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Život je plný prekvapení.  
Ktovie, čo vás čaká za rohom?

Môže to byť spontánny rodinný výlet,  
víkendová turistika s priateľmi alebo  
nebodaj cesta do obchodu s nábytkom  
v očakávaní nového prírastku.

Honda Jazz je taktiež plná prekvapení. 
Samozrejme, má unikátne sedadlá Magic Seats 
a kompaktný dizajn, ktorí ľudia už poznajú  
a milujú, no teraz je o niečo väčšia a oveľa 
lepšia než predtým. Preto sa neobmedzujte  
a žite a jazdite naplno – Jazz je dokonale 
pripravený sa s tým vysporiadať.
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a presne to robí model 
Honda Jazz. Kompletne sme 
ho prepracovali a zmenili tvar 
jeho karosérie, čím získal 
viac štýlu a rafinovanejší 
vzhľad.

Vyššia a ľahšia konštrukcia 
nielen skvele vyzerá. 
Prepracovaná karoséria  
nám umožnila vtesnať  
ešte viac priestoru do  
už tak najväčšieho interiéru 
vo svojej triede, a tak vám 
ponúknuť účelnosť, ktorá  
v kategórii malých 
automobilov nemá obdoby.

Navyše, vďaka nižšiemu 
ťažisku a pohotovejšiemu, 
športovému riadeniu si 
nepochybne užijete každú 
jednu cestu.

všestranný
ÚŽASNE  

Vášňou spoločnosti Honda je 
navrhovanie automobilov, ktoré 
uľahčujú život –
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Moderný, športový štýl nie je len o skvelom vzhľade.   

Každá z kriviek karosérie bola premyslená tak, aby 
zlepšovala aerodynamiku vozidla. Od vysokých línií okien  

a hlbokých bočných panelov po nárazník a ostro tvarovanú 
zadnú časť sme všetko dômyselne vytvorili tak, aby model 

Jazz prinášal radosť z jazdy. Vďaka prepracovaným 
svetlometom a veľkému, futuristicky tvarovanému čelnému 

sklu so zdokonaleným výhľadom vyzerá Jazz na  
cestách nesmierne dynamicky.

K DOKONALOSTI
BLIŽŠIE 
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Sadnite si za volant modelu Jazz  
a hneď sa cítite ako doma, vaše ruky 
intuitívne siahnu po ovládacích prvkoch  
a všimnete si, že jednotlivé ukazovatele boli 
prepracované tak, aby vám poskytli lepšiu 
prehľadnosť. Čas sme investovali nielen do 
navrhnutia kokpitu oplývajúceho maximálnym 
štýlom, špičkovými materiálmi a kvalitnými 
tkaninami. Nezabudli sme ani na drobné detaily, 
vďaka ktorým sa šoférovanie stáva pôžitkom – 
napríklad ovládanie klimatizácie.

No aj pri tejto miere prepracovanosti sme dokázali 
zachovať neuveriteľne praktický charakter vozidla 
s inovačným dizajnom a najväčším úložným 
priestorom vo svojej triede. Pohodlne naložíte 
všetko, čo na cestu potrebujete, pričom máte  
vy aj vaši pasažieri dosť miesta na to, aby ste  
sa pohodlne usadili a užili si jazdu.

Štýl 
VYCHÁDZA ZVNÚTRA
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Keď sa menia životné  
situácie, Honda Jazz  
sa mení s nimi. 

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,
Jazz sa vám prispôsobí v zopár 
jednoduchých krokoch. Zadné 
sedadlá jediným pohybom 
zdvihnete, sklopíte a zasuniete  
do podlahy, pričom pomer 
sklápania 60:40 ešte rozširuje 
možné kombinácie pre 
dynamicky sa meniace nároky 
vášho životného štýlu.

účelnosťČAROVNÁ 
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Mestské automobily sú známe svojou svižnou 
ovládateľnosťou a agilitou, no len zriedka  
sa vyznačujú účelnosťou.

Honda Jazz ponúka obe. Zároveň s príjemným 
pôžitkom z obratnej jazdy prináša najväčší priestor 
vo svojej triede plný skrytých priečinkov a šikovných 
úložných riešení, kamkoľvek sa pozriete.

Jazz sa zároveň môže pochváliť obrovským 
884-litrovým batožinovým priestorom*, ktorý je 
inteligentne navrhnutý tak, aby sa prispôsobil vašim 
potrebám. Po sklopení zadných sedadiel sa zväčší 
natoľko, že pojme čokoľvek od bicyklov až po nový 
televízor či konferenčný stolík.

priestorPRAKTICKÝ 

* Údaj zodpovedá objemu batožinového priestoru po spodný okraj okien so sklopenými sedadlami.
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V kontakte
S VAŠÍM SVETOM

Vyvinuli sme inovačnú a inteligentnú technológiu,  
s ktorou bude každá cesta príjemnejším zážitkom.

Jazz obsahuje informačno-zábavný systém Honda CONNECT†, 
vďaka ktorému ste vždy v spojení so všetkým, čo máte v živote 
radi – napríklad s hudbou a priateľmi. 

Aby ste boli na cestách neustále v kontakte, systém Honda 
CONNECT umožňuje špičkové pripojenie prostredníctvom 
zdieľania internetového pripojenia Wi-Fi* alebo mobilného 
smerovača Wi-Fi. 7-palcovú dotykovú obrazovku Honda 
CONNECT si môžete prispôsobiť prostredníctvom svojich 
obľúbených fotografií a cestu si jednoducho spríjemniť zvukovou 
kulisou podľa vlastných predstáv prostredníctvom aplikácie Aha. 
Počúvať môžete hudbu zo svojich obľúbených internetových 
rádií, ako aj rozhlasové programy z celého sveta vrátane správ, 
podcastov a audiokníh.

Pomocou rozhrania Bluetooth môžete svoj smartfón prepojiť  
s handsfree systémom zabudovaným vo vozidle. Navyše,  
na dotykovej obrazovke môžete dokonca surfovať na internete**. 
V rámci voliteľnej výbavy systému Honda CONNECT je k 
dispozícii satelitná navigácia Garmin ktorá prostredníctvom 
jednoduchej ponuky prostredníctvom ikon poskytuje 
najaktuálnejšie informácie o premávke, aktuálne rýchlostné 
obmedzenia a možnosť bezplatnej aktualizácie máp  
na dobu 4 rokov. Systém Honda CONNECT zároveň  
podporuje technológiu MirrorLink***.

PRISPÔSOBENÁ DOMOVSKÁ 
OBRAZOVKA† 
Prispôsobte si systém Honda CONNECT 
použitím svojej obľúbenej fotografie ako 
tapety. Zobrazenie je možné upraviť tak, aby 
zodpovedalo vášmu osobitému štýlu.

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

NAVIGÁCIA GARMIN 
Garmin PhotoRealTM zobrazuje blížiace  
sa križovatky pomocou fotorealistických obrázkov 
križovatiek a výjazdov s indikáciou jazdného 
pruhu v tvare šípky pre jasné navádzanie. Systém 
obsahuje aj prediktívne trasy, vyhýbanie  
sa premávke v reálnom čase, zobrazenie 
najvyššej povolenej rýchlosti na ceste, 3D budovy, 
náhľady terénu a pod.

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.

* Využitie údajov a poplatky za roaming môžu vyplývať z používania aplikácii v systéme Honda 
**  Funkciu je možné používať, len keď vozidlo stojí.
***  Táto funkcia je k dispozícii, len ak je smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink. 
 Táto technológia umožňuje používateľovi zrkadliť zobrazenie smartfónu a získať prístup k aplikáciám v smartfóne.
†  Informácie o výbavách, ktoré sú vybavené touto a ďalšími funkciami, nájdete v technických údajoch na stranách 30 – 35.
Δ  Kompatibilita s rôznymi telefónmi sa môže líšiť.

 

15
TECHNOLÓGIE



Každý jeden aspekt modelu Honda Jazz  
sme zdokonalili tak, aby ponúkol viac priestoru, 
úložných možností aj štýlu. 

No to nám nestačilo. Pod kapotou nájdete zážihový motor 
1.3L i-VTEC s pôsobivými 102 konskými silami a nízkymi 
emisiami CO2. 

Pokiaľ ide o prevodovku, chceli sme si byť istí, že vám  
bude Jazz dokonale vyhovovať. Okrem 6-stupňovej 
manuálnej prevodovky voliteľne ponúkame aj našu 
zdokonalenú automatickú prevodovku (CVT). Inovačná 
technológia CVT sa prispôsobuje vášmu štýlu jazdy tým, 
že plynule upravuje prevodové pomery tak, aby zaručila 
optimálny výkon motora. Tým sa zvyšuje nielen hospodárnosť 
ale aj samotný pôžitok z jazdy.

Obidve tieto prevodovky zaručujú výnimočný výkon a lepšiu 
spotrebu, no vďaka funkcii vypnutia motora pri voľnobehu 
umožňujú ušetriť ešte viac paliva. Keď zastavíte, napríklad  
na križovatke, funkcia vypnutia pri voľnobehu preruší 
prevádzku motora a pri rozbehu ho automaticky znova 
naštartuje. Mohlo by sa zdať, že ide iba o drobnú úsporu,  
no tá v dlhodobom horizonte prinesie zásadný rozdiel.

Tlačidlo funkcie vypnutia 
motora pri voľnobehu

Automatická prevodovka CVT

skutočný  
VÝKON
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V spoločnosti Honda nám nesmierne záleží 
na tom, aby sme na cestách ľuďom zaručili 
bezpečnosť.

Sme presvedčení, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť 
zrážke, je byť vždy o krok popredu. Preto sme vytvorili 
technológie pokročilej podpory riadenia, ktoré slúžia 
ako ďalší pár očí vodiča a ak je to potrebné, vysielajú 
upozornenia alebo priamo reagujú.

Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke,  
ktorý je štandardnou výbavou všetkých stupňov výbav, 
napríklad monitoruje premávku pred vozidlom  
a upozorňuje na riziko čelnej kolízie. Umožňuje tým 
vodičovi vykonať potrebné kroky, a v prípade nečinnosti 
vodiča dokonca aktivuje núdzové brzdenie,  
aby čo najviac znížil rýchlosť.

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu* vás 
varuje, ak Jazz opustí jazdný pruh bez znamenia  
o smere jazdy a inteligentné upozornenie pred čelnou 
kolíziou zase sleduje priestor pred autom a pomáha 
predísť zrážkam, aby boli všetci o trochu viac  
v bezpečí.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE
Z JAZDNÉHO PRUHU*

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.

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.

SYSTÉM PRE AKTÍVNE BRZDENIE
V MESTSKEJ PREMÁVKE (do 30 km/h)

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

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.

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH 
ZNAČIEK* Systém rozpoznávania 

dopravných značiek sníma 
dopravné značky až do 
vzdialenosti 100 m a vodičovi 
tieto informácie odovzdáva 
prostredníctvom displeja 
i-MID, keď ich míňa.  
Naraz je možné zobraziť  
dve značky.

INTELIGENTNÝ OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI* 

Automaticky nastaví rýchlostné obmedzenie, ktoré 
rozpozná systém rozpoznávania dopravných značiek.
Ak je aktivovaný inteligentný obmedzovač rýchlosti, 
auto nebude môcť prekročiť aktuálne rýchlostné 
obmedzenie, pokým vodič funkciu nevypne.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIAĽKOVÝCH
SVETIEL*
Podporný systém diaľkových svetiel vyhodnocuje jazdné 
podmienky okolo vás a automaticky prepína medzi 
diaľkovými a stretávacími svetlami.

UPOZORNENIE NA NEBEZPEČENSTVO
KOLÍZIE* 

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

pocit bezpečia
DOKONALÝ  

* K dispozícii iba pre výbavy Elegance a Comfort. Informácie o výbavách, ktoré disponujú touto  
 a ďalšími funkciami, nájdete v technických údajoch na stranách 30 – 35.

19
BEZPEČNOSŤ



pre vašu  
bezpečnosť

STVORENÝ  

Kľúčovým kritériom pri navrhovaní 
modelu Jazz bola bezpečnosť pre osoby 
v ňom aj v jeho okolí.

Bezpečnosť vašich spolujazdcov, iných 
účastníkov cestnej premávky a chodcov 
pre nás vždy bola ústrednou konštrukčnou 
požiadavkou. Preto sme Jazz vybavili 
mnohými technickými vylepšeniami,  
z ktorých väčšina patrí do štandardnej  
výbavy.

ASISTENT ROZJAZDU 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 pomáha využiť maximálnu
brzdnú silu vozidla.

ASISTENT STABILITY VOZIDLA

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.

AIRBAGY 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.
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elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-stupňová manuálna prevodovka
Automatická prevodovka (CVT)

16" kolesá z ľahkých zliatin
Airbagy SRS pre vodiča a spolujazdca
s možnosťou deaktivácie
Predné opierky hlavy pre zníženie nebezpečenstva 
hyperextenzie krku
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Elektronické rozdelenie brzdovej sily 
Brzdový asistent 
Asistent stability vozidla 
Asistent rozjazdu do kopca 
Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke  
(do 30km/h)
Upozornenie na nebezpečenstvo kolizie
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
Imobilizér
Bezpečnostný alarm
Bezkľúčové štartovanie a odomykanie
Textilné čalúnenie interiéru
Kožený multifunkčný volant a radiaca
páka
Multifunkčný displej (MID)
Indikátor zmeny prevodového stupňa 
Elektrický posilňovač riadenia 
Asistent rozjazdu do kopca 
Funkcia vypnutia motora pri voľnobehu
Riadiace páčky na volante (iba CVT)
Automatická klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Automatické stierače s dažďovým senzorom
Automatické spínanie svetiel pri zotmení
Parkovacie senzory

* Na pripojenie aplikácie Aha (vrátane internetového rádia) a surfovanie po internete sa využíva zdieľanie internetového pripojenia cez rozhranie Wi-Fi alebo mobilný smerovač Wi-Fi. Pri využívaní aplikácií systému  
Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využitie údajov a roaming.

 Odporúčame, aby ste si skontrolovali paušálny balík služieb pre mobilný telefón. Funkciu surfovania po internete je možné používať, len keď vozidlo stojí.
 Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).
Δ Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
 Všetky technické údaje o tejto triede nájdete na stranách 30 – 35.

Zatmavené zadné a bočné sklá
Halogénové svetlomety
Automatické prepínanie diaľkových svetiel
Predné hmlové svetlá
Denné svietenie LED 
Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov
(funkcia „Coming/Leaving Home“)

Doplnková výbava:
Honda CONNECT s navigáciou Garmin  
a prehrávačom CD

Vyhrievané predné sedadlá 
Parkovacia kamera
Elektricky ovládané okná (predné a zadné)
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektronicky nastaviteľné a vyhrievané bočné zrkadlá
Elektricky sklápateľné bočné zrkadlá
Sklápateľné zadné sedadlá
Sedadlá Magic Seats
7-palcový dotykový displej Honda CONNECT s: tunerom 
AM/FM/DAB, internetovým rádiom, aplikáciou Aha*  
a možnosťou surfovania po internete*
2x konektor USB/konektor HDMI
6 reproduktorov
Telefón Handsfree s rozhraním Bluetooth∆

Systém Honda CONNECT  
s navigáciou 

Intuitívna dotyková obrazovka  
s navigáciou vám pomôže bezpečne 
prísť do cieľa.

Inteligentné bezkľúčové 
odomykanie a štartovanie 

Inteligentné bezkľúčové 
odomykanie a štartovanie vám 
umožňuje zamknúť, odomknúť 
a naštartovať vozidlo bez toho, 

aby ste museli vybrať kľúč  
z vrecka.

Kožený volant 

Dodáva vášmu Jazzu  
luxusný nádych.

Automatická klimatizácia 

Klimatizácia automaticky udržiava 
požadovanú teplotu vo vozidle.

16-palcové kolesá  
z ľahkých zliatin 

So 16-palcovými kolesami 
s ľahkej zliatiny má váš Jazz 
osobitý a športový vzhľad.

Zatmavené bočné  
a zadné sklá 

Poskytujú súkromie  
a prepúšťajú menej 

slnečného svetla do zadnej 
časti Jazzu.

Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Elegance vo farbe Sunset Orange s voliteľnou výbavou Honda CONNECT s navigáciou.

PARKOVACIA KAMERA

22
PONÚKANÉ VÝBAVY



comfort
JAZZ

Parkovacie senzory

Parkovacie senzory vpredu a vzadu uľahčujú 
napríklad parkovanie. Čím viac sa blížite  

k predmetu, tým naliehavejší je opakovaný 
zvukový signál.

Elektricky nastaviteľné 
vyhrievané spätné zrkadlá 

Jednoducho sa nastavujú 
na ideálny uhol a ich povrch 

rýchlo schne.

Ovládacie prvky 
na volante 

Vodič má prístup  
k ovládacím prvkom 
bez toho, aby musel 
zložiť ruky z volantu.

Automatické prepínanie 
diaľkových svetiel   

Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel vyhodnocuje jazdné 
podmienky okolo vás a automaticky 
prepína medzi diaľkovými  
a stretávacími svetlami.

Tempomat  
s obmedzovačom 
rýchlosti 

Elektronický tempomat 
vám umožňuje udržiavať 
rovnomernú cestovnú 
rýchlosť, čím uľahčuje jazdu 
na dlhé vzdialenosti.

Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Comfort vo farbe Metalická Brilliant Sporty Blue.

BLUETOOTH HANDSFREE∆

1.3 i-VTEC

6-stupňová manuálna prevodovka
Automatická prevodovka (CVT)

15" kolesá z ľahkých zliatin
Airbagy SRS pre vodiča a spolujazdca
s možnosťou deaktivácie
Predné opierky hlavy pre zníženie nebezpečenstva 
hyperextenzie krku
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Elektronické rozdelenie brzdovej sily 
Brzdový asistent
Asistent stability vozidla 
Asistent rozjazdu do kopca 
Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke  
(do 30km/h)
Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu
Imobilizér
Kryt batožinového priestoru
Centrálne diaľkové zamykanie pomocou  
2 sklápateľných kľúčov
Textilné čalúnenie interiéru
Multifunkčný displej (MID)
Indikátor zmeny prevodového stupňa 
Elektrický posilňovač riadenia 
Asistent rozjazdu do kopca
Vypnutie motora pri voľnobehu
Riadiace páčky na volante (iba CVT)
Manuálna klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Parkovacie senzory
Elektricky ovládané okná (predné a zadné)
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektronicky nastaviteľné a vyhrievané bočné zrkadlá

Časovač vypnutia/zapnutia svetlometov  
(funkcia „Coming/Leaving Home“)

Doplnková výbava:
Systém Honda CONNECT s navigáciou  
Garmin a CD
prehrávačom

Sklápateľné zadné sedadlá
Vyhrievané predné sedadlá 
Sedadlá Magic Seats
7-palcový displej s dotykovou obrazovkou Honda 
CONNECT s: tunerom AM/FM/DAB, internetovým 
rádiom, aplikáciou Aha* a možnosťou surfovania  
po internete*
2x konektor USB/konektor HDMI
4 reproduktory
Telefón Handsfree s rozhraním Bluetooth∆

Halogénové svetlomety
Automatické prepínanie diaľkových svetiel
Denné svietenie LED
Tretie brzdové svetlo LED 

* Na pripojenie aplikácie Aha (vrátane internetového rádia) a surfovanie po internete sa využíva zdieľanie internetového pripojenia cez rozhranie Wi-Fi alebo mobilný smerovač Wi-Fi. Pri využívaní aplikácií systému  
Honda CONNECT môžu byť účtované poplatky za využitie údajov a roaming.

 Odporúčame, aby ste si skontrolovali paušálny balík služieb pre mobilný telefón. Funkciu surfovania po internete je možné používať, len keď vozidlo stojí.
 Poznámka: Honda CONNECT podporuje aj technológiu MirrorLink (táto funkcia je k dispozícii, len ak je smartfón používateľa kompatibilný s technológiou Honda CONNECT MirrorLink).
Δ Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
 Všetky technické údaje o tejto triede nájdete na stranách 30 – 35.
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trend
JAZZ

Zobrazený je model Jazz 1.3 i-VTEC Trend vo farbe Perleťová White Orchid.

TEMPOMAT S OBMEDZOVAČOM 
RÝCHLOSTI

Stierače s dažďovým 
senzorom 

Stierače s dažďovým senzorom 
automaticky nastavia svoju 
rýchlosť podľa potreby.

Autorádio s CD kompatibilné s MP3  
a konektorom USB/AUX 

Doprajte si autorádio s CD prehrávačom 
kompatibilným s MP3.

Automatické spínanie 
svetiel pri zotmení 

Svetlá sa automaticky zapnú, 
keď sa výrazne zotmie.

Systém pre aktívne brzdenie  
v mestskej premávke  

Spustí sa, aby zabránil nehodám  
pri nízkej rýchlosti najmä v meste.  
(do 30 km/h)

1.3 i-VTEC

6-stupňová manuálna prevodovka
Automatická prevodovka (CVT)

15" oceľové kolesá
Airbagy SRS pre vodiča a spolujazdca
s možnosťou deaktivácie
Predné opierky hlavy pre zníženie nebezpečenstva 
hyperextenzie krku
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Elektronické rozdelenie brzdovej sily 
Brzdový asistent 
Asistent stability vozidla 
Asistent rozjazdu do kopca 
Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách 
Systém pre aktívne brzdenie v mestskej premávke  
(do 30km/h)
Imobilizér
Kryt batožinového priestoru
Centrálne diaľkové zamykanie pomocou  
2 sklápateľných kľúčov
Textilné čalúnenie interiéru
Multifunkčný displej (MID)
Indikátor zmeny prevodového stupňa 
Elektrický posilňovač riadenia 
Asistent rozjazdu do kopca 
Vypnutie motora pri voľnobehu 
Riadiace páčky na volante (iba CVT)
Manuálna klimatizácia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Elektricky ovládané okná (predné a zadné)

Doplnková výbava (iba v kombinácii  
s automatickou prevodovkou):
Automatické prepínanie diaľkových svetiel
Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Systém upozornenia na vybočenie  
z jazdného pruhu

Vyhrievané predné sedadlá
Predná lakťová opierka 
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Elektricky nastaviteľné bočné zrkadlá
Sklápateľné zadné sedadlá
Sedadlá Magic Seats
Prehrávač na 1 CD
Konektor AUX
Konektor USB (kompatibilný so zariadeniami iPod)
4 reproduktory
Diaľkové ovládanie rádia na volante
Telefón Handsfree s rozhraním Bluetooth∆

Δ Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránke www.hondahandsfree.com. 
 Všetky technické údaje o tejto triede nájdete na stranách 30 – 35.
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farba
VAŠA  

Jazz je mimoriadne flexibilné vozidlo, preto nie je prekvapením, že si ho môžete vybrať  
v širokej palete farieb. Ktorá z nich sa najlepšie hodí k vašej osobnosti?

čalúnenie

Zobrazený je model 1.3 i-VTEC Elegance vo farbe Sunset Orange  
so systémom Honda CONNECT a voliteľnou navigáciou Garmin.

Jedinečné textilné čalúnenie
dostupné pre výbavu Elegance

Elegantné textilné čalúnenie
dostupné pre výbavy Comfort a Trend

Dve možnosti  čalúnenia neznamenajú len,  
že váš Jazz bude skvele vyzerať.  
Budete sa v ňom aj skvele i cítiť.

Perleťová White Orchid

Perleťová Crystal Black

Metalická Brilliant Sporty Blue

Milano Red

VAŠE  

Sunset Orange

Metalická Shining Gray

Metalická Lunar Silver

28
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výbav výbav
PREHĽAD PREHĽAD

Trend Comfort Elegance

Motor / Prevodovka / Výkon

1.3 i-VTEC 2WD / 6MT / 75 kW (102 k) • • •

1.3 i-VTEC 2WD / CVT / 75 kW (102 k) • • •

Bezpečnostné prvky

i-SRS airbag vodiča (dvojstupňový) • • •

SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • • •

Bočné airbagy vpredu • • •

Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny • • •

Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách • • •

Protiblokovací brzdový systém (ABS) • • •

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) • • •

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

Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie • • •

Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start) x x •

Imobilizér • • •

Alarm x x •

Kryt batožinového priestoru • • •

Odkladací priestor pod podlahou batožinového priestoru • • •

Funkcie a technológie

Multiinformačný displej (MID) • • •

Aktívny elektrický posilňovač riadenia • • •

Indikátor radenia pre ekonomickú jazdu • • •

Systém start-stop • • •

Páčky radenia pod volantom (len s CVT prevodovkou) • • •

Trend Comfort Elegance

Sedadlá

Textilný interiér • • •

Vyhrievané predné sedadlá • • •

Flexibilné sedadlá Magic Seats • • •

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča • • •

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca x x •

Vrecko na zadnej strane sedadla vodiča x x •

Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca • • •

Predná lakťová opierka • • •

Nastaviteľný sklon operadla zadného sedadla • • •

Komfort a pohodlie

Manuálna klimatizácia • • x

Automatická klimatizácia x x •

Tempomat • • •

Kožený volant x x •

Kožená hlavica radiacej páky x x •

Elektrické ovládanie okien (vpredu a vzadu) • • •

Elektrické ovládanie okien – automatizované u vodiča • • •

Elektrické ovládanie okien – automatizované u spolujazdca x x •

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • • •

Zrkadlo v slnečnej clone vodiča a spolujazdca • • •

12 V zásuvka v prednom paneli • • •

12 V zásuvka v stredovom paneli x x •

Osvetlenie

Lampička na čítanie (predná) • • •

Osvetlenie batožinového priestoru • • •

Osvetlenie interiéru (predné a zadné) • • •

* Iba v kombinácii s automatickou prevodovkou

•  štandardná výbava    výbava na prianie  x  nie je v ponuke
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Trend Comfort Elegance

Audio a komunikácia

Autorádio s podporou MP3 • x x

Multimediálny LCD displej Honda CONNECT
– 7" dotyková obrazovka
– CD prehrávač – MP3 kompatibilný
– Bluetooth
– MirrorLink
– 2 x USB vstup
– 27 jazykov (obsahuje slovenský jazyk)

x • •

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

x

Konektor vstupu AUX • x x

Konektor vstupu USB (kompatibilný s prehrávačmi iPod) • x x

4 reproduktory • • x

6 reproduktorov x x •

Ovládanie autorádia na volante • • •

Bluetooth Handsfree • • •

Výbava exteriéru

Metalický lak

Tmavé bočné a zadné sklá x x •

Stierače s dažďovým senzorom • • •

Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) x • •

Zadná parkovacia kamera x x •

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá • • •

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá x • •

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá x • •

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla • • •

Trend Comfort Elegance

Vonkajšie osvetlenie

Denné svietenie LED • • •

Halogénové svetlomety • • •

Predné hmlové svetlá x x •

Tretie brzdové svetlo LED • • •

Automatické spínanie svetiel pri zotmení • • •

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

Kolesá

15" oceľové kolesá • x x

15" kolesá z ľahkých zliatin x • x

16" kolesá z ľahkých zliatin x x •

Súprava na opravu pneumatiky • • •

výbav výbav
PREHĽAD PREHĽAD

Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia! •  štandardná výbava    výbava na prianie  x  nie je v ponuke
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špecifikácie
TECHNICKÉ

3 995 mm

1 
55

0 
m

m

1 694 mm 
(1 980 mm vrátane vonkajších spätných zrkadiel)

1.3 i-VTEC 1.3 i-VTEC

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg)* 1 138 - 1 185 1 164 - 1 204

Maximálna hmotnosť (kg) 1 605 1 605

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1 000 1 000

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 450 450

Maximálne zaťaženie strechy (kg) 35 35

Kolesá – pneumatiky a disky kolies

Štandardný  / alternatívny rozmer diskov a pneumatík*
15x6J ET50 / 185/60 R15 83H 15x6J ET50 / 185/60 R15 83H

16x6J ET53 / 185/55 R16 82H 16x6J ET53 / 185/55 R16 82H

1.3 i-VTEC 1.3 i-VTEC

Prevodovka 6MT CVT

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1 318 1 318

Rozvod DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC

Palivo Benzín (95) Benzín (95)

Pohon kolies (náprava) 2 (predná) 2 (predná)

Počet valcov 4 4

Počet ventilov 16 16

Výkon

Maximálny výkon motora – kW (k) / ot. za min. 75 (102) / 6 000 75 (102) / 6 000

Maximálny krútiaci moment motora – Nm / ot. za min. 123 / 5 000 123 / 5 000

Maximálna rýchlosť (km/h) 190 182

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)* 11,2 - 11,4 12,0 - 12,3

Spotreba

Emisná norma EURO 6 EURO 6

Kombinovaná spotreba – CO
2
 (g/km)* 116 - 120 106 - 114

Spotreba – mesto (l/100 km)* 6,1 - 6,2 5,3 - 5,5

Spotreba – mimo mesta (l/100 km)* 4,3 - 4,5 4,1 - 4,5

Spotreba – kombinovaná (l/100 km)* 5,0 - 5,1 4,6 - 4,9

Rozmery

Dĺžka vozidla (mm) 3 995 3 995

Šírka vozidla (mm) 1 694 1 694

Šírka vozidla – vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm) 1 980 1 980

Výška vozidla (mm) 1 525 1 525

Výška vozidla vrátane antény (mm)* 1 669 / 1 550 1 669 / 1 550

Rázvor náprav (mm) 2 530 2 530

Rozchod kolies vpredu (mm) 1 483 1 483

Rozchod kolies vzadu (mm) 1 472 1 472

Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 110 110

Objemy

Počet miest na sedenie 5 5

Objem batožinového priestoru (l) 354 354

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po hranu okien (l) 884 884

Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po strechu (l) 1 314 1 314

Objem palivovej nádrže (l) 40 40

* V závislosti od zvolenej výbavy.
Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!

Verzie vozidiel a stupne výbavy predstavené v tomto katalógu nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Presné informácie vám poskytne miestny predajca vozidiel značky Honda. 

Na Jazz sa vzťahujú nasledujúce typy záruk:
Štandardná záruka na 3 roky alebo 100 000 km
3-ročná záruka vzťahujúca sa na koróziu povrchu vozidla
5-ročná záruka na výfukový systém
10-ročná záruka vzťahujúca sa na koróziu podvozka
12-ročná záruka vzťahujúca sa na prehrdzavenie vozidla



BALÍK OSVETLENIA  
Balík osvetlenia tvorí kombinácia 
niekoľkých osvetľovacích prvkov, ktoré 
dotvárajú vnútornú atmosféru vo vozidle  
a zároveň zlepšujú viditeľnosť vozidla 
zvonka.

Obsah balíka:  
Osvetlenie priestoru na nohy vpredu, 
osvetlené prahové lišty.

BALÍK CARGO   
Ak často prepravujete batožinu 

alebo špeciálne vybavenie  
na prácu či relax, mohol  

by vás osloviť balík Cargo.  
Tento balík tvorí jedinečná 

kombinácia rôznych riešení  
na uloženie nákladu.

Obsah balíka:
Vložka batožinového priestoru 

s deliacimi prepážkami a úložná 
schránka pod kryt batožinového 

priestoru.

BALÍK SPORT 
Balík Sport zdôrazňuje prirodzený športový štýl 
vášho auta. Tieto leštené čierne a farebne zladené 
doplnky vozidlo opticky posunú bližšie k vozovke, 
čím mu dodajú energickejší vzhľad a charakter.

Obsah balíka: 
Predný spojler, dvojfarebné bočné spojlery,  
zadný spodný a strešný spojler.

Na obrázkoch sú 15" zliatinové kolesá Stardust

BALÍK DESIGN 
Tento štýlový balík umocní vzhľad vášho modelu 
Jazz. Zdôraznite eleganciu vozidla pomocou 
príslušenstva v kovovo-striebornom vyhotovení.

Obsah balíka: 
Maska chladiča, lišta dverí batožinového priestoru 
a kryty na bočné zrkadla.

Na obrázku sú 15" zliatinové kolesá Nucleus.

BALÍK PRAKTIK 
Balík Praktik obsahuje príslušenstvo, ktoré je 
štýlovo navrhnuté na ochranu vozidla proti 
odretiu, poškriabaniu, blatu a piesku.

Obsah balíka: 
Bočné ochranné lišty vo farbe karosérie, 
predné a zadné lapače nečistôt a lišty prahov.

Na obrázku sú 15" zliatinové kolesá Nucleus.

Prispôsobte si svoj Jazz pomocou originálneho príslušenstva.  
Na výber máte z viacerých balíkov.

Boli nielen navrhnuté a vyrobené podľa rovnakých štandardov  
ako samotný Jazz, no každý z nich bol špeciálne vytvorený tak,  
aby k nemu dokonale sedel a dodal mu nový rozmer.

možností
ŽIVOT JE PLNÝ  

Ak si chcete pozrieť všetko dostupné príslušenstvo,  
prevezmite si aplikáciu príslušenstva v službe iTunes™ a Google Play™   ➞
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PREDNÁ MRIEŽKA
Táto predná mriežka v kovovo-striebornom vyhotovení  
dodáva vozidlu eleganciu a odlíši ho od ostatných.

BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY 
Toto príslušenstvo chráni bočnú časť karosérie 
vozidla pred odreninami a škrabancami. Je možné 
zvoliť nelakované prevedenie alebo verziu vo farbe 
karosérie.STREŠNÝ SPOJLER  

Ak hľadáte prepracovaný vzhľad, 
potom je tento originálny Honda  
spojler vo farbe karosérie presne to,  
čo hľadáte.

ŠPORTOVÉ PEDÁLE 
Hliníkové športové pedále nielen dodajú 
interiéru športový vzhľad, ale zabraňujú 
šmýkaniu chodidiel. Na obrázku sú 
zobrazené aj elegantné rohože na podlahu.

3D ZVUK HONDA 
3D zvuk Honda „Hudba ešte nikdy neznela tak 
prirodzene“ Všetci chceme, aby zvukové systémy 
našich vozidiel verne reprodukovali hudbu našich 
vyvolených interpretov. Pridaním kompaktnej jednotky 
DSP (spracovanie digitálneho signálu) k existujúcemu 
zvukovému systému vo vašom vozidle Honda sa budete 
pri jeho počúvaní cítiť ako v koncertnej sále.

DRŽIAK NA TABLET
Ak chcete počas jazdy zabaviť svojich pasažierov, 
môžete si do auta namontovať držiak na tablet. 
Vďaka rôznym nastaveniam polôh ponúka pohodlie 
pri sledovaní filmov, čítaní e-mailov aj hraní hier. 
Zábava nikdy nekončí, keďže tablet je v prípade 
potreby možné napájať pomocou 12 V zásuvky.

VLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU  
S DELIACIMI PREPÁŽKAMI 
Vodotesná protišmyková vložka s vyvýšenými okrajmi 
je dokonale vytvarovaná podľa batožinového priestoru 
vášho vozidla, pričom chráni podlahu batožinového 
priestoru vozidla pred nečistotami a škrabancami.  
Je protišmyková, ozdobená logom Jazz, vrátane 
deliacich prepážok.

ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA POD KRYT  
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
Úložná schránka pod kryt batožinového priestoru 
rozširuje úložný priestor vozidla, kam si môžete uložiť 
topánky alebo dáždnik. Nosnosť je 1 kg.

ZLIATINOVÉ  
KOLESÁ 

1.  15" kolesá 
 Stardust
2.  15" kolesá  
 Nucleus

1. 2.

Ak si chcete pozrieť všetko dostupné príslušenstvo, prevezmite si aplikáciu príslušenstva v službe iTunes™ a Google Play™   ➞

ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE 
S týmto odnímateľným ťažným zariadením 

sa o štýlový vzhľad svojho vozidla nemusíte 
obávať ani vtedy, keď plánujete ťahať 

prívesný vozík. Všetky originálne ťažné 
zariadenia značky Honda sú uspôsobené 

pre jednoduchú manipuláciu, dokonalú 
kompatibilitu a integráciu s elektrickými a 

bezpečnostnými systémami vášho vozidla 
značky Honda. Ťahať môžete prívesné 

vozíky s maximálnou prípustnou celkovou 
hmotnosťou 1 000 kg a zvislým zaťažením 

95 kg. V ponuke je aj pevné ťažné 
zariadenie.
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V spoločnosti Honda veríme 
v neustále posúvanie hraníc 
dokonalosti, aby sme vyrobili 
ešte výkonnejšie, úspornejšie 
a zábavnejšie automobily.

Modelový rad Civic je 
zhmotnením tohto zmýšľania. 
Vozidlá sme zdokonalili, 
prepracovali a pretvorili tak, 
aby jasne stelesňovali svoj 
výnimočný výkon, pokrokové 
technológie a nevídanú mieru 
pohodlia.

Vďaka snom o lepšom svete 
pre ľudí vznikol humanoidný 
robot ASIMO, vzlietlo lietadlo 
HondaJet a vytvorili sa niektoré  
z najobľúbenejších motocyklov 
na planéte. Znalosti získané  
zo všetkých vecí, ktoré robíme, 
a všetkých vecí, ktoré sa učíme, 
prechádzajú do všetkého,  
čo vyrábame – presne ako Jazz.

snovSILA

Zobrazené modely sú Civic 1.6 i-DTEC Sport vo farbe 
Brilliant Sporty Blue Metallic, Civic 1.8 i-VTEC Executive 
vo farbe Polished Metal Metallic, Civic Tourer 1.6 i-DTEC
Executive vo farbe White Orchid Pearl a Civic Type R  
vo farbe Championship White.
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HONDA PREMIUM QUALITY
8-ROČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM
Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní Hondy, 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)
• Príslušenstvo a doplnky (ťažné zariadenie, strešné nosiče, elektronika, audio, navigácia a pod.)
• 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.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 rokov

42
HONDA PREMIUM QUALITY



01
/1

7

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

Zobrazený je model 1.3 i-VTEC Elegance vo farbe Sunset Orange so systémom Honda CONNECT a voliteľnou navigáciou Garmin.
Účelom tohto katalógu je predstaviť vám Hondu 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.

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. 


