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a perleťová Crystal Black a Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.

ZCELA NOVÝ JAZZ,
HYBRID KTERÝ SE PŘIZPŮSOBÍ
VAŠEMU ŽIVOTNÍMU STYLU

HYBRIDNÍ
TECHNOLOGIE
e:HEV
Naše hybridní technologie e:HEV nové generace
zajišťuje dynamický, elektrizující zážitek z jízdy.
Řada Jazz díky ní nabízí vysoký výkon a úsporný
provoz s nízkými emisemi. Všechny modely
disponují elektrickým jízdním režimem, který
vozu umožňuje využívat dokonale tichý ryze
elektrický pohon.
Díky této pokročilé technologii je nový model
Jazz v současnosti vyspělejší než kdy dříve.
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Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.

PROPRACOVANÝ
DESIGN
Nová řada Jazz vyniká čistým designem
s ladnými křivkami, díky kterým nabízí prvotřídní
aerodynamické vlastnosti a unikátní styl. Každý
detail dodává vozům Jazz elegantní moderní
vzhled a jedinečnou osobitost.

Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.
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NOVÝ
CROSSTAR
Crosstar je novým přírůstkem
do této modelové řady. Byl vytvořen
s ohledem na aktivní životní styl, pyšní se
odolným robustním designem s výraznou
maskou chladiče, integrovanými
střešními ližinami a vyšší světlou výškou
zajišťující snazší nastupování a skvělý
výhled na vozovku.
Ochranné boční lišty a volitelné
dvoutónové provedení karoserie
jsou zárukou působivého zevnějšku.
Voděodolné čalounění pak zvládne
veškeré výzvy, které s sebou aktivní
život přináší.
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Na snímku je model Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive s dvoutónovou karoserií
v barvách Surf Blue a perleťová Crystal Black.

Na snímku je model Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive s dvoutónovou karoserií v barvách Surf Blue a perleťová Crystal Black.

ŽIVOUCÍ
PROSTOR
Interiér nových modelů Jazz a Crosstar je nádherně jednoduchý,
neuvěřitelně pohodlný a využívá materiály příjemné na dotek
a přehledné displeje. Nový 7" digitální displej řidiče
i 9" dotyková obrazovka Honda CONNECT umožňují rychlé
a snadné zobrazení důležitých informací.
Pozoruhodný dojem prostornosti zvýrazňuje také elegantní palubní
deska s ergonomicky navrženými ovládacími prvky, která neomezuje
výhled na vozovku.

Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.
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BEZKONKURENČNÍ
FLEXIBILITA
Ať už se ve svém životě věnujete čemukoli, v nových modelech Jazz
a Crosstar najdete pro všechno dostatek místa. Díky našim důmyslným
sedadlům Magic Seat získáte potřebnou všestrannost vždy, když ji
potřebujete.
Zadní sedadla lze jedním jednoduchým pohybem nastavit nejrůznějšími
způsoby a dopřát si flexibilitu nezbytnou pro přepravu rozličných věcí
– od surfovacích prken po malé stromky. Lze je sklopit do vodorovné
polohy až k podlaze a získat velkorysý úložný prostor, nebo je můžete
vyklopit nahoru a využít celou výšku vozu od podlahy po strop.
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Na snímku je model Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive s dvoutónovou karoserií v barvách Surf Blue a perleťová Crystal Black.

MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÉ
ČELNÍ OKNO
Vychutnejte si výjimečný výhled díky panoramatickému čelnímu oknu, úzkým A sloupkům a skrytým
stěračům. Díky rozšířenému zornému poli s minimem mrtvých úhlů má řidič při jízdě větší pocit jistoty
a navíc může do interiéru proudit více světla, které umocňuje již tak úchvatný dojem prostornosti.
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Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.

POHODLNÝ A
VŠESTRANNÝ
Přední sedadla snižují únavu cestujících a nabízejí
pohodlí srovnatelné s vozy vyšší třídy. Promyšlené
detaily, jako jsou například široká středová loketní
opěrka a porty USB vpředu i vzadu, zajišťují všem
komfortní cestování.

Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.
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ŽIVOT JE LEPŠÍ, KDYŽ JSTE
VE SPOJENÍ S OSTATNÍMI
Život je lepší, když jste ve spojení s ostatními. Nová řada Jazz a nejnovější
informační a zábavní audiosystém vás snadno propojí se světem. Součástí
výbavy je samozřejmě digitální rádio DAB s nejširší nabídkou rozhlasových
stanic, zatímco nová 9" dotyková obrazovka poskytuje intuitivní zobrazení
a ovládání podobné chytrému telefonu prostřednictvím systémů Android
Auto a Apple CarPlay*. Se svým vozem Jazz se můžete propojit také na dálku
pomocí aplikace My Honda+, která kromě jiného umožňuje dálkové zamykání
a odemykání vozu a odesílání cílů do navigačního systému.
Hlasem aktivovaný osobní asistent Honda s vámi bude udržovat přirozenou
konverzaci. Pomocí kontextového učení vám bude nabízet odpovídající
doporučení. Pokud například budete chtít znát předpověď počasí, najít svou
oblíbenou hudbu nebo si vybrat restauraci, vždy vám ochotně pomůže.

*Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
Úplné technické údaje najdete na stranách 50–53.
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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.

ÚCHVATNÝ
VÝKON
Naše pokročilá hybridní technologie e:HEV nabízí
výjimečnou kombinaci působivého jízdního výkonu
a mimořádně nízké spotřeba paliva. Byla navržena s cílem
zajistit plynulý jízdní projev a pohotové a přesné reakce
za všech okolností. Speciálně navržený elektromotor
dodává ohromující točivý moment 253 Nm, který vůz uvede
bez námahy do pohybu, a je kombinován se zážehovým
motorem o výkonu 98 k pro splnění všech vašich jízdních
požadavků. V novém modelu Jazz není o zábavu při
jízdě nikdy nouze.
Inteligentní technologie e:HEV nepřetržitě sleduje výkon
a spotřebu paliva vozu Jazz a na základě zjištěných údajů
volí nejvhodnější zdroj energie. Poté plynule dodá vozidlu
optimální množství energie pomocí automatického přepnutí
mezi třemi jízdními režimy: režimem spalovacího motoru,
hybridním režimem a čistě elektrickým režimem.

Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.
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STARÁ SE O VAŠI
BEZPEČNOST
Nová řada Jazz využívá soubor moderních
pokročilých bezpečnostních systémů a
systémů podpory řízení Honda SENSING.
Doplňkové bezpečnostní prvky byly
rozšířeny o nový středový airbag a kolenní
airbag řidiče vpředu a inteligentní boční
airbagy vzadu. Ty společně pomáhají zajistit
bezpečnost všech cestujících.

INTELIGENTNÍ OMEZOVAČ RYCHLOSTI
Důmyslně kombinuje stávající nastavitelný
omezovač rychlosti se systémem
rozpoznávání dopravních značek
a automaticky nastavuje rychlostní limit podle
informací zjištěných systémem rozpoznání
dopravních značek.
INTELIGENTNÍ ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
S ASISTENTEM PRO JÍZDU V KOLONÁCH
Tato funkce udržuje nastavenou rychlost jízdy
a vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.
Pokud detekované vozidlo zastaví, funkce
zajistí zpomalení a váš vůz zastaví, aniž byste
museli držet nohu na brzdovém pedálu.
Poté co se vozidlo vpředu opět rozjede,
stačí sešlápnout plynový pedál a pokračovat
v jízdě.

SYSTÉM PRO ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ
NEHODY
Pokud hrozí srážka s vozidlem nebo chodcem,
systém vás upozorní a současně sníží
vaši rychlost, čímž pomáhá minimalizovat
závažnost nárazu. Systém nyní lépe funguje i
v noci a dokáže detekovat chodce a cyklisty
i na místech bez pouličního osvětlení. Navíc
aktivuje brzdy v případě, že protijedoucí
vozidla přejedou do protisměru nebo vám
vjedou do cesty.

AUTOMATICKÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA
Detekují vozidla před vámi, včetně
protijedoucích vozidel, a automaticky
přepínají mezi dálkovými a potkávacími světly.

UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO
PRUHU
Pokud vůz vyjede z jízdního pruhu, aniž
byste zapnuli ukazatel směru, začne blikat
upozornění a zazní zvukový signál, abyste
věnovali pozornost návratu do původního
jízdního pruhu.

DETEKCE OBJEKTŮ V MRTVÉM ÚHLU
Tento inteligentní systém je zárukou, že
změny jízdního pruhu i předjíždění jsou
bezpečnější, neboť vás v případě zjištění
vozidel v mrtvém úhlu upozorní rozsvícením
kontrolky ve vnějším zrcátku.

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH
ZNAČEK
Systém rozpoznávání dopravních značek
identifikuje dopravní značky a předává
zjištěné informace prostřednictvím displeje.
Současně lze zobrazit dvě značky.

ASISTENT PŘI COUVÁNÍ Z PARKOVACÍHO
MÍSTA
Asistent při couvání z parkovacího místa
detekuje při couvání blížící se vozidla a varuje
vás před hrozící srážkou.

SYSTÉM PRO UDRŽOVÁNÍ V JÍZDNÍM
PRUHU
Pomáhá udržovat vozidlo uprostřed jízdního
pruhu, čímž se snižuje vaše únava při jízdě,
protože nemusíte provádět korekce směru
řízení a při jízdě po dálnici je řízení méně
namáhavé.

Na snímku jsou modely Honda Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive s dvoutónovou
karoserií v barvách Surf Blue a perleťová Crystal Black a Jazz 1,5 i-MMD Executive
v barvě perleťová Platinum White.
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COMFORT
♦ 15" ocelová kola
♦ Čalounění z černé textilní tkaniny
♦ Airbag řidiče a spolujezdce (deaktivovatelný),

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

středový airbag vpředu, boční airbag
vpředu a vzadu, boční hlavový airbag vpředu
a vzadu a kolenní airbag řidiče)
Protiblokovací brzdový systém a brzdový asistent
Systém pro zmírnění následků nehody
Systém sledování tlaku v pneumatikách
Signalizace nouzového zastavení
Varování před čelní srážkou
Nastavitelný omezovač rychlosti
Inteligentní omezovač rychlosti
Upozornění na opuštění jízdního pruhu
Systém pro udržování v jízdním pruhu
Asistent pro jízdu v kolonách
Systém pro zmírnění rizika vyjetí z komunikace
Systém rozpoznávání dopravních značek
Stabilizační systém vozidla
Adaptivní tempomat
Elektrická parkovací brzda s funkcí
automatického podržení brzd
Elektrický posilovač řízení – proměnný
převodový poměr
Asistent pro rozjezd ve svahu
Systém start/stop
Režim ECON
Zadní odkládací deska
Systém uchycení dětské sedačky ISOFix

1,5 i-MMD Hybrid
e-CVT
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

12V zásuvka
Automatická klimatizace
Stěrače s dešťovým senzorem
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
Dálkové centrální zamykání s 2 vyklápěcími klíči
Přední loketní opěrka řidiče a spolujezdce
Přední a zadní elektricky ovládaná okna
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce
Vyhřívaná přední sedadla
Sedadla Magic Seats
Zadní sedadla dělená v poměru 60/40
se sklápěním jedním pohybem
Výškově a podélně nastavitelný volant
Hands-free sada s technologií Bluetooth™
Autorádio s 5" displejem (AM/FM/DAB)
Port USB vpředu
Čtyři reproduktory
Ovládání autorádia na volantu
Vnější zrcátka v barvě karoserie
s integrovanými LED ukazateli směru
LED světlomety
LED světla pro denní svícení
Automatické spínaní světel při setmění
Automatické přepínání dálkových světel
Funkce „Coming/Leaving Home“
(časové vypínání světel)
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Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Comfort v barvě metalická Shining Gray.
Úplné technické údaje najdete na stranách 50–53.

ELEGANCE

1,5 i-MMD Hybrid
e-CVT

Kromě prvků stupně výbavy Comfort obsahuje
stupeň výbavy Elegance následující prvky:
♦ 15" kola z lehkých slitin
♦ Obložení interiéru čalouněné měkkou
♦
♦
♦
♦
♦

polstrovanou kůží
Čalounění černou textilní tkaninou / kůží
Bezpečnostní alarm
Kapsa na zadní straně sedadla řidiče
Parkovací senzory (vpředu a vzadu)
Systém Honda CONNECT s 9" dotykovou
obrazovkou, digitální rádio AM/FM/DAB,
Apple CarPlay*, Android Auto™ a 2x port USB.

* Se systémem Apple CarPlay jsou kompatibilní pouze zařízení iPhone 5 a novější s operačním systémem iOS 8.4 nebo novějším. Funkce, aplikace a služby Apple
CarPlay nemusí být dostupné ve všech oblastech a podléhají změnám. Chcete-li používat systém Android Auto™, je nutné si do telefonu stáhnout aplikaci Android
Auto™ z obchodu Google Play™. Se systémem Android Auto™ jsou kompatibilní pouze zařízení s operačním systémem Android 5.0 (Lollipop) nebo novějším.
Dostupnost systému Android Auto™ podléhá změnám a může se lišit podle geografické polohy. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a dalších zemích.
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Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Elegance v barvě metalická Midnight Blue Beam.
Úplné technické údaje najdete na stranách 50–53.

EXECUTIVE

1,5 i-MMD Hybrid
e-CVT

Kromě prvků stupně výbavy Elegance obsahuje
stupeň výbavy Executive následující prvky:
16" kola z lehkých slitin
Bezklíčový vstup a startování
Čalounění šedou nebo černou textilní tkaninou / kůží
Systém detekce objektů v mrtvém úhlu včetně asistenta při couvání z parkovacího místa
Volant obšitý kůží
Hlavice řadicí páky obšitá kůží
Vyhřívaný volant
Vnější zrcátka s chromovými kryty a integrovanými LED ukazateli směru
Přední mlhová LED světla
Zadní parkovací kamera
Dálkově ovládaná elektrická okna (ovládání klíčem s dálkovým ovládáním)
Systém Honda CONNECT s navigací, 9" dotykovou obrazovkou,
digitální rádio AM/FM/DAB, Apple CarPlay*, Android Auto™ a 2x port USB
♦ 2x port USB vzadu
♦ Zatmavená zadní skla
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

* Se systémem Apple CarPlay jsou kompatibilní pouze zařízení iPhone 5 a novější s operačním systémem iOS 8.4 nebo novějším. Funkce, aplikace a služby Apple
CarPlay nemusí být dostupné ve všech oblastech a podléhají změnám. Chcete-li používat systém Android Auto™, je nutné si do telefonu stáhnout aplikaci Android
Auto™ z obchodu Google Play™. Se systémem Android Auto™ jsou kompatibilní pouze zařízení s operačním systémem Android 5.0 (Lollipop) nebo novějším.
Dostupnost systému Android Auto™ podléhá změnám a může se lišit podle geografické polohy. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a dalších zemích.
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Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.
Úplné technické údaje najdete na stranách 50–53.

CROSSTAR
EXECUTIVE

1,5 i-MMD Hybrid
e-CVT

Kromě prvků stupně výbavy Elegance obsahuje
stupeň výbavy Crosstar Executive následující prvky:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Voděodolné čalounění textilní tkaninou
Prémiový audiosystém
Subwoofer
Osm reproduktorů
Stříbrná vnější zrcátka s integrovanými
LED ukazateli směru
Design Crosstar (přední a zadní nárazník / obložení
předních mlhových světel / černé obložení blatníků
a bočních prahů)
Střešní ližiny
16" kola z lehkých slitin
Bezklíčový vstup a startování
Volant obšitý kůží
Hlavice řadicí páky obšitá kůží

♦ Přední mlhová LED světla
♦ Zadní parkovací kamera
♦ Dálkově ovládaná elektrická okna (ovládání klíčem

s dálkovým ovládáním)

♦ Systém Honda CONNECT s navigací,

9" dotykovou obrazovkou, digitální rádio
AM/FM/DAB, Apple CarPlay*, Android Auto™
a 2x port USB
♦ 2x port USB vzadu
♦ Zatmavená skla

*Se systémem Apple CarPlay jsou kompatibilní pouze zařízení iPhone 5 a novější s operačním systémem iOS 8.4 nebo novějším. Funkce, aplikace a služby Apple
CarPlay nemusí být dostupné ve všech oblastech a podléhají změnám. Chcete-li používat systém Android Auto™, je nutné si do telefonu stáhnout aplikaci Android
Auto™ z obchodu Google Play™. Se systémem Android Auto™ jsou kompatibilní pouze zařízení s operačním systémem Android 5.0 (Lollipop) nebo novějším.
Dostupnost systému Android Auto™ podléhá změnám a může se lišit podle geografické polohy. Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a dalších zemích.
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Na snímku je model Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive s dvoutónovou karoserií v barvách Surf Blue a
perleťová Crystal Black. Úplné technické údaje najdete na stranách 50–53.

BAREVNÉ VARIANTY
MODELU JAZZ
Vytvořili jsme širokou škálu barev, které dokonale ladí s novým stylovým
modelem Jazz. Nové barvy doplňuje nabídka vysoce kvalitního čalounění
textilní tkaninou a čalounění textilní tkaninou / kůží.

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE

METALICKÁ MIDNIGHT BLUE BEAM

METALICKÁ SHINING GRAY

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

PRÉMIOVÁ PERLEŤOVÁ SUNLIGHT WHITE

PRÉMIOVÁ METALICKÁ CRYSTAL RED

Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive.

TAFFETA WHITE

BAREVNÉ VARIANTY VERZE
CROSSTAR
Nová verze Crosstar je dostupná ve výrazných dvoutónových
a jednobarevných provedeních, včetně exkluzivního odstínu Surf Blue.
Sedadla jsou čalouněna prvotřídní trvanlivou voděodolnou textilní
tkaninou, která zajišťuje čistý a elegantní vzhled interiéru.

PERLEŤOVÁ PLATINUM WHITE / DVOUTÓNOVÁ VARIANTA

PERLEŤOVÁ CRYSTAL BLACK

SURF BLUE

SURF BLUE / DVOUTÓNOVÁ VARIANTA

PRÉMIOVÁ PERLEŤOVÁ SUNLIGHT WHITE

PRÉMIOVÁ PERLEŤOVÁ SUNLIGHT WHITE /
DVOUTÓNOVÁ VARIANTA

PRÉMIOVÁ METALICKÁ CRYSTAL RED

PRÉMIOVÁ METALICKÁ CRYSTAL RED /
DVOUTÓNOVÁ VARIANTA

Na snímku je model Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive.
Odstín Surf Blue a zobrazené dvoutónová varianty jsou k dispozici pouze u verze Jazz Crosstar.

TAFFETA WHITE

ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU

ČERNÁ
TEXTILNÍ TKANINA

COMFORT

ČERNÁ TEXTILNÍ
TKANINA / KŮŽE

ŠEDÁ TEXTILNÍ
TKANINA / KŮŽE

VODĚODOLNÁ
TEXTILNÍ TKANINA

♦

ELEGANCE

♦

EXECUTIVE

♦

♦

CROSSTAR EXECUTIVE

♦

Barevné kombinace exteriéru a čalounění interiéru se u jednotlivých verzí liší. Více informací vám sdělí dealer společnosti Honda.
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TEXTILNÍ TKANINA / VODĚODOLNÁ

ČERNÁ TEXTILNÍ TKANINA

ČERNÁ TEXTILNÍ TKANINA / KŮŽE

ŠEDÁ TEXTILNÍ TKANINA / KŮŽE

INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
Originální příslušenství Honda je navrženo a vyrobeno podle stejně přísných
standardů, které jsou uplatňovány u vozů Honda. Stačí si vybrat volitelné
příslušenství přesně podle vašich představ.
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SADA FUNCTIONAL FINESSE
Nechte vyniknout styl nového modelu Jazz doplněním exteriéru a interiéru o prémiové stříbrné prvky, které podtrhnou
dynamický design vozu. Sada obsahuje: dekorativní lištu masky chladiče, lesklé černé boční ochranné lišty s prvky
v odstínu EU Matte Silver, dekorativní lištu zadního nárazníku a podlahové koberce Elegance.
Součástí sady Functional Finesse nejsou stříbrné kryty vnějších zrcátek, kryty lze objednat jako volitelnou výbavu.
Na snímku jsou volitelná 16" kola JA1601 z lehkých slitin.

SADA FUNCTIONAL FUN – ORANŽOVÁ
Buďte osobití a nechte svůj nový model Jazz vyniknout prostřednictvím vkusných barevných doplňků
exteriéru a interiéru, které vhodně doplní dynamický charakter vozu. Sada obsahuje: dekorativní
lištu masky chladiče, kryty vnějších zrcátek, boční ochranné lišty s prvky v odstínu Tuscan Orange,
dekorativní lištu zadního nárazníku a podlahové koberce Elegance.
Sada Functional Fun je k dispozici také v bílém provedení.

SADA ROBUST
Vylepšete svůj Crosstar o spodní dekorativní prvky ve stylu SUV, které zvýrazní energický
charakter vozu. Sada obsahuje: dekorativní spodní kryty nárazníků (vpředu i vzadu).

Na snímku jsou volitelná 16" kola JA1601 z lehkých slitin.
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SADA PRAKTIK

SADA OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

Sada Praktik obsahuje vybrané
příslušenství s elegantním vzhledem,
které ochrání váš vůz před škrábanci
a znečištěním, například blátem a pískem.
Sada obsahuje: skládací vložku do
zavazadlového prostoru, přední a zadní
gumové koberce, prahové lišty a madlo
dveří zavazadlového prostoru.

Sada osvětlení interiéru využívá kombinaci
světel, která vytváří v interiéru vozidla
uvolňující atmosféru. Sada obsahuje:
bílé osvětlení prostoru pro nohy vpředu,
osvětlené prahové lišty, osvětlené obložení
dveří a osvětlení středové konzoly.

SKLÁDACÍ GUMOVÝ KOBEREC DO
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tato nová gumová vložka ochrání zavazadlový prostor
a po sklopení sedadel také část podlahy nákladového
prostoru. Součástí vložky je navíc zadní prodloužená
část, která brání poškrábání zadního nárazníku.

PRAHOVÉ LIŠTY
Prahové lišty dodají vašemu vozu osobitý
styl a současně ochrání prahy dveří před
šmouhami a škrábanci. Jsou vyrobeny
z nerezové oceli a opatřeny atraktivním
gravírovaným logem Jazz.
Jedna sada obsahuje: dvě prahové
lišty předních dveří.

MADLO DVEŘÍ
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Madlo dveří zavazadlového prostoru
je nepostradatelný doplněk, který
významně usnadňuje zavírání
zavazadlového prostoru.
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BÍLÉ OSVĚTLENÍ PROSTORU
PRO NOHY VPŘEDU
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu se aktivuje
po odemknutí nebo otevření dveří a interiér vozu
doplní o atraktivní tlumené světlo.

PŘEDNÍ A ZADNÍ GUMOVÉ KOBERCE

OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ

OSVĚTLENÍ STŘEDOVÉ KONZOLY

OSVĚTLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY

Přední a zadní pryžové koberce se zvýšeným
okrajem jsou navrženy pro ochranu předního
a zadního prostoru pro nohy. Jsou vyrobeny
z odolného materiálu umožňujícího snadné
čištění a opatřeny logem Jazz.
Jedna sada obsahuje: přední a zadní
pryžové koberce.

Osvětlení obložení dveří se aktivuje
po zapnutí zapalování. Toto doplňkové
příslušenství se instaluje do klik dveří
a úložných přihrádek ve dveřích
a poskytuje příjemné bílé světlo.

Osvětlení středové konzoly se aktivuje
odemknutím nebo otevřením dveří
a oblast středové konzoly ozáří
měkkým bílým světlem.

Osvětlené prahové lišty jsou vyrobeny
z kartáčované nerezové oceli a opatřeny
osvětleným logem Jazz. Skvěle vypadají
a současně chrání vnitřní prahové lišty před
šmouhami a škrábanci.
Sada obsahuje: dvě prahové lišty
předních dveří.
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x2

SADA CARGO
Pokud pravidelně vozíte zavazadla nebo speciální vybavení, sada Cargo vám
je pomůže bezpečně přepravit. Sada obsahuje: vložku do zavazadlového
prostoru, LED osvětlení zavazadlového prostoru, chránič zadního nárazníku
a lišty zavazadlového prostoru.

STŘEŠNÍ BOX THULE O OBJEMU 410 L

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL*

S tímto robustním vodotěsným boxem Thule s certifikací Honda
získáte dalších 410 litrů úložného prostoru. Obsahuje systém PowerClick pro snadnou montáž, zámek proti odcizení a oboustranné
otevírání. Box má tyto rozměry: 175 x 86 x 46 cm (D x Š x V).

Doplňte svůj vůz o střešní nosič s kovovým rámem a zámkem proti
odcizení jízdního kola a vezměte si své jízdní kolo kamkoli s sebou.
Systém „Easy Fit“ je vybaven lištou, která udržuje jízdní kolo ve
svislé poloze, takže máte volné ruce pro jeho bezpečné upevnění.
Maximální hmotnost jízdního kola: 20 kg.
*Lze přepravovat až 2 jízdní kola, ale pouze v kombinaci s příčníky pro verzi Crosstar.
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STŘEŠNÍ PŘÍČNÍKY

NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ

Zvyšte přepravní kapacitu vozu bezpečným střešním nosičem.
Obsahuje 4 zámky a jeho maximální nosnost činí 30 kg.
Lze přepravovat 1 jízdní kolo.

Snadno použitelný nosič na jeden až dva páry lyží (v závislosti
na rozměrech lyží) nebo jeden snowboard. Lyže nebo snowboard
se bezpečně upevňují mezi dva pryžové profily, které chrání vybavení
a které lze snadno instalovat bez použití nářadí.
Držák obsahuje zámky a jeho hmotnost činí 3,6 kg.
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KRYT PŘEDNÍHO OKNA

15" LITÁ KOLA JA1505

16" LITÁ KOLA JA1601

Kryt čelního okna chrání vůz před působením
povětrnostních vlivů a rovněž chrání zrcátka
a přední boční okna před nepřízní počasí, když
je vůz zaparkován venku. S logem Jazz.

Litá 15" kola JA1505 mají povrch opatřený lesklým
čirým lakem a vnitřní plochy v odstínu Gunpowder
Black.

Litá 16" kola JA1601 mají povrch opatřený lesklým
čirým lakem a vnitřní plochy v odstínu Gunpowder
Black.

SPOILER DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

PARKOVACÍ KAMERA*

PODLAHOVÉ KOBERCE ELEGANCE

Pokud toužíte po výrazném a přesto kultivovaném vzhledu, tento originální spoiler Honda
je přesně to, co potřebujete. Naše spoilery jsou speciálně navrženy pro jednotlivé modely
a požadavky náročného testování společnosti Honda splní pouze příslušenství nejvyšší
kvality. Tento elegantní spoiler je plně integrován do karoserie vozu a je dostupný
ve všech barevných variantách.

Couvejte bezpečně a s jistotou díky parkovací kameře.
Kamera přenáší na obrazovku navigace zřetelný obraz,
takže vždy máte dokonalý přehled o situaci za vozidlem.
Sada obsahuje: parkovací kameru s montážní sadou.

Elegantní koberce na míru mají lemování z nubukové
kůže, vyšité logo Jazz a jsou vysoce odolné.
Sada obsahuje: přední a zadní koberce.
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*Toto příslušenství je k dispozici pouze pro stupně výbavy Comfort a Elegance.
U verzí Executive a Crosstar je součástí standardní výbavy.

Převodovka

CROSSTAR
EXECUTIVE

JAZZ
EXECUTIVE

JAZZ
ELEGANCE

JAZZ
COMFORT

1.5 i-MMD

1.5 i-MMD

1.5 i-MMD

1.5 i-MMD

e-CVT

e-CVT

e-CVT

e-CVT

1498

1498

1498

1498

Benzin (95)

Benzin (95)

Benzin (95)

Benzin (95)

2 (přední)

2 (přední)

2 (přední)

2 (přední)

Motor
Zdvihový objem (cm 3)
Palivo
Poháněná kola
Počet válců

4

4

4

4

Počet ventilů

16

16

16

16

72 (98) / 5 500 - 6 400

72 (98) / 5 500 - 6 400

72 (98) / 5 500 - 6 400

72 (98) / 5 500 - 6 400

131 / 4 500 - 5 000

131 / 4 500 - 5 000

131 / 4 500 - 5 000

131 / 4 500 - 5 000

80 (109)

80 (109)

80 (109)

80 (109)

Výkon
Maximální výkon spalovacího motoru - kW (k) / otáček za 1 min
Maximální točivý moment motoru spalovacího motoru - Nm / otáček za 1 min
Maximální výkon elektromotoru - kW (k)
Maximální točivý moment motoru elektromotoru - Nm

253

253

253

253

Maximální rychlost (km/h)

173

175

175

175

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)

9,9

9,5

9,4

9,4

Spotřeba dle NEDC
Emisní norma

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

89

84

82

82

Spotřeba - město (l/100 km)

2,7

2,5

2,4

2,4

Spotřeba - mimo město (l/100 km)

4,6

4,3

4,3

4,3

Spotřeba - kombinovaná (l/100 km)

3,9

3,7

3,6

3,6

Délka vozu (mm)

4 090

4 044

4 044

4 044

Šířka vozu bez vnějších zpětných zrcátek (mm)

1 725

1 694

1 694

1 694

Šířka vozu včetně vnějších zpětných zrcátek (mm)

1 966

1 966

1 966

1 966

Výška vozu (mm)

1 556

1 526

1 526

1 526

Kombinovaná spotřeba - CO 2 (g/km)

Rozměry

Rozvor náprav (mm)

2 520

2 517

2 517

2 517

Rozchod kol vpředu (mm)

1 498

1 487

1 487

1 487

Rozchod kol vzadu (mm)

1 485

1 474

1 474

1 474

152

136

136

136

5

5

5

5

298

304

304

304

Světlá výška (při provozní hmotnosti) (mm)

Objemy
Počet míst k sezení
Velikost zavazadlového prostoru (l)

Bezpečnostní prvky

CROSSTAR
EXECUTIVE

JAZZ
EXECUTIVE

JAZZ
ELEGANCE

JAZZ
COMFORT

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)

♦

♦

♦

♦

Detekce objektů v mrtvém úhlu

–

♦

–

–
–

Asistent při couvání z parkovacího místa

–

♦

–

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
Dálkově ovládané centrální zamykání

♦

♦

♦

♦

Bezklíčkový vstup a zapalování

♦

♦

–

–

Alarm

♦

♦

♦

–

Kryt zavazadlového prostoru

♦

♦

♦

♦
–

Funkce a technologie

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

838

844

844

844

Služby konektivity

♦

♦

♦

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po střechu (l)

1 199

1 205

1 205

1 205

Multiinformační displej

♦

♦

♦

♦

40

40

40

40

Systém start-stop

♦

♦

♦

♦

Asistent pro rozjezd v kopci

♦

♦

♦

♦

1 325 - 1 327

1 300 - 1 318

1 300 - 1 318

1 300 - 1 318

1 710

1 710

1 710

1 710

Textilní interiér

–

–

–

♦

–

–

–

–

Polokožený interiér

–

♦

♦

–
–

Velikost palivové nádrže (l)

Hmotnosti
Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg)
Maximální hmotnost (kg)
Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg)

Provedení interiéru - sedadla

Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg)

–

–

–

–

Textilní voděodolný interiér

♦

–

–

Maximální zatížení střechy (kg)

50

35

35

35

Vyhřívaná přední sedadla

♦

♦

♦

♦

Flexibilní sedadla Magic Seats

♦

♦

♦

♦

Kola
Rozměr pneumatik

185 / 60 R16 86H

Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!

185 / 55 R16 87H

185 / 60 R15 88H

185 / 60 R15 88H

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

♦

♦

♦

♦

Přední loketní opěrka

♦

♦

♦

♦

♦ standardní výbava

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

50

51

– není v nabídce

♦ volitelně

Provedení interiéru - Komfort a pohodlí

CROSSTAR
EXECUTIVE

JAZZ
EXECUTIVE

JAZZ
ELEGANCE

JAZZ
COMFORT

Automatická klimatizace

♦

♦

♦

♦

Kožený volant a hlavice řadicí páky

♦

♦

–

–
–

Vyhřívaný volant

–

♦

–

Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu)

♦

♦

♦

♦

Výškově a podélně nastavitelný volant

♦

♦

♦

♦

Audio a komunikace
Autorádio 5" Monitor Audio

–

–

–

♦

Multimediální LCD displej Honda CONNECT

–

–

♦

–

Multimediální LCD displej Honda CONNECT + navigace

♦

♦

–

–

DAB rádio

♦

♦

♦

♦

Počet USB konektorů vpředu

2

2

2

1

Počet USB konektorů vzadu

2

2

–

–
–

Subwoofer

♦

–

–

4 reproduktory

–

♦

♦

♦

8 reproduktorů - Premium Audio 376 W

♦

–

–

–

Ovládání autorádia na volantu

♦

♦

♦

♦

Bluetooth Hands Free Telephone

♦

♦

♦

♦
–

Výbava exteriéru
Dvoutónové barevné provedení

♦

–

–

Metalický lak

♦

♦

♦

♦

Prémiový lak

♦

♦

♦

–
–

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
15" ocelová kola

–

–

–

♦

15" kola z lehkých slitin

–

–

♦

–

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!
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♦ standardní výbava

– není v nabídce

♦ volitelně
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Na snímku je model Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive
s dvoutónovou karoserií v barvách Surf Blue a perleťová Crystal Black.

NOVÝ
SMĚR
Společnost Honda neustále
hledá efektivnější způsoby využití
technologií a snaží se o to, aby byl
svět lepším místem pro život. Byli jsme
průkopníkem prodejů hybridních vozů
v Evropě a máme více než dvacetileté
zkušenosti s elektrifikací vozidel.
Naším nynějším závazkem je
elektrifikovat do roku 2022 všechny
naše běžné modely, což přinese
úsporu energií, nižší emise a čistší
životní prostředí.
Zcela nový, plně elektrický model
Honda e nabízí jedinečnou kombinaci
dynamického výkonu, špičkového
komfortu a prvotřídních technologií
a je dalším krokem na této vzrušující
nové cestě. Díky nabíječce Honda
Power Charger, kterou lze snadno
instalovat doma či v kanceláři, nabízí
rychlé, spolehlivé a snadné nabíjení.
Přivítejte vůz nové generace.
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Na snímku je model Honda e Advance v odstínu perleťová Platinum White.

HONDA PREMIUM QUALITY
8LETÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních
náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.
Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní
více než 150 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu
Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu.

VÝHODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.
Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který vašemu vozidlu můžete dát, zároveň
zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případě prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu
dává další významný argument a výhodu.
8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

CO JE KRYTÉ VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:

Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením,
používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.
V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
♦ Motor a jeho vnitřní části (s výjimkou příslušenství motoru)
♦ Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
♦ Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
♦ Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
♦ Jednotku DPS – diferenciál AWD (kromě gumových manžet)
♦ Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), i-MMD systém (PCU), multiplex (MICU), převodovku, řízení, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
♦ Baterie hybridního systému i-MMD

CO NENÍ KRYTO VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Práce spojená s opravou
Spotřební materiál, náplně a maziva
Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače, palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky, které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky/modulátoru ABS)
Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního programu Honda Premium Quality.

Na snímku je model Jazz 1,5 i-MMD Executive v barvě perleťová Platinum White.

Obrázky jsou ilustrativní.
Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Jezděte bezpečně
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat
• Sledujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou
známkou dobrého a zkušeného řidiče
Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz

08/2020

Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda Jazz a Crosstar. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích
doporučujeme konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá
na konkrétním vybavení zobrazeném v této brožuře.

