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ÚPLNE NOVÝ JAZZ 
HYBRID PRE VÁŠ ŽIVOT

Prichádza úplne nový rad Jazz s vyspelým hybridným 
pohonom e:HEV a dynamickým, moderným vzhľadom.  
Ide skutočne o dokonalé, inteligentné auto, priestranné 
zvnútra a kompaktné zvonku.
Môžete si vybrať medzi dômyselnou štandardnou verziou 
alebo novou verziou Jazz Crosstar pre aktívny životný štýl  
s dizajnom ovplyvneným vozidlami SUV.

Na obrázkoch sú modely Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive v dvojfarebnej kombinácii modrej farby 
Surf Blue a perleťovej čiernej Crystal Black a 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.



Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.

Naša hybridná technológia e:HEV novej 
generácie prináša dynamický, elektrifikovaný 

zážitok z jazdy a dodáva modelom Jazz vysoký 
výkon s nízkou spotrebou a emisiami. Všetky 

modely Jazz môžu jazdiť v elektrickom režime, 
pri ktorom je auto na 100 % poháňané tichou 

elektrickou energiou. 

Vďaka tejto vyspelej technológii je nový Jazz 
v dnešnom mobilnom svete významnejší než 

kedykoľvek predtým.

HYBRIDNÁ 
TECHNOLÓGIA 

e:HEV
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Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.

Dizajn nového radu Jazz sa vyznačuje 
čistým, ničím nerušeným profilom, ktorý je 

aerodynamicky efektívny a prirodzene štýlový. 
Každý detail dodáva modelu Jazz inteligentný, 

moderný vzhľad a jedinečný charakter.

DÔMYSELNÝ  
DIZAJN
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Na obrázku je model Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive v dvojfarebnej  
kombinácii modrej farby Surf Blue a perleťovej čiernej Crystal Black.

NOVÝ JAZZ 
CROSSTAR

Novinkou v ponuke je model Jazz 
Crosstar. Vyvinuli sme ho s ohľadom  

na dynamický, aktívny životný štýl  
a vyznačuje sa mohutnejším štýlom  

s výraznou prednou mriežkou, 
elegantným integrovaným strešným 

nosičom a väčšou svetlou výškou 
podvozka pre jednoduchšie 

nastupovanie a vystupovanie. Poskytuje 
tiež pôsobivý výhľad na cestu pred vami. 

Vďaka ochranným lištám karosérie 
a možnosti výberu dvojfarebnej 

kombinácie karosérie s čiernou strechou 
budete vždy vyzerať dobre zvonku, kým 

vodeodolné čalúnenie chráni interiér 
pred všetkým, čo život prinesie.
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Na obrázku je model Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive v dvojfarebnej kombinácii modrej farby Surf Blue a perleťovej čiernej Crystal Black.



12 Na obrázku je model Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.

Interiér nového modelu Jazz a Jazz Crosstar je 
nádherne jednoduchý a neuveriteľne pohodlný,  

s jemnými materiálmi príjemnými na dotyk  
a jasnými, dobre čitateľnými displejmi. Nový 

7-palcový digitálny displej vodiča a 9-palcová 
dotyková obrazovka Honda CONNECT druhej 
generácie umožňujú zobrazovať podstatné 

informácie rýchlo a jednoducho.

Výnimočný pocit priestrannosti ešte zvýrazňuje 
elegantná prístrojová doska s ergonomicky 

navrhnutými ovládacími prvkami a výnimočne 
širokým výhľadom na cestu.

ŽIVOTNÝ 
PRIESTOR



Všetko, čo sa zmestí do vášho života, sa zmestí 
aj do nového modelu Jazz a Jazz Crosstar. 
Vďaka našim dômyselným sedadlám Magic 

Seats máte požadované možnosti presne vtedy, 
keď ich potrebujete. 

Zadné sedadlá sa dajú usporiadať rôznymi 
spôsobmi jedným ľahkým pohybom, takže 

môžete flexibilne prevážať takmer čokoľvek od 
surfov až po malé stromčeky. Dajú sa sklopiť 

vodorovne, ak potrebujete väčšiu úložnú plochu 
alebo vyklopiť nahor, aby ste mohli využiť celú 

výšku auta od podlahy až po strop.

BEZKONKURENČNÁ 
FLEXIBILITA 

Na obrázku je model Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive v dvojfarebnej  
kombinácii modrej farby Surf Blue a perleťovej čiernej Crystal Black.14
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Vychutnajte si výnimočnú viditeľnosť vďaka panoramatickému čelnému sklu, ultra-tenkým A-stĺpikom 
a skrytým stieračom. Vďaka týmto vylepšeniam zorného poľa s eliminovanými mŕtvymi uhlami 

sa budete pri jazde cítiť sebavedome a do interiéru bude prúdiť dostatok svetla, ktoré ešte viac 
vylepšuje skvelý pocit priestrannosti.

ŠIROKOUHLÝ  
POHĽAD NA SVET

Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.



Predné sedadlá sú navrhnuté tak, aby znižovali pocit 
únavy a poskytli vám komfort ako v limuzíne. Vďaka 

premysleným detailom, ako je napríklad široká predná 
stredová lakťová opierka s úložným priestorom a USB 

portami vpredu a vzadu, si cestu vychutnajú úplne všetci.

POHODLIE A 
VŠESTRANNOSŤ

Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.
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ŽIVOT JE LEPŠÍ  
V SPOJENÍ 

Život je lepší, keď sa cítite v spojení so všetkým,  
čo potrebujete a máte radi. Nový rad modelov Jazz vás 
bez problémov spojí s vaším svetom pomocou našich 

najnovších informačno-zábavných technológií. K dispozícii 
je digitálne rádio DAB, s ktorým môžete počúvať najširší 
výber staníc a tiež nová 9-palcová dotyková obrazovka 
s displejom v štýle smartfónu a skvelou využiteľnosťou 

vďaka integrácii Android Auto a Apple CarPlay*.  
So svojím novým modelom Jazz sa môžete spojiť aj na 

diaľku pomocou našej aplikácie My Honda+, ktorá okrem 
iného umožňuje zamknutie alebo odomknutie vozidla  

a odosielanie destinácií do navigačného systému.  
Cez váš smartfón, odkiaľkoľvek na svete.

Funkcia osobného asistenta Honda aktivovaná hlasom  
s vami dokáže konverzovať a na základe kontextuálneho 

porozumenia sa učí, ako vám poskytnúť relevantné 
odporúčania. Ak teda potrebujete zistiť, aké bude počasie, 

nájsť obľúbenú hudbu alebo reštauráciu,  
vždy je pripravená pomôcť.

*Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.  
Kompletné technické údaje nájdete na stranách 50 – 52.

21



THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.

Naša pokročilá hybridná technológia e:HEV prináša 
výnimočnú kombináciu pôsobivého výkonu a spotreby 
paliva. Je navrhnutá tak, aby vám umožňovala plynulú  

a efektívnu jazdu s rýchlymi reakciami za každých okolností. 
Elektromotor dodáva ohromný krútiaci moment 253 Nm, 

ktorý vás doslova naštartuje a dopĺňa ho dynamický 
benzínový motor s výkonom 98 koní, ktorý splní všetky vaše 

potreby. V novom modeli Jazz sa nudiť nikdy nebudete.

Hybridná technológia e:HEV je doslova inteligentná 
– nepretržite monitoruje výkon a efektivitu, aby určila 

najvhodnejší zdroj energie pre pohon. Následne plynule 
dodáva autu optimálnu energiu, pričom automaticky prepína 

medzi troma režimami pohonu: elektrickým, hybridným  
a režimom motora.

VÝKON POD 
KONTROLOU

Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.
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Nový rad modelov Jazz je vybavený našou 
najnovšou technológiou pokročilých 
bezpečnostných a asistenčných systémov 
Honda SENSING. Pasívna bezpečnosť je 
vylepšená o nové stredové airbagy, kolenný 
airbag vodiča a inteligentné bočné airbagy 
vzadu. Vďaka nim sa môžete vy aj vaši 
spolujazdci cítiť bezpečne.

SYSTÉM PRE ZMIERNENIE NÁSLEDKOV 
NEHODY 
Ak existuje možnosť zrážky s vozidlom alebo 
chodcom, systém vás na to upozorní a zároveň 
zníži rýchlosť, aby minimalizoval intenzitu 
prípadného nárazu. Systém sme vylepšili o 
nočný režim, vďaka ktorému odhalí chodcov 
alebo cyklistov na miestach, kde nie je 
pouličné osvetlenie. Začne dokonca brzdiť, ak 
vám skríži cestu protiidúce vozidlo.

UPOZORNENIE NA VYBOČENIE  
Z JAZDNÉHO PRUHU 
Tento systém rozpoznáva počas jazdy 
značenie na ceste, a ak sa vozidlo vychýli  
z jazdného pruhu bez aktivácie ukazovateľa 
smeru, systém vás upozorní zvukovou aj 
vizuálnou výstrahou.

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH 
ZNAČIEK 
Systém rozpoznávania dopravných značiek 
rozlišuje dopravné značky a vodičovi tieto 
informácie odovzdáva prostredníctvom 
displeja. Naraz je možné zobraziť dve značky.

SYSTÉM PRE UDRŽOVANIE V JAZDNOM 
PRUHU 
Tento systém udržiava vozidlo v strede 
jazdného pruhu, čím znižuje potrebu zasahovať 
do riadenia pri cestovaní na diaľnici.

INTELIGENTNÝ OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI 
Táto funkcia inteligentne kombinuje 
nastaviteľný obmedzovač rýchlosti so 
systémom rozpoznávania dopravných značiek 
a automaticky nastaví rýchlostné obmedzenie 
zistené systémom rozpoznávania dopravných 
značiek.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU 
ASISTENTA PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI  
Ak tento systém zistí, že vozidlo idúce vo 
vedľajšom pruhu sa chce zaradiť pred vás, 
vopred upraví rýchlosť vášho vozidla. Tiež 
pomáha udržiavať vzdialenosť od auta 
pred vami aby ste nemuseli neustále meniť 
rýchlosť.

AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE  
DIAĽKOVÝCH SVETIEL   
Systém rozpoznáva vozidlá pred vami vrátane 
protiidúcich vozidiel a automaticky prepína 
medzi diaľkovými a stretávacími svetlami

SYSTÉM PRE ELIMINÁCIU MŔTVEHO UHLA 
Tento inteligentný systém zvyšuje bezpečnosť 
pri zmene jazdného pruhu a predbiehaní 
a keď zistí, že sa vo vašom mŕtvom uhle 
nachádzajú vozidlá, upozorní akustickou a 
vizuálnou výstrahou.

UPOZORNENIE NA VOZIDLÁ BLÍŽIACE SA 
ZBOKU 
Systém upozornenia na vozidlá blížiace 
sa zboku dokáže pri cúvaní zistiť vozidlá 
približujúce sa z oboch strán a upozorniť vás 
na bezprostredné nebezpečenstvo.

V BEZPEČÍ

Na obrázkoch sú modely Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive v dvojfarebnej 
kombinácii modrej farby Surf Blue a perleťovej čiernej Crystal Black a 1.5 i-MMD 
Executive v perleťovej farbe Platinum White.
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 ♦ 15-palcové oceľové kolesá
 ♦ Čierne textilné čalúnenie
 ♦ Airbagy SRS (airbag vodiča, airbag spolujazdca, 
predný stredový airbag, predný a zadný bočný 
airbag, predný a zadný bočný hlavový airbag  
a kolenný airbag vodiča)

 ♦ Protiblokovací brzdový systém a posilňovač bŕzd
 ♦ Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie
 ♦ Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu
 ♦ Systém pre zmiernenie následkov nehody
 ♦ Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
 ♦ Systém rozpoznávania dopravných značiek
 ♦ Inteligentný obmedzovač rýchlosti
 ♦ Asistent pre pomalú jazdu v kolóne
 ♦ Systém pre zmiernenie rizika opustenia 
komunikácie 

 ♦ Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách
 ♦ Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení 
 ♦ Stabilizačný systém
 ♦ Adaptívny tempomat 
 ♦ Elektrická parkovacia brzda s automatickým 
podržaním brzdy BRAKE HOLD

 ♦ Elektrický posilňovač riadenia – variabilný 
prevodový pomer

 ♦ Asistent rozjazdu do kopca
 ♦ Systém start-stop
 ♦ Režim ECON
 ♦ Kryt batožinového priestoru 
 ♦ Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX  
(zadné sedadlá) 

 ♦ Predná 12 V zásuvka na príslušenstvo
 ♦ Automatická klimatizácia
 ♦ Automatické stierače s dažďovým senzorom
 ♦ Elektricky nastaviteľné a vyhrievané bočné zrkadlá
 ♦ Diaľkovo sklopné bočné zrkadlá (pomocou kľúča)
 ♦ Centrálne diaľkové zamykanie pomocou  
2 sklápateľných kľúčov

 ♦ Predná stredová lakťová opierka
 ♦ Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu 
 ♦ Manuálne nastavenie výšky sedadla vodiča
 ♦ Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
 ♦ Vyhrievané predné sedadlá
 ♦ Flexibilné sedadlá Magic Seats
 ♦ Zadné sedadlá delené v pomere 60/40  
a sklopné jedným pohybom

 ♦ Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
 ♦ Telefón handsfree s rozhraním Bluetooth™ 
 ♦ Audiosystém s 5-palcovou obrazovkou  
(AM/FM/DAB)

 ♦ USB vstup vpredu
 ♦ 4 reproduktory
 ♦ Ovládanie autorádia na volante 
 ♦ Bočné zrkadlá vo farbe karosérie s integrovanými 
LED smerovkami

 ♦ LED svetlomety 
 ♦ LED denné prevádzkové svetlá 
 ♦ Automatické spínanie svetiel pri zotmení
 ♦ Automatické prepínanie diaľkových svetiel
 ♦ Funkcia „Coming/Leaving Home“  
(časové spínanie svetiel)

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT

Na fotke je model Jazz 1.5 i-MMD Comfort v metalickej sivej farbe Shining 
Gray. Kompletné technické údaje nájdete na stranách 50 – 5327



V porovnaní s výbavou Comfort,  
obsahuje výbava Elegance naviac:

1.5 i-MMD Hybrid  
e-CVT ELEGANCE

 ♦ 15” kolesá z ľahkých zliatin 
 ♦ Kožené obloženie interiéru
 ♦ Čalúnenie v kombinácii čierna textília/koža
 ♦ Alarm
 ♦ Vonkajšie spätné zrkadlo u spolujazdca  
s automatickým náklonom k zemi pri  
zaradení spiatočky 

 ♦ Vrecko na zadnej strane sedadla vodiča 
 ♦ Parkovacie senzory (vpredu a vzadu)
 ♦ Systém Honda CONNECT 2. generácie s 9-palcovou 
dotykovou obrazovkou, digitálnym rádiom AM/FM/
DAB, službou Apple CarPlay*, Android Auto™ a 2 x 
konektorom USB.

Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Elegance v metalickej modrej Midnight Blue Beam. 
Kompletné technické údaje nájdete na stranách 50 – 53

*So službou Apple CarPlay sú kompatibilné len zariadenia iPhone 5 alebo novšie s operačným systémom iOS 8.4 alebo novším. Funkcie, aplikácie alebo služby 
Apple CarPlay nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach a môžu sa meniť. Ak chcete používať službu Android Auto™, musíte si do smartfónu stiahnuť 
aplikáciu Android Auto™ z obchodu Google Play™. So službou Android Auto™ je kompatibilný len operačný systém Android 5.0 (Lollipop) alebo novší. Dostupnosť 
služby Android Auto™ sa môže meniť a môže byť rôzna v závislosti od geografickej oblasti. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná 
v USA a iných krajinách.
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1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

V porovnaní s výbavou Elegance,  
obsahuje výbava Executive naviac:

Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.  
Kompletné technické údaje nájdete na stranách 50 – 53.

 ♦ 16” kolesá z ľahkých zliatin
 ♦ Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start)
 ♦ Čierne alebo sivé čalúnenie v kombinácii textília/koža
 ♦ Systém pre elimináciu mŕtveho uhla a upozornenie  
na vozidlá blížiace sa zboku

 ♦ Kožený volant
 ♦ Kožená hlavica radiacej páky
 ♦ Vyhrievaný volant
 ♦ Chrómované bočné zrkadlá s integrovanými LED smerovkami
 ♦ LED predné hmlové svetlá 
 ♦ Parkovacia kamera
 ♦ Elektricky ovládané okná (aj pomocou kľúča)
 ♦ Systém Honda CONNECT 2. generácie s navigáciou Garmin,  
9-palcovou dotykovou obrazovkou, digitálnym rádiom AM/FM/DAB,  
službou Apple CarPlay*, Android Auto™ a 2 x konektorom USB 

 ♦ 2 x konektor USB vzadu
 ♦ Tmavé bočné a zadné sklá

*So službou Apple CarPlay sú kompatibilné len zariadenia iPhone 5 alebo novšie s operačným systémom iOS 8.4 alebo novším. Funkcie, aplikácie alebo služby 
Apple CarPlay nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach a môžu sa meniť. Ak chcete používať službu Android Auto™, musíte si do smartfónu stiahnuť 
aplikáciu Android Auto™ z obchodu Google Play™. So službou Android Auto™ je kompatibilný len operačný systém Android 5.0 (Lollipop) alebo novší. Dostupnosť 
služby Android Auto™ sa môže meniť a môže byť rôzna v závislosti od geografickej oblasti. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná 
v USA a iných krajinách.
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Na obrázku je model Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive v dvojfarebnej kombinácii modrej farby Surf Blue a 
perleťovej čiernej Crystal Black. Kompletné technické údaje nájdete na stranách 50 – 53.

V porovnaní s výbavou Elegance,  
obsahuje výbava Crosstar Executive naviac:

1.5 i-MMD Hybrid  
e-CVTCROSSTAR 

EXECUTIVE

 ♦ Vodeodolné textilné čalúnenie
 ♦ Prémiový audiosystém 
 ♦ 8 reproduktorov
 ♦ Subwoofer
 ♦ Bočné strieborné zrkadlá s integrovanými LED 
smerovkami

 ♦ Strešné lyžiny
 ♦ Dizajnové prvky Crosstar  - predný a zadný 
nárazník/kryt hmlových svetiel/čierne lemy blatníkov 
a bočné prahové lišty

 ♦ 16" kolesá z ľahkých zliatin Crosstar
 ♦ Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start)

 ♦ Kožený volant
 ♦ Kožená hlavica radiacej páky
 ♦ LED predné hmlové svetlá 
 ♦ Parkovacia kamera
 ♦ Elektricky ovládané okná (aj pomocou kľúča)
 ♦ Systém Honda CONNECT 2. generácie s navigáciou 
Garmin, 9-palcovou dotykovou obrazovkou, 
digitálnym rádiom AM/FM/DAB, službou Apple 
CarPlay*, Android Auto™ a 2 x konektorom USB 

 ♦ 2 x konektor USB vzadu
 ♦ Tmavé bočné a zadné sklá

*So službou Apple CarPlay sú kompatibilné len zariadenia iPhone 5 alebo novšie s operačným systémom iOS 8.4 alebo novším. Funkcie, aplikácie alebo služby 
Apple CarPlay nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach a môžu sa meniť. Ak chcete používať službu Android Auto™, musíte si do smartfónu stiahnuť 
aplikáciu Android Auto™ z obchodu Google Play™. So službou Android Auto™ je kompatibilný len operačný systém Android 5.0 (Lollipop) alebo novší. Dostupnosť 
služby Android Auto™ sa môže meniť a môže byť rôzna v závislosti od geografickej oblasti. Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná 
v USA a iných krajinách.
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Vytvorili sme širokú paletu farieb, ktoré sa k novému štýlovému 
modelu Jazz vynikajúco hodia, vrátane možnosti dvojfarebného 

lakovania vo vybraných farbách a výbavách*. Dopĺňa ich náš 
výber vysoko kvalitného textilného čalúnenia alebo čalúnenia v 

kombinácii látka-koža.

FARBY MODELU JAZZ

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE METALICKÁ MIDNIGHT BLUE BEAM

METALICKÁ SHINING GRAY PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

PERLEŤOVÁ PREMIUM SUNLIGHT WHITE METALICKÁ PREMIUM CRYSTAL REDTAFFETA WHITE II I

Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive. 
* Výber dvojfarebného lakovania je k dispozícii len vo výbave Executive.



Nový model Jazz Crosstar je k dispozícii s paletou pútavých 
dvojtónových a jednotónových farebných vyhotovení aj s 

exkluzívnou farbou Surf Blue. Sedadlá sú čalúnené pohodlnou, no 
zároveň pevnou a vodeodolnou textíliou, ktorá pomáha udržiavať 

interiér čistý a upravený všade, kde idete.

FARBY MODELU  
JAZZ CROSSTAR

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE

PERLEŤOVÁ PREMIUM SUNLIGHT WHITE

SURF BLUE

METALICKÁ PREMIUM CRYSTAL RED

PERLEŤOVÁ PREMIUM SUNLIGHT WHITE S ČIERNOU STRECHOU

SURF BLUE S ČIERNOU STRECHOU

METALICKÁ PREMIUM CRYSTAL RED S ČIERNOU STRECHOU

Na obrázku je model Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.
Farba Surf Blue a uvedené dvojtónové farby sú k dispozícii len na modeli Jazz Crosstar.

TAFFETA WHITE II I

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK



ČIERNY  
TEXTIL

KOMBINÁCIA 
ČIERNY  

TEXTIL/KOŽA

KOMBINÁCIA  
SIVÝ  

TEXTIL/KOŽA
TEXTILNÉ 

VODEODOLNÉ

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXECUTIVE ♦

ČIERNY TEXTIL KOMBINÁCIA SIVÝ TEXTIL/KOŽAKOMBINÁCIA ČIERNY TEXTIL/KOŽA

ČALÚNENIE INTERIÉRU

Možnosti kombinácie exteriérových farieb a čalúnenia interiéru sa v jednotlivých výbavách môžu líšiť.  
Ďalšie informácie získate u svojho lokálneho predajcu vozidiel značky Honda.
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Originálne príslušenstvo Honda je navrhnuté a vyrobené 
podľa rovnako prísnych noriem ako každé vozidlo Honda.  
Na vás je len vybrať si doplnky, ktoré vám poslúžia alebo 

urobia ešte väčšiu radosť.

DAJTE MU JEDINEČNOSŤ
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Naberte odvahu byť jedineční a nechajte svoj nový Jazz vyniknúť pridaním týchto farebných 
interiérových a exteriérových prvkov pre vylepšenie dynamického dizajnu modelu Jazz.  
Balík obsahuje: lištu prednej mriežky, kryty bočných zrkadiel, bočné ochranné lišty s 

oranžovými prvkami Tuscan Orange, lištu zadného nárazníka a elegantné podlahové rohože. 
Balík Functional Fun je k dispozícii aj v bielej verzii.

BALÍK FUNCTIONAL FUN – ORANŽOVÝ

BALÍK ROBUST

BALÍK FUNCTIONAL FINESSE

Vylepšite si svoj model Crosstar pridaním týchto spodných  
krytov nárazníkov v štýle SUV, ktoré odrážajú váš aktívny životný štýl.  

Balík obsahuje: predný a zadný spodný kryt nárazníka.

Nechajte svoj Jazz vyniknúť štýlovým spôsobom pridaním prémiových strieborných interiérových a 
exteriérových prvkov na zvýraznenie atraktívneho dizajnu nového modelu Jazz. Balík obsahuje: lištu 

prednej mriežky, bočné ochranné lišty v lesklej čiernej farbe s matnými striebornými prvkami, lištu 
zadného nárazníka a zladené elegantné podlahové rohože.

Súčasťou balíka Functional Finesse Pack nie sú strieborné kryty zrkadiel, ale sú k dispozícii ako doplnková výbava.  
Na obrázku sú voliteľné 16" kolesá z ľahkých zliatin JA1601.

Na obrázku sú voliteľné 16" kolesá z ľahkých zliatin JA1601.
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PRAHOVÉ LIŠTY
Prahové lišty dverí dodajú vášmu vozidlu 

osobitý vzhľad a zároveň chránia prah dverí 
pred poškodením a poškriabaním.  

Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele  
a je na nich vyryté logo Jazz.  

Jedna sada obsahuje: dve prahové  
lišty predných dverí.

POPRUH DVERÍ  
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Tento popruh dverí batožinového 

priestoru je nenahraditeľnou 
pomôckou, ktorá vám zatváranie  

kufra výrazne uľahčí. 

OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Tieto osvetlené prahové lišty dverí sú 

vyrobené z brúsenej nehrdzavejúcej ocele 
a majú na sebe osvetlené logo Jazz. Okrem 
toho, že vyzerajú dobre, chránia aj vnútorné 

prahy dverí pred poškriabaním. 
Sada obsahuje: dve prahové  

lišty predných dverí.

 OSVETLENIE STREDOVEJ KONZOLY
Osvetlenie stredovej konzoly sa aktivuje 

odomknutím alebo otvorením dverí, čím sa 
priestor stredovej konzoly osvetlí príjemným 

bielym svetlom.

OSVETLENIE DVERÍ
Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania.  

Je namontované v otvoroch rukovätí dverí, 
odkladacích priestoroch vo dverách  

a vyžaruje štýlové, upokojujúce  
biele svetlo. 

PREDNÉ A ZADNÉ GUMENÉ ROHOŽE 
S VYVÝŠENÝMI OKRAJMI

Predné a zadné gumené rohože  
s vyvýšenými okrajmi chránia priestor 
na nohy vpredu a vzadu. Sú vyrobené 

z odolného materiálu, ktorý sa zároveň 
ľahko čistí a majú na sebe logo Jazz.   

Jedna sada obsahuje: predné a zadné 
gumené rohože s vyvýšeným okrajom.

BALÍK OSVETLENIA ILLUMINATION

Balík osvetlenia Illumination tvorí 
kombinácia svetiel, ktoré dotvárajú 

atmosféru interiéru.  
Balík obsahuje: osvetlenie priestoru 

na nohy vpredu, osvetlené prahové lišty 
predných dverí, osvetlenie dverí  
a osvetlenie stredovej konzoly.

BALÍK PRAKTIK

Balík Praktik obsahuje štýlové 
príslušenstvo určené na ochranu vozidla 

pred odretím, škrabancami, blatom 
a pieskom. Balík obsahuje: veľkú 
rozkladaciu rohož do batožinového 

priestoru, predné a zadné gumené rohože 
s vyvýšenými okrajmi, prahové lišty  

a popruh dverí batožinového priestoru

ROZKLADACIA ROHOŽ DO  
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 

Táto nová rozkladacia rohož do batožinového priestoru 
chráni kufor a zadnú časť sedadiel, keď sú zadné 

sedadlá sklopené. Rohož chráni aj nakladaciu hranu 
nárazníka pred poškriabaním.

OSVETLENIE PRIESTORU NA NOHY 
VPREDU (BIELE)

Priestor na nohy sa rozsvieti pri odomknutí alebo 
otvorení dverí a ožiari interiér príjemným  

a štýlovým bielym svetlom.
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Ak často prepravujete batožinu alebo špeciálne vybavenie, s balíkom Cargo 
to všetko zvládnete prehľadne a bezpečne. Balík obsahuje: vložku do 

batožinového priestoru, LED osvetlenie batožinového priestoru, kryt hrany 
nárazníka a ozdobnú lištu prahu batožinového priestoru.

BALÍK CARGO

x2

STREŠNÝ NOSIČ
Zväčšite si úložný priestor svojho vozidla pomocou pevného 

základného strešného nosiča. Obsahuje 4 zámky a jeho 
maximálna nosnosť je 30 kg alebo jeden bicykel.

NOSIČ BICYKLOV*
Pridajte strešný nosič na bicykle so zámkom proti odcudzeniu, 
kovovým rámom a zoberte si svoj bicykel so sebou kamkoľvek. 

Nosič „Easy Fit“ má drážku, ktorá udržiava bicykel v vzpriamenej 
polohe, aby ste ho mohli bezpečne upevniť voľnými rukami. 

Maximálna hmotnosť bicyklov: 20 kg.
*Je možné prevážať maximálne 2 bicykle, ale len v kombinácii s priečnymi nosičmi na modeli Crosstar.

NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARD
Jednoducho použiteľný nosič na lyže pre jeden alebo dva páry 
lyží (v závislosti od veľkosti lyží) alebo 1 snowboard. Lyže alebo 

snowboard sa bezpečne upevnia medzi dvomi gumenými 
profilmi, ktoré ich chránia a dajú sa ľahko namontovať bez 

pomoci nástrojov. Dodáva sa so zámkami a váži 3,6 kg. 

STREŠNÝ BOX THULE 410 L
Vďaka tomuto robustnému vodotesnému boxu Thule  

certifikovaného spoločnosťou Honda, získate navyše ďalších  
410 litrov úložného priestoru. Je vybavený systémom Power-Click 

na jednoduchú montáž, zámkom proti krádeži a obojstranným 
ovládaním. Jeho rozmery sú 175 : 86 : 46 cm (D:Š:V).
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16" KOLESO Z ĽAHKÝCH ZLIATIN JA1601

Dizajn 16-palcového kolesa JA1601 sa vyznačuje 
diamantom rezaným povrchom s lesklou 

povrchovou úpravou a otvormi v čiernej farbe 
Gunpowder Black.

15" KOLESO Z ĽAHKÝCH ZLIATIN JA1505

Dizajn 15-palcového kolesa JA1505 sa vyznačuje 
diamantom rezaným povrchom s lesklou 

povrchovou úpravou a otvormi v čiernej farbe 
Gunpowder Black.

KRYT ČELNÉHO SKLA
Pri parkovaní vonku chráni pred vplyvmi nepriaznivého 

počasia tým, že zakryje aj zrkadlá a predné bočné 
okná. Zdobí ho logo Jazz.

SPOJLER DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ak túžite po sofistikovanom vzhľade, tento originálny spojler Honda je presne to,  

čo potrebujete. Naše spojlery sú špeciálne vyvinuté individuálne pre každý model vozidla  
a prešli rozsiahlym testovaním spoločnosti Honda, aby ste mali istotu, že sa jedná  

o príslušenstvo najvyššej kvality. Okrem toho je tento elegantný spojler plne integrovaný  
do karosérie vozidla a je dostupný vo všetkých farbách.

ELEGANTNÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE
Tieto elegantné a pohodlné koberce presne na 

mieru, s čiernym nubukovým lemom, majú tkané logo 
Jazz, ktoré toho vydrží veľa. Jedna sada obsahuje: 

predné a zadné rohože. 

PARKOVACIA KAMERA*
Cúvajte s absolútnou bezpečnosťou a istotou 
vďaka našej parkovacej kamere. Zobrazuje 
úplný pohľad dozadu na obrazovke systému 
CONNECT, takže vždy viete, čo je za vami.  

Sada obsahuje: parkovaciu kameru a prvky  
pre uchytenie.

*Toto príslušenstvo je k dispozícii len vo výbave Comfort a Elegance, 
pretože vo výbave Executive a Crosstar sa dodáva ako štandard.48 49



CROSSTAR 
EXECUTIVE

JAZZ 
EXECUTIVE

JAZZ 
ELEGANCE 

JAZZ 
COMFORT 

1.5 i-MMD 1.5 i-MMD 1.5 i-MMD 1.5 i-MMD

Prevodovka e-CVT e-CVT e-CVT e-CVT

Motor
Zdvihový objem (cm3) 1 498 1 498 1 498 1 498
Palivo Benzín (95) Benzín (95) Benzín (95) Benzín (95)
Pohon kolies 2 (predné) 2 (predné) 2 (predné) 2 (predné)
Počet valcov 4 4 4 4
Počet ventilov 16 16 16 16

Výkon
Maximálny výkon motora - kW (k) / ot. za min. 72 (98) / 5 500 - 6 400 72 (98) / 5 500 - 6 400 72 (98) / 5 500 - 6 400 72 (98) / 5 500 - 6 400
Maximálny krútiaci moment motora - Nm / ot. za min. 131 / 4 500 - 5 000 131 / 4 500 - 5 000 131 / 4 500 - 5 000 131 / 4 500 - 5 000
Maximálny výkon elektromotora - kW (k) 80 (109) 80 (109) 80 (109) 80 (109)
Maximálny krútiaci moment elektromotora - Nm 253 253 253 253
Maximálna rýchlosť (km/h) 173 175 175 175
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,9 9,5 9,4 9,4

Spotreba podľa NEDC
Emisná norma EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Kombinovaná spotreba - CO2  (g/km) 89 84 82 82
Spotreba - mesto (l/100 km) 2,7 2,5 2,4 2,4
Spotreba - mimo mesto (l/100 km) 4,6 4,3 4,3 4,3
Spotreba - kombinovaná (l/100 km) 3,9 3,7 3,6 3,6

Rozmery
Dĺžka vozidla (mm) 4 090 4 044 4 044 4 044
Šírka vozidla bez vonkajších spätných zrkadiel (mm) 1 725 1 694 1 694 1 694
Šírka vozidla vrátane vonkajších spätných zrkadiel (mm) 1 966 1 966 1 966 1 966
Výška vozidla (mm) 1 556 1 526 1 526 1 526
Rázvor náprav (mm) 2 520 2 517 2 517 2 517
Rozchod kolies vpredu (mm) 1 498 1 487 1 487 1 487
Rozchod kolies vzadu (mm) 1 485 1 474 1 474 1 474
Svetlá výška (pri prevádzkovej hmotnosti) (mm) 152 136 136 136

Objemy
Počet miest na sedenie 5 5 5 5
Objem batožinového priestoru (l) 298 304 304 304
Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po hranu okien (l) 838 844 844 844
Objem batožinového priestoru so sklopenými sedadlami po strechu (l) 1 199 1 205 1 205 1 205
Objem palivovej nádrže (l) 40 40 40 40

Hmotnosti
Prevádzková hmotnosť (s náplňami + vodič 75 kg) 1 325 - 1 327 1 300 - 1 318 1 300 - 1 318 1 300 - 1 318
Maximálna hmotnosť (kg) 1 710 1 710 1 710 1 710
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) – – – –
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) – – – –
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 50 35 35 35

Kolesá
Rozmer pneumatík 185 / 60 R16 86H 185 / 55 R16 87H 185 / 60 R15 88H 185 / 60 R15 88H

♦ štandardná výbava     –  nie je v ponuke     voliteľné

Bezpečnostné prvky

CROSSTAR 
EXECUTIVE

JAZZ 
EXECUTIVE

JAZZ 
ELEGANCE 

JAZZ 
COMFORT 

SRS airbag vodiča ♦ ♦ ♦ ♦
SRS airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie ♦ ♦ ♦ ♦
Kolenný airbag vodiča ♦ ♦ ♦ ♦
Bočné airbagy vzadu ♦ ♦ ♦ ♦
Stredový airbag vpredu ♦ ♦ ♦ ♦
Bočné airbagy vpredu ♦ ♦ ♦ ♦
Hlavové airbagy po celej dĺžke kabíny ♦ ♦ ♦ ♦
Aktívne hlavové opierky na predných sedadlách ♦ ♦ ♦ ♦
Protiblokovací brzdový systém (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦
Systém pre elimináciu mŕtveho uhla – ♦ – –
Upozornenie na vozidlá blížiace sa z boku – ♦ – –
Rozdeľovač brzdnej sily ♦ ♦ ♦ ♦
Brzdový asistent ♦ ♦ ♦ ♦
Stabilizačný systém ♦ ♦ ♦ ♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦ ♦ ♦ ♦
Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX (zadné sedadlá) ♦ ♦ ♦ ♦
Svetelná signalizácia pri núdzovom brzdení ♦ ♦ ♦ ♦
eCall ♦ ♦ ♦ ♦

Pokročilý systém podpory riadenia Honda SENSING
Upozornenie na nebezpečenstvo kolízie

♦ ♦ ♦ ♦

Systém pre udržovanie v jazdnom pruhu
Systém pre zmiernenie následkov nehody
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu
Systém rozpoznávania dopravných značiek
Inteligentný obmedzovač rýchlosti
Asistent pre pomalú jazdu v kolóne
Systém pre zmiernenie rizika opustenia komunikácie

Ochrana vozidla
Služby konektivity a aplikácia My Honda+ ♦ ♦ ♦ –
Diaľkovo ovládané centrálne uzamykanie ♦ ♦ ♦ ♦
Bezkľúčový vstup a štartovanie (Smart Entry & Start) ♦ ♦ – –
Alarm ♦ ♦ ♦ –
Kryt batožinového priestoru ♦ ♦ ♦ ♦

Funkcie a technológie
Multiinformačný displej ♦ ♦ ♦ ♦
Systém start-stop ♦ ♦ ♦ ♦
Asistent pre rozjazd do kopca ♦ ♦ ♦ ♦

Sedadlá
Textilný interiér – – – ♦
Polokožený interiér – ♦ ♦ –
Textilný vodeodolný interiér ♦ – – –
Vyhrievané predné sedadlá ♦ ♦ ♦ ♦
Flexibilné sedadlá Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ♦ ♦ ♦ ♦
Predná lakťová opierka ♦ ♦ ♦ ♦

Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!
Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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♦ štandardná výbava     –  nie je v ponuke     voliteľné

Komfort a pohodlie

CROSSTAR 
EXECUTIVE

JAZZ 
EXECUTIVE

JAZZ 
ELEGANCE 

JAZZ 
COMFORT 

Automatická klimatizácia ♦ ♦ ♦ ♦
Adaptívny tempomat ♦ ♦ ♦ ♦
Kožený volant a hlavica radiacej páky ♦ ♦ – –
Vyhrievaný volant – ♦ – –
Elektrické ovládanie okien (vpredu a vzadu) ♦ ♦ ♦ ♦
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ♦ ♦ ♦ ♦

Audio a komunikácia
Autorádio s podporou MP3 – – – ♦
Multimediálny LCD displej Honda CONNECT 2 – – ♦ –
Multimediálny LCD displej Honda CONNECT 2 + navigácia ♦ ♦ – –
DAB rádio ♦ ♦ ♦ ♦
Počet USB konektorov vpredu 2 2 2 1
Počet USB konektorov vzadu 2 2 – –
4 reproduktory – ♦ ♦ ♦
8 reproduktorov - Premium Audio 376 W ♦ – – –
Subwoofer ♦ – – –
Ovládanie autorádia na volante ♦ ♦ ♦ ♦
Bluetooth Hands Free ♦ ♦ ♦ ♦

Výbava exteriéru
Strecha v čiernej farbe* – – –
Metalický / perleťový lak
Prémiový lak –
Tmavé bočné a zadné sklá ♦ ♦ – –
Stierače s dažďovým senzorom ♦ ♦ ♦ ♦
Parkovacie senzory (vpredu a vzadu) ♦ ♦ ♦ –
Zadná parkovacia kamera ♦ ♦ – –
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá ♦ ♦ ♦ ♦
Sklápanie vonkajších spätných zrkadiel pomocou kľúča ♦ ♦ ♦ ♦
Vonkajšie spätné zrkadlo u spolujazdca s automatickým náklonom k zemi pri zaradení 
spiatočky ♦ ♦ ♦ –

Strešné lyžiny ♦ – – –
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy ♦ ♦ ♦ ♦

Vonkajšie osvetlenie
LED denné svietenie ♦ ♦ ♦ ♦
LED svetlomety ♦ ♦ ♦ ♦
LED predné hmlové svetlá ♦ ♦ – –
Automatické spínanie svetiel pri zotmení ♦ ♦ ♦ ♦
Automatické prepínanie diaľkových svetiel ♦ ♦ ♦ ♦
Funkcia „Coming/Leaving Home“ (časové spínanie svetiel) ♦ ♦ ♦ ♦

Kolesá
15'' oceľové kolesá – – – ♦
15'' kolesá z ľahkých zliatin – – ♦ –
16'' kolesá z ľahkých zliatin ♦ ♦ – –
Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦ ♦ ♦

*K dispozícii k vybraným farbám
Špecifikácie sa môžu líšiť podľa aktuálnej ponuky a výrobca si vyhradzuje právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia!

Na obrázkoch je model Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive  
v dvojfarebnej kombinácii modrej farby Surf Blue a perleťovej čiernej Crystal Black.52 53



NOVÁ  
ÉRA

V spoločnosti Honda sa stále snažíme, 
aby bola technika užitočnejšia a 

hľadáme spôsoby, ako urobiť svet 
lepším miestom na život. Boli sme 
prvým výrobcom, ktorý predával 
hybridné autá v Európe a máme 

viac ako dvadsať rokov skúseností s 
elektrifikáciou. 

V súčasnosti sme sa zaviazali, že 
všetky naše mainstreamové modely 
budú do roku 2022 elektrifikované, 

aby prispievali k nižšej spotrebe, 
nižším emisiám a čistejšiemu 

životnému prostrediu.

Úplne nová elektrická Honda e s 
jedinečnou kombináciou dynamického 

výkonu, prepracovaného komfortu 
a špičkovej technológie je ďalším 
krokom na tejto vzrušujúcej ceste. 

Vďaka našej nabíjačke Honda Power 
Charger, ktorú si ľahko namontujete 

doma alebo v práci je dobíjanie rýchle, 
spoľahlivé a pohodlné.

Vitajte v novej ére.

Zobrazený model je Honda e Advance vo farbe perleťová Platinum White.55



Na obrázku je model Jazz 1.5 i-MMD Executive v perleťovej farbe Platinum White.

HONDA PREMIUM QUALITY
8-ROČNÝ VERNOSTNÝ PROGRAM
Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa odporúčaní spoločnosti Honda, 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 AWD (okrem gumových manžiet)
♦ Elektronické riadiace jednotky pre motor (ECU), PCU i-MMD systému, multiplex (MICU), prevodovku, riadenie, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
♦ Batérie hybridného systému i-MMD

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)
♦ 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.



Účelom tohto katalógu je predstaviť vám model Honda Jazz a Crosstar. Vzhľadom na odlišné požiadavky na špecifikácie vozidiel v jednotlivých kraji-
nách 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. 
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