PLNÝ
ŽIVOTA
Nový model Jazz ponúka nekonečné
možnosti – počnúc najväčším
priestorom vo svojej triede
a všestrannosťou a končiac jeho
kompaktným štýlom a moderným
dizajnom. Našou vášňou je vytvárať
vozidlá, ktoré uľahčujú život, preto
sme ho ešte vylepšili, aby ste sa naňho
mohli v každom ohľade spoľahnúť –
nech už váš život napĺňa čokoľvek,
Jazz je vždy pripravený na každú výzvu.
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KOMFORT A POHODLIE 10-15
TECHNOLÓGIE 16-17
VÝKON 18-19
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Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v perleťovej farbe White Orchid
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.
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DYNAMICKY
ODLIŠNÝ
Nový Jazz Dynamic je naším najšportovejším modelom radu Jazz
všetkých čias. Pýši sa jedinečnými dizajnovými prvkami vrátane
lesklých čiernych kolies z ľahkých zliatin, čiernych spätných
zrkadiel a aerodynamického spojlera batožinového priestoru.
Je vybavený novým benzínovým motorom 1.5 i-VTEC, ktorý mu
poskytuje výkon, ktorý od jeho vzhľadu jednoducho očakávate.
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Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v perleťovej farbe White Orchid
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

KOMPAKTNÝ A
INTELIGENTNÝ
Svieži moderný dizajn modelu Jazz obsahuje
množstvo inteligentne riešeného priestoru –
ponúka jedinečnú praktickosť a všestrannosť
v kombinácii s bezkonkurenčným štýlom
a jedinečným vzhľadom.
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Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance vo farbe Milano Red
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

STVORENÝ
PRE RADOSŤ
Každý prvok nového modelu Jazz bol
vytvorený tak, aby prinášal pôžitok
z jazdy. Toto auto je kombináciou ľahkého,
agilného ovládania a nového dizajnu
karosérie, ktorý nielenže vyzerá úchvatne,
ale aj zlepšuje jeho aerodynamické
vlastnosti.
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Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance vo farbe Milano Red
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

ŠTÝL VYCHÁDZA
ZVNÚTRA
Nielenže sme strávili množstvo času vývojom kokpitu,
ktorý je štýlový a vyniká špičkovými materiálmi a novým
čalúnením, ale dokázali sme zachovať aj jeho neuveriteľne
praktický charakter. Vďaka inteligentnému dizajnu
a najväčšiemu úložnému priestoru vo svojej triede pohodlne
naložíte všetko, čo potrebujete.

Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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ČARO
PRAKTICKOSTI
Váš život sa neustále mení a rovnako to
dokáže aj nová Honda Jazz.
Naše intuitívne sedadlá Magic Seats
ponúkajú všestrannosť práve vtedy,
keď ju potrebujete. Či už ste sa vydali
nakúpiť náradie do dielne alebo v sobotu
poobede vyrážate za dobrodružstvom
na bicykli, model Jazz sa vám prispôsobí.
Zadné sedadlá jediným pohybom
zdvihnete alebo sklopíte na podlahu,
pričom pomer sklápania v pomere 60:40
ešte viac rozširuje možné kombinácie
pre dynamicky sa meniace nároky vášho
životného štýlu.
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Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

PRAKTICKÝ
PRIESTOR
Malé automobily sú známe svojou
perfektnou ovládateľnosťou a agilitou,
no len zriedka sa vyznačujú vysokou
mierou účelnosti.
Nová Honda Jazz však ponúka všetko.
Spolu s príjemným zážitkom zo svižnej
jazdy prináša najväčší priestor vo svojej
triede plný skrytých priečinkov a šikovných
úložných riešení všade, kam sa pozriete.
Jazz sa zároveň môže pochváliť obrovským
1 314-litrovým batožinovým priestorom*,
ktorý je inteligentne navrhnutý tak, aby sa
prispôsobil vašim potrebám. Po sklopení
zadných sedadiel sa zväčší natoľko,
že pojme čokoľvek od kufrov a surfov
až po nový televízor či konferenčný stolík.
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*Údaj zodpovedá maximálnemu objemu batožinového priestoru – zadné sedadlá sklopené,
náklad po strechu (v litroch, metóda VDA). Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

V KONTAKTE S VAŠÍM SVETOM
Jazz disponuje 7-palcovým multimediálnym systémom Honda CONNECT*, vďaka ktorému budete vždy
v spojení so všetkým, čo máte v živote radi – napríklad s hudbou a priateľmi,
a to pomocou jedného centrálneho dotykového displeja.

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA
S VIACERÝMI POHĽADMI†
Zaraďte spiatočku a zadná parkovacia kamera
automaticky ožije na 7-palcovom displeji
s možnosťou širokouhlého zobrazenia
a zobrazenia zhora nadol.

SATELITNÁ NAVIGÁCIA†
S integrovanou satelitnou navigáciou Garmin
jednoducho nájdete svoju trasu a vďaka
aktualizáciám TMC (kanála dopravných správ)
budete vždy na tej najlepšej ceste.

TELEFÓN HANDSFREE
S ROZHRANÍM BLUETOOTH Δ†
Na prístup ku všetkým kontaktom vo svojom
mobilnom telefóne je k dispozícii intuitívna
dotyková obrazovka.

AHA†
Aplikácia Aha vám umožňuje pripojiť
sa k internetovému rádiu, získať prístup
k vášmu účtu na sociálnych sieťach Facebook™
a Twitter™ či nájsť reštaurácie a hotely v okolí.

*Systém Honda CONNECT je k dispozícii len pre výbavy Elegance, Dynamic a Comfort. Pripojenie pre aplikáciu Aha™ (vrátane internetového rádia) a pre surfovanie po internete využíva
internetové pripojenie zdieľané cez rozhranie Wi-Fi alebo mobilný smerovač Wi-Fi. Za používanie aplikácii v systéme Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využívanie
údajov a roaming. Odporúčame, aby ste si pozreli paušálny balík služieb pre mobilný telefón. Funkciu surfovania po internete je možné používať, len keď vozidlo stojí.
† Informácie o výbavách, ktoré sú vybavené týmito funkciami, nájdete v technických údajoch na stranách 46 – 48. Zobrazený model je Jazz Elegance.
Δ Kompatibilita s rôznymi telefónmi sa môže líšiť.
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SKUTOČNÝ VÝKON
Nový športový Jazz Dynamic je vybavený výkonným
benzínovým motorom 1.5 i-VTEC, ktorý poskytuje
pôsobivý výkon 130 koní.

športové páčky radenia pod volantom
a zabezpečuje vždy optimálny výkon. Výsledkom
je plynulá a pohodlná jazda bez kompromisov.

Výbavy Elegance, Comfort a Trend sú k dispozícii
s naším mimoriadne efektívnym benzínovým
motorom 1.3 i-VTEC, ktorý disponuje výkonom
až 102 koní. Pri obidvoch motoroch máte na výber
6-stupňovú manuálnu prevodovku alebo našu
automatickú kontinuálne variabilnú prevodovku
(CVT). Naša 7-stupňová technológia CVT obsahuje

Účinnosť ešte umocňuje systém start-stop. Táto
technológia vypne motor pri zastavení vozidla
a automaticky ho znova naštartuje, keď stlačíte
spojkový pedál respektíve uvoľníte brzdu. Mohlo
by sa zdať, že ide iba o drobnú úsporu, no tá
v dlhodobom horizonte prinesie zásadný rozdiel.

Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v perleťovej farbe White Orchid
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.
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DOKONALÁ POHODA
V spoločnosti Honda nám mimoriadne záleží
na tom, aby sme na cestách ľuďom zaručili
bezpečnosť.

pred vozidlom a poskytuje zvukovú a vizuálnu
výstrahu pred hroziacou čelnou zrážkou. Ak
nezareagujete a hrozí nehoda, systém automaticky
núdzovo zabrzdí, aby čo najviac znížil rýchlosť.
Za určitých okolností dokáže nárazu zabrániť
úplne.

Sme presvedčení, že najlepší spôsob, ako sa
vyhnúť zrážke, je byť vždy o krok vpredu. Preto
sme zaviedli technológie pokročilého systému
podpory riadenia, ktoré slúžia ako ďalšie
zmysly pre vodiča a ak je to potrebné, vysielajú
upozornenia alebo priamo reagujú.

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu* vás
varuje, ak Jazz opustí jazdný pruh bez znamenia
o smere jazdy a inteligentné upozornenie na
nebezpečenstvo kolízie zase sleduje priestor
pred autom a pomáha predísť nehodám.

Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30 km/h), ktorý je štandardným prvkom
všetkých výbav, napríklad monitoruje premávku

INTELIGENTNÝ OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI*

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE
DIAĽKOVÝCH SVETIEL*

Dômyselne kombinuje nastaviteľný obmedzovač
rýchlosti so systémom rozpoznávania dopravných
značiek, vďaka čomu dokáže automaticky
nastaviť rýchlosť zistenú systémom rozpoznávania
dopravných značiek.

Podporný systém diaľkových svetiel vyhodnocuje
jazdné podmienky okolo vás a automaticky prepína
medzi diaľkovými a stretávacími svetlami.
SYSTÉM PRE AKTÍVNE BRZDENIE V
MESTSKEJ PREMÁVKE (do 30 km/h)

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA
DOPRAVNÝCH ZNAČIEK*
Systém rozpoznávania dopravných značiek identifikuje dopravné značky a tieto informácie vám odovzdáva
prostredníctvom displeja. Naraz je možné zobraziť
dve značky.
UPOZORNENIE NA VYBOČENIE
Z JAZDNÉHO PRUHU*

1: Aby ste počas jazdy v meste rýchlosťou
5 – 32 km/h mali čo najvyššiu šancu predísť kolízii,
tento systém dokáže monitorovať vzdialenosť
medzi vaším vozidlom a vozidlom pred vami.

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
rozpoznáva počas jazdy značenie na ceste a ak
sa vozidlo vychýli z aktuálneho pruhu bez aktivácie
ukazovateľa smeru, systém vás upozorní zvukovou
aj vizuálnou výstrahou.

2: Ak sa budete aj naďalej približovať k zistenému
vozidlu, Jazz vydá zvukovú a vizuálnu výstrahu
na displeji i-MID.

UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO
KOLÍZIE*
Ak predná kamera zachytí vozidlo pred vami,
systém vás upozorní na čelnú kolíziu, čím vám
umožní vykonať potrebné kroky.

3: Pokiaľ stále nereagujete a hrozí kolízia, mestský
núdzový brzdový asistent dokáže automaticky
núdzovo zabrzdiť, aby čo najviac znížil rýchlosť.
Pri dobrých jazdných podmienkach dokáže kolízii
zabrániť úplne.
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*K dispozícii pre výbavy Dynamic, Elegance a Comfort.
Informácie výbavách, ktoré sú vybavené týmito funkciami,
nájdete v technických údajoch na stranách 46 – 48.
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STVORENÝ PRE VAŠU
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť vašich spolujazdcov, iných účastníkov
cestnej premávky a chodcov bola pre nás vždy
základnou konštrukčnou požiadavkou. Preto sme nový
Jazz vybavili mnohými technickými vylepšeniami,
z ktorých väčšina patrí do štandardnej výbavy
tohto modelu.
STABILIZAČNÝ SYSTÉM
Nezávisle monitoruje všetky štyri kolesá a vypočítava
tak presné množstvo sily či brzdnej energie, ktoré sú
potrebné na získanie kontroly nad vozidlom v prípade
straty trakcie. Na šmykľavých povrchoch tento systém
reguluje krútiaci moment motora a brzdnú silu vyvíjanú
na každé koleso, pričom zníži rýchlosť vozidla tak, aby
sa zabezpečila bezpečná a plynulá jazda.
AIRBAG SRS VODIČA A SPOLUJAZDCA
Pre maximálnu ochranu používajú predné airbagy
dvojstupňový systém nafukovania, ktoré umožňujú
prispôsobenie načasovania a sily rozvinutia airbagu
v závislosti od závažnosti nárazu. Bočné hlavové
airbagy chránia vodiča a spolujazdcov vpredu aj vzadu
v prípade bočného nárazu a spolupracujú s 3-bodovými
bezpečnostnými pásmi.
ASISTENT PRE ROZJAZD DO KOPCA
Asistent rozjazdu do kopca predchádza posunu vzad
pri rozbehu do svahu. Po uvoľnení brzdového pedála
zostane vozidlo stáť na mieste ešte 1,5 sekundy.
BRZDOVÝ ASISTENT
Brzdový asistent Honda je navrhnutý tak, aby
v núdzovej situácii vyvinul v brzdovej sústave plný
tlak. To sa dosahuje tým, že systém „vypozoruje“
váš normálny štýl brzdenia, takže keď rozpozná
abnormálne prudké brzdenie, zabezpečí aktiváciu
maximálneho brzdného účinku.
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Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance vo farbe Milano Red
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

VÁŠ JAZZ

Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v perleťovej farbe White Orchid
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.
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DYNAMIC
♦ SRS airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie
♦ Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách
♦ Protiblokovací brzdový systém (ABS)
♦ Rozdeľovač brzdnej sily
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizačný systém
♦ Asistent pre rozjazd do kopca
♦ Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá)
♦ Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
♦ Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30 km/h)
♦ Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
♦ Systém rozpoznávania dopravných značiek
♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
♦ Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
♦ Imobilizér
♦ Kryt batožinového priestoru
♦ Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie
♦ Textilný interiér
♦ Kožený volant a hlavica radiacej páky
s oranžovým prešívaním
♦ Multifunkčný displej
♦ Svetelný indikátor radenia
♦ Elektrický posilňovač riadenia
♦ Systém start-stop
♦ Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou)
♦ Manuálna klimatizácia
♦ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
♦ Automatické stierače s dažďovým senzorom
♦ Automatické spínanie svetiel pri zotmení

Motor 1.5 i-VTEC s výkonom 130 koní
6-stupňová manuálna prevodovka
7-stupňová automatická prevodovka (CVT)
♦ Parkovacie senzory vpredu a vzadu
♦ Predné a zadné elektricky ovládané okná
♦ Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
♦ Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
♦ Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
♦ Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
♦ Vyhrievané predné sedadlá
♦ Sklápateľné zadné sedadlá
♦ Flexibilné sedadlá Magic Seats
♦ Honda CONNECT (7" displej s dotykovou obrazovkou
s tunerom AM/FM, internetovým rádiom, integráciou
aplikácie Aha™* a surfovaním po internete*)
♦ 2x konektor USB/konektor HDMI†
♦ 6 reproduktorov
♦ Telefón hands-free s rozhraním Bluetooth™ Δ
♦ Čierne bočné spätné zrkadlá
♦ Predný a zadný nárazník Dynamic s červenými detailami
♦ Spojler dverí batožinového priestoru
♦ LED svetlomety s integrovanými LED svetlami
pre denné svietenie
♦ Automatické prepínanie diaľkových svetiel
♦ Predné hmlové svetlá
♦ Tretie brzdové svetlo LED
♦ Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
♦ 16" kolesá z ľahkých zliatin (Berlina Black)
Doplnková výbava:
♦ Honda CONNECT s navigáciou Garmin, prehrávačom
CD a digitálnym rádiom DAB.

* Pripojenie pre aplikáciu Aha™ (vrátane internetového rádia) a na surfovanie na internete prebieha prostredníctvom zdieľania internetového pripojenia WiFi alebo mobilného smerovača WiFi.
Za používanie aplikácii v systéme Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využívanie údajov a roaming. Odporúčame, aby ste si skontrolovali paušálny balík služieb pre mobilný telefón.
Funkciu surfovania na internete je možné používať, len keď vozidlo stojí.
† Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB flash. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audiosystéme fungovať.
Δ Zoznam kompatibilných telefónov Bluetooth™, postupov párovania a kompatibilných špeciálnych funkcií vám poskytne predajca.
Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 46 – 48. Zobrazený model je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v perleťovej farbe White Orchid
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

ELEGANCE
♦ SRS airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie
♦ Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách
♦ Protiblokovací brzdový systém (ABS)
♦ Rozdeľovač brzdnej sily
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizačný systém
♦ Asistent pre rozjazd do kopca
♦ Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá)
♦ Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
♦ Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30 km/h)
♦ Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
♦ Systém rozpoznávania dopravných značiek
♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
♦ Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
♦ Imobilizér
♦ Alarm
♦ Kryt batožinového priestoru
♦ Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start)
♦ Textilný interiér
♦ Kožený multifunkčný volant a kožená hlavica radiacej páky
♦ Multifunkčný displej
♦ Svetelný indikátor radenia
♦ Elektrický posilňovač riadenia
♦ Systém start-stop
♦ Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou)
♦ Automatická klimatizácia
♦ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
♦ Automatické stierače s dažďovým senzorom

Motor 1.3 i-VTEC s výkonom 102 koní
6-stupňová manuálna prevodovka
7-stupňová automatická prevodovka (CVT)
♦ Automatické spínanie svetiel pri zotmení
♦ Parkovacie senzory vpredu a vzadu
♦ Zadná parkovacia kamera
♦ Predné a zadné elektricky ovládané okná
♦ Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
♦ Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
♦ Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
♦ Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
♦ Vyhrievané predné sedadlá
♦ Sklápateľné zadné sedadlá
♦ Flexibilné sedadlá Magic Seats
♦ Honda CONNECT (7" displej s dotykovou obrazovkou
s tunerom AM/FM, internetovým rádiom, integráciou
aplikácie Aha™* a surfovaním po internete*)
♦ 2x konektor USB/konektor HDMI†
♦ 6 reproduktorov
♦ Telefón hands-free s rozhraním Bluetooth™ Δ
♦ Tmavé bočné a zadné sklá
♦ Spätné zrkadlá vo farbe karosérie
♦ LED svetlomety
♦ Automatické prepínanie diaľkových svetiel
♦ Predné hmlové svetlá
♦ Tretie brzdové svetlo LED
♦ Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
♦ 16" kolesá z ľahkých zliatin
Doplnková výbava:
♦ Honda CONNECT s navigáciou Garmin, prehrávačom
CD a digitálnym rádiom DAB.

* Pripojenie pre aplikáciu Aha™ (vrátane internetového rádia) a na surfovanie na internete prebieha prostredníctvom zdieľania internetového pripojenia WiFi alebo mobilného smerovača WiFi.
Za používanie aplikácii v systéme Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využívanie údajov a roaming. Odporúčame, aby ste si skontrolovali paušálny balík služieb pre mobilný
telefón. Funkciu surfovania na internete je možné používať, len keď vozidlo stojí.
† Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB flash. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audiosystéme fungovať.
Δ Zoznam kompatibilných telefónov Bluetooth™, postupov párovania a kompatibilných špeciálnych funkcií vám poskytne predajca.
Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 46 – 48. Zobrazený model je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Zobrazený je model Jazz 1.3 Elegance vo farbe Milano Red
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

COMFORT
♦ SRS airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie
♦ Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách
♦ Protiblokovací brzdový systém (ABS)
♦ Rozdeľovač brzdnej sily
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizačný systém
♦ Asistent pre rozjazd do kopca
♦ Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá)
♦ Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
♦ Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30 km/h)
♦ Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
♦ Systém rozpoznávania dopravných značiek
♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
♦ Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
♦ Imobilizér
♦ Kryt batožinového priestoru
♦ Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie
♦ Textilný interiér
♦ Multifunkčný displej
♦ Svetelný indikátor radenia
♦ Elektrický posilňovač riadenia
♦ Systém start-stop
♦ Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou)
♦ Manuálna klimatizácia
♦ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
♦ Automatické stierače s dažďovým senzorom
♦ Automatické spínanie svetiel pri zotmení

Motor 1.3 i-VTEC s výkonom 102 koní
6-stupňová manuálna prevodovka
7-stupňová automatická prevodovka (CVT)
♦ Parkovacie senzory vpredu a vzadu
♦ Predné a zadné elektricky ovládané okná
♦ Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
♦ Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
♦ Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
♦ Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
♦ Vyhrievané predné sedadlá
♦ Sklápateľné zadné sedadlá
♦ Flexibilné sedadlá Magic Seats
♦ Honda CONNECT (7" displej s dotykovou obrazovkou
s tunerom AM/FM, internetovým rádiom, integráciou
aplikácie Aha™* a surfovaním po internete*)
♦ 2x konektor USB/konektor HDMI†
♦ 4 reproduktory
♦ Telefón hands-free s rozhraním Bluetooth™ Δ
♦ Bočné zrkadlá vo farbe karosérie
♦ Halogénové svetlomety
♦ Automatické prepínanie diaľkových svetiel
♦ Denné svietenie LED
♦ Tretie brzdové svetlo LED
♦ Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
♦ 15" kolesá z ľahkých zliatin
Doplnková výbava:
♦ Honda CONNECT s navigáciou Garmin, prehrávačom
CD a digitálnym rádiom DAB.

* Pripojenie pre aplikáciu Aha™ (vrátane internetového rádia) a pre prehliadanie internetu funguje prostredníctvom zdieľania internetového pripojenia Wi-Fi alebo mobilného smerovača Wi-Fi.
V dôsledku používania systému Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využitie údajov a roaming. Odporúčame, aby ste si pozreli paušálny balík služieb pre mobilný telefón. Funkciu
prehliadania internetu je možné používať, len keď vozidlo stojí.
† Vždy používajte odporúčané pamäťové zariadenie USB flash. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia v tomto audiosystéme fungovať.
Δ Zoznam kompatibilných telefónov Bluetooth™, postupov párovania a kompatibilných špeciálnych funkcií vám poskytne predajca.
Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 46 – 48. Zobrazený model je Jazz 1.3 i-VTEC Comfort.
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Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Comfort v metalickej farbe Skyride Blue
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

TREND
♦ SRS airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie
♦ Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách
♦ Protiblokovací brzdový systém (ABS)
♦ Rozdeľovač brzdnej sily
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizačný systém
♦ Asistent pre rozjazd do kopca
♦ Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá)
♦ Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
♦ Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách
♦ Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke
(do 30 km/h)
♦ Imobilizér
♦ Kryt batožinového priestoru
♦ Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie
♦ Textilný interiér
♦ Multifunkčný displej
♦ Svetelný indikátor radenia
♦ Elektrický posilňovač riadenia
♦ Systém start-stop
♦ Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou)
♦ Manuálna klimatizácia
♦ Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
♦ Automatické stierače s dažďovým senzorom
♦ Automatické spínanie svetiel pri zotmení
♦ Predné a zadné elektricky ovládané okná
♦ Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
♦ Elektricky nastaviteľné bočné zrkadlá

Motor 1.3 i-VTEC s výkonom 102 koní
6-stupňová manuálna prevodovka
7-stupňová automatická prevodovka (CVT)
♦ Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
♦ Vyhrievané predné sedadlá
♦ Sklápateľné zadné sedadlá
♦ Flexibilné sedadlá Magic Seats
♦ Rádio s podporou MP3
♦ Konektor vstupu AUX
♦ Konektor vstupu USB (kompatibilný s prehrávačmi iPod)
♦ 4 reproduktory
♦ Ovládanie autorádia na volante
♦ Telefón hands-free s rozhraním Bluetooth™ Δ
♦ Bočné zrkadlá vo farbe karosérie
♦ Halogénové svetlomety
♦ Denné svietenie LED
♦ Tretie brzdové svetlo LED
♦ Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
♦ 15" oceľové kolesá

Δ Zoznam kompatibilných telefónov Bluetooth™, postupov párovania a kompatibilných špeciálnych funkcií vám poskytne predajca.
Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Trend.
Všetky technické údaje o tejto výbave nájdete na stranách 46 – 48.
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Zobrazený model je Jazz 1.3 i-VTEC Trend v metalickej farbe Lunar Silver.

OŽIVTE SVOJ
ŽIVOT FARBAMI

METALICKÁ SKYRIDE BLUE

METALICKÁ LUNAR SILVER

MILANO RED

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

METALICKÁ SHINING GRAY

SUNSET ORANGE

PERLEŤOVÁ WHITE
ORCHID
35

METALICKÁ BRILLIANT SPORTY BLUE

Vytvorili sme paletu farieb, ktoré sa hodia
k vášmu štýlu, pričom každá z nich bola
dôkladne vybraná tak, aby zvýraznila
výrazné línie modelu Jazz.

Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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ČALÚNENIE
INTERIÉRU
Nech si už pre svoj Jazz vyberiete ktorúkoľvek
farbu, naše textilné čalúnenie ju dokonale doplní.

TEXTÍLIA, ČIERNA
A ORANŽOVÁ
DYNAMIC
ELEGANCE
COMFORT
TREND

01 TEXTÍLIA, ČIERNA A ORANŽOVÁ

TEXTÍLIA, ČIERNA
A TMAVOSIVÁ

♦
♦
♦
♦

02 TEXTÍLIA, ČIERNA A TMAVOSIVÁ
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TEXTÍLIA,
ČIERNA

03 TEXTÍLIA, ČIERNA
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ŽIVOT JE PLNÝ MOŽNOSTÍ
Originálne príslušenstvo Honda bolo navrhnuté a vyrobené na základe rovnako prísnych
noriem ako každý diel značky Honda. Je preto odolné, bezpečné a zaručene sadne.
Všetko, čo musíte urobiť vy, je vybrať si možnosti, ktoré vám budú dokonale vyhovovať.

JAZZ X-ROAD
Vstúpte do sveta Jazz X-Road a pripravte sa na zážitok z dobrodružstva. Odvážny terénny vzhľad dodáva
mestskému vozidlu robustný charakter. Obsahuje jedinečné prvky výbavy, ktoré pomáhajú ochrániť
váš Jazz X-Road pred malými nárazmi a škrabancami. Jeho súčasťou sú ozdobné lišty vpredu a vzadu,
dekorácie na blatníkoch kolies, bočné ochranné lišty a podlahové rohože X-Road.
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BALÍK CHROME
Upútajte pozornosť vďaka tomuto štýlovému balíku Chrome. Chrómové doplnky zvýraznia vaše vozidlo
a dodajú mu nádych exkluzivity. Balík obsahuje: prednú ozdobnú lištu, ozdobnú lištu dverí batožinového
priestoru a ozdobné lišty okien.
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BALÍK OSVETLENIA
Balík osvetlenia využíva kombináciu svetiel, ktoré vozidlu dodávajú
sofistikovanejšiu atmosféru. Tento balík obsahuje: biele
osvetlenie priestoru na nohy vpredu a osvetlené prahové lišty.
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STREŠNÝ NOSIČ
Rozšírte možnosti svojho vozidla prostredníctvom silného
a bezpečného strešného nosiča. Maximálna nosnosť strešného nosiča
je 35 kg a jeho súčasťou sú štyri zámky.

KONZOLA S LAKŤOVOU OPIERKOU

ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE

Táto čierna predná konzola s lakťovou opierkou poskytuje pohodlný priestor
na lakte. Má posuvné veko, úložný priestor a funkciu sklápania. Súprava
obsahuje dekoráciu spínača vyhrievania sedadla a prípojku ACC/USB.

S týmto odnímateľným ťažným
zariadením sa o štýlový vzhľad svojho
vozidla nemusíte obávať ani vtedy,
keď plánujete ťahať prívesný vozík.
Jeho maximálna prípustná celková
hmotnosť je 1 000 kg a vertikálny
hmotnostný limit 95 kg.
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ÚLOŽNÝ PRIEČINOK POD KRYTOM
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Inteligentný úložný priečinok vám pomáha bezpečne uložiť
predmety a zvyšuje flexibilitu batožinového priestoru.

15 ZLIATINOVÉ KOLESÁ ORCUS

15 ZLIATINOVÉ KOLESÁ CHARON

15" kolesá Orcus ponúkame celé vo farbe Gunpowder Black
s lesklou povrchovou úpravou

15" kolesá Charon sú vybavené prvkami Rombo Silver
a diamantom rezaným povrchom s lesklou povrchovou
úpravou.
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SPOJLER DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

PRAHOVÉ LIŠTY

Dodajte zadnej časti vášho modelu Jazz mimoriadny športový
nádych vďaka tomuto elegantnému a farebne zladenému
spojleru dverí batožinového priestoru, ktorý možno plne
integrovať do karosérie vozidla.

Prahové lišty dodajú vášmu vozidlu dotyk osobitosti a zároveň chránia
prahy dverí pred škrabancami. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
a ozdobené atraktívnym vyrytým logom Jazz. Súčasťou tohto balíka
sú prahy predných a zadných dverí.

OZDOBNÁ LIŠTA DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

POPRUH DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Zvýraznite vzhľad exteriéru vášho vozidla vďaka
tejto atraktívnej ozdobnej lište dverí batožinového
priestoru, ktorá mu dodá nádych extra štýlu
a rafinovanosti.

Tento popruh dverí batožinového
priestoru dopĺňa integrovanú
vnútornú rukoväť a ponúka ešte
viac pohodlia pri zatváraní dverí
batožinového priestoru.
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LED OSVETLENIE KABÍNY

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE

LED osvetlenie kabíny je jasnejšie ako
štandardné interiérové osvetlenie a
osvetľuje kabínu jasným bielym svetlom.

Tieto elegantné a pohodlné kobercové rohože
dokonale ladia s interiérom vozidla a vyznačujú sa
mimoriadnou odolnosťou. Sú lemované nubukovou
kožou a ozdobené vytkaným logom Jazz. Jedna
súprava obsahuje predné a zadné rohože.
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DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

1.5 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

Bezpečnostné prvky

1.5 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

Zážihový

Zážihový

Zážihový

Zážihový

i-SRS airbag vodiča (dvojstupňový)

♦

♦

♦

♦

1 498

1 318

1 318

1 318

SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie

♦

♦

♦

♦

Rozvod

DOHC i-VTEC

DOHC i-VTEC

DOHC i-VTEC

DOHC i-VTEC

Bočné airbagy vpredu

♦

♦

♦

♦

Palivo

Benzín (95)

Benzín (95)

Benzín (95)

Benzín (95)

Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny

♦

♦

♦

♦

Pohon kolies

2 (predné)

2 (predné)

2 (predné)

2 (predné)

Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách

♦

♦

♦

♦

Počet valcov

4

4

4

4

Protiblokovací brzdový systém (ABS)

♦

♦

♦

♦

Počet ventilov

16

16

16

16

Rozdeľovač brzdnej sily

♦

♦

♦

♦

Brzdový asistent

♦

♦

♦

♦

Stabilizačný systém

♦

♦

♦

♦

Predpínače bezpečnostných pásov na predných sedadlách

♦

♦

♦

♦

Asistent pre rozjazd do kopca

♦

♦

♦

♦

Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách

♦

♦

♦

♦

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá)

♦

♦

♦

♦

Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení

♦

♦

♦

♦

Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke (do 30 km/h)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

–

Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie

♦

♦

♦

♦

Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start)

–

♦

–

–

Imobilizér

♦

♦

♦

♦

Alarm

–

♦

–

–

Kryt batožinového priestoru

♦

♦

♦

♦

Odkladací priestor pod podlahou batožinového priestoru

♦

♦

♦

♦

Predný a zadný nárazník Dynamic

♦

–

–

–

Spojler dverí batožinového priestoru

♦

–

–

–

Multiinformačný displej

♦

♦

♦

♦

Aktívny elektrický posilňovač riadenia

♦

♦

♦

♦

Indikátor radenia pre ekonomickú jazdu

♦

♦

♦

♦

Systém start-stop

♦

♦

♦

♦

Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou)

♦

♦

♦

♦

Textilný interiér

♦

♦

♦

♦

Vyhrievané predné sedadlá

♦

♦

♦

♦

Flexibilné sedadlá Magic Seats

♦

♦

♦

♦

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

♦

♦

♦

♦

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

–

♦

–

–

Vrecko na zadnej strane sedadla vodiča

–

♦

–

–

Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca

♦

♦

♦

♦

Predná lakťová opierka

♦

♦

♦

♦

Nastaviteľný sklon operadla zadného sedadla

♦

♦

♦

♦

Manuálna klimatizácia

♦

–

♦

♦

Automatická klimatizácia

–

♦

–

–

Tempomat

♦

♦

♦

♦

Kožený volant

♦

♦

–

–

Motor
Typ
Zdvihový objem (cm 3)

Výkon
Maximálny výkon motora - kW (k) / ot. za min.
Maximálny krútiaci moment motora - Nm / ot. za min.
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)*

96 (130) / 6 600

75 (102) / 6 000

75 (102) / 6 000

75 (102) / 6 000

155 / 4 600

123 / 5 000

123 / 5 000

123 / 5 000

190

190 / 182

190 / 182

190 / 182

8,7 / 10,1

11,2 - 11,5 / 12,0 - 12,3

11,2 - 11,5 / 12,0 - 12,3

11,2 - 11,5 / 12,0 - 12,3

Spotreba
Emisná norma

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Kombinovaná spotreba - CO 2 (g/km)*

133 / 124

116 - 120 / 106 - 114

116 - 120 / 106 - 114

116 - 120 / 106 - 114

Spotreba - mesto (l/100 km)*

7,2 / 6,4

6,2 - 6,3 / 5,4 - 5,6

6,2 - 6,3 / 5,4 - 5,6

6,2 - 6,3 / 5,4 - 5,6

Spotreba - mimo mesto (l/100 km)*

5,1 / 4,9

4,4 - 4,6 / 4,2 - 4,6

4,4 - 4,6 / 4,2 - 4,6

4,4 - 4,6 / 4,2 - 4,6

Spotreba - kombinovaná (l/100 km)*

5,9 / 5,4

5,1 - 5,2 / 4,7 - 5,0

5,1 - 5,2 / 4,7 - 5,0

5,1 - 5,2 / 4,7 - 5,0

Dĺžka vozidla (mm)

4 051

4 028

4 028

4 028

Šírka vozidla (mm)

1 694

1 694

1 694

1 694

Rozmery

Šírka vozidla - vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm)
Výška vozidla vrátane antény (mm)*

1 980

1 980

1 980

1 980

1 550 / 1 669

1 550 / 1 669

1 550 / 1 669

1 550 / 1 669

Rázvor náprav (mm)

2 530

2 530

2 530

2 530

Rozchod kolies vpredu (mm)*

1 477

1 477 / 1 483

1 477 / 1 483

1 477 / 1 483

Rozchod kolies vzadu (mm)*

1 466

1 466 / 1 472

1 466 / 1 472

1 466 / 1 472

110

110

110

110

Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm)

Objemy
Počet miest na sedenie
Objem batožinového priestoru (l)

5

5

5

5

354

354

354

354

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po hranu okien (l)

884

884

884

884

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po strechu (l)

1 314

1 314

1 314

1 314

40

40

40

40

Objem palivovej nádrže (l)

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg)*

1 176-1 188 / 1 196-1 208

1 145-1 182 / 1 165-1 202

1 145-1 182 / 1 165-1 202

1 145-1 182 / 1 165-1 202

Maximálna hmotnosť (kg)

1 605

1 605

1 605

1 605

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg)

1 000

1 000

1 000

1 000

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

450

450

450

450

Maximálne zaťaženie strechy (kg)

35

35

35

35

Kolesá - pneumatiky a disky kolies
Štandardný rozmer diskov a pneumatík*

16x6J ET53 / 185/55 R16 82H

16x6J ET53 / 185/55 R16 82H

15x6J ET50 / 185/60 R15 83H

* V závislosti na zvolenej výbave
Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia! Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

15x6J ET50 / 185/60 R15 83H

Pokročilý systém podpory riadenia
Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Automatické prepínanie diaľkových svetiel

Ochrana vozidla

Funkcie a technológie

Sedadlá

Komfort a pohodlie

Kožená hlavica radiacej páky

♦

♦

–

–

Elektrické ovládanie okien (vpredu a vzadu)

♦

♦

♦

♦

Elektrické ovládanie okien - automatizované u vodiča

♦

♦

♦

♦

Elektrické ovládanie okien - automatizované u spolujazdca

–

♦

–

–

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

♦

♦

♦

♦

Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca

♦

♦

♦

♦

12V zásuvka v prednom paneli

♦

♦

♦

♦

12V zásuvka v stredovom paneli

–

♦

–

–
♦ štandardná výbava – nie je v ponuke
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DYNAMIC

ELEGANCE

COMFORT

TREND

1.5 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

1.3 i-VTEC
6MT / CVT

Lampička na čítanie (predná)

♦

♦

♦

♦

Osvetlenie batožinového priestoru

♦

♦

♦

♦

Osvetlenie interiéru (predné a zadné)

♦

♦

♦

♦

Autorádio s podporou MP3

–

–

–

♦

Multimediálny LCD displej Honda CONNECT

♦

♦

♦

–

Osvetlenie interiéru

Audio a komunikácia

Multimediálny LCD displej Honda CONNECT + navigácia
- 7" dotyková obrazovka
- CD prehrávač - MP3 kompatibilný
- DAB Radio
- Bluetooth
- MirrorLink
- predinštalovaná navigácia Garmin™ (aktualizácia na 5 rokov zadarmo)
- 2x USB vstup, HDMI vstup
- 27 jazykov (obsahuje slovenský jazyk)

–

Konektor vstupu AUX

–

–

–

♦

Konektor vstupu USB (kompatibilný s prehrávačmi iPod)

–

–

–

♦

4 reproduktory

–

–

♦

♦

6 reproduktorov

♦

♦

–

–

Ovládanie autorádia na volante

♦

♦

♦

♦

Bluetooth Hands Free

♦

♦

♦

♦

–

Výbava exteriéru
Príplatok za metalický lak
Tmavé bočné a zadné sklá

–

♦

–

Stierače s dažďovým senzorom

♦

♦

♦

♦

Parkovacie senzory (vpredu a vzadu)

♦

♦

♦

–

Zadná parkovacia kamera

–

♦

–

–

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

♦

♦

♦

♦

Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

♦

♦

♦

–

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

♦

♦

♦

–

Vonkajšie kľučky vo farbe vozidla

♦

♦

♦

♦

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe

♦

–

–

–

Strešná anténa v tvare žraločej plutvy

–

Osvetlenie exteriéru
LED denné svietenie

♦

♦

♦

♦

LED svetlomety

♦

♦

–

–

Predné hmlové svetlá

♦

♦

–

–

Tretie brzdové svetlo LED

♦

♦

♦

♦

Automatické spínanie svetiel pri zotmení

♦

♦

♦

♦

Funkcia „Coming/Leaving Home“ (časové spínanie svetiel)

♦

♦

♦

♦

15" oceľové kolesá

–

–

–

♦

15" kolesá z ľahkých zliatin

–

–

♦

–

Kolesá

16" kolesá z ľahkých zliatin

♦

♦

–

–

Sada na opravu pneumatiky

♦

♦

♦

♦

♦ štandardná výbava

výbava na prianie – nie je v ponuke

* Iba s Honda CONNECT s navigáciou
Ceny a špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!
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HONDA PREMIUM QUALITY
8-ROČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM

Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní spoločnosti Honda, použitím odporúčaného materiálu a originálnych náhradných dielov
Honda v autorizovanom servise Honda v Slovenskej republike, bude vaše vozidlo kryté vernostným programom Honda Premium Quality.
Na ktoré vozidlá sa vernostný program vzťahuje:
Vernostný program je poskytovaný na vozidlá predané autorizovaným predajcom Honda v Slovenskej republike do veku 8 rokov, alebo do najazdenia 150 000 km,
podľa toho, čo nastane skôr. Predpísaná údržba vozidla musí byť vykonávaná po celý čas u autorizovaného predajcu Honda, použitím originálnych náhradných
dielov a odporúčaného materiálu.

VÝHODY VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Aké výhody vám poskytuje vernostný program:
V prípade poruchy špecifikovaných častí vozidla, ktoré sú programom kryté, vám Honda poskytne náhradné diely na opravu úplne zadarmo.
Aké ďalšie výhody vám poskytuje vernostný program:
Okrem toho, že vernostný program zabezpečí správnu údržbu vášho vozidla, použitím tých najlepších dielov a materiálu, aký vášmu vozidlu môžete dať, zároveň
zvyšuje jeho trhovú hodnotu po uplynutí záruky, pretože v prípade predaja môže program využiť ďalší majiteľ. Pri predaji jazdeného vozidla vám dáva ďalší
významný argument a výhodu.
8-ročný vernostný program Honda Premium Quality môžete uplatniť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Honda v Slovenskej republike.

ČO JE KRYTÉ VERNOSTNÝM PROGRAMOM:

Porucha musí mať charakter výrobnej alebo materiálovej chyby, ktorá nebola spôsobená externým faktorom, poškodením, nepovolenými úpravami, hrubým
zaobchádzaním, používaním v rozpore s pravidlami uvedenými v používateľskej príručke alebo použitím vozidla na súťažné účely.
V prípade takejto poruchy vernostný program kryje nasledovné časti:
♦ Motor a jeho interné časti (s výnimkou príslušenstva motora)
♦ Manuálnu alebo automatickú prevodovku a jej interné časti (s výnimkou príslušenstva prevodovky)
♦ Hnacie hriadele (okrem gumových manžiet)
♦ Prevodovku riadenia (okrem spojovacích tyčí, gumových manžiet a ostatných častí hydraulického posilňovača riadenia)
♦ Jednotku DPS – diferenciál 4WD (okrem gumových manžiet)
♦ Elektronické riadiace jednotky pre motor (ECU+MICU), prevodovku (TCU), riadenie (EPS), ABS (modulátor ABS) a Airbag

ČO NIE JE KRYTÉ VERNOSTNÝM PROGRAMOM:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Práca potrebná na opravu
Spotrebný materiál, náplne a mazivá
Spotrebné diely a diely, ktorých výmena je predpísaná pri pravidelnej údržbe
Príslušenstvo motora (štartér, alternátor, turbodúchadlo, vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače, palivové čerpadlá, silentbloky a ostatné príslušenstvo motora)
Príslušenstvo prevodovky (rýchlostná páka s mechanizmom, spínače, senzory a ovládacie prvky, ktoré nie sú internými časťami prevodovky,
ostatné príslušenstvo prevodovky)
Šasi, časti náprav a podvozka (s výnimkou prevodovky riadenia a hnacích hriadeľov)
Časti hydraulického posilňovača riadenia (s výnimkou prevodovky riadenia)
Časti brzdového systému (s výnimkou riadiacej jednotky/modulátora ABS)
Výfukový systém (potrubie, katalyzátor, DPF filter, tlmiče výfuku, O2 senzory a pod.)
Karosárske časti, časti interiéru, čalúnenie a lak
Elektroinštalácia (s výnimkou špecifikovaných častí)
Časti systému IMA vrátane batérie IMA (časti hybridného pohonu pri hybridných modeloch)
HONDA
Príslušenstvo a doplnky (ťažné zariadenie, strešné nosiče, elektronika, audio, navigácia a pod.)
PREMIUM
Ostatné časti, ktoré nie sú špecifikované v zozname častí krytých vernostným programom

Opýtajte sa svojho predajcu na ďalšie podrobnosti týkajúce sa 8-ročného vernostného programu Honda Premium Quality.
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QUALITY

3 plus 5

rokov
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Zobrazený je model Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v perleťovej farbe White Orchid
s voliteľnou navigáciou Garmin a digitálnym rádiom DAB.

NASLEDUJTE
SVOJE SNY
Sny môžu byť silné – nútia vás, aby ste
dosiahli viac, aby ste objavovali nové
myšlienky, nové technológie a odhaľovali
nové spôsoby riešenia problémov.
Môžu byť zdrojom inšpirácie a výzvou
pre navrhnutie a skonštruovanie
skutočného super auta, akým je vzrušujúce
nové NSX a Civic Type R.
Vďaka nášmu snu o lepšom svete pre ľudí
vznikol humanoidný robot ASIMO, vzlietlo
lietadlo HondaJet a boli vytvorené niektoré
z najobľúbenejších motocyklov na našej
planéte. Znalosti získané zo všetkých vecí,
ktoré robíme, prechádzajú do všetkého,
čo vyrábame – aj do nášho modelu
Honda Jazz.
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Zobrazené sú modely NSX v perleťovej farbe Nouvelle Blue
a Civic Type R GT vo farbe Championship White.

Obrázky sú ilustračné.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Prípadné zmeny a chyby sú vyhradené.
Jazdite bezpečne
Pozorne si prečítajte používateľskú príručku • Dobre sa zoznámte s novým automobilom a jeho schopnosťami • Sústredenie pomáha predvídať
• Sledujte pohyb ostatných účastníkov premávky • Brzdite včas • Jazdite, len ak ste úplne fit a nikdy nie po požití alkoholu • Ohľaduplnosť a slušnosť
sú známkou dobrého a skúseného vodiča
Nevyhadzujte ma do koša. Venujte ma svojim priateľom alebo recyklujte.

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
www.honda.sk

01/18

Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda Jazz. Vzhľadom na odlišné požiadavky na špecifikácie vozidiel v jednotlivých krajinách
odporúčame konzultovať konkrétne špecifikácie s ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom vozidiel Honda. A to predovšetkým v prípade, že je vaša
voľba závislá od konkrétneho vybavenia zobrazeného v tomto katalógu.

