
Naujasis 



Gyvenimas – kupinas netikėtumų. Nežinia, 
kas laukia už posūkio.

Tai gali būti spontaniškas ištrūkimas iš rutinos 
su šeima, banglenčių savaitgalis su draugais 
arba išvyka į baldų parduotuvę, kad būtumėte 
pasirengę sutikti netikėtai atvykstančius 
svečius.
Naujasis „Honda Jazz“ taip pat kupinas 
netikėtumų. Žinoma, automobilis gaminamas 
su tokiomis pačiomis „Magic Seats“ sėdynėmis   
ir yra visiems pažįstamos bei mėgstamos 
kompaktiškos konstrukcijos, tačiau nuo šiol 
šiek tiek didesnis ir geresnis. Todėl, kad ir ką 
nuspręstumėte pergabenti, naujasis „Jazz“ bus 
puikus pagalbininkas.
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palengvinančius gyvenimą. 
Naujasis „Honda Jazz“ 
yra būtent toks. Jis 
perprojektuotas nuo viršaus 
iki apačios, suteikiant 
kėbului naują formą, kuri 
nuo šiol yra stilingesnė ir 
įmantresnė.
Aukštesnės ir lengvesnės 
konstrukcijos automobilis 
atrodo tiesiog puikiai. 
Pakeitus kėbulą, mums 
pavyko dar labiau išplėsti 
ir taip jau geriausią šioje 
klasėje saloną, todėl 
šis modelis ypač mažų 
automobilių kategorijoje yra 
neprilygstamai praktiškas.
Važiuoti žemesniu sunkio 
centru išsiskiriančiu ir 
staigiems bei sportiškiems 
vairavimo veiksmams 
paklūstančiu automobiliu – 
vienas malonumas.

universalusĮSPŪDINGAI

Mes, „Honda“ kolektyvas, trokštame 
 kurti automobilius, 

Modelis iliustracijoje – 
„Sunset Orange“ spalvos 

„Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ 
su „Honda CONNECT“ 

ir pasirinktine „Garmin“ 
navigacija.
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Modelis iliustracijoje – „Sunset Orange“ 
spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su „Honda 
CONNECT“ ir pasirinktine „Garmin“ navigacija.

Šiuolaikiškas ir sportiškas  
stilius – tai ne vien parodai. 

Kiekvienas kėbulo formos elementas perdarytas 
gerinant aerodinamines charakteristikas.
Viskas – nuo aukštos langų linijos ir giliai 

išformuotų šoninių kėbulo dalių iki gracingo buferio 
ir briaunuotos galinės dalies – meistriškai sukurta 

tam, kad „Jazz“ vairavimas virstų vienu malonumu. 
Naujasis „Jazz“ su perdarytais priekinių ir galinių 

žibintų blokais ir dideliu nuolaidžiu futuristiniu 
priekiniu stiklu, užtikrinančiu geresnį matomumą, 

kelyje neabejotinai išsiskiria dinamiškumu.

subtilumas
PABRĖŽTAS 
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Sėskite už naujojo „Jazz“ vairo ir iš karto 
pasijusite tarsi namie, rankomis intuityviai rasite 
valdiklius ir pastebėsite matavimo prietaisus, kurie 
sukurti taip, kad jų rodmenys būtų aiškūs ir lengvai 
įskaitomi.
Kurdami automobilio valdymo priemonių erdvę 
naudojome puikiausias medžiagas ir ypač 
kokybiškus audinius, tačiau dėmesio skyrėme ne 
vien pagrindinėms detalėms. Taip pat galvojome ir 
apie smulkmenas, padedančias paversti vairavimą 
malonumu, pavyzdžiui, vienu lietimu valdomus 
naujuosius oro kondicionieriaus valdiklius.
Vis dėlto, net siekdami viso šio įmantrumo, 
sugebėjome užtikrinti, kad automobilis išsiskirtų 
praktiškumu, naujovišku dizainu ir erdviausia šioje 
klasėje vieta bagažui. Čia užteks vietos viskam, ko 
tik gali prireikti kelionėje. Jums ir jūsų keleiviams 
belieka erdviai ir patogiai atsilošti ir mėgautis 
važiavimo malonumu.

stiliaus
PRADŽIA – VIDUJE

Modelis iliustracijoje – „Sunset Orange“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su „Honda 
CONNECT“, pasirinktine „Garmin“ navigacija ir šildomomis sėdynėmis.
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Modelis iliustracijoje 
– „Sunset Orange“ 
spalvos „Jazz 1.3 
i-VTEC Elegance“ su 
„Honda CONNECT“ ir 
pasirinktine „Garmin“ 
navigacija.

Gyvenime pritaikome sau 
daugelį dalykų, todėl „Honda 
Jazz“ – taip pat ne išimtis.  

Mūsų sukurtų intuityviai 
valdomų sėdynių „Magic 
Seats“ universalumas išryškėja 
tada, kai jo prireikia. Kad ir kur 
važiuotumėte – į ūkinių prekių 
parduotuvę arba į šeštadieninę 
išvyką kalnų dviračiais – „Jazz“ 
sklandžiai transformuosite vos 
keliais veiksmais. Užpakalinei 
sėdynei pakelti, užlenkti ir įleisti 
į grindis pakanka vieno lengvo 
judesio, o santykiu 60:40 
lenkiama konstrukcija atveria dar 
daugiau galimybių prisiderinti prie 
kintančių gyvenimiškų poreikių.

magijaPRAKTIŠKUMO
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Miesto automobiliai garsėja judrumu, jais 
galima mikliai manevruoti, tačiau jie retai kada 
būna praktiški. 

Rinkdamiesi naująjį „Honda Jazz“ gaunate viską. 
Automobilis yra ne tik smagus vairuoti ir jautriai 
reaguojantis į vairuotojo veiksmus. Savo klasėje 
jis yra erdviausias, jame, kur tik pažvelgsite, 
gausu slaptų skyrelių ir puikiai sumanytų daiktų 
laikymo sprendimų.
Vos pažvelgus į „Jazz“ neįmanoma patikėti, kad 
jo bagažinė yra 884 litrų talpos*. Ji suprojektuota 
labai sumaniai, todėl atitiks visus jūsų poreikius. 
Sulenkus užpakalines sėdynes ji išplečiama 
pakankamai, kad joje tilptų dviračiai, banglentės, 
naujas televizorius arba kavos staliukas.

erdvėPRAKTIŠKA

*Bagažui sudėti skirtos vietos talpa išmatuota iki langų apačios, sulenkus sėdynes.
Modelis iliustracijoje – „Sunset Orange“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su „Honda CONNECT“ ir pasirinktine „Garmin“ navigacija.
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Neatsiliekantis nuo 
GYVENIMO RITMO

Sukūrėme inovatyvias ir išmanias technologijas, 
padėsiančias kiekvienoje kelionėje.

„Jazz“ įrengta naujoji „Honda CONNECT“† automobilinė garso 
ir informacinė sistema, leidžianti jums neatitrūkti nuo to, ką 
labiausiai mylite, pavyzdžiui, muzikos ir draugų. 
„Honda CONNECT“ suteikia puikias galimybes palaikyti ryšį 
kelionėje, naudojant „Wi-Fi“ susiejimą* arba mobilųjį „Wi-Fi“ 
maršruto parinktuvą. „Honda CONNECT“ 7 colių jutiklinį ekraną 
galima pritaikyti naudojant jūsų asmenines nuotraukas. Savo 
kelionei galite lengvai pasirinkti garso takelį, naudodamiesi 
„Aha™“ radiju. Galite klausyti savo mėgstamos, internetu 
transliuojamos muzikos ir radijo programų iš viso pasaulio, 
įskaitant naujienas, tinklalaides ir garso knygas.
„Bluetooth™“ ryšys leis prijungti savo išmanųjį telefoną prie 
automobilyje įrengtos laisvų rankų telefoninės įrangos. Be to, 
savo jutikliniame ekrane galėsite naršyti internete**. Naujausios 
kartos „Garmin“ palydovinė navigacija „Honda CONNECT“ 
sistemoje galima kaip pasirinktinė. Joje naudojamas piktogramų 
meniu, kur galite pasirinkti informaciją apie eismo padėtį realiuoju 
laiku ir greičio apribojimus kelyje, taip pat 5 metus galite gauti 
nemokamus žemėlapių naujinius. „Honda CONNECT“ taip pat 
yra aktyvintas „MirrorLink“®***.

PRITAIKYTAS PRADŽIOS EKRANAS†

Pritaikykite „Honda CONNECT“ įkėlę savo 
mėgstamą nuotrauką fonui. Ekraną galima 
pritaikyti, kad jis atspindėtų jūsų stilių.

„BLUETOOTH™“ LAISVŲ RANKŲ 
TELEFONAS∆

Naudokite intuityvų jutiklinį ekraną, kad 
pasiektumėte visus savo mobiliojo telefono 
adresatus.

„GARMIN“ NAVIGACIJA†

„Garmin PhotoReal™“ rodo artėjančią sankryžą 
su realistiškais sankryžų nuotraukų vaizdais ir 
išvažiavimus su eismo juostomis, kurios rodomos 
rodyklėmis, pateikiančiomis aiškią informaciją apie 
kryptį. Sistema taip pat rodo prognozuojamus 
maršrutus, spūsčių apvažiavimą realiuoju laiku, 
greičio kelyje apribojimus, trimačius pastatus, reljefo 
vaizdus ir dar daugiau.

AHA™

„Aha™“ programa leis prisijungti prie interneto 
radijo, savo „Facebook™“ ir „Twitter™“ paskyrų ir 
rasti netoliese esantį restoraną ar viešbutį.

*Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami duomenys ir atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių 
** Funkcija gali būti naudojama tik automobiliui nejudant.
*** Ši funkcija galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink“. 
Ši technologija leidžia naudotojui dubliuoti savo išmaniojo telefono ekrano vaizdą ir valdyti savo išmanųjį telefoną.
†Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.
ΔHFT suderinamumas gali skirtis.
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Modelis paveikslėlyje – „Sunset Orange“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su „Honda CONNECT“ ir pasirinktine „Garmin“ navigacija.

Naujajame „Honda Jazz“ perdarėme daugelį dalykų, 
kad galėtume pasiūlyti daugiau erdvės, daugiau vietos 
daiktams ir šaunesnį stilių.   

Vis dėlto, čia nesustojome. Po gaubtu rasite naująjį benzininį 
1,3 l „i-VTEC“ variklį, stebinantį išvystoma 102 AG galia ir 
ypač mažomis išmetamų CO2 dujų reikšmėmis. 
Kurdami transmisiją stengėmės, kad naujasis „Jazz“ būtų 
kuo tinkamesnis jums. Galima rinktis ne tik 6 laipsnių 
mechaninę, bet ir nuolat kintamą automatinę (CVT) 
transmisiją. Inovacinė CVT technologija prisitaiko prie jūsų 
vairavimo stiliaus. Pavaros perdavimo santykis keičiamas 
sklandžiai, kad variklio išėjimo charakteristikos pasirinktam 
greičiui pasiekti būtų optimaliausios. Važiuoti tokiu 
automobiliu – ne tik ekonomiškiau, bet ir maloniau.
Abiejų tipų transmisijoms būdingos išskirtinės darbinės 
charakteristikos ir ekonomiškumas, tačiau su variklio 
išjungimo funkcija sustojus galima sutaupyti dar daugiau 
degalų. Kai automobilis sustabdomas, pavyzdžiui, prie 
šviesoforo, variklio išjungimo funkcija sustojus išjungia variklį 
ir vėl jį įjungia, kai paspaudžiamas akceleratoriaus pedalas. 
Gali pasirodyti, kad tai menkas patobulinimas, tačiau 
ilgainiui jis tampa labai reikšmingas.

VARIKLIO IŠJUNGIMO 
FUNKCIJOS SUSTOJUS 

MYGTUKAS

CVT

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

Mes, „Honda“ kolektyvas, siekiame užtikrinti, kad 
žmonės kelyje būtų saugūs.

Manome, kad geriausias būdas išvengti susidūrimų 
- būti vienu žingsniu priekyje, būtent todėl siūlome 
savo išmaniojo vairuotojo asistento sistemos (ADAS) 
technologijas. Jos naudoja papildomus jutiklius ir 
padeda vairuotojui įspėdamos ir, kai reikia, perimdamos 
automobilio valdymą.
Pavyzdžiui, aktyvaus stabdymo mieste sistema 
(CTBA), kuri yra įdiegta kaip standartinė įranga visose 
komplektacijose, stebi priešais automobilį lėtai judančias 
transporto priemones ir įspėja apie priekinį susidūrimą. 
Taip ji vairuotojui suteikia laiko imtis veiksmų, o jei 
vairuotojas nieko nedaro, pati pradeda avariniu būdu 
stabdyti automobilį, kad kuo labiau sumažėtų greitis.
Mūsų pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema 
(LDW)* įspėja, jei jūsų „Jazz“ nukrypsta nuo eismo 
juostos nerodydamas posūkio signalo, o išmanioji 
priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCW)* stebi 
aplinką aplink automobilį, kad padėtų išvengti 
susidūrimo ir padidintų visų eismo dalyvių saugumą.

ĮSPĖJIMO KERTANT EISMO JUOSTĄ 
SISTEMA (LDW)*

Jei įspėjimo kertant eismo juostą sistema aptinka kelio 
ženklinimo linijas ir automobilis, nerodydamas posūkio 
signalo, nukrypsta nuo dabartinės eismo juostos, 
sistema apie tai įspėja garsu ir vaizdu.

1:  Kai važiuojate mieste 5–32 km/val. greičiu, ši sistema 
gali stebėti atstumą tarp jūsų ir priekyje važiuojančio 
automobilio, kad turėtumėte didžiausią galimybę 
išvengti susidūrimo.

AKTYVAUS STABDYMO MIESTE SISTEMA  
(CTBA)

2:  Jei ir toliau artėjate prie pastebėto automobilio, „Jazz“ 
jus įspėja garsu ir vaizdu i-MID ekrane.

3:  Jei vis tiek nereaguojate ir susidūrimas tampa 
neišvengiamas, aktyvaus stabdymo mieste sistema gali 
pradėti automatiškai avariniu būdu stabdyti automobilį, 
kad kuo labiau sumažėtų greitis. Esant geroms 
važiavimo sąlygoms, sistema gali padėti iš viso išvengti 
susidūrimo.

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA 
(TSR)* 

Kelio ženklų atpažinimo 
sistema atpažįsta iki 100 m 
atstumu esančius kelio žen-
klus ir šią informaciją rodo 
vairuotojui i-MID ekrane, kai 
juos pravažiuojate. Vienu 
metu gali būti rodomi du 
kelio ženklai.

IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS*

Automatiškai nustato kelio ženklų atpažinimo sistemos 
užfiksuotą greičio limitą.

Kai išmanusis greičio ribotuvas įjungtas, automobilis 
važiuos įprastai, bet negalės viršyti didžiausio leistino 
greičio, nebent sistemą išjungs vairuotojas.

AKTYVŪS TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI*

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai vertina važiavimo sąlygas 
aplink jus ir automatiškai perjungia tolimąsias ir artimąsias 
šviesas.

PRIEKINIO SUSIDŪRIMO ĮSPĖJIMO 
SISTEMA (FCW)*

Priekinei kamerai priešais aptikus automobilį, 
sistema įspėja apie priekinį susidūrimą, duodama 
vairuotojui laiko imtis veiksmų.

vidinė ramybė
VISIŠKA 

*Galima tik „Elegance“ ir „Comfort“ komplektacijose.  
Apie techn. duomenis žr. atskirame intarpe.
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jūsų saugumui užtikrinti
SUPROJEKTUOTAS

Projektuojant „Jazz“ daugiausia 
dėmesio buvo skiriama 
automobilyje ir už jo ribų esančių 
žmonių saugumui.

Jūsų keleivių, kitų eismo dalyvių 
ir pėsčiųjų saugumas visada 
buvo vienas svarbiausių mūsų 
reikalavimų kuriant automobilį. 
Būtent todėl naujajame „Jazz“ gausu 
pažangios įrangos, kurios dauguma 
į visus modelius montuojama kaip 
standartinė įranga.

STABILUMO KONTROLĖS SISTEMA (VSA)
Atskirai stebi visus keturis ratus ir apskaičiuoja 
tikslų reikiamą variklio galios arba stabdymo jėgos 
kiekį valdymui atkurti, kai prarandamas sukibimas. 
Ant slidžios dangos sistema reguliuoja variklio 
sukimo momentą ir kiekvieno rato stabdymą ir 
sumažina greitį iki tokio, kuriuo važiavimas yra 
saugus ir tolygus.

VAIRUOTOJO IR KELEIVIO SRS SAUGOS ORO 
PAGALVĖS
Siekiant užtikrinti didžiausią apsaugą, priekinėse 
saugos pagalvėse naudojamas dviejų pakopų 
pripūtimo mechanizmas, leidžiantis pagal 
smūgio stiprumą keisti pagalvės išsiskleidimo 
trukmę ir jėgą. Šoninės saugos užuolaidos kartu 
su 3 taškų saugos diržais apsaugo vairuotoją 
ir priekyje bei gale sėdinčius keleivius šoninio 
susidūrimo atveju.

PAJUDĖJIMO ĮKALNĖJE PAGALBOS SISTEMA
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema neleidžia 
pariedėti atgal, kai pradedama važiuoti įkalnėje. 
Stabdžių išjungimą valdo pokrypio jutiklis, todėl, 
atleidus stabdžių pedalą, automobilis išlaikomas 
vietojej dar 1½ sekundės.

AVARINIO STABDYMO STIPRINTUVAS
Avarinio stabdymo stiprintuvas padeda greičiau 
sustabdyti automobilį avarinio stabdymo atveju.
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„Jazz“.JŪSŲ

Pagaminome jį jums, išsirinkite.
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trend
JAZZ

1.3 i-VTEC

Mechaninė 6 pavarų dėžė
Automatinė CVT pavarų dėžė

Garso sistema, AM/FM 1-CD+MP3 radijo imtuvas
4 garsiakalbiai
AUX elektroninių prietaisų jungtis
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įrangaΔ

Garso sistemos valdymas ant vairaračio
USB/jungtis
Papildomas lizdas (pr.)
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Vienu paspaudimu (aukštyn/žemyn) elektra valdomas vairuotojo 
langas
Automatiniai prieblandos žibintai
Dviejų režimų,šildomos priekinės sėdynės 
Papildoma daiktadėžė bagažinėje
„Magic Seats“
Oro kondicionierius
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai 
Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu
Galinio stiklo valytuvas su kintamu intervalu
Reguliuojami galinių sėdynių atlošai
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas 
Halogeniniai žibintai
Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo namo“ funkcija)
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)
Papildomas “stop” žibintas ant galinio lango
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
Variklio išjungimo funkcija sustojus
Vairo mechanizmas su elektriniu prie greičio prisitaikančiu vairo 
stiprintuvu (EPS) 
Pažangus daugiafunkcinis informacinis ekranas (i-MID)
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik CVT)
Pavarų perjungimo indikatoriai 
Salono apšvietimas
Lemputė žemėlapiui
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)
Aktyvaus stabdymo mieste sistema 
Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema
i-SRS (prailgintos veikimo stadijos) vairuotojo saugos pagalvė 
Avarinio stabdymo signalas 
Pr. saugos diržai su 2 lygių avarinio fiksavimo įtraukėjais (ELR)
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos
Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu

Šoninės saugos pagalvės
Šoninės saugos užuolaidos 
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas
Imobilizavimo sistema su kintamu kodu
Lentynėlė gale
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas
15” plieniniai štampuoti ratlankiai
TRK

Pasirinktinai:
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS)
Išmaniojo vairuotojo asistento paketas (ADAS),
įskaitant:
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (CTBA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Išmanusis greičio ribotuvas
Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema (LDW)

ΔHFT suderinamumas gali skirtis. Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto adresu www.hondahandsfree.com.

PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO 
SISTEMA SU GREIČIO RIBOTUVU

BLUETOOTH LAISVŲ RANKŲ 
TELEFONINĖ ĮRANGAΔ
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Modelis paveikslėlyje – „White Orchid Pearl“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Trend“.

Lietaus jutiklis su kintamu 
valytuvų veikimo intervalu

Lietų atpažįstantys priekinio 
stiklo valytuvai aktyvinami, kai 
ant priekinio stiklo aptinkama 
drėgmės. Jų greitis nustatomas 
automatiškai pagal poreikį. 

CD radijas – suderinamas su 
MP3, įrengtas USB/AUX lizdas

Prijunkite savo skaitmeninį muzikos 
grotuvą prie CD radijo, suderinamo 
su MP3.

Automatiniai prieblandos 
žibintai

Žibintai automatiškai 
įjungiami, kai stipriai sumažėja 
apšviestumas.

Aktyvaus stabdymo mieste sistema (CTBA)

Veikia, kai automobilis važiuoja mažesniu negu 
32 km/h greičiu, kad būtų užkirstas kelias eismo 
įvykiams mažu greičiu.



comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC

Mechaninė 6 pavarų dėžė
Automatinė CVT pavarų dėžė

Papildomai prie Trend komplektacijos:
2x USB jungtis, HDMI jungtis
Honda Connect ekranas (7 colių lietimui jautrus, MirrorLink, 
CD/MP3)*
Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas
Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas
Parkavimo davikliai ( 2 priekiniai ir 4 galiniai)
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS)
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (CTBA)
Išmanusis greičio ribotuvas
Pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema (LDW) 
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
15” lengvo lydinio ratlankiai

Pasirinktinai:
„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija ir CD grotuvu*
Ryklio peleko antena

*Ryšys „Aha™“ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per „Wi-Fi“ susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami
duomenys ir atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik 
automobiliui stovint.
Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink“ (ši funkcija galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink“).

HONDA CONNECT
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Automobilio statymo jutikliai

Veikiant priekiniams ir galiniams 
automobilio statymo jutikliams 

lengviau patekti į ankštas vietas. 
Pasikartojantis pypsėjimas tampa 

tuo atkaklesnis, kuo arčiau 
priartėjate prie objekto.

Elektra valdomi, šildomi 
šoniniai veidrodėliai

Lengva nustatyti jums 
patogiu kampu ir greitai 

nuvalyti šaltais rytais.

Valdymas ant 
vairaračio

Leidžia vairuotojui 
atlikti valdymo 
veiksmus nepatraukus 
rankų nuo vairo.

Aktyvūs tolimųjų 
šviesų žibintai

Įvertina vairavimo 
sąlygas automatiškai 
persijungdami iš tolimųjų į 
artimąsias šviesas. 

Pastovaus greičio 
palaikymo sistema su 
greičio ribotuvu

Elektroninė pastovaus 
greičio palaikymo sistema 
leidžia palaikyti pastovų 
greitį, kad ilgos kelionės 
būtų lengvesnės.

Modelis paveikslėlyje – „Brilliant Sporty Blue Metallic“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Comfort“.



elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC

Mechaninė 6 pavarų dėžė
Nuolat kintama transmisija

Papildomai prie Trend ir Comfort komplektacijos:
6 garsiakalbiai
Papildomas lizdas (centr. konsolėje)
Vienu paspaudimu (aukštyn/žemyn) elektra valdomas 
vairuotojo langas
Automatinis oro kondicionierius
Dėtuvė žurnalams (už vairuotojo sėdynės atlošo)
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Galinio vaizdo kamera
Tamsinti galiniai stiklai
Priekiniai rūko žibintai
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
Oda aptrauktas vairaratis
Apsaugos sistema
Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema
16” lengvo lydinio ratlankiai

Pasirinktinai:
„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija ir CD grotuvu*
Ryklio peleko antena

*Ryšys „Aha™“ programai (įsk. interneto radiją) ir internetui naršyti užtikrinamas per „Wi-Fi“ susiejimą arba mobilųjį „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą. Naudojantis „Honda CONNECT“ gali būti siunčiami
duomenys ir atsirasti mokėtinų tarptinklinio ryšio mokesčių. Rekomenduojame pasitikrinti savo mobiliajame telefone prenumeruojamą paslaugų paketą. Interneto naršymo funkcija galima naudotis tik 
automobiliui stovint.
Pastaba: „Honda CONNECT“ taip pat yra aktyvintas „MirrorLink“ (ši funkcija galima tik tuo atveju, kai naudotojo išmanusis telefonas yra suderinamas su „Honda CONNECT MirrorLink“).

GALINIO VAIZDO KAMERA
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„Honda CONNECT“  
su navigacija   

Automobilio pramogų centras su 
intuityviu lietimui jautriu ekranu ir 
integruota palydovine navigacija padės 
nuvažiuoti iš taško „A“ į tašką „B“.

Protinga durelių 
atrakinimo ir variklio 

paleidimo sistema

Išmanusis įlipimas ir variklio 
užvedimas be raktelių leidžia 

užrakinti, atrakinti ir užvesti 
automobilį, raktelius laikant 

kišenėje.

Oda aptrauktas vairaratis

Suteikia jūsų „Jazz“ prabangos.

Automatinis oro kondicionavimas

Pasirinkite tiksliai tą temperatūrą, kurios 
norite, kad visada mėgautumėtės 
maloniu mikroklimatu ir gera ventiliacija.

16 colių lengvo 
lydinio ratlankiai

16 colių lengvo lydinio 
ratlankiai suteikia jūsų 
„Jazz“ išskirtinumo ir 
sportiškumo.

Tamsinti stiklai

Tamsinti galiniai stiklai 
sukuria privačią erdvę, į 
jūsų „Jazz“ salono galą 
patenka mažiau saulės 

šviesos.

Modelis paveikslėlyje – „Sunset Orange“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su „Honda CONNECT“ ir pasirinktine „Garmin“ navigacija.



spalvos
JŪSŲ

„Jazz“ – ypač lanksčiai pritaikomas automobilis, todėl nenuostabu, kad ir jo spalvų gama tokia 
plati. Kuri iš jų atitinka jūsų asmenybę?

White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl
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apmušalai
JŪSŲ

Modelis iliustracijoje – spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su  
„Honda CONNECT“ ir pasirinktine „Garmin“ navigacija.

Unikalaus rašto apmušalus galima 
rinktis „Elegance“ komplektacijoje

Dinaminio rašto apmušalus galima rinktis 
„Comfort“ ir „Trend“ komplektacijose

Kokio rašto audinį bepasirinktumėte – unikalaus ar 
dinaminio – su mūsų apmušalais jūsų „Jazz“ ne tik 
atrodys nuostabiai, bet ir suteiks nuostabių pojūčių.

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract Yellow PearlMilano Red



„CARGO“ PAKETAS  
Jei vykdami į darbo arba 

laisvalaikio keliones neretai 
gabenate bagažą arba specialią 

įrangą, galite rinktis „Cargo“ 
paketą. Šis paketas – tai unikalus 

daiktų laikymo sprendimų 
derinys.

Paketą sudaro:
Bagažinės padėklas su skyriais 

ir lentynos apačioje tvirtinama 
daiktadėžė.

„SPORT“ PAKETAS
„Sport“ paketas pabrėžia natūralų automobilio 
sportiškumą. Žvelgiant į automobilį, papildytą 
šiais blizgiais juodos ir kėbulo spalvos priedais, 
atrodo, kad jis labiau prigludęs prie kelio ir 
spinduliuoja energija.

Paketą sudaro:
Priekinis slenkstis, dvispalviai šoniniai slenksčiai, 
galinis slenkstis ir galinio dangčio aptakas.

Nuotraukose parodyti 15” „Stardust“ lengvojo lydinio ratlankiai

Pritaikykite „Jazz“ savo poreikiams pasirinkdami originalius priedus iš 
skirtingų priedų paketų.

Paketai ne tik buvo sukurti ir pagaminti laikantis tokių pačių griežtų 
standartų, bet kiekvienas jų specialiai sukurtas puikiai derėti ir papuošti 
jūsų „Jazz“.

galimybių rinktis
GYVENIMAS KUPINAS  

Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“   ➞



„ILLUMINATION“  PAKETAS
Apšvietimo paketą sudaro 
kelių šviesų derinys, kuriantis 
automobilio salone jaukią 
atmosferą ir padedantis geriau 
matyti aplinką už automobilio ribų.

Paketą sudaro: mėlynos spalvos 
priekinės kojų srities apšvietimas, 
apšviesta durelių slenksčio 
apdaila.

„DESIGN“ PAKETAS
Šis stilingas paketas patobulins jūsų 
„Jazz“ išvaizdą. Šiais metalizuotais sidabro 
spalvos priedais pabrėžiamas automobilio 
elegantiškumas.

Paketą sudaro:
Priekinės grotelės, bagažinės dangčio apdaila ir 
šoninių veidrodėlių dangteliai.

Nuotraukoje parodyti 15” „Nucleus“ lengvojo lydinio ratlankiai.

„CONVENIENCE“  PAKETAS
Stilingų priedų paketas Comfort sukurtas 
tam, kad apsaugotų jūsų automobilį nuo 
nubrozdinimų, įbrėžimų, purvo ir smėlio.

Paketą sudaro:
Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostos, 
priekiniai ir galiniai purvasargiai ir durelių 
slenksčių apdaila.

Nuotraukoje parodyti 15” „Nucleus“ lengvojo lydinio ratlankiai.
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DAIKTINĖ LENTYNOS APAČIOJE
Daiktinė lentynos apačioje – tai papildoma vieta daiktams įsidėti automobilio 
bagažinėje. Į ją galite dėti batus arba skėtį. Ji gali išlaikyti 1 kg svorį.

BAGAŽINĖS PADĖKLAS SU SKYRIAIS
Bagažinės padėklas puikiai suformuotas, kad atitiktų jūsų automobilio bagažinės 
formą, nepralaidus vandeniui, turi pakeltas briaunas, apsaugo automobilį nuo purvo ir 
įbrėžimų. Padėklas neslidus, papuoštas „Jazz“ logotipu ir padalytas į skyrius.

KROVINIŲ LAIKIKLIS ŠUNŲ APSAUGA 



Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“   ➞
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PRIEKINĖS GROTELĖS 
Šios metalizuotos sidabro spalvos priekinės grotelės prideda 
šiek tiek prašmatnumo, todėl automobilis aiškiai išsiskiria iš kitų 
panašių modelių.



ŠONINĖS APDAILOS JUOSTOS 
Šis priedas saugo automobilio kėbulą nuo erzinančių nuotrynų ir įbrėžimų. Juostos gali būti kėbulo spalvos arba nedažytos.

NUIMAMAS PRIEKABOS 
KABLYS
Jei ketinate vilkti priekabą, 
šis nuimamas priekabos 
kablys nepakenks automobilio 
stilingumui. Visi originalūs „Honda“ 
priekabų kabliai suprojektuoti 
taip, kad su jais būtų lengva 
dirbti, jie visiškai pritaikyti jungti į 
„Honda“ automobilių elektros ir 
apsaugos sistemas. Galima vilkti 
ne didesnės kaip 1 000 kg masės 
priekabą, kurios vertikali jėga turi 
neviršyti 95 kg. Taip pat galimas 
stacionarus kablys. Galimas tiek 
su mechanine transmisija, tiek su 
automatine CVT transmisija.

SPORTINIO STILIAUS PEDALAI
Aliumininiai sportinio stiliaus pedalai ne tik kuria sportinio automobilio įvaizdį, bet taip 
pat ant jų geriau laikosi vairuotojo koja. Nuotraukoje parodyti „Elegance“ kilimėliai



Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“   ➞
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1. 2.

„HONDA“ ERDVINIS GARSAS
„Honda“ erdvinis garsas – muzika dar niekada neskambėjo taip tikroviškai.
Visi norime, kad mūsų automobilio garso sistema tikroviškai atkurtų pasirinkto atlikėjo 
muziką. Prie savo „Honda“ automobilyje esamos garso sistemos prijungę kompaktišką 
DSP (skaitmeninio signalo apdorojimo) įrenginį, galėsite mėgautis muzika lyg koncertų 
salėje. Skaitykite daugiau ir klausykite: https://youtu.be/ZXXZluDoCSg.

LENGVO LYDINIO RATLANKIAI
1. 15” „Stardust“ lengvojo lydinio ratlankiai
2. 15” „Nucleus“ lengvojo lydinio ratlankiai

STOGO BAGAŽINĖS LAIKIKLIAI
Didžiausia apkrova 30 kg. 

PRIEKINIO STIKLO UŽDANGALAS 



KILIMĖLIS KROVINIŲ SKYRIUJE

„ELEGANCE“ KILIMĖLIAI GUMINIAI KILIMĖLIAI 

PLANŠETINIO KOMPIUTERIO LAIKIKLIS
Kad jūsų keleiviams būtų smagiau, dabar galite sumontuoti mūsų planšetinio 
kompiuterio laikiklį. Skirtingos laikiklio padėtys leidžia patogiai žiūrėti filmus, skaityti 
el. laiškus ar žaisti žaidimus. Galėsite be perstojo smagiai leisti laiką, nes planšetinį 
kompiuterį, jei reikia, galima įkrauti iš 12 V lizdo.

GALINIO DANGČIO APTAKAS 
Jei norite, kad automobilis atrodytų įmantriai, šis originalus kėbulo spalvos „Honda“ 
aptakas yra būtent tai, ko reikia. Jis visiškai įmontuotas į automobilio kėbulą.



Norėdami peržiūrėti visus galimus priedus, atsisiųskite priedų programą iš „iTunes™“ ir „Google Play™“   ➞

PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI

DURELIŲ SLENKŠČIO APDAILA APSAUGOS NUO PURVO 

PRIEKINĖS APATINĖS GROTELĖS GALINIAI PARKAVIMO DAVIKLIAI
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„Honda“ kompanijoje 
mes tikime, kad galima 
nuolatos plėsti tobulumo 
ribas, siekiant sukurti 
vis galingesnius, taupius 
automobilius, kuriuos  
malonu vairuoti.

Naujoji „Civic“ linija yra duoklė 
šiam mąstymui. Ji buvo 
ištobulinta, patikrinta, jos stilius 
visiškai pakeistas, įdiegtos 
naujos technologijos ir pasiektas 
išskirtinis patogumo lygis.

Šis inovacinis mąstymas įkvėpė 
gyvybę robotui humanoidui 
vardu ASIMO, leido pakilti 
„HondaJet“ ir sukurti vienus 
populiariausių pasaulyje 
motociklų. Žinios, kurių 
įgyjame savo veikloje, ir visa, 
ko išmokstame, panaudojama 
visuose mūsų kuriamuose 
dalykuose, pavyzdžiui, „Jazz“.

galiaSVAJONIŲ

Modeliai paveikslėlyje – „Brilliant Sporty Blue Metallic“ 
spalvos „Civic 1.6 i-DTEC Sport“, „Polished Metal 
Metallic“ spalvos „Civic 1.8 i-VTEC Executive“, „White 
Orchid Pearl“ spalvos „Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive“ 
ir „Championship White“ spalvos „Civic Type R“.
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Modelis paveikslėlyje – „Sunset Orange“ spalvos „Jazz 1.3 i-VTEC Elegance“ su 16 colių lengvo lydinio ratlankiais ir pasirinktine „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija.





Honda Motor Europe, Baltic

Prekybos atstovai:

UAB „NIPPON AUTO“

Oslo g. 7,

LT-04123 Vilnius,

tel. 5244 0005 

www.honda.lt  

Paprastas, lankstus, patogus  
būdas finansuoti ir apdrausti  

Jūsų naująją Honda.

Privalomi utilizuoti automobiliai yra pavojingos aplinkai atliekos. Reikalingą 
informaciją apie Honda veiklą aplinkos apsaugoje ir transporto priemoniu 
atliekų tvarkyme galima rasti mūsų interneto svetaineje www.honda.lt 

Neišmesti. Perduoti kitam arba pakartotinai panaudoti. Šio popieriaus 
gamyboje naudojama popieriaus masė pagaminta iš perdirbtos 
medienos maksimaliai tausojančiu būdu. Brošiūros popierius 
pagamintas iš popieriaus masės be elementinio chloro (ECF). 
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