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Oprema

Moč kW
(KM)

Motor / Menjalnik

Trend
Comfort
Elegance
Trend
Comfort
Elegance

75 (102)
75 (102)
75 (102)
75 (102)
75 (102)
75 (102)

bencinski / 6 st.ročni
bencinski / 6 st.ročni
bencinski / 6 st.ročni
bencinski / CVT
bencinski / CVT
bencinski / CVT

Model
JAZZ 1.3 i-VTEC
JAZZ 1.3 i-VTEC
JAZZ 1.3 i-VTEC
JAZZ 1.3 i-VTEC
JAZZ 1.3 i-VTEC
JAZZ 1.3 i-VTEC

Kombinirana
Emisije CO2
poraba goriva
Maloprodajna cena (EUR)
(g/km)
(l/100km)
5,0
116
15.800
5,0
116
17.900
5,1
120
19.800
4,6
106
16.600
4,8
111
18.700
4,9
114
20.600

Doplačila
Stroški priprave vozila

Maloprodajna Cena (EUR)
160

Kovinska barva
Zimski paket

550
300

Varnostni paket ADAS; Sistem napredne pomoči vozniku
+ Navi

(Serijsko pri Comfort & Elegance)

pri model i h, ki i ma jo v os novi Honda CONNECT a vdi o na pra vo: Comfort & El ega nce

1.200
800

INFORMACIJE O CENAH IN OPREMI
Cena vključuje paket storitve Honda asistenca (24 brezplačna pomoč na cesti) in 3 letno garancijo ali do 100.000 km (kar preteče prej).
Opis opreme je informativen. Svetujemo vam, da se o podrobnejših lastnostih posameznega avtomobila posvetujete s svojim prodajalcem.
Cene so informativne in vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Pridružujemo si pravico do
sprememb cen in nivoja serijske opreme, ne da bi o tem obvestili potencialne kupce.

INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH
Ogljikov dioksid (CO2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v
priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem
mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. *Pridržujemo si pravico do napak v tisku.

www.honda.si

TREND - oprema

COMFORT – dodatno k opremi Trend

VARNOST
Zračna blazin SRS za voznika; zračna blazina SRS za
sovoznika (možnost izključitve); bočni zračni blazini
spredaj,; bočni zračni zavesi spredaj in zadaj; aktivna
vzglavnika spredaj; 14-palčni zavorni disk prisilno hlajeni
spredaj; 13-palični zavodni diski zadaj; ABS, elektronska
porazdelitev zavorne sile (EBD); ojačitev zaviranja (BA);
nadzor stabilnosti vozila (VSA); pomoč pri speljevanju na
klancu (HSA); sprednja varnostna pasova z 2-stopenjskim
zaskočnim navijalnikom (ELR), zadnji varnosti pasovi z
zaskočnim navijalnikom (ELR); ISO Fix pritrdišča; signal
zaviranja v sili (ESS); opozorilni sistem za padec tlaka v
pnevmatikah (DWS), pomoč aktivnega zaviranja v mestu
(CTBA);

VARNOST
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW), sistem prepoznave
prometnih znakov (TSR), inteligentni pomočnik za
uravnavanje hitrosti vozila (ISA), opozorilo pred zapustitvijo
voznega pasu (LDW)

ZAŠČITA
Elektronska blokada zagona motorja, pokrivalo prtljažnega
prostora, daljinsko centralno zaklepanje z dvema
zložljivima ključema;

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
15-palčna aluminijska platišča

NOTRANJOST-OBLAZINJENJE
Tkanina

ZAŠČITA
Sistem zaščite z alarmom; pametni ključ za odklepanje in
zagon

FUNKCIJE IN TEHNOLOGIJA
Inteligenten večnamenski informacijski prikazovalnik (iMID), lučka za menjavo prestave (SIL), električno servo
krmilo (EPS), pomoč pri speljevanju na klancu (HSA),
ustavitev motorja v prostem teku, volanski prestavni ročki
(pri CVT)
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Klimatska naprava – ročna; tempomat z omejevalnikom
hitrosti; senzor padavin za samodejni vklop brisalcev; zadnji
brisalec z intervali in vklopu pri vzvratni vožnji; senzor
dnevne svetlobe za samodejni vklop luči; električni pomik
stekel spredaj in zadaj, pomik voznikovega stekla s funkcijo
proti priprtju; nastavljiv volan po globini in nagibu,
električno nastavljivi vzvratni ogledali, kozmetični ogledalci
v senčnikih; električna vtičnica; ročno nastavljiva višina
voznikovega sedeža; žep na sovoznikovem naslonjalu;
zadnja sedežna klop nastavitev naklona; zadnja sedežna
klop (magic seats) – enostavno zlaganje in dvigovanje klopi;
dodatni prostor pod dnom prtljažnika
NOTRANJE LUČI
Lučka za branje; lučka v prtljažniku; vstopne lučke
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
Radio s CD predvajalnikom; 4 zvočniki, AUX, USB vhod,
volanski gumbi za avdiosistem; sistem Bluetooth
ZUNANJOST
Mikro antena, kljuke zunanjih vrat v barvi vozila
ZUNANJE LUČI
Halogenska žarometa; LED dnevne luči , LED tretja zavorna
luč; časovni vklop/izklop žarometov
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
15-palčna jeklena platišča; pnevmatike 185/60 R15, zasilno
rezervno kolo T135/80 D15;

UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Električno nastavljivi, zložljivi in ogrevani vzvratni ogledali;
Honda Connect, zaslon na dotik, možnost povezave z
internetom, AHA povezljivost, 2x usb vhod, HDMI vhod,
parkirni senzorji
ZUNANJE LUČI
Sistem podpore dolgih luči (HSS)

ELEGANCE – dodatno k opremi Comfort

NOTRANJOST – OBLAZINJENJE
Usnjen volanski obroč, usnjen ročaj prestavne ročice
UDOBJE IN KORISTNA OPREMA
Klimatska naprava samodejna; vzvratna kamera; pomik
sovoznikovega stekla s funkcijo proti priprtju, sredinska
električna vtičnica; nastavljiva višina sovoznikovega sedeža;
žep na voznikovem naslonjalu; 6 zvočnikov; dodatno
zatemnjena stekla zadaj,
ZUNANJE LUČI
Sprednji meglenki
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
16-palčna aluminijska platišča; pnevmatike 185/55 R16

Opcije dodatne opreme
+ Navi:
Garmin navigacija
CD predvajalnik
7˝zaslon na dotik
AM/FM/DAB sprejemnik
Internet radio, AHATM app povezljivost
Internet brskalnik (z uporabo pametnega telefona)
ZIMSKI PAKET:
Ogrevana prednja sedeža
Naprava za pranje prednjih žarometov
ADAS – Sistem napredne pomoči vozniku:
Opozorilo pred naletom spredaj (FCW)
Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)
Sistem podpore dolgih luči (HSS)
Inteligentni omejevalnik hitrosti
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