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Elu on täis üllatusi. Kes teab, mis ootab ees?

See võib olla planeerimata lühipuhkus, 
nädalavahetus surfamas koos sõpradega või 
hoopis käik mööblipoodi, et valmistuda lapse 
sünniks.
Lisaks pakub Honda Jazz rohkelt üllatusi. 
Tõepoolest, sellel on samad Magic-istmed ja 
kompaktne disain, mida inimesed juba teavad 
ja armastavad, kuid nüüd on Jazz veidi suurem 
ning palju parem kui varem – olgu teil asju palju 
tahes, uus Jazz on selleks väljakutseks valmis.
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SISSEJUHATUS



õnnelikult



ning uus Honda Jazz 
teebki täpselt seda. See 
on kujundatud otsast 
lõpuni ümber, omades uut 
kumerat kere, mis pakub 
rohkem stiili ja sisu.
Kõrgem ja kergem Jazz ei 
paku lihtsalt silmailu – uus 
kere võimaldas meil muuta 
niigi oma klassi parim 
salong veelgi ruumikamaks, 
pakkudes konkurentsitult 
parimat praktilisust 
üliväikses kategoorias.
Ning tänu madalamale 
raskuskeskmele ja kiirele 
sportlikule juhitavusele võite 
olla kindel, et iga reis saab 
olema nauding.

mitmekülgne
HÄMMASTAVALT

Meie kireks Hondas on valmistada autosid, mis 
muudavad elu lihtsamaks,  

Pildil olev mudel on Jazz 
1,3 i-VTEC Elegance 

värvivalikus Sunset Orange 
koos Honda CONNECT-i 

ja valikulise Garmini 
navigatsioonisüstemiga.
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Pildil olev mudel on Jazz 1,3 i-VTEC 
Elegance värvivalikus Sunset Orange koos 

Honda CONNECT-i ja valikulise Garmini 
navigatsioonisüstemiga.

Kaasaegne sportlik stiil ei piirdu pelgalt 
välimusega. 

Kõik kere detailid on kujundatud ümber, et 
täiustada voolujoonelisust.

Alates kõrgest aknajoonest ja sügava vormiga 
küljepaneelidest kuni õhulise põrkeraua disaini 

ja terava tagaotsani, kõik on loodud peene 
täpsusega, et muuta Jazz tõeliselt nauditavaks. 

Tänu uue disainiga esi- ja tagatuledele ning 
suurele ja futuristlikule kaldus esiklaasile, mis 

pakub paremat nähtavust, on uuel Jazzil tõeliselt 
dünaamiline välimus. 

viimistlus
VIIMASE PEAL  
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Istuge uue Jazzi rooli ja tunnete end kohe 
nagu kodus – teie käed leiavad juhtseadmed 
intuitiivselt ning märkate, et näidikud on selgelt 
nähtavad ja loetavad.
Lisaks ruumika ning tipptasemel materjalide 
ja kvaliteetsete tekstiilidega salongile oleme 
pööranud tähelepanu ka pisidetailidele, mis 
muudavad sõidu nauditavaks, nagu uued ühe 
puutega kliimaseadme juhtseadmed.
Kuid kõige selle keerukuse juures oleme siiski 
suutnud tagada praktilisuse koos uuendusliku 
disaini ja oma klassi parima mahutavusega, mis 
võimaldab võtta kaasa kogu vajamineva. Teie ja 
kaassõitjatel jääb üle vaid mugavalt istuda ning 
sõitu nautida.

stiil 
ALGAB SEESPOOLT

Pildil olev mudel on Jazz 1,3 i-VTEC Elegance värvivalikus Sunset Orange koos Honda CONNECT-i 
ning valikulise Garmini navigatsioonisüstemi ja istmesoojendustega.
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Pildil olev mudel 
on Jazz 1,3 i-VTEC 
Elegance värvivalikus 
Sunset Orange koos 
Honda CONNECT-i 
ja valikulise Garmini 
navigatsioonisüstemiga.

Nii nagu kohaneb teie elu, 
kohaneb ka uus Honda Jazz. 

Meie intuitiivsed Magic Seats  
istmed pakuvad teile 
mitmekülgsust täpselt siis kui 
vaja. Alates reisimisest kuni 
ehituspoe külastamise või 
pühapäevase rattamatkani 
mägedes, Jazz kohaneb 
sujuvalt vaid mõne lihtsa 
liigutusega. Tagaistmed 
saab üles tõsta ja klappida 
põrandasse ühe lihtsa 
liigutusega ning 60:40 
jaotusega kokkupandav 
disain tagab veelgi rohkem 
seadistusvõimalusi vastavalt teie 
pidevalt muutuvale elustiilile.

istmedPRAKTILISED
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Linnasõidukid on tuntud oma hea juhitavuse ja 
väleduse poolest, kuid praktilisust pakuvad nad harva. 

Uus Honda Jazz pakub teile mõlemat. Lisaks lõbusale 
tundlikule sõidukogemusele pakub see oma klassi 
parimat ruumikust, peidetud panipaiku ja nutikaid 
hoiulahendusi kogu sõidukis.
Jazz on varustatud suure 884-liitrise pagasiruumiga*, 
mis on nutikalt loodud teie vajadustega kohanema.  
Kui tagaistmed kokku klappida, mahutab auto kõike 
alates jalgratastest ja surfilaudadest kuni uue teleri  
või diivanilauani.

ruumikusPRAKTILINE

*Mõõdetud pagasi mahutavusega kuni akna alaservani, kui istmed on kokku klapitud.
Pildil olev mudel on Jazz 1,3 i-VTEC Elegance värvivalikus Sunset Orange  

koos Honda CONNECT-i ja valikulise Garmini navigatsioonisüstemiga.
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Teie eluga 
KURSIS

Oleme arendanud välja innovatiivse ja nutika 
tehnoloogia, mis muudab iga sõidu täiuslikuks.

Jazz sisaldab uut Hinda CONNECT† autosisest audio- ja 
infosüsteem, mis hoiab teid kursis kõige olulisega, nagu teie 
muusika ja sõbrad. 
Honda CONNECT pakub sõidu ajal suurepärast ühenduvust 
Wi-Fi jagamise* või mobiilse Wi-Fi marsruuteri kaudu. Honda 
CONNECT 7” puuteekraani saab isikupärastada oma 
lemmikfotodega. Lisaks saate hõlpsalt valida oma teekonnale 
ka tunnusloo Aha™ raadio abil. Saate kuulata oma lemmik 
Internetipõhiseid muusikateenuseid ja raadiosaateid kõikjalt 
maailmas, sealhulgas uudised, taskuhääling ning heliraamatud.
Bluetooth™-ühenduvus võimaldab ühendada nutitelefoni 
auto hands-free telefonisüsteemiga. Lisaks saab 
puuteekraanil Internetis surfata*. Garmini uusima põlvkonna 
satelliitnavigatsioonisüsteem on saadaval lisavarustusena Honda 
CONNECT-is. Honda CONNECT toetab ka MirrorLink®-i***.

ISIKUPÄRASTATUD AVAKUVA†

Laadige taustapildiks oma lemmikfoto ja muutke 
Honda CONNECT isikupäraseks. Ekraani saab 
kohandada vastavalt teie stiilile.

BLUETOOTH™ HANDSFREE 
TELEFONISÜSTEEM∆

Mobiiltelefoni kontaktidele juurdepääsuks 
kasutage intuitiivset puuteekraani.

GARMINIGA NAVIGEERIMINE†

Garmin PhotoRealTM kuvab lähenevate ristmike 
realistlikud kujutised koos nooltega, et saaksite 
valida just õige sõidurea. Süsteem sisaldab ka 
ennustatavaid marsruute, kiiruspiirangute kuva, 
3D-hooneid, maastikuvaateid ja palju muud.

AHA™

Rakendus Aha™ võimaldab kasutada 
Internetiraadiot, teie Facebook™-i ja Twitter™-i 
kontot ning leida lähedalasuvaid restorane ja 
hotelle.

* Honda rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmeside- ja rändlustasud 
* Funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui auto ei liigu.
*** Funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga. 
See tehnoloogia võimaldab peegeldada nutitelefoni ekraani ja seega kasutada nutitelefoni rakendusi.
†Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.
ΔHFT-ühilduvus võib erineda.
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Pildil olev mudel on Jazz 1,3 i-VTEC Elegance värvivalikus Sunset Orange koos Honda CONNECT-i ja valikulise Garmini 
navigatsioonisüstemiga.

Viimistlesime uue Honda Jazzi kõiki detaile, et 
pakkuda rohkem avarust, hoiuruumi ja stiili.   

Kuid see pole kõik. Kapoti all peitub täiesti uus 1,3-liitrine 
i-VTEC bensiinimootor muljetavaldava 102 hj ning sama 
silmapaistvate CO2 näitudega. 
Käigukasti osas tahtsime olla kindlad, et uus Jazz 
on teile täpselt sobiv. Lisaks uuele 6-käigulisele 
manuaalkäigukastile on valikus ka meie täiustatud 
automaatne variaatorkäigukast (CVT). Uuenduslik CVT-
tehnoloogia kohandub teie sõidustiiliga, muutes sujuvalt 
ülekandesuhet ja pakkudes optimaalset mootori võimsust 
vastavalt teie valitud sõidukiirusele. See ei suurenda mitte 
üksnes kütusesäästlikkust, vaid ka sõidumugavust.
Mõlemad käigukastid pakuvad erakordset jõudlust ja 
säästlikkust, kuid Stop/Start süsteemiga säästate veelgi 
rohkem kütust. Auto peatamisel näiteks valgusfoori 
taga lülitab Stop/Start süsteem mootori välja ja käivitab 
automaatselt uuesti gaasipedaali vajutamisel. See võib 
tunduda väikese muudatusena, kuid pikema aja jooksul 
osutub see kindlasti oluliseks.

STOP/START SÜSTEEM

CVT

Suurepärane 
SUUTLIKKUS
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Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.

Honda on pühendunud inimeste ohutuse 
tagamiseks sõitmisel. 

Meie arvates on parim viis kokkupõrke vältimiseks 
olla ühe sammu võrra ees, mistõttu pakume meie 
juhiabisüsteemi tehnoloogiaid. Need aitavad juhti, 
toimides lisaanduritena ning hoiatades ja reageerides 
vastavalt vajadusele.
Näiteks kõigi varustustasemetega saadaval aktiivne 
linnapidurduse süsteem jälgib aeglast liiklust auto ees 
ja hoiatab juhti esikokkupõrke eest. See võimaldab 
juhil õigeaegselt reageerida ning rakendab kiiruse 
maksimaalseks vähendamiseks isegi hädapidurdust, kui 
juht ei reageeri.
Meie sõidurealt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem* 
hoiatab teid, kui Jazz kaldub realt kõrvale ilma suunda 
näitamata, ning nutikas otsekokkupõrke hoiatus* jälgib 
auto ümbrust, et aidata teil vältida kokkupõrkeid ja 
tagada suurem turvalisus.

SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE 
HOIATUS*

Kui tuvastatakse sõidurea äärejooned ja auto kaldub 
praeguselt realt kõrvale ilma suunda näitamata, hoiatab 
sõidurealt kõrvalekaldumise hoiatus teid helisignaali ja 
visuaalsete hoiatuste abil.

1:  Kui sõidate linnas kiirusel 5–32 km/h, jälgib süsteem 
vahemaad teie ja eesoleva auto vahel, et aidata teil 
vältida kokkupõrget.

AKTIIVNE LINNAPIDURDUSE SÜSTEEM

2:  Kui vahemaa teie ja tuvastatud auto vahel jätkuvalt 
väheneb, edastab Jazz intelligentse multifunktsionaalse 
näidiku kaudu helilise ja visuaalse hoiatuse.

3:  Kui te jätkuvalt ei reageeri ja kokkupõrge on kohe 
toimumas, rakendab aktiivne linnapidurduse süsteem 
automaatselt hädapidurduse kiiruse maksimaalseks 
vähendamiseks. Heades sõiduoludes võib see 
kokkupõrke koguni ära hoida.

LIIKLUSMÄRKIDE TUVASTUSSÜSTEEM*

Liiklusmärkide tuvastussüs-
teem tuvastab liiklusmärke 
kuni 100 m kauguselt ja 
kuvab info intelligentsel 
multifunktsionaalsel näidikul 
märkidest möödumisel. 
Korraga kuvatakse maksi-
maalselt kaks liiklusmärki.

INTELLIGENTNE KIIRUSE LIMITAATOR*

Intelligentne kiiruse limitaator piirab sõidukiiruse 
automaatselt liiklusmärgi tuvastussüsteemi poolt 
tuvastatud väärtusele.

Kui see on aktiveeritud, siis sõidab auto tavapäraselt, 
kuid ei ületa seatud kiiruspiirangut, välja arvutud juhul, 
kui juht süsteemi käsitsi tühistab.

AKTIIVSED KAUGTULED*

Aktiivsete kaugtulede süsteem hindab sõiduolusid ning 
lülitab tulesid automaatselt kaug- ja lähitulede vahel.

OTSEKOKKUPÕRKE HOIATUS*

Kui esikaamera tuvastab teie ees teise auto, hoiatab 
süsteem otsekokkupõrke eest, et teil oleks aega 
reageerida.

meelerahu
ÜLIM 

* Saadaval ainult varustustasemetega Elegance ja Comfort.  
Tehnilised andmed on leitavad eraldi trükisel.
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turvaliseks sõitmiseks
LOODUD

Jazzi disaini üheks põhisuunaks 
on autos viibijate ja teiste 
liiklejate turvalisus.

Teie kaassõitjate, teiste liiklejate 
ja jalakäijate turvalisus on 
olnud alati meie peamiseks 
projekteerimisnõudeks. Seepärast 
sisaldab uus Jazz hulgaliselt 
täiustatud tehnoloogiat, millest 
enamik kuulub kõigi mudelite 
standardvarustusse.

SÕIDUKI STABIILSUSKONTROLL (VSA)
Süsteem jälgib kõiki rattaid eraldi ja arvutab täpse 
võimsuse või pidurdusjõu hulga, mis on vajalik 
veojõu kadumisel selle taastamiseks. Libedates 
oludes juhib see mootori pöördemomenti 
ja ratastele rakendatavat pidurdusjõudu, 
vähendades kiirust kuni ohutu ja stabiilne liikumine 
on taastatud.

JUHI JA KÕRVALISTUJA TURVAPATJADE 
SÜSTEEM
Maksimaalse turvalisuse tagamiseks kasutavad 
eesmised turvapadjad kahefaasilist turvapadja 
täitumissüsteemi, mis avab turvapadjad erineval 
ajal ja erineva jõuga vastavalt kokkupõrke 
tõsidusele. Turvakardinad kaitsevad juhti ja 
kaassõitjaid ees ning taga külgkokkupõrgete 
puhul, toimides koos kolmepunkti turvavööga.

KALDTEE STARDIABI
Kaldtee stardiabi takistab auto tagasiveeremist 
kallakul sõitu alustades. Süsteem juhib kallaku 
anduri abil pidurdusjõudu, hoides autot pärast 
piduripedaali vabastamist 1,5 sekundit paigal.

PIDURDUSABI
Pidurdusabi aitab sõidukil hädapidurduse ajal 
kiiremini seisma jääda.
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JazzTEIE

Meie tegime selle teile, nüüd muutke see enda omaks.

21 
TEIE JAZZ





trend
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-käiguline manuaalkäigukast
Variaatorkäigukast (CVT)

Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3
4 kõlarit
AUX sisend
Bluetooth handsfree telefonisüsteemΔ

Roolilt juhitav audiosüsteem
USB/sisend
12 V pistik ees
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga
Valgusanduriga tulede automaatika
Kaheastmelised esiistmete soojendused
Panipaik pakiruumi põhja all
Magic Seats istmed
Konditsioneer
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga
Muudetava tundlikkusega vihmaandur 
Tagumiseagumise akna klaasipuhastaja
Tagumiste istmete seljatoe kalde reguleerimise võimalus
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool
Halogeen lähituled
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee
LED päevasõidutuled (esimesed)
Lisastopptuli tagaaknal
HSA kaldtee stardi abi
Stop / Start süsteem
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (MID)
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult CVT)
Käiguvahetuse indikaatorlamp
Aegreleega salongivalgustus
Kaardilugemislambid ees
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)
Pidurdusabi (BA)
Aktiivne linnapidurduse süsteem
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)
Hädapidurduse signaaltuled 
Lukustuva rulliga eesmised ja tagumised turvavööd
ISOFIX turvatooli kinnituskohad
Kaasreisija turvapadi,  väljalülitamise võimalusega
Külgmised turvapadjad
Külgmised turvakardinad
Stabiilsuskontroll (VSA)

Aktiivkaitsega esiistemete peatoed
Muutuva koodiga immobilaiser
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt
15” terasveljed
TRK

Lisavarustus:
Aktiivsed kaugtuled (HSS)
Juhiabisüsteemi (ADAS) pakett,
sealhulgas:
Otsekokkupõrke hoiatus
Liiklusmärkide tuvastus
Intelligentne kiiruse limitaator
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus

ΔHFT-ühilduvus võib erineda. Ühilduvate telefonide loendi leiate aadressilt www.hondahandsfree.com.

PÜSIKIIRUSE HOIDJA KIIRUSE 
LIMITAATORIGA

BLUETOOTH HANDSFREE 
TELEFONISÜSTEEM∆
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Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Trend White Orchid Pearl värvitoonis.

Muudetava tundlikkusega 
vihmaandur 

Kui tuuleklaasil tuvastatakse 
niiskus, aktiveeruvad 
vihmaanduritega klaasipuhastid, 
mille kiirust seadistatakse 
vastavalt vajadusele automaatselt. 

Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3

Integreerige digitaalne muusikamängija 
MP3-ühilduva CD-tuuneriga.

Valgusanduriga tulede 
automaatika

Kui valgustase langeb, süttivad 
tuled automaatselt.

AAktiivne linnapidurduse süsteem

Lülitub sisse, kui auto liigub aeglasemalt 
kui 32 km/h ja aitab vältida aeglastel 
kiirustel juhtuvaid õnnetusi.



comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-käiguline manuaalkäigukast
Variaatorkäigukast (CVT)

Lisaks Trend varustusastmele:
2 x USB sisend / HDMI sisend
Honda Connect 7” puutetundlik ekraan, 
MirrorLink
Soojendusega elektrilised küljepeeglid
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
parkimisandurid ees (2) ja taga (4)
Aktiivsed kaugtuled (HSS)
Otsekokkupõrke hoiatus
Intelligentne kiiruse limitaator
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus
Liiklusmärkide tuvastus
15” valuveljed

Lisavarustus:
Honda CONNECT koos Garmini  
* navigatsioonisüsteemiga
Haiuime kujuline antenn

* Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi marsruuteri kaudu.
Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivadrakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu.
Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga).

HONDA CONNECT
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Parkimisandurid

Eesmised ja tagumised 
parkimisandurid muudavad 

kitsastes kohtades 
parkimise hõlpsamaks. 
Mida lähemale objektile 

jõuate, seda tungivamaks 
piiksumine muutub.

Elektriliselt kokkuklapitavad ja 
soojendusega küljepeeglid

Peegleid saab hõlpsalt soovitud 
nurga alla seadistada ning külmadel 

hommikutel kiiresti soojendada.

Roolil paiknevad 
juhtseadmed

Need annavad juhile 
ligipääsu juhtseadmetele 
nii vajaduseta käsi roolilt 
eemaldada.

Aktiivsed  
kaugtuled 

Hindab sõidutingimusi 
ja lülitab kaug- 
ja lähitulesid 
automaatselt ümber. 

Intelligentne kiiruse 
limitaator

Elektroonilise kiirushoidiku 
abil saate püsikiiruse 
määrata ja nii pikkadel 
sõitudel stressi vähendada.

Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Comfort Brilliant Sporty Blue Metallic värvitoonis.



elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-käiguline manuaalkäigukast
Variaatorkäigukast (CVT)

Lisaks Trend ja Comfort varustusastmele:
6 kõlarit
12 V pistik keskkonsoolis
Automaatne kliimaseade
Juhi seljatoes tasku
Kaasreisija istme kõrguse regulaator
Tagurdamiskaamera
Tagumised toonklaasid
Esimesed udutuled
Nahast käigukangi nupp
Nahkkattega rool
Alarmsüsteem
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem
16” valuveljed

Lisavarustus:
Honda CONNECT koos Garmini  
* navigatsioonisüsteemiga 
Haiuime kujuline antenn

* Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi marsruuteri kaudu.
Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu.
Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga).

TAGURDAMISKAAMERA
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Honda CONNECT koos 
navigatsioonisüsteemiga  

Intuitiivne puuteekraaniga 
autosisene meelelahutuskeskus, 
kuhu sisse ehitatud 
sateliitnavigatsioonisüsteem aitab 
hõlpsalt punktist A punkti B jõuda.

Võtmeta lukustus- ja 
käivitussüsteem

Võtmeta lukustus- ja 
käivitussüsteem võimaldab 

auto lukustada, lukust avada ja 
käivitada võtit taskust  

välja võtmata.

Nahkkattega rool

Muudab Teie Jazzi luksuslikumaks.

Automaatne kliimaseade

Valige just endale sobiv 
temperatuur ning süsteem 
tagab mõnusa atmosfääri ja 
hea ventilatsiooni.

16” valuveljed

16” valuveljed annavad 
Jazzile meeldejääva ja 
sportliku välimuse.

Tagumised 
toonklaasid

Toonitud klaasid 
muudavad salongi 

privaatsemaks ning 
vähendavad Jazzi salongi 

tagaosasse pääseva 
päikesevalguse määra.

Pildil olev mudel on Jazz 1,3 i-VTEC Elegance värvivalikus Sunset Orange koos Honda CONNECT-i ja valikulise Garmini navigatsioonisüstemiga.



värv
TEIE

Jazz on väga paindlik, mistõttu pole imestada, et selle värvivalik on niivõrd suur. 
Milline värv vastab teie isikupärale?

White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl
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istmekatted 
TEIE

Pildil olev mudel on Jazz 1,3 i-VTEC Elegance koos Honda CONNECT-i ja 
valikulise Garmini navigatsioonisüstemiga.

Unikaalse mustriga kangas on 
saadaval Elegance klassi mudelitel

Dünaamilise mustriga kangas on saadaval 
Comfort ja Trend klassi mudelitel

Hoolimata sellest, kas tegemist on unikaalse või 
musterkangaga, on Teie Jazzi salong elegantne ja 
mugav.

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract Yellow PearlMilano Red



CARGO PAKETT
Kui teil on vaja sageli transportida 

pagasit või erivarustust seoses 
töö või puhkusega, võite valida 

Cargo paketi. See pakett pakub 
ainulaadset hoiulahenduste 

kombinatsiooni.

Paketi sisu
Pagasiruumi kummimatt koos 

vaheseintega ja pagasikatte 
alune panipaik.

SPORT PAKETT
Sport pakett rõhutab teie autole 
iseloomulikku sportlikku stiili. Läikivmusta 
ja kerevärvi lisavarustuse lisamine annab 
autole madalama ning energilisema 
välimuse ja tunnetuse.

Paketi sisu
Läikivmust esi- ja tagaspoiler, kahevärviline 
küljespoiler ja kerevärvi tagaluugi spoiler.

Pildil on 15” Stardust valuvelgedega mudel.

Isikupärastage oma Jazzi originaallisavarustusega – valida on mitme 
erineva paketi vahel.

Need on valmistatud meie samade rangete standardite järgi ja igaüks 
neist on loodud spetsiaalselt teie Jazzi täiustamiseks.

valikuid
ELU ON TÄIS 

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞



ILLUMINATION PAKETT
Illumination pakett sisaldab 
valgustuslahendusi, mis loovad 
salongis mõnusa atmosfääri ja 
parendavad nähtavust.

Paketi sisu 
Sinine jalgade valgustus 
valgustatud lävepakuliistud.

DESIGN PAKETT
See stiilne pakett viimistleb teie Jazzi välimust. 
Rõhutage auto elegantsi, lisades need 
hõbedased lisatarvikud.

Paketi sisu
Hõbedane esivõre kaunistus, hõbedane tagaluugi 
kaunistus ja hõbedased küljepeeglikatted.

Pildil on 15” Nucleus valuvelgedega mudel.

COMFORT PAKETT
Comfort pakett koosneb stiilselt kujundatud 
tarvikutest, mis kaitsevad autot kriimude, muda 
ja liiva eest.

Paketi sisu
Kerevärvi küljeliistud, eesmised ja tagumised 
porikummid ning lävepakuliistud.

Pildil on 15” Nucleus valuvelgedega mudel.
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PAGASIKATTE ALUNE PANIPAIK
Pagasikatte alune panipaik annab auto pagasiruumile täiendavat hoiuruumi ja 
mahutab näiteks teie jalatsid või vihmavarju. Panipaiga kandevõime on 1 kg.

PAGASIRUUMI KUMMIMATT KOOS VAHESEINTEGA
Veekindel kummimatt vastab täpselt teie auto pagasiruumi põhja kujule ja koos 
tõstetud servadega kaitseb see autot mustuse ning kriimustuste eest. See on 
libisemisvastase katte ja vaheseintega ning sellel on Jazzi logo.

KAUBAVÕRK KOERAVÕRK



Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞
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ESIVÕRE KAUNISTUS 
Hõbedane esivõre kaunistus annab veidi lisasära ja tõstab teie 
auto teiste omasuguste seas esile.



KÜLJELIISTUD 
See lisavarustus kaitseb auto värvkatet ebameeldivate kriimustuste eest. Küljeliistud on saadaval kerevärvi või musta värvi.

EEMALDATAV VEOKONKS
Tänu eemaldatavale veokonksule 
ei pea te enam auto stiili osas 
järeleandmisi tegema, kui teil on 
plaan haagist vedada. Kõik Honda 
originaalveokonksud on lihtsalt 
kasutatavad, täielikult ühilduvad 
ning integreeritud teie Honda 
elektri- ja turvasüsteemidega. 
Veokonksuga saab vedada 
haagist maksimaalse massiga 
1000 kg ja vertikaalkoormusega 
95 kg. Saadaval on ka fikseeritud 
haakekonks. Sobib nii manuaal- 
kui ka variaatorkäigukastiga 
mudelitele.

ALUMIINIUMIST PEDAALID
Lisaks sportlikule välimusele tagavad alumiiniumist pedaalid jalgadele ka parema 
haarduvuse. Pildil on näidatud Elegance põrandamatid



Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞
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1. 2.

HONDA 3D HELISÜSTEEM
Honda 3D-helisüsteem „Muusika pole kunagi nii kvaliteetsena kõlanud”.
Me kõik soovime, et auto helisüsteem suudaks meie lemmikartiste tõetruuna esitada. 
Kuna Honda autos on olemasoleva helisüsteemiga koos ka kompaktne DSP-üksus 
(digisignaalide töötlus), olete justkui päris kontserdil. 

VALUVELJED
1. 15” Stardust valuveljed
2. 15” Nucleus valuveljed

KATUSERAAM
Kandevõime 30 kg.

TUULEKLAASI KATE



PAGASIRUUMI MATT

PÕRANDAMATID ELEGANCE KUMMIMATID

TAHVELARVUTI HOIDIK
Kaasreisijatele meelelahutuse pakkumiseks võite lisada tahvelarvuti hoidiku. 
Kohandatava hoidiku abil saate mugavalt vaadata filmi, lugeda e-kirju ja mängida 
mänge. Pikaajaliseks kasutamiseks võite tahvelarvuti ühendada 12 V pessa.

TAGALUUGI SPOILER 
Kui soovite anda autole elegantse välimuse, siis on Honda kerevärvi spoiler just see, 
mida vajate. 



UDUTULED

LÄVEPAKULIIST PORIKUMMID

KROOMITUD ESISPOILER TAGUMISED PARKIMISANDURID

Kõigi pakutavate tarvikute nägemiseks laadige rakendusest iTunes™ ja Google Play™ alla tarvikute rakendus   ➞
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Püüdleme Hondas alati 
täiuslikkuse poole ning 
soovime valmistada veelgi 
võimsamaid, efektiivsemaid 
ja nauditavamaid masinaid.
Sellest annab tunnistust meie 
uus Civicu tootevalik. Seda 
on täiustatud, üle vaadatud ja 
ümber kujundatud silmapaistva 
välimusega, mis peegeldab 
võimast jõudlust, tipptasemel 
tehnoloogiat ja erakordset 
mugavust.
Uuenduslik mõtlemine on 
aidanud luua humanoidroboti 
ASIMO, tõusta lendu 
HondaJetiga ning luua 
maailma ühed populaarseimad 
mootorrattad. Kõik meie 
tegevusest ja õpitust saadud 
teadmised suunatakse meie 
toodetesse, nagu ka Jazzi puhul.

 jõudUNISTUSTE

Näidatud on mudelid Civic 1.6 i-DTEC Sport Brilliant 
Sporty Blue Metallic värvitoonis, Civic 1.8 i-VTEC 
Executive Polished Metal Metallic värvitoonis, Civic Tourer 
1.6 i-DTEC Executive White Orchid Pearl värvitoonis ja 
Civic Type R Championship White värvitoonis.
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Näidatud on mudel Jazz 1.3 i-VTEC Elegance Sunset Orange värvitoonis koos 16” valuvelgede ja valikulise süsteemiga Honda CONNECT, mis on varustatud Garmini navigatsioonisüsteemiga.





Honda Motor Europe Ltd. Estonian Branch 

EDASIMÜÜJAD:

Catwees OÜ 
Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300; 

Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; 
Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176 

Veho Eesti AS 
Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080 

Agdeck-Auto AS 
Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; 
Narva, Võidu 19, tel 356 3311 

ML Autoservice OÜ 
Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus, 

Tallinna tn 88, tel 452 2550 

LX Motors OÜ 
Viljandi, Tallinna tn 86, tel 435 5421 

Lihtne, paindlik ja mugav viis
finantseerida ja kindlustada oma 

uus Honda.

Kasutuselt kõrvaldamisel muutub auto romusõidukiks, mida käsitletakse 
keskkonnaohtliku jäätmena. Kogu informatsiooni Honda tegevusest ja 
romusõidukite keskkonnaohutust käitlemisest leiate meie kodulehelt 
www.honda.ee > Autod > Minu Honda > Romusõidukid

www.honda.ee

Palun ära viska mind prügikasti. Anna mind edasi sõbrale või taaskasuta. 
Selle paberi valmistamiseks on kasutatud taastuvat, täielikult säästvalt 
toodetud puitu ning paber on toodetud ECF (elementaarkloorita) tselluloosist. 
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