GYVENIMO
TEMPU
Naujasis „Jazz“ pasižymi savo klasei
būdingu erdvumu ir universalumu, o tuo
pačiu yra kompaktiškas ir šiuolaikiškai
stilingas.
Visuomet stengiamės kurti
automobilius, kurie palengvintų
gyvenimą, tad naujojo „Jazz“ modelio
dizainą ištobulinome taip, kad jis
atitiktų jūsų gyvenimo tempą.
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modeli.
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DINAMIŠKAI
TOBULESNIS
Naujasis „Jazz Dynamic“ šiuo metu yra pats sportiškiausias „Jazz“
modelio automobilis, pasižymintis unikaliomis dizaino savybėmis:
blizgaus juodo lengvo lydinio ratlankiais, juodos spalvos šoniniais
veidrodėliais ir aerodinaminiu galiniu aptaku.
Po išraiškingu kapotu slepiasi pažangus naujas 1,5 litro „i-VTEC“
benzininis variklis, kurio galingumas atitinka
dinamišką automobilio išvaizdą.
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modelis.

PRAKTIŠKAS
IR STILINGAS
Modernus „Jazz“ dizainas sukurtas taip,
kad jame būtų kuo sumaniau išnaudota
erdvė, todėl jis praktiškas ir universalus,
bet, tuo pačiu, nepaprastai stilingai
atrodo kelyje.

Pavaizduotas „Milano Red“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.
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SUKURTAS
JŪSŲ
MALONUMUI
Kiekvienas naujojo „Jazz“ aspektas
apgalvotas taip, kad suteiktų vairavimo
malonumą. Dėl unikalaus vientiso korpuso
šis modelis ne tik puikiai atrodo, bet ir
yra lengvai valdomas bei manevringas,
pasižymi puikiomis aerodinaminėmis
savybėmis.
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Pavaizduotas „Milano Red“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.
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STILIUS IR
ORGANIKA
Vos atsisėdę prie vairo, iškart pajusite, koks organiškas yra
naujasis „Jazz“: rankos intuityviai ras valdiklius, o pažvelgę į
prietaisų skydelį - pamatysite aiškias ir lengvai
perskaitomas reikšmes.
Ieškojome sprendimų, kaip, naudojant aukščiausios kokybės
pažangias medžiagas, sukurti saloną, kuris, būdamas
pritrenkiamai stilingas, kartu būtų ir praktiškas.
Regis, mums pavyko tai įgyvendinti sumaniai išnaudojus
erdvę - čia viskas turi savo vietą.

Pavaizduotas „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modelis.
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MAGIŠKAI
PRAKTIŠKAS
Naujasis „Honda Jazz“ magiškai
geba prisitaikyti prie besikeičiančių
jūsų poreikių.
Mūsų jutiklinės „Magic Seats“ sėdynės
sukurtos taip, kad visapusiškai atitiktų
jūsų poreikius. Nesvarbu, ar planuojate
pirkinį baldų parduotuvėje, ar ruošiatės
šeštadienio popietę pasivažinėti kalnų
dviračiu, prireiks vos kelių paprastų
žingsnių ir „Jazz“ bus pasiruošęs
padėti įgyvendinti jūsų ketinimus. Vienu
nesudėtingu judesiu galines sėdynes
galima pakelti, perlenkti į kitą pusę
ir nuleisti žemyn, o galimybė atskirai
sulankstyti sėdynes 60:40
patenkins dar daugiau jūsų poreikių.
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Pavaizduotas „Milano Red“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“modelis.
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KOMPAKTIŠKAS
Mažus automobilius paprastai renkamės dėl jų
manevringumo, tačiau retai jie būna praktiški.
Naujasis „Honda Jazz“ šiuo požiūriu yra išimtis.
Šis automobilis išsiskiria tuo, kad būdamas
manevringas, jis išlieka ir praktiškas dėl tobulai
suplanuotų erdvių, uždarų skyrių ir sumanių
daiktų laikymo sprendimų.
Esant poreikiui „Jazz“ galinę dalį galima naudoti
kaip bagažinę, kurios talpa – net 1 314 litrų.
Nulenkus galines sėdynes, erdvė automobilio
gale padidėja tiek, kad galima sutalpinti išties
didelį bagažą – nuo lagaminų ir banglenčių iki
naujo televizoriaus ar kavos staliuko.
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*Maksimali bagažinės talpa litrais (VDA metodas),
kai galinė sėdynė nuleista, o krovinys siekia lubas.
Pavaizduotas „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.
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NEATSIEJAMAS NUO JŪSŲ
GYVENIMO
„Jazz“ modelyje įrengta naujoji 7 colių „Honda CONNECT“ automobilinė garso ir pranešimų sistema*,
kuri leidžia mėgautis mėgstama muzika ir palaikyti ryšį su mylimais žmonėmis vos palietus
pagrindinį jutiklinį ekraną.

DAUGIAKAMPĖ GALINIO VAIZDO KAMERA†
Įjungus atbulinės eigos pavarą, 7 colių ekrane
automatiškai įsijungia galinio vaizdo kamera, kuri
leidžia matyti vaizdą įvairiais kampais,
taip pat iš viršaus į apačią.

SATELITINĖ NAVIGACIJA†
Integruota „Garmin“ satelitinė navigacijos
sistema puikiai padeda rasti kelią, o nuolat
atnaujinama TMC (eismo pranešimų kanalo)
informacija leis nusistatyti patogiausius
maršrutus.

DAB SKAITMENINIS RADIJO IMTUVAS†
Mėgaukitės skaitmeniniu garsu ir dideliu radijo
stočių pasirinkimu.

INDIVIDUALIZUOTAS PAGRINDINIS EKRANAS†
Galite individualizuoti „Honda CONNECT“
įsikeldami savo mėgstamą nuotrauką ir
nustatydami ją kaip darbalaukio foną.
Ekranas gali atrodyti taip, kaip jūs norite.

*„Honda CONNECT“ yra tik „Elegance“, „Dynamic“ ir „Comfort“ komplektacijose. Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „WiFi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą
mobiliojo ryšio planą. Naršymo internete funkcija veikia tik automobiliui stovint.
†Speciﬁkacijos nurodytos atskirame priede.
Pavaizduotas „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.
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GALIA, SUTEIKIANTI LAISVĘ
Sportiškajame „Jazz Dynamic“ yra 1,5 litro „i-VTEC“
benzininis variklis, pasižymintis įspūdinga 130 AG
galia.

kurios optimizuoja variklio veikimą pagal jūsų
greitį. Ši technologija užtikrina tolygų,
komfortišką vairavimą, o tuo pačiu –
variklio našumą.

„Elegance“, „Comfort“ ir „Trend“ modeliuose yra
produktyvumu nenusileidžiantys 1,3 litro „i-VTEC“
benzininiai varikliai, išvystantys 102 AG. Abu šie
varikliai valdomi 6 greičių rankine pavarų dėže
arba naudojant automatinę „Continuously Variable
Transmission“ (CVT) funkciją. Naudojant 7 greičių
CVT veikia pavarų perjungimo svirtelės ant vairo,

Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“modelis.

Be to, variklio efektyvumui padidinti skirta ir
variklio išjungimo funkcija sustojus, kuri išjungia
variklį jums sustojus eismo kamštyje ir automatiškai
įsijungia vėl spustelėjus greičio pedalą. Šis, iš
pažiūros, smulkus patobulinimas per ilgesnį laiką
duoda akivaizdžių rezultatų.
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ABSOLIUTI RAMYBĖ KELYJE
„Honda“ komanda deda visas pastangas, kad
kelyje žmonės jaustųsi saugūs ir ramūs.

teikia garsinius arba vaizdo signalus, įspėjančius
apie priekyje gresiantį susidūrimą.
Jums nesureagavus į šiuos signalus, sistema
automatiškai įjungia avarinio stabdymo funkciją,
kad sumažintų jūsų greitį. Tam tikrose situacijose
tai gali apsaugoti nuo bendro susidūrimo kelyje.

Esame įsitikinę, kad geriausias būdas sumažinti
avarijų tikimybę – jas numatyti. Tuo tikslu buvo
sukurta „Advanced Driver Assistance System“
(pagalbos vairuotojui sistemos) technologija. Tai
papildomų jutiklių, įspėjimų ir reakcijų sistema,
kuri, esant poreikiui, padeda vairuotojui kelyje.

Įspėjimo kertant eismo juostą sistema* įspėja,
kad jūsų „Jazz“ išvažiavo iš savo juostos be
priežasties, o išmanioji priekinio susidūrimo
Pavyzdžiui, aktyvaus stabdymo mieste sistema,
įspėjimo sistema* ima stebėti sritį aplink jūsų
kuri standartiškai įeina į visas komplektacijas,
stebi lėto judėjimo eismą automobilio priešakyje ir automobilį, kad padėtų išvengti susidūrimo.
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IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS*
AKTYVAUS STABDYMO SISTEMA
Ši technologija apjungia reguliuojamo greičio ribotuvo
funkciją ir kelio ženklų atpažinimo sistemą- greičio
riba automatiškai nustatoma pagal kelio ženklų
atpažinimo sistemos aptiktus ženklus.
KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA*
Kelio ženklų atpažinimo sistema identiﬁkuoja kelio
ženklus ir pateikia jums šią informaciją
ekrane. Vienu metu gali būti rodomi du ženklai.

1: Važiuojant mieste nuo 5 iki 32 km/h greičiu
sistema gali stebėti atstumą nuo jūsų iki kito
priekyje esančio automobilio, kad padėtų išvengti
susidūrimo.

ĮSPĖJIMO KERTANT EISMO JUOSTĄ SISTEMA*

Jei automobilis kerta savo važiavimo juostą neįjungus
posūkio signalo, sistema atkreipia vairuotojo dėmesį 2: Jei vis tiek judate aptikto automobilio link, „Jazz“
esančiame MID ekrane įjungiami garso ir vaizdo
mirksinčiu garsiniu signalu.
įspėjimai.
PRIEKINIO SUSIDŪRIMO ĮSPĖJIMO SISTEMA*
Priekinio vaizdo kamerai užﬁksavus priekyje esantį
kitą automobilį, sistema įspėja apie galimą priekinį
susidūrimą ir leidžia jums imtis atitinkamų veiksmų.
AKTYVŪS TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI*
Aktyvių tolimųjų šviesų žibintų sistema įvertina
vairavimo sąlygas ir automatiškai perjungia
tolimąsias ir artimąsias šviesas.

*Standartiškai įeina į „Dynamic“, „Elegance“ „Comfort“ komplektacijas, papildomai pasirenkama „Trend“ komplektacijoje su CVT automatine pavarų dėže.

3: Jei į juos vis tiek nereaguojate, o susidūrimas
neišvengiamas, aktyvaus stabdymo mieste
sistema gali automatiškai įjungti avarinio stabdymo
funkciją, kad kiek įmanoma labiau sumažintų greitį.
Jei eismo sąlygos palankios, tai gali net padėti
išvengti kelių automobilių susidūrimo kelyje.
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SUKURTA JŪSŲ
SAUGUMUI
UŽTIKRINTI
Jūsų vežamų keleivių, kitų eismo dalyvių ir pėsčiųjų
saugumą visada laikome svarbiausiu reikalavimu kurdami
automobilio dizainą. Todėl pasirūpinome, kad „Jazz“ veiktų
daug pažangių funkcijų, kurios standartiškai įeina į visas
komplektacijas.
STABILUMO KONTROLĖS SISTEMA
Ši sistema stebi atskirai visus keturis ratus ir tiksliai
apskaičiuoja variklio arba stabdymo galią, kurios reikia,
kad automobilis taptų stabilus. Esant slidžiam keliui ji
sureguliuoja variklio apsisukimų greitį ir kiekvieno rato
stabdymo galią, kad važiavimas taptų saugus ir tolydus.
VAIRUOTOJO IR KELEIVIO ORO PAGALVĖS
Vairuotojo ir keleivio saugumas užtikrinamas ir dvejomis
priekyje ir gale esančiomis oro pagalvėmis, be to,
automobilyje įmontuotos ilgos šoninių langų oro pagalvės,
skirtos apsaugoti tiek priekyje, tiek
gale sėdinčius keleivius.
PAJUDĖJIMO ĮKALNĖJE PAGALBOS SISTEMA
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema apsaugo nuo
riedėjimo atgal pradedant važiuoti į kalną. Naudojant šlaito
jutiklį, reguliuojama jėga, kuria spaudžiamas stabdis, taip
išlaikant stovintį automobilį 1,5 sekundės po stabdžio
pedalo atleidimo.
AVARINIO STABDYMO STIPRINTUVAS
„Honda“ avarinio stabdymo stiprintuvas iki galo nuspaudžia
stabdį esant avarinei situacijai. Tam tikrą laiką sistema
stebi, kaip jūs stabdote normaliomis sąlygomis, ir
nustačiusi, kad stabdoma neįprastai smarkiai, maksimaliai
padidina stabdymo galią.
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Pavaizduotas „Milano Red“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.

Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modelis.
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JŪSŲ JAZZ
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DYNAMIC

1.5 i-VTEC 130 AG
6 greičių rankinė pavarų dėžė
7 greičių automatinė pavarų dėžė (CVT)

ƇKeleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu
ƇAktyvus kaklo apsaugos mechanizmas
ƇABS stabdžiai
ƇElektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija
ƇAvarinio stabdymo stiprintuvas
ƇStabilumo kontrolės sistema
ƇPajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
ƇISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos
ƇAvarinio stabdymo signalas
ƇSumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema
ƇAktyvaus stabdymo mieste sistema
ƇPriekinio susidūrimo įspėjimo sistema
ƇKelio ženklų atpažinimo sistema
ƇIšmanusis greičio ribotuvas
ƇĮspėjimo kertant eismo juostą sistema
ƇImobilizavimo sistema su kintamu kodu
ƇGalinė lentyna
ƇNuotolinis centrinio užrakto valdymas
ƇSalono medžiagos
ƇOda aptrauktas vairaratis ir pavarų perjungimo svirtis su
siuvinėta oranžine apdaila
ƇInformacinis ekranas
ƇPavarų perjungimo indikatoriai
ƇElektrinis reguliavimas
ƇVariklio išjungimo funkcija sustojus
ƇPavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik CVT)
ƇOro kondicionierius
ƇPastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
ƇLietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalus
ƇAutomatiniai prieblandos žibintai

ƇParkavimo davikliai (2 priekiniai ir 4 galiniai)
ƇPriekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
ƇVairo aukščio ir nuotolio reguliavimas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių apšildymas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas
ƇVairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
ƇŠildomos priekinės sėdynės
ƇReguliuojami galinių sėdynių atlošai
Ƈ„Magic Seats“
Ƈ„Honda CONNECT“ ekranas su CD grotuvu (7 colių
lietimui jautrus ekranas su: AM/FM radijo imtuvu,
internetiniu radiju, „Aha™“ programa* ir naršymo
internete funkcija*)
Ƈ2 USB jungtys, HDMI jungtis†
Ƈ6 garsiakalbiai
Ƈ„Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įrangaΔ
ƇJuodai dažyti šoniniai veidrodėliai
ƇPriekinis ir galinis bamperiai su raudonos spalvos
apdaila
ƇGalinio lango aptakas
ƇPriešakiniai LED žibintai su įmontuotais dieniniais
žibintais
ƇAktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
ƇPriekiniai rūko žibintai
ƇPapildomas LED stabdžių žibintas
ƇPriekinių šviesų išsijungimo laikmatis
Ƈ16 colių lengvojo lydinio ratlankiai („Berlina Black“)
Pasirinktinai:
Ƈ„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacijos sistema, CD
grotuvu ir DAB skaitmeniniu radijo imtuvu

*Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo
internete funkcija veikia tik automobiliui stovint.
†Visada naudokite rekomenduojamą USB atminties įrenginį. Kiti USB atminties įrenginiai gali neveikti šiame garso įrenginyje.
ΔInformacijos apie palaikomas „Bluetooth™“ ausines, susiejimo procesus ir konkrečių funkcijų suderinamumą teiraukitės atsakingo pardavėjo.
“Speciﬁkacijos nurodytos atskirame priede”. Pavaizduotas „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modelis.
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Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modelis.

ELEGANCE

1.3 i-VTEC 102 AG
6 greičių rankinė pavarų dėžė
7 greičių automatinė pavarų dėžė (CVT)

ƇKeleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu
ƇAktyvus kaklo apsaugos mechanizmas
ƇABS stabdžiai
ƇElektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija
ƇAvarinio stabdymo stiprintuvas
ƇStabilumo kontrolės sistema
ƇPajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
ƇISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos
ƇAvarinio stabdymo signalas
ƇSumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema
ƇAktyvaus stabdymo mieste sistema
ƇPriekinio susidūrimo įspėjimo sistema
ƇKelio ženklų atpažinimo sistema
ƇIšmanusis greičio ribotuvas
ƇĮspėjimo kertant eismo juostą sistema
ƇImobilizavimo sistema su kintamu kodu
ƇApsaugos sistema
ƇGalinė lentyna
ƇProtinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema
ƇSalono medžiagos
ƇOda aptrauktas daugiafunkcis vairaratis ir pavarų
perjungimo svirtis
ƇInformacinis ekranas
ƇPavarų perjungimo indikatoriai
ƇElektrinis reguliavimas
ƇVariklio išjungimo funkcija sustojus
ƇPavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik CVT)
ƇAutomatinis oro kondicionierius
ƇPastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
ƇLietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalus

ƇAutomatiniai prieblandos žibintai
ƇParkavimo davikliai (2 priekiniai ir 4 galiniai)
ƇGalinio vaizdo kamera
ƇPriekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
ƇVairo aukščio ir nuotolio reguliavimas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių apšildymas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas
ƇVairuotojo ir keleivio sėdynės aukščio reguliavimas
ƇŠildomos priekinės sėdynės
ƇReguliuojami galinių sėdynių atlošai
Ƈ„Magic Seats“
Ƈ„Honda CONNECT“ ekranas su CD grotuvu (7 colių
lietimui jautrus ekranas su: AM/FM radijo imtuvu,
internetiniu radiju, „Aha™“ programa* ir naršymo
internete funkcija*)
Ƈ2 USB jungtys, HDMI jungtis†
Ƈ6 garsiakalbiai
Ƈ„Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įrangaΔ
ƇTamsinti galiniai stiklai
ƇKėbulo spalvos išoriniai durų užraktai
ƇPriešakiniai LED žibintai su įmontuotais dieniniais
žibintais
ƇAktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
ƇPriekiniai rūko žibintai
ƇPapildomas LED stabdžių žibintas
ƇPriekinių šviesų išsijungimo laikmatis
Ƈ16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Pasirinktinai:
Ƈ„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacijos sistema, CD
grotuvu ir DAB skaitmeniniu radijo imtuvu

*Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo
internete funkcija veikia tik automobiliui stovint.
†Visada naudokite rekomenduojamą USB atminties įrenginį. Kiti USB atminties įrenginiai gali neveikti šiame garso įrenginyje.
ΔInformacijos apie palaikomas „Bluetooth™“ ausines, susiejimo procesus ir konkrečių funkcijų suderinamumą teiraukitės atsakingo pardavėjo.
Speciﬁkacijos nurodytos atskirame priede. Pavaizduotas „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.
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Pavaizduotas „Milano Red“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.

COMFORT

1.3 i-VTEC 102 AG
6 greičių rankinė pavarų dėžė
7 greičių automatinė pavarų dėžė (CVT)

ƇKeleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu
ƇAktyvus kaklo apsaugos mechanizmas
ƇABS stabdžiai
ƇElektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija
ƇAvarinio stabdymo stiprintuvas
ƇStabilumo kontrolės sistema
ƇPajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
ƇISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos
ƇAvarinio stabdymo signalas
ƇSumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema
ƇAktyvaus stabdymo mieste sistema
ƇPriekinio susidūrimo įspėjimo sistema
ƇKelio ženklų atpažinimo sistema
ƇIšmanusis greičio ribotuvas
ƇĮspėjimo kertant eismo juostą sistema
ƇImobilizavimo sistema su kintamu kodu
ƇGalinė lentyna
ƇNuotolinis centrinio užrakto valdymas
ƇSalono medžiagos
ƇInformacinis ekranas
ƇPavarų perjungimo indikatoriai
ƇElektrinis reguliavimas
ƇVariklio išjungimo funkcija sustojus
ƇPavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik CVT)
ƇOro kondicionierius
ƇPastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
ƇLietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalus
ƇAutomatiniai prieblandos žibintai
ƇParkavimo davikliai (2 priekiniai ir 4 galiniai)

ƇPriekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
ƇVairo aukščio ir nuotolio reguliavimas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių apšildymas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas
ƇVairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
ƇŠildomos priekinės sėdynės
ƇReguliuojami galinių sėdynių atlošai
Ƈ„Magic Seats“
Ƈ„Honda CONNECT“ ekranas su CD grotuvu (7 colių
lietimui jautrus ekranas su: AM/FM radijo imtuvu,
internetiniu radiju, „Aha™“ programa* ir naršymo
internete funkcija*)
Ƈ2 USB jungtys, HDMI jungtis†
Ƈ4 garsiakalbiai
Ƈ„Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įrangaΔ
ƇKėbulo spalvos išoriniai durų užraktai
ƇHalogeniniai žibintai
ƇAktyvūs tolimųjų šviesų žibintai
ƇDieniniai LED žibintai (priekiniai)
ƇPapildomas LED stabdžių žibintas
ƇPriekinių šviesų išsijungimo laikmatis
Ƈ15 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Pasirinktinai:
Ƈ„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacijos sistema, CD
grotuvu ir DAB skaitmeniniu radijo imtuvu

*Prisijungti prie „Aha™“ programos (įskaitant internetinį radiją) ir naršyti internete galima naudojant „Wi-Fi“ ryšį arba mobilųjį „Wi-Fi“ kelvedį. Duomenų naudojimas ir mokesčiai gali priklausyti nuo to, kokios programos naudojamos „Honda CONNECT“. Rekomenduojame atsižvelgti į turimą mobiliojo ryšio planą. Naršymo
internete funkcija veikia tik automobiliui stovint.
†Visada naudokite rekomenduojamą USB atminties įrenginį. Kiti USB atminties įrenginiai gali neveikti šiame garso įrenginyje.
ΔInformacijos apie palaikomas „Bluetooth™“ ausines, susiejimo procesus ir konkrečių funkcijų suderinamumą teiraukitės atsakingo pardavėjo.
Speciﬁkacijos nurodytos atskirame priede. Pavaizduotas „Jazz 1.3 i-VTEC Comfort“ modelis.
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Pavaizduotas „Skyride Blue Metallic“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Comfort“ modelis.

TREND

1.3 i-VTEC 102 AG
6 greičių rankinė pavarų dėžė
7 greičių automatinė pavarų dėžė (CVT)

ƇKeleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu
ƇAktyvus kaklo apsaugos mechanizmas
ƇABS stabdžiai
ƇElektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija
ƇAvarinio stabdymo stiprintuvas
ƇStabilumo kontrolės sistema
ƇPajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
ƇISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos
ƇAvarinio stabdymo signalas
ƇSumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema
ƇAktyvaus stabdymo mieste sistema
ƇImobilizavimo sistema su kintamu kodu
ƇGalinė lentyna
ƇNuotolinis centrinio užrakto valdymas
ƇSalono medžiagos
ƇInformacinis ekranas
ƇPavarų perjungimo indikatoriai
ƇElektrinis reguliavimas
ƇVariklio išjungimo funkcija sustojus
ƇPavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik CVT)
ƇOro kondicionierius
ƇPastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
ƇLietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalus
ƇAutomatiniai prieblandos žibintai
ƇPriekiniai ir galiniai elektra valdomi langai
ƇVairo aukščio ir nuotolio reguliavimas
ƇElektrinis šoninių veidrodžių apšildymas
ƇVairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
ƇŠildomos priekinės sėdynės

ƇReguliuojami galinių sėdynių atlošai
Ƈ„Magic Seats“
ƇCD radijo imtuvas
ƇAUX elektroninių prietaisų jungtis
ƇUSB jungtis (suderinama su „iPod“)
Ƈ4 garsiakalbiai
ƇGarso sistemos valdymas ant vairaračio
Ƈ„Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įrangaΔ
ƇKėbulo spalvos išoriniai durų užraktai
ƇHalogeniniai žibintai
ƇDieniniai LED žibintai (priekiniai)
ƇPapildomas LED stabdžių žibintas
ƇPriekinių šviesų išsijungimo laikmatis
Ƈ15 colių plieniniai štampuoti ratlankiai

ΔInformacijos apie palaikomas „Bluetooth™“ ausines, susiejimo procesus ir konkrečių funkcijų suderinamumą teiraukitės atsakingo pardavėjo.
Pavaizduotas „Jazz 1.3 i-VTEC Trend“ modelis.
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Pavaizduotas „Lunar Silver Metallic“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Trend“ modelis.

GYVENIMAS
PILNAS
SPALVŲ

SKYRIDE BLUE METALLIC

Iš mūsų sukurtos spalvų gamos, rinkitės
geriausiai jūsų stilių atitinkančią spalvą.
Kiekviena spalva kruopščiai parinkta
taip, kad pabrėžtų „Jazz“ dinamiškumą
ir estetiką.

Pavaizduotas „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ modelis.
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SHINING GRAY METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC

MILANO RED

CRYSTAL BLACK PEARL

SUNSET ORANGE

WHITE ORCHID
PEARL
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BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

01 JUODOS IR ORANŽINĖS SPALVOS
APMUŠALAI
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SALONO
APMUŠALAI
Nesvarbu, kokią „Jazz“ kėbulo spalvą pasirinksite, medžiaginiai
ir odiniai salono apmušalai idealiai ją atitiks.

JUODA IR ANGLIES
SPALVOS
MEDŽIAGOS

JUODA IR ORANŽINĖ
MEDŽIAGOS
DYNAMIC
ELEGANCE
COMFORT
TREND

Ƈ

JUODA
MEDŽIAGA

Ƈ
Ƈ
Ƈ

02 JUODA IR ANGLIES SPALVOS MEDŽIAGO

03 JUODA MEDŽIAGA
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GYVENIMAS KUPINAS
GALIMYBIŲ RINKTIS
Originalūs „Honda“ priedai yra sukurti ir gaminami remiantis vienodais „Honda“ standartais.
Todėl jie patvarūs, saugūs ir jų tinkamumas yra garantuojamas.
Tereikia pasirinkti iš siūlomų galimybių.
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JAZZ X-ROAD
Lipkite į „Jazz X-Road“ ir pasiruoškite įspūdingiems nuotykiams.
Nedvejokite – šis įžūlokai atrodantis automobilis privers jus pamiršti miestietiškus rūpesčius.
Menki nubrozdinimai ir įbrėžimai „Jazz X-Road“ nebaisūs, nes nuo jų apsaugo keletas svarbių ypatybių,
pavyzdžiui, papildoma apsauginė apdaila automobilio priekyje ir gale bei ant ratlankių,
apsauginės šoninės juostos ir specialūs „X-Road“ kilimėliai.
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CHROME PAKETAS
Jei norite priversti aplinkinius atsigręžti, rinkitės „Chrome“ paketas priedą. Chromuotos detalės suteiks
automobiliui prabangos ir solidumo. Į „Chrome Pack“ priedą įeina: priekinė apatinė apdailos detalė, galinio
lango apdailos detalė ir langų apdailos detalės.
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ILLUMINATION PAKETAS
„Illumination“ paketas – tai apšvietimo detalės, kurios suteikia
automobilio interjerui įmantrumo. Į šį priedą įeina: baltos priekinės
rampos ir šviečiančios durelių slenksčio juostos.
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STOGO BAGAŽINĖS SKERSINIAI
Stogo bagažinės skersiniai padidina automobilio bagažo galimybes.
Maksimali skersinių apkrovos galia 35 kg; į komplektą įeina keturi
tvirtinamieji užraktai.

ATRAMINĖ KONSOLĖ RANKAI*

NUIMAMAS PRIKABINIMO ĮTAISAS

Atraminė konsolė rankai leidžia patogiai pasidėti alkūnę.
Atraminę konsolę sudaro slankiojantis dangtis, daiktų laikymo skyrius,
o jos aukštį galima reguliuoti.

Šis prikabinimo įtaisas leis prireikus
prikabinti priekabą nesuardant automobilio
išvaizdos vientisumo. Maksimali tempimo
galia –1 000 kg, maksimalus vertikalus
svoris – 95 kg. Galima įsigyti ir nenuimamą
prikabinimo įtaisą.

*Šį priedą galima įrengti tik tam tikrose komplektacijose. Daugiau informacijos suteiks atsakingas „Honda“ pardavėjas.
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GALINĖS LENTYNOS
DAIKTŲ LAIKYMO SKYRIUS
Galinės lentynos daiktų laikymo skyrius leidžia protingai
išnaudoti bagažinės erdvę ir saugiai laikyti daiktus.

15 ORCUS ALLOY

15 CHARON ALLOY
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GALINIO LANGO APTAKAS
Suteikite savajam „Jazz“ dar daugiau sportiškumo
įsigydami glotnų galinio lango aptaką pagal automobilio
spalvą, kuri puikiai atitiks kėbulo dinamiką.

GALINIO LANGO APDAILOS DETALĖ

GALINIO LANGO UŽDARYMO JUOSTELĖ

Jei norite, kad jūsų automobilis atrodytų dar
stilingiau, įsigykite šią galiono lango apdailos detalę.

Galinio lango uždarymo juostelė
papildo vidinės rankenėlės
mechanizmą ir leidžia lengviau
uždaryti galinį langą.
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DURELIŲ SLENKSČIO JUOSTOS
Durelių slenksčio juostos ne tik individualizuoja automobilį, bet ir
apsaugo slenksčius nuo įbrėžimų. Šios juostos yra pagamintos iš
nerūdijančiojo plieno ir papuoštos stilingu „Jazz“ logotipu.
Į komplektą įeina priekinių ir galinių durelių slenksčių juostos.

LED VIDAUS LEMPOS

ELEGANTIŠKI KILIMĖLIAI

LED vidaus lempos šviečia ryškiau nei
standartinės automobilio vidaus lempos.
Jos automobilio keleiviams leidžia
mėgautis skaidria, balta šviesa.

Tai elegantiški ir patogiai tvirtinami medžiaginiai
kilimėliai su nubuko juostele bei įausta nenusitrinančia
„Jazz“ emblema. Viename komplekte yra du kilimėliai.
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NEPAMIRŠKITE
SVAJOTI
Svajonės nenugalimos. Jos skatina siekti
daugiau, domėtis naujovėmis, išbandyti
naujas technologijas, atrasti naujus būdus
problemoms spręsti. Jos gali įkvėpti priimti
iššūkius, pavyzdžiui, sukurti ir pagaminti
tikrus superautomobilius – naująjį
NSX ir „Civic Type R“.
Svajonė prisidėti prie geresnio
pasaulio kūrimo įkvėpė mus sukurti
robotą humanoidą ASIMO, pakilti
į orą su „HondaJet“ ir sukurti
populiariausius pasaulyje motociklus.
Kiekvienas naujas iššūkis verčia mus
tobulėti, o tuo pačiu tobulesni
tampa ir mūsų gaminiai.
„Honda Jazz“ – puikus pavyzdys.
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Pavaizduotas „Nouvelle Blue Pearl“ spalvos NSX modelis
ir „Championship White“ spalvos „Civic Type R GT“ modelis.

Pavaizduotas „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic“ modelis.
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Prekybos atstovas:
UAB „NIPPON AUTO“ Oslo g. 7, LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

Paprastas, lankstus ir patogus būdas įsigyti
ir apdrausti savo naująją „Honda“.

www.honda.lt

Šie techniniai duomenys netaikomi jokiam konkrečiam tiekiamam ar parduodamam gaminiui. Gamintojai pasilieka teisę bet kada ir bet kokiu, jų manymu, tinkamu būdu keisti techninius duomenis,
įskaitant ir spalvas, su arba be išankstinio perspėjimo. Gali būti atlikta didelių ir mažų pakeitimų, tačiau dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateikta informacija
būtų tiksli. Šis leidinys jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas bendrovės pasiūlymu jokiam asmeniui. Pardavimą vykdo tik platintojas arba prekybos atstovas pagal standartines pardavimo
ir garantijos, kurią suteikia platintojas arba prekybos atstovas, sąlygas, kurių kopijas galima iš jų gauti. Šiai reklaminei medžiagai taikomas tik JK galiojantis Prekių aprašų aktas (1968). Nors ir
stengiamasi užtikrinti techninių duomenų tikslumą, brošiūros paruošiamos ir išspausdinamos keletą mėnesių prieš pradedant platinti, todėl jose ne visada iš karto atsispindi techninių duomenų
pakeitimai arba, išskirtiniais atvejais, konkrečios įrangos tiekimas. Visada klientams patariame aptarti techninius duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo
reklamuojamos įrangos.

„Honda“ atsakingai įsigyja popierių iš ES gamintojų. Neišmesk manęs!
Perduok mane draugui arba perdirbk.

