
Jaunā automašīna Honda Jazz 
ir stila un izsmalcinātības ikona, 
kas pieejama astoņās pievilcīgās 
krāsās. Kāda krāsa piestāv jums?

ZINĀMA AUTOMAŠĪNA  
— JAUNS DIZAINS

Jaunā automašīna Jazz ir piemērota visiem dzīves gadījumiem. 
Tā ir daudz elastīgāka nekā jebkad agrāk, tāpēc varat to viegli 
pielāgot savām vajadzībām. Tās dizains ir moderns un izmalcināts, 
turklāt pieejams aizraujošās krāsās. Esam pievienojuši jaunu 1,3 
litru dzinēju no mūsu Earth Dreams Technology dzinēju klāsta, 
kas nodrošina izturību un dinamiskumu, kā arī uzrāda atzīstamu 
degvielas ekonomiju.

www.honda.lv

Šī informācija nav attiecināma uz kādu konkrētu tirgū pieejamu izstrādājumu. Uzņēmums Honda Motor Co. Ltd patur tiesības mainīt 
aprīkojumu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētā informācija, krāsas, apraksti un attēli ir paredzēti tikai kā atsauce. 
Šajā brošūrā ietvertā informācija var atšķirties no aprīkojuma, kas pieejams dažādos Latvijā pārdotos modeļos. Šī publikācijā nekādā veidā 
neapliecina uzņēmuma apņemšanos pret kādu citu pusi. Piegādātāja vai izplatītāja pārdošanas un garantijas nosacījumi ir attiecināmi uz 
visiem pārdošanas darījumiem. Informāciju par noteikumiem un nosacījumiem pēc pieprasījuma var izsniegt rakstiski. Lai uzzinātu vairāk, 
sazinieties ar uzņēmuma Honda izplatītāju. Izplatītājs vienmēr sniegs atbilstošu informāciju un precīzu aprīkojuma un funkciju aprakstu.

Honda Motor Europe, Baltic 

DĪLERIS: 

SIA “Nippon Auto“ 
Krasta iela 42  
Rīga, LV-1003  

tel. +371 6711 3333

JAZZ JAUNAIS



White  
Orchid P

Chrystal 
Black P

Milano Red Brilliant  
Blue M

Alabaster 
Silver M

Tinted
Silver M

Sunset 
Orange

Attract 
Yellow P

Jazz dzinējs: 1,3 i-VTEC 102 Zs. Degvielas patēriņš dažādos braukšanas apstākļos: 4,6–5,1 l/100 km.  
CO2 izmeši: 106–120 g/km. Apkārtējas vides klasifikācija: EURO 6. Garums: 3995 mm. Platums: 1694 mm. 
Kopējais platums ar sānu spoguļiem:1980mm. Augstums: 1550 mm.

DAUDZPUSĪGUMS

Jaunā automašīna Jazz ir ietilpīgāka 
par tās priekšteci. Pateicoties Honda 
Magic Seats sistēmai, pieejami 
daudzi risinājumi, kā palielināt Jazz 
interjeru, to viegli pielāgojot dažādām 
dzīves situācijām.

BAGĀTĪGUMS

Mēs aprīkojām jauno vadītāja sēdvietu 
ar augstākās kvalitātes materiāliem un 
modernajām tehnoloģijām. 

Honda jaunā informatīvi izklaidējošā 
sistēma Honda Connect padara 
braukšanu vēl ērtāku un patīkamāku. 
Automašīnā Jazz viegli sasniedzamas 
ir gan praktiskās funkcijas, gan 
izklaides sistēmas.

NELIELA NO ĀRPUSES, 
PLAŠA NO IEKŠPUSES
Jazz piedāvā izcilu ietilpību 
praktiskā un mazā automašīnā.

Bezatslēgas piekļuves un auto iedarbināšanas sistēma

Priekšējie miglas lukturi

Tonēti aizmugures stikli

Stūre ar ādas apdari/pārnesumu pārslēgšanas poga

Frontālās sadursmes brīdinājums

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma

Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
Aktīvās tālās gaismas (HSS)

15” vieglmetāla sakausējuma diski
CD audio ar 5” krāsu LCD ekrānu
Pilsētas bremžu aktīvā sistēma

Klimata kontroles sistēma

Priekšējie un aizmugurējie regulējamie logi

ABS bremzes ar elekronisku spēka sadales sistēmu (EBD)

15” tērauda diski

Metāliska krāsa

Automātiska klimata kontroles sistēma

16” vieglmetāla sakausējuma diski

Aizmugurējā skata kamera

Signalizācija

Honda Connect ar kompaktdisku atskaņotāju

Joslu maiņas brīdinājuma funkcija

Inteliģentais ātruma ierobežotājs

Nolokāmi un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

Bluetooth handsfree (brīvroku) sistēma

Krēslas jūtīga gaismu režīma maiņa

Stabilitātes kontroles sistēma (VSA)

Halogēnās dienas gaitas gaismas

8 drošības spilveni
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IZVĒLE IR  
JŪSU ROKĀS
Pat jaunās automašīnas Jazz virsbūve 
ir pielāgojama. Tai ir pieejamas astoņas 
izsmalcinātas krāsas. Izvēlieties sev 
tīkamo krāsu no koķetīgās Sunset 
Orange līdz klasiskajai White Orchid. 
Kāda krāsa piestāv jums?

TRĪS APRĪKOJUMA LĪMEŅI   
Jazz pamata versija Trend tagad nozīmē bagātīgu auto-
mašīnas aprīkojumu. Ja nepieciešamas papildfunkcijas, 
tā vietā izvēlieties Comfort vai Elegance modeli.


