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CENÍK / PŘEHLED VÝBAV

Model Převodovka Výbava Výkon  
(kW/k)

Kombinovaná 
spotřeba dle  

WLTP (l/100 km)
Emise CO2  

(g/km)
Cena  
(Kč)

Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Automatická e-CVT Executive 80/109 4,8 109 629 900

Executive
Bezpečnostní prvky
i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) ♦♦
SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ♦♦
Kolenní airbag řidiče ♦♦
Boční airbagy vpředu ♦♦
Středový airbag vpředu ♦♦
Boční airbagy vzadu ♦♦
Hlavové airbagy po celé délce kabiny ♦♦
Hlavové opěrky na předních sedadlech  
s ochranou proti poranění krční páteře ♦♦

Protiblokovací systém brzd (ABS) ♦♦
Rozdělovač brzdné síly ♦♦
Brzdový asistent ♦♦
Stabilizační systém ♦♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦♦
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla) ♦♦
Světelná signalizace při nouzovém brzdění ♦♦
eCall ♦♦
Pokročilý systém podpory řízení
Varování před čelní srážkou

♦♦

Systém pro udržování v jízdním pruhu
Systém pro zmírnění následků nehody
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek
Inteligentní omezovač rychlosti
Asistent pro jízdu v kolonách
Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace
Ochrana vozu
Služby konektivity ♦♦
Dálkově ovládané centrální zamykání ♦♦
Bezklíčkový vstup a zapalování ♦♦
Alarm ♦♦
Kryt zavazadlového prostoru ♦♦
Funkce a technologie
Multiinformační displej ♦♦
Systém start-stop ♦ ♦ 
Asistent pro rozjezd v kopci ♦♦

Modelový rok 2022, platnost od 1. 4. 2021

Balíček služeb Cena

Základní konektivita 
S aplikací My Honda+ získáte přístup k řadě on-line služeb a funkcí, například k dálkovému  
odemykání a zamykání dveří, virtuální palubní desce či možnosti pozvat další řidiče.

Aktivační poplatek 995 Kč
(První aktivace zdarma)

Bezpečnost a cestování 
Díky zónovému monitorování (geofencingu), plánovači tras, vyhledávači vozidla a digitálním  
asistenčním službám získáte klid na duši, ať už se vypravíte kamkoli.

780 Kč / 12 měsíců
(První rok zdarma)

Palubní Wi-Fi Hotspot 
Přístup k internetu na palubě vozu pro více zařízení (zajišťuje Vodafone). V závislosti na tarifu operátora

Osobní asistent Honda 
Komunikujte s palubním asistentem s umělou inteligencí. Příkazem „OK Honda“ otevřete prostředí  
kontextových dialogů, s jejichž pomocí si budete moci například naplánovat cestu.

1250 Kč / 12 měsíců



PŘEHLED VÝBAV

Executive
Provedení interiéru - sedadla
Textilní voděodolný interiér ♦♦
Vyhřívaná přední sedadla ♦♦
Flexibilní sedadla Magic Seats ♦♦
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ♦♦
Přední loketní opěrka ♦♦
Provedení interiéru - Komfort a pohodlí
Automatická klimatizace ♦♦
Adaptivní tempomat ♦♦
Kožený volant a hlavice řadicí páky ♦♦
Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) ♦♦
Výškově a podélně nastavitelný volant ♦♦
Audio a komunikace
Multimediální LCD displej Honda CONNECT + navigace ♦♦
DAB rádio ♦♦
Počet USB konektorů vpředu 2
Počet USB konektorů vzadu 2
Subwoofer ♦♦
8 reproduktorů - Premium Audio 376 W ♦♦
Ovládání autorádia na volantu ♦♦
Bluetooth Hands Free Telephone ♦♦
Výbava exteriéru
Příplatek za dvoutónové barevné provedení 19 000 Kč
Příplatek za metalický lak 13 900 Kč
Příplatek za prémiový lak 15 900 Kč
Tmavá boční a zadní skla ♦♦
Stěrače s dešťovým senzorem ♦♦
Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ♦♦
Zadní parkovací kamera ♦♦
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ♦♦
Sklápění vnějších zpětných zrcátek pomocí klíčku ♦♦
Střešní ližiny ♦♦
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve ♦♦
Vnější osvětlení
LED denní svícení ♦♦
LED světlomety ♦♦
LED přední mlhová světla ♦♦
Automatické spínání světel při setmění ♦♦
Automatické přepínání dálkových světel ♦♦
Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel) ♦♦
Kola
16'' kola z lehkých slitin ♦♦
Sada na opravu pneumatiky ♦♦

Ceny a specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění! ♦♦  standardní výbava    –  není v nabídce



www.honda.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění! 
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.                   

Impresum | Vydavatel: Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika | Tisk: Druckerei Hans Jentzsch & Co GmbH | Místo tisku: 1210 Wien, Rakousko

1.5 i-MMD Executive

Převodovka e-CVT
Motor
Zdvihový objem (cm3) 1498
Palivo Benzin (95)
Poháněná kola 2 (přední)
Počet válců 4
Počet ventilů 16
Výkon
Maximální výkon spalovacího motoru - kW (k) / otáček za 1 min 72 (98) / 5 500 - 6 400

Maximální točivý moment motoru spalovacího motoru -  
Nm / otáček za 1 min 131 / 4 500 - 5 000

Maximální výkon elektromotoru - kW (k) 80 (109)
Maximální točivý moment motoru elektromotoru - Nm 253
Maximální rychlost (km/h) 173
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,9
Spotřeba dle WLTP
Emisní norma EURO 6
Kombinovaná spotřeba - CO2 (g/km) 109
Spotřeba - kombinovaná (l/100 km) 4,8
Rozměry
Délka vozu (mm) 4 090
Šířka vozu bez vnějších zpětných zrcátek (mm) 1 725
Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek (mm) 1 966
Výška vozu (mm) 1 556
Rozvor náprav (mm) 2 520
Rozchod kol vpředu (mm) 1 498
Rozchod kol vzadu (mm) 1 485
Světlá výška (při provozní hmotnosti) (mm) 152
Objemy
Počet míst k sezení 5
Velikost zavazadlového prostoru (l) 298

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly 
po hranu oken (l) 838

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po střechu (l) 1 199
Velikost palivové nádrže (l) 40
Hmotnosti
Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) 1 325 - 1 327
Maximální hmotnost (kg) 1 710
Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) –
Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) –
Maximální zatížení střechy (kg) 50
Kola
Rozměr pneumatik 185 / 60 R16 86H

– není v nabídce
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8 LET JÍZDY BEZ STAROSTÍ S HONDA PREMIUM QUALITY 
Honda věří kvalitě svých automobilů. Standardní záruka proto není vše. Z tohoto důvodu nabízíme ke každému nově zakoupenému  
automobilu věrnostní program Honda Premium Quality, kterým je dodatečný servisní program nad rámec standardní záruky.  
Podrobnosti o programu Honda Premium Quality obdržíte u prodejce nebo na www.honda.cz.
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