auto™. 
Android Auto™-ga ühildub ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest asukohast 
varieeruda. Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
**Välja arvatud Executive varustuses sisalduv pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega.
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TAFFETA WHITE II I

Oleme loonud laia valiku värve, mis sobivad uuele stiilsele 
Jazzile ideaalselt, sealhulgas valitud värvide ja varustustasemete 
kahetooniline viimistlus.* Neid täiendavad kvaliteetsed tekstiilist 

ning tekstiilist ja nahast istmekatted.

JAZZI VÄRVID
PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / KAHEVÄRVILINE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / KAHEVÄRVILINE

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive.
* Näidatud kahetoonilised värvivalikud on saadaval ainult Executive’i varustustasemel.



Uus Jazz Crosstar on saadaval pilkupüüdvates kahe- ja 
ühevärvilistes kujundustes, mille seas on ka eksklusiivne toon Surf 

Blue. Istmed on kaetud mugava ja vastupidava veekindla tekstiiliga, 
mis aitab salongi puhta ja elegantsena hoida, ükskõik kuhu lähed.

JAZZ CROSSTARI 
VÄRVID

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / KAHEVÄRVILINE

SURF BLUE / TWO-TONE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / KAHEVÄRVILINE

Näidatud mudel on Jazz Crosstar 1.5 i-MMD.
Toon Surf Blue ja näidatud kahetoonilised värvivalikud on saadaval ainult Jazz Crosstarile.

TAFFETA WHITE II I

CRYSTAL BLACK PEARL PLATINUM WHITE PEARL / TWO-TONE



MUST
TEKSTIIL

MUST
TEKSTIIL/NAHK

HALL
TEKSTIIL/NAHK

VEEKINDEL
TEKSTIIL

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR ♦

MUST TEKSTIIL HALL TEKSTIIL/NAHKMUST TEKSTIIL/NAHK

SALONGI POLSTER

Kerevärvid ja polstrikombinatsioonid on varustustasemetel erinevad. Lisateabe saamiseks pöördu kohaliku Honda edasimüüja poole.

37
VEEKINDEL TEKSTIIL



Honda originaaltarvikud on välja töötatud ja ehitatud samade 
rangete standardite järgi nagu iga Hondagi. Polegi vaja muud, 

kui teha enda jaoks õiged valikud.

ISIKUPÄRASTAMINE
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Julge olla ainulaadne ja muuda oma uus Jazz pilkupüüdvaks. Selleks lisa nii sisse- kui ka väljapoole 
maitsekaid värvinüansse, mis täiustavad auto dünaamilist disaini. Paketi sisu: iluvõre kaunistus, 

küljepeeglikatted, värvitoonis Tuscan Orange detailidega küljeliistud, tagumise põrkeraua kaunistus 
ja põrandamatid Elegance. Pakett Functional Fun on saadaval ka valgena.

PAKETT FUNCTIONAL FUN – ORANŽ PAKETT ROBUST

PAKETT FUNCTIONAL FINESSE

Täiusta oma Crosstari ja lisa linnamaasturi stiilis alumised kaunistused, mis rõhutavad auto 
aktiivsele eluviisile loodud disaini. Paketi sisu: eesmine ja tagumine alumine kaunistus.

Muuda oma uus Jazz stiilsel moel pilkupüüdvaks ja lisa nii sisse- kui ka väljapoole esmaklassilised hõbedased detailid, 
mis täiustavad auto dünaamilist ja elavat disaini. Paketi sisu: iluvõre kaunistus, läikivad mustad värvitoonis Matte Silver 

detailidega küljeliistud, tagumise põrkeraua kaunistus ja kokkusobivad põrandamatid Elegance.
Paketti Functional Finesse ei kuulu hõbedased küljepeeglikatted, kuid need on saadaval valikulise lisavarustusena.

Pildil on näha lisavarustusse kuuluvad 16-tollised JA1601 valuveljed.

Pildil on näha lisavarustusse kuuluvad 16-tollised JA1601 valuveljed.
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LÄVEPAKULIISTUD

Lävepakuliistud lisavad autole isikupära 
ning kaitsevad lävepakke täkete ja 

kriimustuste eest. Roostevabast terasest 
liistudel on pilkupüüdev graveeritud Jazzi 

logo. Üks komplekt sisaldab: kaht eesmist 
lävepakuliistu.

TAGALUUGI RIHM

Tagaluugi rihm on asendamatu tarvik, 
mis teeb pakiruumi avamise palju 

lihtsamaks.

VALGUSTUSEGA LÄVEPAKULIISTUD

Valgustusega lävepakuliistud on valmistatud 
harjatud roostevabast terasest ja neil on 

valgustatud Jazzi logo. Need näevad head välja 
ning kaitsevad samal ajal lävepakke ka täkete ja 

kriimustuste eest.  
Üks komplekt sisaldab: kaht eesmist 

lävepakuliistu.

KESKKONSOOLI VALGUSTUS

Keskkonsooli valgustus süttib, kui keerad 
uksed lukust lahti või avad need. See annab 

keskkonsooli alale pehme valge valguse.

UKSEVALGUSTUS

Uksevalgustus süttib, kui süüde sisse 
lülitada. Valgustus paigaldatakse 

uksekäepidemete ja uksetaskute külge 
ning see kiirgab jahedas toonis ja 

rahustavat valget valgust.

EESMISED JA TAGUMISED KUMMIMATID

Eesmised ja tagumised kõrgendatud äärtega 
kummimatid kaitsevad eesmist ja tagumist 
jalaruumi. Need on valmistatud tugevast ja 

kergesti puhastatavast materjalist ning neid on 
täiendatud Jazzi logoga.  

Üks komplekt sisaldab: eesmised ja 
tagumised kummimatid.

PAKETT ILLUMINATION

Pakett Illumination sisaldab kombinatsiooni 
tuledest, mis loovad auto salongis 

mõnusa õhustiku. Paketi sisu: eesmine 
jalaruumi valge valgustus, valgustusega 

lävepakuliistud, uksevalgustus.

PAKETT CONVENIENCE

Pakett Convenience sisaldab stiilse 
kujundusega lisatarvikuid, mis kaitsevad 

autot kriimustuste, pori ja liiva eest. 
Paketi sisu: kokkupandav pakiruumi 

matt, eesmised ja tagumised kummimatid, 
lävepakuliistud ja tagaluugi rihm.

KOKKUPANDAV PAKIRUUMI MATT

Uus kokkupandav pakiruumi matt kaitseb 
pakiruumi ja laadimispinda, kui istmed on 
alla kokku klapitud. Matt on kriimustuste 

vältimiseks painduv.

EESMINE JALARUUMI VALGE VALGUSTUS

Eesmine jalaruumi valgustus süttib, kui auto 
lukust lahti keerata või uksed avada. See annab 
auto salongile pehme ja jahedas toonis kuma.
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Kui vead sageli pagasit või erivarustust, aitab Cargo pakett seda korras ja 
kindlalt paigal hoida. Paketi sisu: pakiruumi organisaator, pakiruumi LED-tuli, 

tagumise põrkeraua kaitseplaat ja pakiruumi laadimisava kaitseliistud.

PAKETT CARGO

x2

KATUSERAAM

Suurenda auto kandevõimet tugeva katuseraamiga. Sellel on neli 
lukku ja maksimaalne kandevõime on 30 kg või üks jalgratas.

 BICYCLE CARRIER*

Võta jalgratas endaga kõikjale kaasa. Selleks lisa katusele 
vargusvastase lukustusega jalgrattahoidik ja metallraam. Easy Fit 

pakub ava, mis hoiab jalgratta püstises asendis, nii et käed jäävad selle 
turvaliseks kinnitamiseks vabaks. Jalgratta maksimaalne kaal: 20 kg.

* Võimalik on vedada kuni kaht jalgratast, kuid ainult koos Crosstari risttaladega.

SUUSA- JA LUMELAUAHOIDIK

Kergesti kasutatav suusahoidik ühele või kahele paarile suuskadele 
(olenevalt suuskade suurusest) või ühele lumelauale. Suusad 

või lumelaud kinnitatakse turvaliselt kahe kummist varva vahele, 
mis kaitsevad varustust ja mida saab kergesti ilma tööriistadeta 

paigaldada. Komplekti kuulub lukustus ja komplekt kaalub 3,6 kg.

THULE KATUSEBOKS 410 L

Vastupidav veekindel Honda poolt heaks kiidetud Thule boks 
annab 410 liitrit täiendavat hoiuruumi. Sellel on lihtsa paigalduse 

tagamiseks PowerClick-süsteem, vargusvastane lukk ja kahepoolne 
avamine. Mõõtmed on järgmised: pikkus 175 cm, laius 86 cm ja 

kõrgus 46 cm.
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16-TOLLISED JA1601 VALUVELJED

16-tollistel JA1601 velgedel on läikiva ja läbipaistva 
kattega teemantlõikega A-pind ja toonis 

Gunpowder Black avad.

15-TOLLISED JA1505 VALUVELJED

15-tollistel JA1505 velgedel on läikiva ja 
läbipaistva kattega teemantlõikega A-pind ja 

toonis Gunpowder Black avad.

ESIKLAASI KATE

Esiklaasi kate kaitseb peegleid ja eesmisi küljeaknaid 
raskete ilmastikuolude korral, kui auto seisab väljas. 

Sellel on Jazzi logo.

TAGALUUGI SPOILER

Kui soovid jõulisemat ilmet, on Honda originaalspoiler just see, mida vajad. Meie spoilerid on 
spetsiaalselt välja töötatud, et need sobiks igale mudelile, ning Honda põhjaliku katsetamise 

läbivad ainult parima kvaliteediga lisaseadmed. Lisaks on see elegantne spoiler täielikult 
auto kerega ühendatud ja on saadaval kõikides värvides.

PÕRANDAMATID ELEGANCE

Elegantsed ja mugavad nubukpalistusega ning 
tikitud Jazzi embleemiga matid on vastupidavad.              

Üks komplekt sisaldab: eesmisi ja tagumisi matte.

PARKIMISKAAMERA*

Parkimiskaameraga tagurdad ohutult ja enesekindlalt. See 
kuvab navigatsiooniekraanil täieliku tahavaate, nii et tead 

alati, mis selja taga toimub. 
Komplekt sisaldab: parkimiskaamerat ja kinnitust.

* See lisatarvik on saadaval ainult Comforti ja Elegance’i varustustasemele, kuna on 
Executive’i ja Crosstari standardvarustuses.47 48



Mootor

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Töömaht  1498  1498 1498 1498

Heitmete standard EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

Kütus Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin

Kiirusomadused
Võimsus (kW/pmin) 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400

Võimsus (hj/pmin) 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400

Max väändemoment (Nm/pmin) 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000

Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj) 80 [109] 80 [109] 80 [109] 80 [109]

Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm) 253 253 253 253

Kiirendus 0-100km/h 9.4 9.4 9.5 9.9

Max kiirus 175 175 175 173

Kütusekulu ja heitmed (CO2) (WLTP)†
Madal - l/100km 3.5 3.5 3.7 3.9

Kõrge - l/100km 3.9 3.9 3.9 4.1

Kombineeritud  - l/100km 4.5 4.5 4.6 4.8

Heitmed CO2 (g/km) 79-132 79-132 83-134 87-143

Kütusekulu ja heitmed (CO2) (NEDC)†
Linnas  (l/100km) 2.4 2.4 2.5 2.7

Maanteel  (l/100km) 4.3 4.3 4.3 4.6

Kombineeritud (l/100km) 3.6 3.6 3.7 3.9

Heitmed CO2 (g/km) 55-98 55-98 57-99 61-105

Mõõdud

Pikkus (mm) 4044 4044 4044 4090

Laius (mm) 1694 1694 1694 1725

Laius (koos küljepeeglitega) (mm) 1966 1966 1966 1966

Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm) 1526 1526 1526 1556

Teljevahe (mm) 2517 2517 2517 2520

Rööbe ees (mm) 1487 1487 1487 1498

Rööbe taga (mm) 1474 1474 1474 1485

Kliirens ( juhiga) (mm) 136 136 136 152

Pöörderaadius kere nurgast (m) 10.1 10.1 10.1 10.1

Rooliratta pöördeid 2.51 2.51 2.35 2.63

Istekohti 5 5 5 5

Mahud

Pakiruumi maht (aknani laetud) (l) 304 304 304 298

Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)  844 844 844 838

Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l) 1205 1205 1205 1199

Kütusepaagi maht (l) 40 40 40 40

Kaalud
Tühimass (kg) 1300 1304 1304 1325

Max lubatud täismass (kg) 1710 1710 1710 1710

Maksimaalne lubatud teljekorrmus - ees/taga (kg) 946/784 946/784 946/784 946/784

Katuse max lubatud koormus (kg) 35 35 35 50

Ohutus

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi ♦ ♦ ♦ ♦

Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega ♦ ♦ ♦ ♦

Külgmised turvapadjad ♦ ♦ ♦ ♦

Külgmised turvakardinad ♦ ♦ ♦ ♦

Keskmine külgturvapadi ♦ ♦ ♦ ♦

Juhi põlvede turvapadi ♦ ♦ ♦ ♦

ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) ♦ ♦ ♦ ♦

Pidurdusabi (BA) ♦ ♦ ♦ ♦

Stabiilsuskontroll (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Lukustuva rulliga eesmised turvavööd ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFIX turvatooli kinnituskohad ♦ ♦ ♦ ♦

Hädapidurduse signaaltuled ♦ ♦ ♦ ♦

Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem ♦ ♦ ♦ ♦

Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav 
pidurdussüsteem (CMBS) ♦ ♦ ♦ ♦

Otsekokkupõrke hoiatus ♦ ♦ ♦ ♦

Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) ♦ ♦ ♦ ♦

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus ♦ ♦ ♦ ♦

Teelt väljakaldumise hoiatus ♦ ♦ ♦ ♦

Reguleeritav kiiruspiirik ♦ ♦ ♦ ♦

Nutikas kiiruspiirik ♦ ♦ ♦ ♦

Liiklusmärkide tuvastus ♦ ♦ ♦ ♦

Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem ♦ ♦ ♦ ♦

Pimeda ala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega - - ♦ -

Turvalisus
Muutuva koodiga immobilaiser ♦ ♦ ♦ ♦

Alarmsüsteem - ♦ ♦ ♦

Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt ♦ ♦ ♦ ♦

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem - - ♦ ♦

Pakiruumi kate ♦ ♦ ♦ ♦

Salong
Tekstiilpolster ♦ - - -

Nahk/tekstiilpolster - ♦ ♦ -

Tekstiil/ vetthülgav - - - ♦

Sisepaneelid - plastist ♦ - - -

Sisepaneelid - pehme kunstnahk - ♦ ♦ -

Sisepaneelid - pehme tekstiil - - - ♦

Värvitud uste käepidemed salongis ♦ - - -

Matt kroom uste käepidemed salongis - ♦ ♦ ♦

Nahkkattega rool - - ♦ ♦

Nahast käigukangi nupp - - ♦ ♦

Funktsioonid ja tehnoloogiad
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode) ♦ ♦ ♦ ♦

HSA kaldtee stardi abi ♦ ♦ ♦ ♦

Muutuva ülekandega elektriline roolivõimendi ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga ♦ ♦ ♦ ♦

Stop / Start süsteem ♦ ♦ ♦ ♦

Multifunktsionaalne näidik (MID) ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standardvarustuses – Pole saadaval
† F Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust. Honda Jazz on läbinud uue WLTP CO2 ja 
kütusekulu katsetsükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151. WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites. NEDC (endine katserežiim) ja WLTP vahelise üleminekuperioodi 
jooksul jäävad komisjoni määruse (EL) 2017/1153 kohaselt kättesaadavaks CO2 ja kütusekulu NEDC väärtused.
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♦ Standardvarustuses  – Pole saadaval
*Automaatne aknafunktsioon on saadaval ainult ees juhipoolsel aknal.
†Kahevärvilised musta katusega värvivariandid on saadaval ainult mudelitele Executive ja Crosstar.
∆Apple CarPlayga ühildub ainult iPhone 5 või uuemad telefonid operatsioonisüsteemiga iOS 8.4 või uuem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla ning võivad muutuda. Android 
Auto™ kasutamiseks peate Google Play™ poest nutitelefoni laadima rakenduse Android Auto™. Android Auto™-ga ühildub ainult Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto™ saadavus võib muutuda ja olenevalt geograafilisest 
asukohast varieeruda. Apple CarPlay on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Mugavusvarustus

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC) ♦ ♦ ♦ ♦

Konditsioneer ♦ ♦ ♦ ♦

Muudetava tundlikkusega vihmaandur ♦ ♦ ♦ ♦

Tagurdamiskaamera - - ♦ ♦

Parkimisandurid - ♦ ♦ ♦

Elektrilised aknad ees ja taga ♦* ♦* ♦ ♦

Elektrilised aknad (Võtmel sisalduvad funktsioonid) - - ♦ ♦

Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool ♦ ♦ ♦ ♦

Soojendusega elektrilised küljepeeglid ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid ♦ ♦ ♦ ♦

Võtmelt kaugjuhitavad elektriliselt
kokkuklapitavad küljepeeglid ♦ ♦ ♦ ♦

Päikesesirmid peeglitega ♦ ♦ ♦ ♦

12 V pistiku asukoht ees ♦ ♦ ♦ ♦

Juhiistme kõrguse regulaator ♦ ♦ ♦ ♦

Juhi ja kaasreisija käetugi ♦ ♦ ♦ ♦

Kaasreisijaistme seljatoe tasku ♦ ♦ ♦ ♦

Juhiistme seljatoe tasku - ♦ ♦ ♦

Kolmeastmelised esiistmete soojendused ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Salongi valgustused ♦ ♦ ♦ ♦

Kaardilugemislambid ees ♦ ♦ ♦ ♦

Aegreleega salongivalgustus ♦ ♦ ♦ ♦

Pakiruumi valgustus ♦ ♦ ♦ ♦

Audio ja ühendused
Audiosüsteem 5" ekraaniga ♦ - - -

Honda CONNECT (9-tolline puuteekraan, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay® ja Android Auto™)∆ - ♦ - -

Honda CONNECT koos Garmin 
navigatsioonisüsteemiga (9-tolline puuteekraan, 
AM/FM/DAB, Apple CarPlay® ja Android Auto™)∆

- - ♦ ♦

1x USB ühendusi ees ♦ - - -

2x USB ühendusi ees - ♦ ♦ ♦

2x USB ühendusi taga - - ♦ ♦

4 kõlarit ♦ ♦ ♦

Premium Audio - 8 kõlarit - - - ♦

Subwoofer - - - ♦

Roolilt juhitav audiosüsteem ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth handsfree telefonisüsteem ♦ ♦ ♦ ♦

Eksteriöör

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Haiuimekujuline katuseantenn ♦ ♦ ♦ ♦

Crystal Black Pearl katus (kahe tooniga kerevärv) - - ♦† ♦†

Kerevärvi uksekäepidemed ♦ ♦ ♦ ♦

Kerevärvi küljepeeglid ♦ ♦ - -

Kroomitud küljepeeglid - - ♦ -

Hõbedast värvi küljepeeglid - - - ♦

Crosstar kere välisdetailid - - - ♦

Katusereelingud - - - ♦

Tagumised toonklaasid - - ♦ ♦

e:HEV embleem ♦ ♦ ♦ ♦

Välisvalgustus
Esitulede lahendus LED ♦ ♦ ♦ ♦

Aktiivsed kaugtuled (HSS) ♦ ♦ ♦ ♦

Automaatsed päevasõidutuled ♦ ♦ ♦ ♦

LED esimesed udutuled - - ♦ ♦

LED päevasõidu tuled (esimesed) ♦ ♦ ♦ ♦

Rattad
15" terasvelg ♦ - - -

15" valuveljed - ♦ - -

16" valuveljed - - ♦ ♦

Rehvimõõt 185/60 R15 88H ♦ ♦ - -

Rehvimõõt 185/55 R16 87H - - ♦ -

Rehvimõõt 185/60 R16 86H - - - ♦

Rehviparanduskomplekt ♦ ♦ ♦ ♦
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UUED 
VÄLJAVAATED

Meie eesmärk Hondas on tehnoloogia 
kasulikumaks muuta ja leida viise, 
kuidas maailma parandada. Olime 

esimene autotootja, kes tõi Euroopas 
turule hübriidautod, ning meil on 
elektrifitseerimisega üle 20 aasta 

kogemusi.

Nüüd on meie eesmärk muuta 
kõik tavamudelid 2022. aastaks 
elektriliseks, et tagada suurem 

säästlikkus, väiksemad heitkogused ja 
puhtam keskkond.

Uhiuus täiselektriline Honda e on selle 
põneva teekonna järgmine samm 

tänu ainulaadsele kombinatsioonile 
dünaamilistest sõiduomadustest, 

suuremast mugavusest ja tipptasemel 
tehnoloogiast. Laadimine on kiire, 

usaldusväärne ja lihtne tänu Honda 
laadijale, mille saab kergesti koju või 

kontorisse paigaldada.

Tere tulemast järgmisesse põlvkonda.

Näidatud mudel on Honda e Advance toonis Platinum White Pearl.54



Näidatud mudelid on kahevärviline Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar toonides Surf 
Blue ja Crystal Black Pearl ning 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl.


