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Dzīve ir pilna pārsteigumu. Neviens nezina, 
kas sagaida aiz stūra...

Tas var būt spontāns izbraukums ar ģimeni, 
sērfošana nedēļas nogalē kopā ar draugiem vai 
došanās uz mēbeļu veikalu, lai — kāpēc gan ne 
— sagatavotos ģimenes pieaugumam.
Arī jaunā automašīna Honda Jazz ir 
pārsteigumu pilna. Protams, tai ir jau zināmā 
un iecienītā sistēma Magic Seats un kompakts 
dizains, taču jaunais modelis ir nedaudz lielāks 
un ievērojami labāks par iepriekšējo, tāpēc 
neatkarīgi no tā, cik liela ir jūsu dzīves bagāža, 
jaunā Jazz ir gatava to uzņemt.
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radīt automašīnas, kas 
atvieglo ikdienu. Jaunā 
automašīna Honda Jazz 
ir tieši tāda. Pārveidota 
no matu galiņiem līdz 
papēžiem, tā ir ieguvusi 
jaunu, valdzinošu virsbūves 
formu, ir kļuvusi gaumīgāka 
un izsmalcinātāka.
Garāka un vieglāka 
konstrukcija izskatās 
lieliski, taču tas nav viss. 
Pārstrādājot virsbūves 
karkasu, mēs vēl vairāk 
paplašinājām salonu, kas 
ietilpības ziņā ir nepārspēts 
savā klasē, lai nodrošinātu 
izcilu praktiskumu 
supermini kategorijā.
Smaguma centrs ir 
zemāks, vadāmība 
— reaģējošāka un 
sportiskāka, tāpēc jūs 
noteikti izbaudīsit katru 
braucienu.

daudzpusība
NETICAMA

Uzņēmumā Honda mums ir kāda 
aizraušanās –  

Modelis attēlā ir Jazz 
1,3 i-VTEC Elegance 

Sunset Orange krāsā ar 
Honda CONNECT un pēc 
izvēles pieejamo Garmin 

navigāciju.
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Modelis attēlā ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance Sunset 
Orange krāsā ar Honda CONNECT un pēc izvēles 

pieejamo Garmin navigāciju.

Modernais un sportiskais stils nav tikai ārišķība. 

Katrs virsbūves formas aspekts ir pārstrādāts, lai 
uzlabotu aerodinamisko sniegumu.

No augstās loga līnijas un izteiksmīgiem sānu 
paneļiem līdz izsmalcinātai bufera konstrukcijai un 

asai aizmugurējai malai — viss ir atjautīgi savietots, 
lai Jazz vadīšana sagādātu neviltotu prieku. Turklāt 

ar pārveidotajiem priekšējiem un aizmugurējiem 
lukturiem un lielo, futūristiski izliekto vējstiklu, kas 

palielina redzamību, jaunā automašīna Jazz uz ceļa 
ir patiesi dinamiska.

izsmalcinātība
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Apsēžoties pie automašīnas Jazz stūres, jūs 
nekavējoties jutīsieties kā mājās. Jūs iepriecinās 
gan parocīgi izvietotās vadības ierīces, gan ērti un 
skaidri nolasāmie mērierīču rādījumi.
Mēs ne tikai veltījām laiku, lai izveidotu lielu un 
modernu salonu ar izcilas kvalitātes materiāliem 
un audumu, bet arī padomājām par nelielām 
detaļām, kas padara braukšanu patīkamu, 
piemēram, jaunās viena pieskāriena gaisa 
kondicionēšanas sistēmas vadības ierīces.
Taču, gādājot par izsmalcinātību, mēs 
nepametām novārtā praktiskumu un 
nodrošinājām novatorisku konstrukciju un šajā 
klasē nepārspētas glabāšanas iespējas, lai jūs 
varētu ietilpināt visu braucienam nepieciešamo. 
Ietilpīgajā un ērtajā salonā braucienu izbaudīziet 
gan jūs, gan jūsu pasažieri.

stils
– TĀ IR IEKŠĒJA SAJŪTA

Modelis attēlā ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance Sunset Orange krāsā ar Honda CONNECT, pēc izvēles 
pieejamo Garmin navigāciju un apsildāmiem sēdekļiem.
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Modelis attēlā ir Jazz 
1,3 i-VTEC Elegance 
Sunset Orange krāsā 
ar Honda CONNECT un 
pēc izvēles pieejamo 
Garmin navigāciju.

Jaunā automašīna Honda Jazz 
pielāgojas jūsu ikdienai.  

Mūsu ērtā sistēma Magic Seats 
apliecina tās daudzpusīgumu tieši 
tad, kad tas ir nepieciešams jums. 
Pošaties ceļojumā, dodaties uz 
celtniecības veikalu vai sestdienas 
pēcpusdienā gatavojaties kalnu 
riteņbraukšanas piedzīvojumam?
Jazz iespējams teju nemanāmi 
pārveidot ar dažām vienkāršām 
darbībām. Aizmugurējie sēdekļi ir 
paceļami, nolokāmi un ievietojami 
grīdā ar vienu ērtu kustību, un 
60:40 dalītā locīšanas konstrukcija 
nodrošina jebkurai dzīves situācijai 
piemērotu konfigurāciju.

maģiskums
PRAKTISKAIS
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Ir izslavēta pilsētas automašīnu izveicīgā 
vadāmība un žiglums, taču tikai retā ir 
praktiska. 

Ar jauno automašīnu Honda Jazz jūs iegūstat 
visu. Automašīna ietilpības ziņā ir nepārspēta 
savā klasē, tāpēc baudiet iepriecinošu un 
reaģējošu vadāmību un vienlaikus izmantojiet 
teju visā telpā pieejamos slēptos nodalījumus un 
atjautīgos glabāšanas risinājumus.
Automašīna Jazz ir aprīkota ar 884 litru ietilpīgo 
bagāžas nodalījumu*, kas vizuāli izskatās 
mazāks un ir gudri veidots dažādu vajadzību 
apmierināšanai. Kad aizmugures sēdekļu 
atzveltnes ir nolaistas, bagāžas nodalījumā var 
ielikt jebko, sākot no velosipēdiem un sērfošanas 
dēļiem un beidzot ar televizoru un kafijas galdiņu.

ietilpībaPRAKTISKĀ

* Mērīts, kad atzveltnes ir nolaistas un krava sniedzas līdz logu apakšējai daļai.
Modelis attēlā ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance Sunset Orange krāsā ar Honda CONNECT un pēc izvēles pieejamo Garmin navigāciju.
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Vienā ritmā 
AR JŪSU DZĪVESTILU

Esam izstrādājuši inovatīvu un inteliģentu tehnoloģiju, 
kas uzlabo ikvienu braucienu.

Automašīnā Jazz ir iebūvēta jaunā Honda CONNECT audio 
un informācijas sistēma, kas nodrošina iespēju sazināties ar 
draugiem un klausīties savu iecienīto mūziku. 
Honda CONNECT nodrošina izcilu savienojamību, lai, esot 
ceļā, jūs varētu sazināties, izmantojot Wi-Fi piesaisti* vai mobilo 
Wi-Fi maršrutētāju. Honda CONNECT 7” skārienjutīgo ekrānu 
var personalizēt ar jūsu iecienītākajiem fotoattēliem. Savukārt 
lietojumprogrammā Aha™ radio var ērti izvēlēties muzikālo 
pavadījumu braucienam. Varat klausīties savus iecienītākos 
interneta mūzikas pakalpojumus un radio programmas no visas 
pasaules, tostarp ziņu raidījumus, apraides un audio grāmatas.
Bluetooth™ savienojamība nodrošina viedtālruņa savienojumu 
ar automašīnas brīvroku tālruņa sistēmu. Skārienjutīgajā ekrānā 
var arī pārlūkot internetu**. Kā papildaprīkojums pakalpojumā 
Honda CONNECT ir pieejama Garmin jaunākās paaudzes 
satelītnavigācija. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī 
funkcija MirrorLink®***.

PERSONALIZĒTS SĀKUMEKRĀNS†

Personalizējiet Honda CONNECT, augšupielādējot 
savus iecienītākos fotoattēlus un izmantojot tos 
kā darbvirsmas fonu. Displeju varat pielāgot savai 
gaumei.

BLUETOOTH™ BRĪVROKU TĀLRUŅA 
SISTĒMA∆

Izmantojiet ērto skārienjutīgo ekrānu, lai piekļūtu 
visiem mobilajā tālrunī saglabātajiem kontaktiem.

GARMIN NAVIGĀCIJA†

Garmin PhotoRealTM rāda fotoreālistiskus nākamo 
krustojumu un nobrauktuvju attēlus un atzīmē 
vajadzīgo joslu ar bultiņu, lai norādes būtu iespējami 
skaidras. Sistēmā ir pieejami arī prognozētie 
maršruti, kas ļauj izvairīties no intensīvas satiksmes, 
braukšanas ātruma ierobežojumi, ēku attēlojums 
3D formātā, reljefa skats un citas funkcijas.

AHA™

Izmantojot lietojumprogrammu Aha™, var 
pieslēgties interneta radio, piekļūt Facebook™ un 
Twitter™ kontiem un atrast tuvākos restorānus un 
viesnīcas.

* Izmantojot lietojumprogrammas Honda automašīnas sistēmā, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu.
** Šo funkciju var lietot tikai, ja automašīna nav kustībā.
*** Funkcija ir pieejama tikai, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink. 
Izmantojot šo tehnoloģiju, lietotājs var pārnest viedtālruņa ekrāna saturu uz displeju un piekļūt viedtālruņa lietojumprogrammām.
† Par specifikācijām skatīt lūdzu atsevišķu ieliktni!
Δ Brīvroku tālruņa sistēmas savietojamība var atšķirties.
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Modelis attēlā ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance Sunset Orange krāsā ar Honda CONNECT un pēc izvēles pieejamo Garmin navigāciju.

Esam pārveidojuši ikvienu jaunās automašīnas Honda 
Jazz aspektu, lai nodrošinātu plašāku telpu, vairāk 
vietas glabāšanai un modernāku izskatu.   

Taču ar to vēl nebija gana! Zem dzinēja pārsega atradīsit 
pilnīgi jaunu 1,3 l i-VTEC benzīna dzinēju, kas nodrošina 
iespaidīgu 102 ZS jaudu un ne mazāk iespaidīgus CO2 
rādītājus. 
Turklāt mēs gādājām, lai automašīnā Jazz būtu jums 
piemērota pārnesumkārba. Papildus jaunajai sešu pakāpju 
manuālajai pārnesumkārbai ir pieejama arī automātiskā 
bezpakāpju pārnesumkārba (CVT). Novatoriskā CVT 
tehnoloģija pielāgojas jūsu braukšanas manierei, vienmērīgi 
mainot pārnesuma skaitli un nodrošinot izvēlētajam 
ātrumam optimālu dzinēja jaudu. Tas ne tikai optimizē 
degvielas patēriņu, bet rada vēl lielāku braukšanas prieku.
Abi pārnesumkārbu veidi nodrošina unikālu sniegumu un 
ietaupījumu, turklāt ar automātiskās dzinēja izslēgšanas 
sistēmu tukšgaitā jūs ietaupīsit vēl vairāk degvielas. Ja 
apstādināsiet automašīnu pilnībā, piemēram, pie luksofora, 
automātiskās dzinēja izslēgšanas sistēma tukšgaitā apturēs 
dzinēju un automātiski iedarbinās to, līdzko nospiedīsiet 
akseleratora pedāli. Šis šķietami nebūtiskais uzlabojums 
laika gaitā izvērtīsies ļoti būtiskā ietaupījumā.

AUTOMĀTISKĀS DZINĒJA 
IZSLĒGŠANAS SISTĒMA 

TUKŠGAITĀ

CVT

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

Uzņēmumā Honda mēs esam apņēmušies 
garantēt cilvēku drošību uz ceļa. 

Mēs uzskatām, ka vislabākais veids, kā izvairīties no 
sadursmēm, ir būt vienu soli priekšā, un tieši tāpēc 
piedāvājam autovadītāja progresīvās palīgsistēmas 
ADAS tehnoloģiju. Tā palīdz autovadītājam, gan rīkojoties 
kā papildu sensori, gan brīdinot un reaģējot, kad 
nepieciešams.
Aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma, kas iekļauta visu 
modeļu standartaprīkojumā, uzrauga lēnas kustības 
satiksmi automašīnas priekšpusē un brīdina par 
iespējamu frontālu sadursmi. Šādi autovadītājam ir laiks 
rīkoties. Ja autovadītājs nedara neko, sistēma aktivizē 
ārkārtas bremzēšanu, lai pēc iespējas samazinātu 
ātrumu.
Joslas maiņas brīdinājuma funkcija* brīdina, ja 
automašīna Jazz novirzās no joslas, neieslēdzot 
virzienrādītāju, savukārt viedā frontālās sadursmes 
brīdinājuma sistēma* uzrauga telpu ap automašīnu, 
lai palīdzētu izvairīties no sadursmēm un garantētu vēl 
lielāku drošību ikvienam braucējam.

JOSLAS MAIŅAS BRĪDINĀJUMA FUNKCIJA*

Kad līnijas uz ceļa ir noteiktas un automašīna novirzās no 
izvēlētās joslas, neieslēdzot virzienrādītāju, joslas maiņas 
brīdinājuma funkcija informē par to, gan parādot, gan 
atskaņojot brīdinājumu.

1:  Braucot pilsētā ar ātrumu 5–32 km/h, sistēma var 
uzraudzīt attālumu starp jūsu automašīnu un priekšā 
braucošu transportlīdzekli, lai nodrošinātu jums opti-
mālu iespēju izvairīties no sadursmes.

AKTĪVĀ PILSĒTAS BREMZĒŠANAS SISTĒMA

2:  Ja turpināt tuvoties noteiktam transportlīdzeklim, Jazz 
atskaņo signālu un daudzfunkcionālajā informācijas 
displejā parāda brīdinājumu.

3:  Ja joprojām nereaģējat un sadursme, jums nerīkojoties, 
ir nenovēršama, aktīvā pilsētas bremzēšanas sistēma 
var automātiski aktivizēt ārkārtas bremzēšanu, lai 
iespējami samazinātu ātrumu. Teicamos braukšanas 
apstākļos visas sistēmas kopā var novērst sadursmi.

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA*

Ceļa zīmju atpazīšanas 
sistēma atpazīst ceļu 
satiksmes zīmes pat 100 
m attālumā un, līdzko 
automašīna tām pietuvojas, 
parāda šo informāciju 
autovadītājam daudz-
funkcionālajā informācijas 
displejā (i-MID). Vienlaikus 
var parādīt divas zīmes.

INTELIĢENTAIS ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS*

Tas automātiski iestata ātruma ierobežojumu, ko 
nosaka ceļa zīmju atpazīšanas sistēma.

Ja inteliģentais ātruma ierobežotājs ir aktivizēts, 
automašīna brauc kā ierasts, taču nevar pārsniegt 
ātruma ierobežojumu (ja vien autovadītājs neatceļ 
ierobežojumu).

TĀLO GAISMU ATBALSTA SISTĒMA*

Tālo gaismu atbalsta sistēma novērtē braukšanas 
apstākļus ap automašīnu un automātiski pārslēdz tuvās 
vai tālās gaismas.

FRONTĀLĀS SADURSMES 
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA*

Ja priekšā uzstādītā kamera konstatē automašīnu, 
sistēma brīdina par iespējamu frontālu sadursmi, lai 
jūs varētu rīkoties.

sirdsmiers
PILNĪGS 

* Sistēma ir pieejama tikai modeļiem Elegance un Comfort.  
Par specifikāciju lūdzu skatīt atsevišķu ieliktni.
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jūsu drošībai
RADĪTS

Jazz konstrukcijas galvenais 
uzdevums ir salonā sēdošo un 
ārpusē esošo drošība.

Jūsu pasažieru, citu ceļu satiksmes 
dalībnieku un gājēju drošība vienmēr 
ir bijusi viena no mūsu projektēšanas 
pamatprasībām. Tāpēc mēs esam 
aprīkojuši jauno automašīnu Jazz 
ar vairākiem mūsdienu inženierijas 
sasniegumiem, no kuriem daudzi jau 
ietilpst standartaprīkojumā.

AUTOMAŠĪNAS STABILIZĀCIJAS SISTĒMA (VSA)
Sistēma uzrauga visus četrus riteņus neatkarīgi 
citu no cita un precīzi aprēķina nepieciešamo 
jaudu vai bremzēšanas spēku, lai atgūtu kontroli, 
kad ir zaudēta saķere. Slidenos apstākļos sistēma 
pārvalda dzinēja griezes momentu un bremzē katru 
riteni atsevišķi, samazinot ātrumu līdz tādam, kurā 
var atjaunot drošu un pastāvīgu kustību.

VADĪTĀJA UN PASAŽIERA SRS DROŠĪBAS 
SPILVENI
Maksimālai aizsardzībai priekšējiem drošības 
spilveniem izmanto divpakāpju sūkni, pielāgojot 
izplešanās ātrumu un spēku trieciena pakāpei. 
Sānu aizkarveida drošības spilveni, darbojoties 
kopā ar 3 punktu drošības jostu, aizsargā 
autovadītāju un pasažierus priekšpusē un 
aizmugurē, ja notiek sadursme no sāniem.

PALĪGSISTĒMA KUSTĪBAS SĀKŠANAI 
SLĪPUMĀ
Palīgsistēma kustības sākšanai slīpumā novērš 
ripošanu, kad kustība jāsāk slīpumā. Ar slīpuma 
sensora palīdzību tiek kontrolēts bremžu 
spiediens, uzturot automašīnu nekustīgu vēl 1½ 
sekundi pēc tam, kad bremžu pedālis ir atlaists.

BREMZĒŠANAS PALĪGSISTĒMA
Bremzēšanas palīgsistēma palīdz automašīnai 
apstāties ātrāk, kad ir aktivizēta ārkārtas 
bremzēšana.

20
DROŠĪBA



JazzJŪSU

Mēs radījām automašīnu, kam jākļūst par jūsu dzīves daļu.
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trend
JAZZ

1.3 i-VTEC

6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
Bezpakāpju pārnesumkārba (CVT)

Audiosistēma, AM/FM CD+MP3
4 skaļruņi
AUX  lineārā ieeja
Bluetooth  handsfree  (brīvroku)  sistēmaΔ

Audiosistēmas vadība uz stūres
USB/ieeja
12 V kontaktligzda (priekšā)
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
Krēslas jūtīga gaismu režīma maiņa
Divpakāpju priekšējo sēdekļu sildītāji
Apakšējais bagāžas nodalījums
Magic Seats
Kondicionieris
Elektriskie stiklu pacēlāji priekšā un aizmugurē
Lietus sensors ar mainīgu intervālu
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar atpakaļgaitas funkciju
Paceļami aizmugures sēdekļi
Stūres rats ar regulējamu augstumu un attālumu
Halogēnās dienasgaismas
Automātiskās priekšējās gaismas ar laika funkciju
LED priekšējie dienas gaismu lukturi
Papildus bremžu lukturis uz aizmugurējā stikla
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu
tukšgaitas Stop režīms
Zobstieņa stūres mehānisms ar ātrumjūtīgu 
elektromehānisku pastiprinātāju (EPS)
Multifunkcionāls informācijas displejs (MID)
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām uz stūres (tikai CVT)
Pārnesuma indikators 
Salona apgaismojums ar aiztures funkciju
Karšu lasīšanas apgaismojums
ABS bremzes ar elekronisku  spēka sadales sistēmu (EBD)
Bremžu asistents (BA)
Pilsētas bremžu aktīvā sistēma
Riepu spiediena kontroles sistēma
Vadītāja i-SRS daudzpakāpju drošības gaisa spilvens
Straujas bremzēšanas uzmanības signāls
Priekšējās drošības jostas ar 2 līmeņu avārijas bloķēšanas 
iespējām (ELR)
ISOFIX drošības sēdekļa stiprinājumu vietas
Pasažiera drošības spilvens ar izslēgšanas funkciju
Sānu drošības spilveni

Sānu drošības aizkari
Stabilitātes kontroles sistēma (VSA)
Aktīvais galvas balsts
Imobilaizers ar mainīgu kodu 
Centrālās atslēgas distances vadība
15” tērauda diski
TRK

Papildaprīkojums:
Aktīvās tālās gaismas (HSS)
Autovadītāja palīgsistēmas ADAS pakotne,
kurā ietilpst:
Frontālās sadursmes brīdinājums
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Inteliģentais ātruma ierobežotājs
Joslu maiņas brīdinājuma funkcija 

ΔAr sistēmu saderīgo tālruņu sarakstu skatiet šeit: www.hondahandsfree.com. 

KRUĪZA KONTROLE AR ĀTRUMA 
IEROBEŽOTĀJU

BLUETOOTH  HANDSFREE  
(BRĪVROKU)  SISTĒMAΔ
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Attēlā redzamais modelis ir Jazz 1,3 i-VTEC Trend White Orchid Pearl krāsā.

Lietus sensors ar  
mainīgu intervālu

Priekšējā stikla tīrītāji ar lietus 
sensoru ieslēdzas, kad uz 
priekšējā stikla ir konstatēts 
mitrums, un automātiski pielāgo 
darbības ātrumu pēc vajadzības. 

Kompaktdisku atskaņotājs ar 
MP3 atbalstu un USB/AUX ligzdu

Atskaņojiet mūziku no savas digitālās 
ierīces, izmantojot kompaktdisku 
atskaņotāju ar MP3 atbalstu.

Krēslas jūtīga gaismu 
režīma maiņa

Lukturi automātiski ieslēdzas, 
kad apkārt satumst.

Aktīvā pilsētas bremzēšanas 
SISTĒMA

Darbojas, kad automašīna brauc lēnāk 
par 30 jūdzēm stundā, lai novērstu 
sadursmes lēnā ātrumā.



comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC

6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
Bezpakāpju pārnesumkārba (CVT)

Papildaprīkojums Trend:
2x USB spraudņi/HDMI spraudnis
Honda Connect (7’’ skārienjūtīgs ekrāns, MirrorLink 
pieslēgums, CD/MP3)*
Apsildāmi elektriski regulējami sānu spoguļi 
Elektriski saliekami sānu spoguļi 
Parkošanās sensori (2 priekšā un 4 aizmugurē)
Aktīvās tālās gaismas (HSS)
Frontālās sadursmes brīdinājums
Inteliģentais ātruma ierobežotājs
Joslu maiņas brīdinājuma funkcija 
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
15” vieglmetāla sakausējuma diski

Papildaprīkojums:
Honda CONNECT ar Garmin navigāciju un kompaktdisku 
atskaņotāju*
Antena spuras formā

* Lai izmantotu Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot Wi-Fi piesaisti vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. 
Pakalpojumā Honda CONNECT izmantojot lietojumprogrammas, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo sakaru tarifu plānu. 
Interneta pārlūka funkciju var izmantot tikai, ja automašīna nav kustībā.
Piezīme. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink (pieejama tikai, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink).

HONDA CONNECT
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Parkošanās sensori

Priekšējie un aizmugurējie 
parkošanās sensori atvieglo 

automašīnas novietošanu 
šaurās vietās. Tuvojoties 

kādam šķērslim, pīkstieni 
atskan arvien biežāk.

Elektriski regulējami 
apsildāmie sānu 

atpakaļskata spoguļi

Viegli noregulējams  
leņķis, ātri notīrāmi  

spoguļi aukstos rītos.

Vadības ierīces 
uz stūres

Vadītājs var piekļūt 
vadības ierīcēm, 
neatlaižot stūri.

Aktīvās tālās 
gaismas 

Sistēma novērtē 
apstākļus uz ceļa un 
automātiski pārslēdz 
tālās un tuvās 
gaismas. 

Inteliģentais ātruma 
ierobežotājs

Elektroniskā kruīza kontrole 
nodrošina iespēju uzturēt 
nemainīgu ātrumu, 
atvieglojot automašīnas 
vadīšanu ilgos braucienos.

Attēlā redzamais modelis ir Jazz 1,3 i-VTEC Comfort Brilliant Sporty Blue Metallic krāsā.



elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC

6 pakāpju manuālā pārnesumkārba
Bezpakāpju pārnesumkārba (CVT)

Papildaprīkojums Trend un Comfort:
6 skaļruņi
12V kontaktligzda (vidējā konsolē)
Automātiska klimata kontroles sistēma
Vadītāja sēdekļa aizmugurējā kabata
Pasažiera sēdekļa augstuma manuāla regulēšana
Aizmugures skata kamera
Tonēti aizmugures stikli
Priekšējie miglas lukturi
Pārnesumu sviras rokturis ar ādas apdari
Stūres rats ar ādas apdari
Signalizācija
Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma
16” vieglmetāla sakausējuma diski

Papildaprīkojums:
Honda CONNECT ar Garmin navigāciju un kompaktdisku 
atskaņotāju*
Antena spuras formā

* Lai izmantotu Aha™ lietotni (tostarp interneta radio) un pārlūkotu internetu, ir jāizveido savienojums, lietojot Wi-Fi piesaisti vai mobilo Wi-Fi maršrutētāju. 
Pakalpojumā Honda CONNECT izmantojot lietojumprogrammas, var tikt piemērota maksa par datu lietošanu un viesabonēšanu. Mēs iesakām jums pārbaudīt savu mobilo sakaru tarifu plānu. 
Interneta pārlūka funkciju var izmantot tikai, ja automašīna nav kustībā.
Piezīme. Pakalpojumā Honda CONNECT ir iespējota arī funkcija MirrorLink (pieejama tikai, ja lietotāja viedtālrunis ir saderīgs ar pakalpojumu Honda CONNECT MirrorLink).

AIZMUGURES SKATA KAMERA
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Honda CONNECT  
ar navigāciju   

Ērts skārienekrāns, automašīnas 
izklaides sistēma un iebūvēta 
satelīta navigācija, kas palīdzēs 
jums nokļūt no punkta A līdz 
punktam B.

Bezatslēgas piekļuves un 
auto iedarbināšanas sistēma

Izmantojot viedo bezatslēgas 
piekļuves un auto iedarbināšanas 

sistēmu, var aizslēgt, atslēgt 
un iedarbināt automašīnu, kad 

atslēgas ir jums kabatā.

Stūre ar ādas apdari

Piešķir jūsu Jazz luksuss noskaņu.

Automātiska klimata 
kontroles sistēma

Izvēlieties precīzu nepieciešamo 
temperatūru, un mēs vienmēr 
garantējam patīkamu atmosfēru un 
labu vēdināšanu.

16 collu vieglmetāla diski

16 collu vieglmetāla diski piešķir 
jūsu Jazz unikālu un sportisku 
izskatu.

Tonēti aizmugures stikli

Tonēti aizmugures stikli jūsu 
Jazz aizmugurē rada privātu 

atmosfēru un samazina 
automašīnā iekļūstošo 

saules gaismu.

Modelis attēlā ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance Sunset Orange krāsā ar Honda CONNECT un pēc izvēles pieejamo Garmin navigāciju.



krāsaJŪSU
Automašīna Jazz ir ļoti pielāgojama, un tas ietver arī plašo krāsu klāstu. 
Kura krāsa atbilst jūsu personībai?

White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl
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polsterējums
JŪSU

Modelis attēlā ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance krāsā ar  
Honda CONNECT un pēc izvēles pieejamo Garmin navigāciju.

Modelim Elegance ir pieejams 
audums ar unikālo rakstu.

Modeļiem Comfort un Trend ir pieejams 
audums ar dinamisko rakstu.

Neatkarīgi no tā, vai automašīnā ir polsterējums ar 
unikālo vai dinamisko auduma rakstu, Jazz ne tikai 
izskatās lieliski, bet arī rada lieliskas sajūtas.

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract Yellow PearlMilano Red



PAKOTNE CARGO  
Ja jums bieži jāpārvadā bagāža 

un specializēts aprīkojums 
darbam un atpūtai, izvēlieties 
pakotni Cargo. Šajā pakotnē 

nodrošināta unikāla glabāšanas 
risinājumu kombinācija.

Pakotnē ietilpst:
bagāžas nodalījuma aizsargs ar 
starplikām un apakšējās daļas 

glabātavas kaste.

PAKOTNE SPORT
Pakotne Sport izceļ automašīnas sportisko 
stilu. Pievienojot šos mirdzoši melnos 
un ar automašīnas krāsu saskaņotos 
piederumus, šķitīs, ka automašīna atrodas 
tuvāk ceļam un enerģija tajā kūsāt kūsā.

Pakotnē ietilpst:
priekšējā apmale, divkrāsu sānu apmales, 
aizmugurējā apmale un bagāžas 
nodalījuma durvju spoileris

Fotoattēli ar 15” Stardust vieglmetāla diskiem

Personalizējiet savu automašīnu Jazz ar oriģinālajiem piederumiem — 
pieejamas dažādas pakotnes.

Tās ir ne tikai projektētas un izgatavotas atbilstīgi mūsu augstajiem 
standartiem, bet katra ir īpaši izstrādāta, lai nevainojami iekļautos Jazz 
komplektācijā un uzlabotu tās sniegumu.

iespēju
DZĪVE IR PILNA  

Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞



PAKOTNE ILLUMINATION 
Pakotne Illumination ir vairāku 
apgaismojuma līdzekļu 
kombinācija, kas rada īpašu 
gaisotni salonā un uzlabo 
redzamību ārpus automašīnas.

Pakotnē ietilpst:  
priekšējais pedāļu apgaismojums 
zilā krāsā, izgaismotas durvju 
sliekšņu uzlikas

PAKOTNE DESIGN
Šī gaumīgā pakotne izsmalcina Jazz izskatu. 
Izceliet automašīnas eleganci, pievienojot 
metāliskus, sudrabotus piederumus.

Pakotnē ietilpst:
priekšējais režģis, aizmugurējā bagāžas 
nodalījuma durvju uzlika un sānu atpakaļskata 
spoguļu uzlikas

Fotoattēls ar 15” Nucleus vieglmetāla diskiem

PAKOTNE COMFORT
Pakotnē Comfort ir iekļauts moderna izskata 
papildaprīkojums, kas aizsargā automašīnu no 
skrambām, švīkām, dubļiem un smiltīm.

Pakotnē ietilpst:
ar automašīnas krāsu saskaņotas virsbūves sānu 
uzlikas, priekšējais un aizmugurējais dubļu sargs 
un durvju sliekšņu uzlikas

Fotoattēls ar 15” Nucleus vieglmetāla diskiem
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APAKŠĒJĀS DAĻAS GLABĀTAVA
Ar apakšējās daļas glabātavas kasti automašīnas bagāžas nodalījums ir vēl ietilpīgāks. 
Tajā var ievietot kurpes vai lietussargu. Svara kapacitāte ir 1 kg.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA AIZSARGS AR STARPLIKĀM
Ūdensizturīgais bagāžas nodalījuma durvju aizsargs lieliski atbilst automašīnas bagāžas 
nodalījuma durvju formai, un tam ir paaugstinātas malas, kas aizsargā automašīnas 
apdari no netīrumiem un skrāpējumiem. Tas neslīd, uz tā ir Jazz logotips, un tam ir 
starplikas.

TĪKLS KRAVAS STIPRINĀŠANAI BAGĀŽNIEKĀ SUŅU AIZSARGREŽĢIS



Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞
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PRIEKŠĒJAIS REŽĢIS 
Šis sudraboti metāliskais priekšējais režģis ir rozīnīte, kas izcels 
jūsu automašīnu starp līdzīgām.



VIRSBŪVES SĀNU UZLIKAS 
Šis piederums pasargā automašīnas virsbūvi no nepievilcīgām skrambām un skrāpējumiem. Izvēlieties virsbūves krāsā vai no konkrēta materiāla izgatavotas uzlikas.

NOŅEMAMS PIEKABES ĀĶIS
Jums rūp automašīnas 
gaumīgais izskats? Uzstādiet 
noņemamo piekabes āķi tikai 
piekabes vilkšanas laikā. Visi 
Honda oriģinālie piekabes āķi 
ir izstrādāti parocīgai lietošanai, 
pilnīgai saderībai un integrācijai 
ar Honda elektrisko un drošības 
sistēmu. Maksimālā vilktspēja ir 
1000 kg, un vertikālais svars — 
95 kg. Ir pieejams arī stacionārs 
piekabes āķis. Iespējams abām 
transmisijām-MT un CVT.

SPORTA PEDĀĻI
Sportiskie alumīnija pedāļi nodrošina papildu saķeri ar pēdu. Attēlā – Elegance 
grīdas paklājiņi



Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞
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1. 2.

HONDA 3D SKAŅA
Honda 3D skaņa jeb “Mūzika vēl nekad nav izklausījusies tik dzīvi”
Mēs vēlamies, lai mūsu automašīnas skaņas sistēmas spētu precīzi atskaņot jūsu 
izvēlēto izpildītāju skaņdarbus. Honda skaņas sistēmu papildinot ar kompakto DSP jeb 
digitālo signālu apstrādes iekārtu, skaņas kvalitāte sniegs baudījumu, kas līdzvērtīgs 
koncertzālē gūtajam. Vairāk lasiet un klausieties vietnē https://youtu.be/ZXXZluDoCSg

VIEGLMETĀLA DISKI
1. 15” Stardust vieglmetāla diski
2. 15” Nucleus vieglmetāla diski

JUMTA BAGĀŽNIEKI 
Kravnesība 30kg.

VĒJSTIKLA PĀRKLĀJS



GUMIJAS BAGĀŽNIEKA VANNA 

GRĪDAS PAKLĀJI ELEGANCE GUMIJAS PAKLĀJIŅI 

PLANŠETDATORA TURĒTĀJS
Lai jūsu pasažieri varētu izklaidēties, uzstādiet planšetdatora turētāju. Turētāju var ērti 
novietot dažādās pozīcijās un skatīties filmas, lasīt e-pasta ziņojumus vai spēlēt spēles. 
Prieks nav jāierobežo! Ja nepieciešams, uzlādējiet planšetdatoru, pieslēdzot to pie 12 
V kontaktligzdas.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVJU SPOILERIS 
Ja jums rūp izsmalcināts izskats, šis Honda oriģinālais un ar automašīnas krāsu 
saskaņotais spoileris ir tieši tas, kas jums vajadzīgs. Tas pilnībā pielāgojas automašīnas 
virsbūvei.



Lai skatītu visus pieejamos piederumus, lejupielādējiet piederumu lietojumprogrammu pakalpojumā iTunes™ vai Google Play™   ➞

MIGLAS LUKTURI

SLIEKŠŅU DEKORATĪVĀS UZLIKAS DUBĻU SARGI

PRIEKŠĒJĀ BUFERA DEKORATĪVĀ APAKŠĒJĀ UZLIKA AIZMUGURĒJIE PARKINGA SENSORI
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Uzņēmumā Honda mēs 
ticam, ka ir nemitīgi 
jāpaaugstina izcilības 
laktiņa, lai izstrādātu 
arvien jaudīgākas, arvien 
efektīvākas un braukšanai vēl 
patīkamākas automašīnas.

Jaunais Civic klāsts tam ir 
apliecinājums. Šis klāsts ir 
pilnveidots, atkārtoti pārbaudīts, 
tam ir citāds dizains, un 
tā iespaidīgais izskats 
atspoguļo spēcīgo sniegumu, 
modernizētās tehnoloģijas un 
unikālo komforta līmeni.

Novatoriskā domāšana ir ļāvusi 
radīt cilvēkrobotu ASIMO, 
veikt lidojumu ar HondaJet un 
izstrādāt motociklus, kas guvuši 
atzinību visā pasaulē. Itin viss, 
ko mēs darām un iemācāmies, 
sniedz mums zināšanas, kuras 
tiek izmantotas visos mūsu 
izstrādājumos, tostarp arī Jazz.

sapnimTICOT SAVAM 

Attēlos redzamie modeļi ir Civic 1,6 i-DTEC Sport Brilliant 
Sporty Blue Metallic krāsā, Civic 1,8 i-VTEC Executive 
Polished Metal Metallic krāsā, Civic Tourer 1,6 i-DTEC 
Executive White Orchid Pearl krāsā un Civic Type R 
Championship White krāsā.

40
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Attēlā redzamais modelis ir Jazz 1,3 i-VTEC Elegance Sunset Orange krāsā ar 16 collu vieglmetāla diskiem un Honda CONNECT ar Garmin navigācijas sistēmu papildaprīkojumā.





Honda Motor Europe, Baltic  

DĪLERIS: 

SIA “Nippon Auto“  

Krasta iela 42

Rīga, LV-1003

tel. 67113333  

www.honda.lv  

Vienkāršs, ērts un elastīgs 

veids kā finansēt 

un aprdošināt Jūsu 

automašīnu Honda.

Nolietotās automašīnas tiek uzskatītas par apkārtējai videi bīstamiem 
atkritumiem. Visa informācija par Honda uzņēmuma darbību vides 
aizsardzības jomā un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi ir pieejama 
mūsu vietnē www.honda.lv 

Lūdzu, nemetiet mani atkritumos! Nododiet mani pārstrādei. Šī papīra 
ražošanai izmantotā celuloze ir iegūta no ilgtspējīgā veidā atjaunojamas 
koksnes. Šī bukleta papīrs ir izgatavots no ECF (elementāro hloru 
nesaturošas) celulozes.   
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