POLNA
ŽIVLJENJA
Nova Honda Jazz vam s svojo vodilno
prostornostjo in vsestranskostjo ter
kompaktnim in sodobnim dizajnom nudi
popolno doživetje. Stremimo k ustvarjanju
avtomobilov, ki vam olajšujejo življenje in
vseeno koliko želite zapakirati vanj, nova
Honda Jazz je na to več kot pripravljena.

Ustvarjena,
DA VAS NASMEJI
Vsak del nove Honde Jazz je bil zasnovan
z namenom, da zagotavlja veselje med
vožnjo. Združuje lahkotno in agilno vožnjo
z novo izklesano karoserijo, ki ne samo
da zgleda omamno, ampak tudi izboljša
aerodinamiko in samo lego na cesti, v
notranjosti pa skriva ogromno pametno
zasnovanega prostora.

Model na sliki je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v Milano Red barvi
z Garmin navigacijo in DAB digitalnim radiom

DINAMIČNO DRUGAČNA
Nova Honda Jazz Dynamic je naša najbolj športna
Jazz do zdaj. Edinstveni oblikovni elementi,
kot so sijoča platišča iz črnega aluminija, črni
stranski ogledali, športni stranski pragovi in
aerodinamični zadnji spojler izražajo športnost
in dinamičnost. Pod značilnim pokrovom motorja
se skriva 1.5-litrski i-VTEC bencinski motor, ki s
130 KM zagotavlja moč, ujemajočo se s športno
zunanjostjo nove Honde Jazz.
Elegance, Comfort in Trend različice so na voljo
z našim učinkovitim 1.3 i-VTEC motorjem, ki
proizvede živahnih 102 KM. Oba motorja sta

Model na sliki je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v White Orchid Pearl barvi
z Garmin navigacijo in DAB digitalnim radiom.

del naših Earth Dreams Technology motorjev, ki
zagotavljajo popolno ravnovesje med zmogljivostjo
in prijaznosti do okolja.
Tako pri 1.3 i-VTEC, kot tudi pri 1.5 i-VTEC motorju
lahko izbirate med 6-stopenjskim ročnim in CVT
samodejnim menjalnikom. Ročni menjalnik vas
bo navdušil s svojo natančnostjo in lahkotnostjo
prestavljanja, medtem ko boste pri samodejnem
menjalniku povsem uživali v udobju vožnje, če si
boste želeli zadeve vzeti v svoje roke pa lahko
za prestavljanje uporabite ob-volanske prestavne
ročice.

STIL SE ZAČNE
ZNOTRAJ
Sedite za volan Honde Jazz in takoj se boste počutili kot doma;
vaše roke bodo intuitivno našle kontrole in spoznali boste, da so
bili merilniki zasnovani na jasen in pregleden način. Ustvarili smo
notranjost z veliko stila, vrhunskimi materiali, predvsem pa z izjemno
praktičnostjo – v Jazz-u se bo našel prostor za vse.

V stiku z vašim življenjem
Nova Honda Jazz vsebuje tudi nov Honda CONNECT avdioinformacijski sistem s katerim boste preko visoko ločljivega zaslona
na dotik vedno v stiku z vašimi prijatelji in družino ter najljubšo
glasbo.
Model na sliki je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v White Orchid Pearl barvi
z Garmin navigacijo in DAB digitalnim radiom.

PRAKTIČNA ČAROVNIJA

PRAKTIČEN PROSTOR

Tako kot se vaše življenje spreminja,
se nova Honda Jazz prilagaja. Naši
edinstveni Magic Seats vam z dvižnim
sedalnim delom in popolno zložljivostjo
ponujajo vsestranskost za vsako
priložnost.

Mestni avtomobili so znani po svoji
spretni vodljivosti in agilnosti, redko pa
tudi po svoji praktičnosti. Z novo Hondo
Jazz dobite vse. Skupaj z zabavno in
odzivno vožnjo vam ponuja tudi največjo
prostornost v svojem razredu. Praktična
odlagališča in pametne rešitve za
shranjevanje so povsod kamor pogledate.
Uporabna notranjost se nadaljuje v
prtljažniku, ki ob zloženih zadnjih sedežih
ponuja kar 1.314* litrov prostora in povsem
ravno dno.
*Meritev opravljena glede na maksimalno kapaciteto
prtljažnika – zloženi zadnji sedeži in prtljaga do stropa
(v litrih, VDA metoda).

Model na sliki je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v Milano Red barvi
z Garmin navigacijo in DAB digitalnim radiom.

INTELIGENTNI OMEJEVALNIK HITROSTI*

POPOLNA
BREZSKRBNOST
Pri Hondi smo predani ohranjanju varnosti naših
potnikov in ostalih udeležencev v prometu. Menimo,
da je najboljši način kako se izogniti nesrečam, biti en
korak pred njimi, zato pri novi Hondi Jazz ponujamo
ogromno naprednih varnostnih sistemov.

Spretno združuje obstoječo funkcijo omejevalnika hitrosti s sistemom
prepoznavanja prometnih znakov tako, da samodejno nastavi omejitev hitrosti na
zaznavanja sistema prepoznavanja prometnih znakov.
SISTEM PREPOZNAVANJA ZNAKOV (TSR)*
Sistem prepozna prometne znake in vam posreduje te informacije na zaslonu.
Naenkrat se lahko pokažeta dva znaka.
OPOZORILO PRED ZAPUSTITVIJO VOZNEGA PASU (LDW)*
Če se avtomobil začne premikati iz
svojega voznega pasu, ne da bi vi
aktivirali smernik, vas sistem na to
zvočno in vizualno opozori.
OPOZORILO PRED NALETOM SPREDAJ*
Če kamera zazna vozilo pred vami, vas sistem zvočno in vizualno opozori na
možnost naleta. Sistem vas opozori dovolj zgodaj, da imate čas ukrepati.
SISTEM PODPORE DOLGIH LUČI (HSS)*
Sistem ocenjuje razmere okoli vas in samodejno preklaplja med dolgim in kratkim
snopom luči.
POMOČ AKTIVNEGA ZAVIRANJA V MESTU (CTBA)
CTBA je del standardne opreme pri vseh modelih.
1: Pri mestni vožnji med 5 in 32
km/h sistem nadzira razdaljo med
vašo Jazz in preostalimi vozili oz.
predmeti pred vami.
2: Če se zaznanemu vozilu pred vami
začnete približevati, vas Jazz na to
zvočno in vizualno opozori (preko
zaslona med merilniki).
3: V primeru, da kljub opozorilom
voznik ne zavira in je trk neizbežen,
sistem CTBA začne samodejno
zavirati. V ugodnih razmerah
na cesti lahko sistem povsem
samodejno prepreči trk.

*Serijsko pri opremah Dynamic, Elegance in Comfort, možnost doplačila pri opremi Trend s samodejnim menjalnikom. Podrobne informacije glede posameznih paketov opreme so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Honda.
Model na sliki je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v Milano Red barvi
z Garmin navigacijo in DAB digitalnim radiom.
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POGONSKI SKLOPI IN PAKETI OPREME

TREND

COMFORT

ELEGANCE

TREND

COMFORT

ELEGANCE

DYNAMIC

DYNAMIC

Motor

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.3 i-VTEC

1.5 i-VTEC

1.5 i-VTEC

Karoserija

5 vrat

5 vrat

5 vrat

5 vrat

5 vrat

5 vrat

5 vrat

5 vrat

Gnana kolesa

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

6 st. ročni

6 st. ročni

6 st. ročni

CVT

CVT

CVT

6 st. ročni

CVT

Menjalnik

MOTOR
Tip motorja

Bencinski

Prostornina motorja (cm3)
Število valjev

1498

Verižno gnan DOHC

Verižno gnan DOHC

Emisijski razred

EURO 6

EURO 6

Neosvinčen (95)

Neosvinčen (95)

75kW (102KM)/6000 vrt/min

96kW (130KM)/6600 vrt/min

Zahtevano gorivo

Ustvarili smo barvno paleto, ki bo
ustrezala vašemu stilu. Vsaka barva je
bila izbrana posebej in unikatno tako,
da ustreza drzni naravi in čudovitim
linijam nove Honde Jazz.
Model na sliki je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance

Bencinski

1318

ZMOGLJIVOSTI
Največja moč motorja v kW (KM) vrt/min
Največji navor (Nm) @ vrt/min

123Nm/5000 vrt/min
11,2

11,3

11,4

12,0

12,1

12,3

8,7

Največja hitrost

190

190

190

182

182

182

190

Stopnja hrupa v notranjosti (dB)

SKYRIDE BLUE METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

155Nm/4600 vrt/min

Pospešek 0 → 100 km/h (sekunde)

65,0

10,0
190
65,0

PORABA GORIVA IN IZPUSTI
Mestna poraba (l/100km)

6,2

6,2

6,3

5,4

5,5

5,6

7,2

6,4

Poraba izven mesta (l/100km)

4,4

4,4

4,6

4,2

4,5

4,6

5,1

4,9

Kombinirana poraba (l/100km)

5,1

5,1

5,2

4,7

4,9

5,0

5,9

5,4

Kombinirano CO 2 (g/km)

116

116

120

106

111

114

133

124

DIMENZIJE
Dolžina (mm)

4028

Širina (mm)

1694

1694

Širina skupaj z vzvratnima ogledaloma (mm)

1980

1980

4051

Višina - brez tovora (mm)

1525

1525

Višina vključno z anteno - brez tovora (mm)

1669

1669

Medosna razdalja (mm)

2530

2530

Kolotek spredaj (mm)

1483

1483

1477

1483

1483

1477

1477

Kolotek zadaj (mm)

1472

1472

1466

1472

1472

1466

1466

Oddaljenost od tal - obremenjen (mm)

110

Največje število potnikov

5

Obračalni krog - karoserija (m)

10,6

10,6

11,2

110
5
10,6

10,6

11,2

11,1

PROSTORNINE

MILANO RED

CRYSTAL BLACK PEARL

Shining GrAy Metallic

Prostornina prtljažnika Zadnja klop na mestu (litri, VDA metoda)

354

354

Prostornina prtljažnika Zadnja klop zložena & do okna (litri, VDA)

884

884

Prostornina prtljažnika Zadnja klop zložena & do stropa (litri,VDA)

1314

1314

Posoda za gorivo (litrov)

40

40

MASE
Lastna masa (Posoda za gorivo 100%) (kg)

1073-1110

1073-1110

1073-1110

Največja dovoljena masa (kg)
Koristni tovor (kg)
Največja dovoljena obremenitev preme
Spredaj/Zadaj (kg)

SUNSET ORANGE

WHITE ORCHID PEARL

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

1093-1107

1102-1130

1102-1130

1104-1116

1605
532

532

532

1124-1136
1605

512

475

475

489

469

855/835

855/835

Največja dovoljena masa priklopnika (kg)
Z zavorami

1000

1000

Največja dovoljena masa priklopnika (kg)
Brez zavor

450

450

www.honda.si

Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Honda. Tehnični podatki se nanašajo na meritve opravljene v
tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki.
Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do napak. Pospeški, poraba goriva in izpusti CO2 se razlikujejo glede na paket opreme (interne meritve Honda).
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. 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 PM 2,5 ter dušikovih oksidov.

Papirna masa za izdelavo tega papirja je iz lesa proizvedenega iz povsem obnovljivih
virov. Ne vrzite me v koš, prosim. Izročite me prijatelju ali me reciklirajte.

