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Vystúpte z tieňa, využite svoju 
individualitu a oslávte ten rozdiel 

s našou novou elegantnou špeciálnou 
sériou Jazz Spotlight. 

Bronzové detaily jedinečného dizajnu 
Spotlight pridávajú novému modelu Jazz 

nádych pôvabu a všade, kam pôjdete, sa 
budú za ním otáčať hlavy.
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SÉRIA 
SPOTLIGHT

Naozaj výnimočná špeciálna séria, 
ktorá prichádza s nápadnou grafikou 
a jedinečnými bronzovými detailmi 

Spotlight. Je načase upozorniť na seba 
a zažiariť.

Exkluzívny a štýlový model Jazz sa môže pochváliť výraznými a osobitými bronzovými detailmi dizajnu Spotlight,  
ktoré nájdete všade. Patria k nim: Bronzové zliatinové kolesá Spotlight, výrazná grafika na bokoch,  

lišta prednej mriežky, lišta dverí batožinového priestoru, kryty zrkadiel, elegantné koberčeky, logo v interiéri, 
dekorácia kľúča, sedadiel, stredovej konzoly a volantu.
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LIŠTA PREDNEJ MRIEŽKY

Bronzová lišta Spotlight na mriežke zvyšuje osobitosť 
prednej časti vášho modelu Jazz.

KRYTY ZRKADIEL

Perfektne začlenené výmenné kryty 
bočných zrkadiel.

BOČNÁ GRAFIKA

Elegantná a štýlová originálna grafika Spotlight 
zdôrazňuje dynamický štýl modelu Jazz.

LIŠTA DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Bronzová dekorácia na dverách batožinového priestoru 
ladí so všetkými bronzovými detailmi modelu Jazz a svedčí 

o perfektnej celkovej úprave.

15” ZLIATINOVÉ KOLESÁ

Nápadné a jedinečné bronzové zliatinové kolesá Spotlight 
s povrchom brúseným diamantom a lesklým priehľadným 

lakom sú dokonalým doplnkom vášho vozidla Jazz.

INDIVIDUALITA
EXTERIÉRU
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ÚPRAVA INTERIÉRU
Pridali sme do interiéru vášho modelu Jazz ešte 

výraznejší nádych individuality.

DEKORÁCIA VOLANTU

Hladký bronzový detail, ktorý 
bezchybne ladí s volantom.

OZDOBNÁ STREDOVÁ 
KONZOLA

Dotyk farby dokonale lichotí interiéru 
vášho vozidla Jazz.

DEKORÁCIA SEDADIEL

Zvyšuje exkluzívnosť čalúnenia vášho 
vozidla Jazz.

MOTÍV NA KĽÚČI

Niekedy sú v živote dôležité práve 
malé detaily.

SYMBOLY V INTERIÉRI

Každý kúsok elegantného dizajnu je 
jedinečný.

ELEGANTNÉ KOBERČEKY

Chráňte to, čo máte radi, elegantnými 
koberčekmi s bronzovým lemom  
a votkaným logom Jazz Spotlight.
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Ďalšie informácie nájdete na 
www.honda.sk 

alebo sa obráťte na miestneho predajcu značky Honda.

Verzia Jazz Spotlight je dostupná so 
zliatinovými kolesami alebo bez zliatinových 

kolies. Verzia bez zliatinových kolies je 
dostupná vo všetkých stupňoch výbavy. Verzia 

so zliatinovými kolesami je dostupná iba vo 
výbavách Trend a Comfort. Fotografie v tejto 

brožúrke slúžia iba na ilustráciu a špecifikácie 
sa môžu líšiť. Ďalšie informácie môžete získať 

od vášho miestneho predajcu. 
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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. 


