Ti podatki specifikacije ne veljajo za noben določen izdelek, ki je dobavljen ali ponujen v prodajo. Proizvajalci si pridržujejo pravico spreminjati njihove specifikacije vključno z barvami, z opozorilom ali brez njega
in v trenutku ter na način, ki se jim zdi ustrezen. Vključene so lahko tudi velike kot tudi manjše spremembe. Vendar je storjeno vse, da se v tej brošuri zagotovi točnost podatkov. Ta objava v nobenem primeru ni
nikakršna ponudba družbe katerikoli osebi. Kopije vse prodaje, katero opravijo distributer in trgovci in so predmet skladnosti s standardnimi pogoji prodaje in garancije, katere podeli distributer ali trgovec, se lahko
pridobi na zahtevo. Za ta reklamna gradiva velja Zakon o trgovskem opisu Združenega kraljestva (1968). Medtem ko si prizadevamo zagotoviti točnost specifikacij, se brošure pripravijo in natisnejo več mesecev
pred distribucijo in zato vedno ne morejo takoj odražati sprememb v specifikaciji ali v nekaterih posameznih primerih zagotovitve določene lastnosti. Strankam vedno priporočamo, da se pogovorijo o podrobnostih
specifikacij pri prodajalcu, zlasti če je izbira modela odvisna od ene od oglaševanih funkcij.

Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Honda dodatna oprema je zasnovana, da ustreza EU predpisom, vendar je potrebno
preveriti tudi lokalne predpise. Čeprav Honda Europe skrbno pripravi produktno informacijo, pa se ti podatki ne smejo smatrati kot končni.
Pred naročanjem se obvezno posvetujte z vašim pooblaščenim prodajalcem.
Honda (UK) - Cars Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL. Honda kontaktni center - telefon: 0845 200 8000 www.honda.co.uk
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DODATNA OPREMA

01

ŽIVLJENJE
JE POLNO
MOŽNOSTI
Originalni dodatki Honda so zasnovani
in izdelani po enako zahtevnih standardih
kot vsaka Honda. Vse, kar morate storiti,
je izbrati, kar vam ustreza.

ŠPORT & OBLIKA 03-09
ZAŠČITA & VARNOST 10-12
POTOVANJE 13-14
NOTRANJOST & UDOBJE 15-16
NAROČANJE 17-21
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ŠPORT & OBLIKA

FUNCTIONAL FUN - ORANGE
Zamisel funkcionalne zabave dodaja igriv zasuk vašemu Jazzu. Drznite si biti enkraten in polepšajte svoj novi
Jazz z dodajanjem okusnih barvnih poudarkov tako zunanjosti kot notranjosti, ki dopolnjujejo dinamično
in živo obliko avtomobila. Vključeno: Okras sprednje maske, pokrova zunanjega vzvratnega ogledala,
stranske okrasne letve v materialu z barvnimi vstavki Tuscan Orange, okras zadnjega odbijača in elegance
talne preproge.
Slika prikazuje izbirna 40,6 cm (16") JA1601 lita platišča.
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OKRAS SPREDNJE MASKE - FUN ORANGE

BOČNE ZAŠČITNE LETVE VRAT - FUN ORANGE

Prilagodite sprednji del svojega jazza z barvitim
okrasom prednje maske.

Nič ni nadležnejšega od praske ali vdrtine na karoseriji vašega
avtomobila. Bočne zaščitne letve so narejene iz mehkega materiala,
odpornega na udarce v barvi karoserije avtomobila, ki zagotavlja
vsestransko zaščito vašega avtomobila. Te elegantne zaščitne letve
so na voljo tudi kot Tuscan Orange barvni vložki, ki dodajo kanček
barve vašemu jazzu.

OKRAS ZADNJEGA ODBIJAČA FUN ORANGE

POKROV ZUNANJEGA VZVRATNEGA OGLEDALA FUN ORANGE

PREPROGE ELEGANCE FUN ORANGE

Prilagodite zadnji del svojega Jazza
z dodajanjem edinstvenega okrasa zadnjega
odbijača v Tuscan Orange.

Ohranite zunanji ogledali zaščiteni in lepega
videza. Pokrova ogledal se odlično prilegata
vaši Hondi. Set vključuje: dva kosa

Te elegantne in udobno prilegajoče
preproge z dvojnim nubuk oranžnim šivom
imajo za trajnost vtkan edinstven Jazz
emblem v barvi Tuscan Orange.
Set vključuje: sprednji in zadnji preprogi.
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FUNCTIONAL FUN - WHITE
Zamisel funkcionalne zabave dodaja igriv zasuk vašemu Jazzu. Drznite si biti enkraten in polepšajte svoj novi
Jazz z dodajanjem okusnih barvnih poudarkov tako zunanjosti kot notranjosti, ki dopolnjujejo dinamično
in živo obliko avtomobila. Vključeno: Okras sprednje maske, pokrova zunanjega vzvratnega ogledala,
stranske okrasne letve v materialu z barvnimi vstavki Piano White Colour, okras zadnjega odbijača in elegance
talne preproge.
Slika prikazuje izbirna 40,6 cm (16") JA1601 lita platišča.
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OKRAS SPREDNJE MASKE - FUN WHITE

BOČNE ZAŠČITNE LETVE VRAT - FUN WHITE

Prilagodite sprednji del svojega Jazza
z Piano White okrasom prednje maske.

Nič ni nadležnejšega od praske ali vdrtine na karoseriji vašega
avtomobila. Bočne zaščitne letve so narejene iz mehkega materiala,
odpornega na udarce v barvi karoserije avtomobila, ki zagotavlja
vsestransko zaščito vašega avtomobila. Te elegantne zaščitne letve
so na voljo tudi kot Piano White barvni vložki, ki dodajo kanček barve
vašemu jazzu.

OKRAS ZADNJEGA ODBIJAČA FUN WHITE

POKROV ZUNANJEGA VZVRATNEGA OGLEDALA FUN WHITE

PREPROGE ELEGANCE - FUN WHITE

Prilagodite zadnji del svojega Jazza
z dodajanjem edinstvenega okrasa zadnjega
odbijača v Piano White.

Ohranite zunanji ogledali zaščiteni in lepega
videza. Pokrova ogledal se odlično prilegata
vaši Hondi. Set vključuje: dva kosa

Te elegantne in udobno prilegajoče preproge
z dvojnim nubuk oranžnim šivom imajo za
trajnost vtkan edinstven Jazz emblem v barvi
Piano White.
Set vključuje: sprednji in zadnji preprogi.
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FUNCTIONAL FINESSE
Naj vaš novi Jazz izstopa na eleganten način z dodajanjem vrhunskih srebrno obarvanih izdelkov
na zunanjosti in notranjosti tako, da dopolnite dinamičen in živ dizajn avtomobila. Vključeno: okras
sprednje maske, sijajno črno obarvane stranske okrasne letve z EU Matte Silver barvnimi vstavki,
okras zadnjega odbijača in ujemajočimi elegance talnimi preprogami.
Slika prikazuje izbirna 40,6 cm (16") JA1601 lita platišča.
Srebrni pokrovi ogledal niso vključeni v paket Functional Finesse, so pa na voljo kot izbirna dodatna oprema.

07

OKRAS SPREDNJE MASKE - FINESSE

BOČNE ZAŠČITNE LETVE VRAT - FINESSE

Prilagodite sprednji del svojega Jazza elegantnim
EU Matte Silver okrasom prednje maske.

Nič ni nadležnejšega od praske ali vdrtine na karoseriji vašega
avtomobila. Bočne zaščitne letve so narejene iz mehkega
materiala, odpornega na udarce v barvi karoserije avtomobila, ki
zagotavlja vsestransko zaščito vašega avtomobila. Te elegantne
zaščitne letve so na voljo tudi kot EU Matte Silver barvni vložki,
ki dodajo barvni poudarek vašemu Jazzu.

OKRAS ZADNJEGA ODBIJAČA - FINESSE

PREPROGE ELEGANCE - FINESSE

Prilagodite zadnji del svojega Jazza
z dodajanjem edinstvenega okrasa zadnjega
odbijača v EU Matte Silver.

Te elegantne in udobno prilegajoče preproge z
dvojnim nubuk šivom imajo vgrajen edinstven
kovinski Jazz emblem.
Set vključuje: sprednji in zadnji preprogi.
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38,1 CM (15") JA1505 LITO PLATIŠČE

40,6 CM (16") JA1601 LITO PLATIŠČE

Dizajn 15" JA1505 platišč vključuje diamantni rez
površine A s prozornim slojem in Gunpowder
Black odprtinami.

Dizajn 16" JA1505 platišč vključuje diamantni rez
površine A s prozornim slojem in Gunpowder
Black odprtinami.

ZADNJI SPOJLER
Če si želite izpopolnjenega videza, je ta Honda originalni spojler točno tisto,
kar potrebujete. Naši spojlerji so posebej razviti za vsak posamezen model avtomobila
in le najkakovostnejši dodatki lahko prestanejo Hondino obsežno testiranje. Poleg tega
se ta elegantni spojler popolnoma zlije z karoserijo avtomobila in je na voljo v vseh barvah
karoserije in strehe.
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ZAŠČITA
& VARNOST
Posebej zasnovana dodatna oprema, ki se nevidno
prilega vašem Jazz, da ga zaščiti pred vremenskim
neprilikam, vdrtinam in praskam.

PREVLEKA VETROBRANSKEGA STEKLA

VZVRATNA KAMERA*

V težkih vremenskih razmerah, ko je vaš avto parkiran
na prostem, ta prevleka vetrobranskega stekla zaščiti
tudi ogledala in sprednja stranska okna.
Z Jazz logotipom.

S pomočjo kamere za pomoč pri parkiranju dobite popolno
varnost in zaupanje. Na navigacijskem zaslonu je prikazan
celoten pogled za vozilom, tako vedno veste, kaj je za vami.
Vključeno: vzvratno kamero in priključek.
* Ta dodatna oprema je na voljo samo v opremah Comfort in Elegance in je standardna pri opremi vozila
Executive.
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CONVENIENCE
Convenience je paket, narejen po meri, z dodatki, ki so stilsko oblikovani
za zaščito pred praskami, blatom in peskom. Vključeno: zložljivo preprogo
prtljažnika, sprednji in zadnji ukrojeni gumijasti preprogi, zaščitne letve pragov
in trak zadnjih vrat.
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ZLOŽLJIVA PREPROGA PRTLJAŽNIKA

SPREDNJI IN ZADNJI UKROJENI GUMIJASTI PREPROGI

Ta nova zložljiva preproga prtljažnika ščiti vaš prtljažnik in del
površine za tovor pri spuščenih sedežih. Ta preproga ima prožno
zavihek, ki preprečuje praske.

Sprednji in zadnji ukrojeni gumijasti preprogi z dvignjenimi robovi
so izdelani za zaščito prostora za noge spredaj in zadaj. Izdelani
so iz trpežnega materiala, vendar enostavnega za čiščenje
in z Jazz logotipom.
Set vključuje: Sprednji in zadnji ukrojeni gumijasti preprogi

ZAŠČITNE LETVE PRAGOV

TRAK ZADNJIH VRAT

Zaščitne letve pragov dodajo vašemu avtomobilu oseben pridih
ob hkratni zaščiti pragov pred sledmi in praskami. Izdelano
iz nerjavnega jekla, so privlačne na pogled, z jedkanim Jazz
logotipom. Set vključuje: dve zaščitni letvi pragov.

Trak zadnjih vrat je nepogrešljiv izdelek,
tako je zapiranje vašega prtljažnika toliko lažje.

12

POTOVANJE
Dobro izkoristite svoje življenje in dobro
izkoristite vaš Jazz

CARGO
Če pogosto prevažate prtljago ali posebno opremo, vam je lahko Cargo Pack
v pomoč pri organizaciji in varnosti. Vključeno: korito prtljažnika,
LED osvetlitev prtljažnika, zaščito zadnjega odbijača in zaščito praga prtljažnika.
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PREDELNA MREŽA ZA PSA
Mreža za pse varno zadržuje vaše ljubljenčke tako, da loči predel zadnjih
potnikov od predela prtljažnika. V notranjosti se povsem prilega med
hrbtiščem sedeža in streho. Obvezno za vse, ki imajo hišne ljubljenčke.

x2

ZLOŽLJIV ORGANIZATOR PRTLJAŽNIKA

STREŠNI NOSILEC ZA KOLO*

Ta inovativni zložljivi organizator prtljažnika
je obvezen, če želite čim bolj učinkovito izkoristiti
prostor v prtljažniku.

Vzemite vaše kolo s seboj tako, da dodate strešni
nosilec z napravo proti kraji in prilegajočim okvirjem.
'Easy Fit' zagotavlja utor, ki vaše kolo drži pokonci,
tako da so za pritrjevanje roke proste.
Največja teža kolesa: 20 kg.
* Na Crosstar različici je možno prevažati največ 2 kolesi,
vendar le v kombinaciji s prečnimi nosilci.
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NOTRANJOST
& UDOBJE
PREPROGE ELEGANCE
Te elegantne in udobno prilegajoče preproge z dvojnim
črnim nubuk šivom imajo za trajnost vtkan edinstven
Jazz emblem. Set vključuje: sprednji in zadnji
preprogi.

SET NOSILCA TABLIČNEGA
RAČUNALNIKA*
Na nosilec, z osnovo naslonjala
za glavo, ustreza tabličnim računalnikom
z dimenzijami od 17,7–30 cm. Ima lično
nagibno možnost, tako se lahko prilagodi za
čim boljši položaj uporabe.
* Slike so samo prikazano za ilustracijo.

SET OBEŠALNIKA ZA OBLEKE*

OTROŠKI SEDEŽI

Z obešalnikom za obleke lahko pametno
hranite vaše obleke brez gub. Enostavno
se prilega priloženim osnovam za naslonjala
za glavo, tako lahko obesite vaš plašč,
suknjič ali obleko.

Originalni otroški sedeži Honda nudijo vrhunsko
zaščito vašega otroka od rojstva do 12 let, z dvema
možnostma namestitve - ISOFIX ali 3-točkovnim
varnostnim pasom.
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OSVETLITEV
Osvetlitveni paket za ustvarjanje vzdušja
v vašem avtomobilu uporablja kombinacijo
luči. Vključeno: Belo osvetlitev pri nogah
spredaj, osvetljene zaščitne letve pragov,
osvetlitev obloge vrat in osvetlitev centralne
konzole.
BELA OSVETLITEV PRI NOGAH SPREDAJ
Sprednji prostor za noge se osvetli
ob odklepanju ali odpiranju vrat in
daje mehak, hladen sijaj notranjosti
vašega avtomobila.

OSVETLITEV OBLOGE VRAT

OSVETLITEV CENTRALNE KONZOLE

OSVETLITEV ZAŠČITE PRAGOV

Obloga vrat se osvetli ob zagonu.
Ta dodatna oprema je nameščena na
ročajih in žepih vrat ter oddaja hladno,
mirno belo svetlobo.

Osvetlitev osrednje konzole se vklopi
ob odklepanju ali odpiranju vrat. Osrednji konzoli
vašega avtomobila doda mehko belo osvetlitev.

Te osvetljene zaščite pragov so izdelane
iz brušenega nerjavnega jekla in imajo
osvetljen Jazz logo. Poleg lepega videza,
notranje pragove vrat tudi ščitijo pred sledmi
in praskami.
Set vključuje: dve zaščitni letvi pragov.
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VAŠE NAROČILO
Svoj Jazz si prilagodite z originalnimi dodatki.

ŠPORT & OBLIKA

ŠPORT & OBLIKA

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Okras sprednje maske - Tuscan Orange

08F21-TZA-630

Okras sprednje maske - Piano White

Okras sprednje maske - EU Matte Silver

Barvni vstavki - Tuscan Orange

Barvni vstavki - Piano White

Barvni vstavki - EU Matte Silver

Spodnji okras zadnjega odbijača - Piano
White

08F24-TZA-600C

Spodnji okras zadnjega odbijača - EU
Matte Silver

08F24-TZA-600E

Pokrov zunanjega vzvratnega ogledala Tuscan Orange

08R06-TZA-640

Pokrova zunanjega vzvratnega ogledala Crystal Black Pearl

08R06-TZA-610

Pokrova zunanjega vzvratnega ogledala EU Matte Silver

08R06-TZA-620

Pokrova zunanjega vzvratnega ogledala
- Piano White

08R06-TZA-630

08F21-TZA-620

08F21-TZA-610

08F57-TZA-600A

08F57-TZA-600

08F57-TZA-600B

Zadnji spojler
Spodnji okras zadnjega odbijača - Tuscan
Orange

Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Surf Blue
Midnight Blue Beam Metallic

08F24-TZA-600D
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08F02-TZA-620
08F02-TZA-630
08F02-TZA-650
08F02-TZA-670
08F02-TZA-680
08F02-TZA-690
08F02-TZA-6G0
08F02-TZA-6H0B

ZAŠČITA & VARNOST

ŠPORT & OBLIKA
38,1 cm (15") JA1502 lito platišče

38,1 cm (15") JA1505 lito platišče

40,6 cm (16") JA1601 Lito platišče

Varnostne kolesne matice - Chrome
Varnostne matice platišč - Black
Kolesne matice - Chrome
Kolesne matice - Black

08W15-T5A-600E

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Sprednji ukrojeni gumijasti preprogi

08P18-TZA-610

Zadnji ukrojeni gumijasti preprogi

08P19-TZA-510A

Sprednji meglenki

08V31-TZA-600

08W15-TZA-600A

08W16-TZA-600A

08W42-SJD-604
08W42-T7S-601
08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000

Stranske okrasne letve

ZAŠČITA & VARNOST

Material
Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Midnight Blue Beam Metallic

08P05-TZA-600
08P05-TZA-620A
08P05-TZA-630A
08P05-TZA-650A
08P05-TZA-670A
08P05-TZA-680A
08P05-TZA-690A
08P05-TZA-6H0A

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Zaščitne letve pragov

08F05-TZA-600

Sprednji in zadnji zavesici

08P00-TZA-600

Trak zadnjih vrat

08L46-TZA-610

Vzvratna kamera

08A77-TZB-600A
08B77-TZB-600

Zložljiva preproga prtljažnika

08P11-TZA-600

Prevleka vetrobranskega stekla

08P38-TZA-600

Številke in vsebina se lahko spremenijo.
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika.
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PREVOZ

PREVOZ
OPIS

ŠTEVILKA DELA

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Korito prtljažnika

08U45-TZA-600

Prečna nosilca

08L04-TZA-600

Zaščitna folija zadnjega odbijača

08P48-TZA-600

Dodatek za smuči in desko

08L03-TA1-601G

Zaščita praga prtljažnika

08F07-TZA-600

Thule strešni nosilec koles

08L07-E09-600A

Zložljiv organizator prtljažnika

08YHW-SZ0-K00

POTOVANJE
OPIS

ŠTEVILKA DELA

Predelna mreža za psa

08U35-TZA-600

Thule strešni kovček 410 l

08L20-E09-M20

LED osvetlitev prtljažnika

08E13-TZA-600

Thule strešni kovček 320 l

08L20-E09-M60

Strešni nosilec

08L02-TZA-600

Thule strešni kovček 400 l

08L20-E09-T20
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NOTRANJOST & UDOBJE

NOTRANJOST & UDOBJE

OPIS

ŠTEVILKA DELA

OPIS

ŠTEVILKA DELA

Osvetlitev pri nogah spredaj - White

08E10-TZA-600

Otroški sedež G0 Baby-Safe I-Size

08P90-TLA-600

Osvetlitev obloge vrat - White

08E20-TZA-600

Baby-Safe I-Size Base

08P90-TLA-600A

Osvetlitev centralne konzole - White

08E11-TZA-600

Otroški sedež G1 Trifix I-Size

08P90-TLA-600B

Osvetlitev zaščite pragov

08E12-TZA-600

Otroški sedež - 2/3 Kidfix XP BOOSTER

08P90-TYF-600

Nosilec tabličnega računalnika

08U08-E6J-610
08U08-E6J-610A

Standardne preproge

08P14-TZA-610

Obešalnik za obleke

08U08-E6J-610
08U08-E6J-610B

Preproge Elegance

08P15-TZA-620

Zračni odbojniki vrat

08R04-TZA-600

Preproge Elegance - Fun Orange

08P15-TZA-640A

Številke in vsebina se lahko spremenijo.
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika.

20

NOTRANJOST & UDOBJE
OPIS

ŠTEVILKA DELA

Preproge Elegance - Fun White

08P15-TZA-630A

Preproge Elegance - Finesse

08P15-TZA-650B

Večnamenski organizator

08MLW-UTI-FRBAG

Številke in vsebina se lahko spremenijo.
Za najzanesljivejše informacije se obrnete na krajevnega Hondinega predstavnika.
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