
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.
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NAUJASIS „JAZZ“
HIBRIDAS, DERANTIS PRIE 

JŪSŲ GYVENIMO BŪDO

Pristatome naujus „Jazz“ modelius, varomus pažangaus 
„e:HEV“ hibridinio galios agregato ir akį traukiančius 
dinamiška modernia išvaizda. Erdvusiš vidaus ir kompaktiškas 
iš išorės – tai neįtikėtinai sumanus automobilis.

Jūsų pasirinkimui siūlome rafinuotą bei stilingą „Jazz“ 
hečbeką ir naują, aktyviam gyvenimo būdui pritaikytą „Jazz 
Crosstar“, kuris išsiskiria visureigiam būdingu dizainu.
linnamaasturist inspireeritud disainiga.

Nuotraukoje pavaizduoti dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black Pearl“ spalvų „Honda Jazz 
1.5 i-MMD Crosstar“ ir „Platinum White Pearl“ spalvos „1.5 i-MMD Executive“ modeliai.



Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-MMD Executive“ modelis.

Mūsų naujosios kartos „e:HEV“ hibridinės 
sistemos varomi naujieji „Jazz“ modeliai leidžia 

mėgautis dinamiško elektrifikuoto vairavimo 
potyriais, pasižymi dideliu našumu, mažomis 
degalų sąnaudomis ir žemu taršos lygiu. Visi 
modeliai turi elektrinį režimą. Jam veikiant, 

automobilis tyliai varomas vien elektra.

Su šia pažangia technologija naujasis „Jazz“ yra 
kaip niekad anksčiau prisitaikęs prie šiuolaikinių 

važiavimo sąlygų.

e:HEV“ HIBRIDINĖ 
TECHNOLOGIJAA
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Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-MMD Executive“ modelis.

Naujų „Jazz“ modelių dizainas išsiskiria aiškių 
ir aptakių formų profiliu, kuris užtikrina puikią 

aerodinamiką. Kiekviena dizaino detalė išryškina 
dailią šiuolaikinę „Jazz“ išvaizdą ir unikalų jo 

charakterį.

RAFINUOTAS 
DIZAINAS

06



Nuotraukoje pavaizduotas dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black 
Pearl“ spalvų „Jazz Crosstar 1.5 i-MMD“ modelis. 

NAUJASIS 
„JAZZ 

CROSSTAR“
„Jazz Crosstar“ – naujas šeimos atstovas. 
Tai dinamiškas, aktyviam gyvenimo būdui 
pritaikytas automobilis, išsiskiriantis tvirtu 
ir sportišku dizainu su charakteringomis 

grotelėmis, stilingais integruotais 
bėgeliais ant stogo ir aukštesne 

prošvaisa, užtikrinančia lengvesnį 
patekimą į saloną bei geresnį matomumą 

kelio priekyje.

Apsauginės kėbulo juostos ir išraiškingi 
dviejų tonų kėbulo atspalviai visuomet 
garantuoja puikią automobilio išvaizdą, 
o vandeniui atsparūs sėdynių apmušalai 

apsaugo saloną nuo įvairių kasdienio 
gyvenimo pėdsakų.
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Nuotraukoje pavaizduotas dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black Pearl“ spalvų „Jazz Crosstar 1.5 i-MMD“ modelis.



11 Nuotraukoje pavaizduotas „Jazz Crosstar 1.5 i-MMD“ modelis.

Naujųjų „Jazz“ ir „Jazz Crosstar“ automobilių 
salonas yra be galo paprastas ir itin komfortiškas, 

išsiskiria minkštos tekstūros medžiagomis ir 
raiškiais ekranais. Naujame 7 colių skaitmeniniame 

vairuotojo ekrane ir 9 colių „Honda CONNECT“ 
jutikliniame ekrane galima greitai ir lengvai 

peržiūrėti visą svarbią informaciją. 

Elegantiškas prietaisų skydelis su ergonomiškais 
valdikliais ir už jo atsiveriantis platus bei aiškus 
kelio vaizdas sukuria neįtikėtinos erdvės įspūdį.

GYVENAMOJI 
ERDVĖ



Naujieji „Jazz“ ir „Jazz Crosstar“ automobiliai yra 
nepamainomi jūsų gyvenimo palydovai. Mūsų 
išmaniosios sėdynės „Magic Seats“ prireikus 

leidžia keisti salono erdvę pagal savo poreikius.

Galimos įvairios galinių sėdynių konfigūracijos: 
atitinkamai jas pritaikę vienu paprastu judesiu, 

į automobilį sutalpinsite iš esmės bet kokius 
krovinius – nuo banglenčių iki nedidelių medelių. 
Nulenkus sėdynes ir suformavus lygų pagrindą, 

atsiveria daugiau vietos krovinių skyriuje, o 
pakėlus sėdynes galima išnaudoti erdvę per visą 

salono aukštį – nuo grindų iki lubų.

NEPRILYGSTAMAS 
LANKSTUMAS

Nuotraukoje pavaizduotas dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black Pearl“ spalvų „Jazz Crosstar 1.5 i-MMD“ modelis.13
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Dėl panoraminio priekinio stiklo, ypač plonų priekinių statramsčių ir paslėptų valytuvų užtikrinamas 
išskirtinis matomumas. Platesnis matymo laukas ir sumažintas nematomų zonų plotas sustiprina 

vairuotojo pasitikėjimo jausmą. Be to, į vidų patenka daugiau šviesos, todėl ir taip neįtikėtinai erdvus 
salonas atrodo dar erdvesnis.

PLAČIAEKRANIS VAIZDAS

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-MMD Executive“ modelis.



Nuovargį mažinančiomis savybėmis išsiskiriančios 
priekinės sėdynės užtikrina limuzinų klasei prilygstantį 

komforto lygį. Iki smulkmenų apgalvotos detalės, 
tokios kaip platus centrinis porankis su dėtuve ir USB 
jungtys priekyje bei gale, leidžia kiekvienam mėgautis 

maloniomis kelionėmis.

KOMFORTAS IR 
UNIVERSALUMAS

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-MMD Executive“ modelis.

18



GYVENIMAS 
GRAŽESNIS 

PRISIJUNGUS
Gyventi daug smagiau, kai gali jausti ryšį. Naujieji „Jazz“ 

modeliai su mūsų naujausia informacine ir pramogine 
sistema leidžia palaikyti nuolatinį ryšį su pasauliu. Jūsų 
paslaugoms įrengtas DAB skaitmeninis radijas, siūlantis 

platų stočių pasirinkimą, taip pat pažįstamas, išmaniuosius 
telefonus primenantis naujas 9 colių jutiklinis ekranas su 

„Android Auto“ ir „Apple CarPlay“* integracija. Naudodamiesi 
„My Honda+“ programėle, galite nuotoliniu būdu prisijungti 

prie savo „Jazz“. Ši programėlė, be kita ko, leidžia nuotoliniu 
būdu atrakinti ar užrakinti automobilį ir persiųsti maršruto 

informaciją į navigacijos sistemą.

Balsu valdomas „Honda“ asmeninis asistentas gali 
palaikyti su jumis tikrą pokalbį, suprasdamas kontekstą ir 

pateikdamas jums atitinkamas rekomendacijas.

Jis visuomet pasirengęs jums padėti, nesvarbu, ar 
norėtumėte sužinoti orų prognozę, susirasti mėgstamos 

muzikos įrašą ar pasirinkti restoraną.

* „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. Visų specifikacijų 
ieškokite p. 49–52.
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.

Mūsų pažangi „e:HEV Hybrid“ sistema – išskirtinis lengvo 
valdymo bei įspūdingos degalų ekonomijos derinys. Ji užtikrina 
greitą reakciją ir sklandų bei efektyvų važiavimą bet kokiomis 
aplinkybėmis. Specialiai sukurtas elektrinis variklis, išvystantis 

net 253 Nm sukimo momentą, veikia duetu su gyvybingu 97 AG 
benzininiu varikliu, prisitaikydamas prie Jūsų poreikių. Vairuojant 

naująjį „Jazz“ niekada nepristigs malonių potyrių.

Išmanioji „e:HEV“ sistema nuolat kontroliuoja „Jazz“ našumą ir 
ekonomiją, reikiamu momentu parinkdama tinkamiausią galios 

šaltinį. Ji sklandžiai ir tolygiai perduoda optimalų energijos kiekį 
automatiškai perjungdama tris važiavimo režimus – benzininio 

variklio, hibridinį (benzininio ir elektrinio variklių) ir elektrinį (vien 
elektrinio variklio).

IŠ PAGRINDŲ 
EFEKTYVUS

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Jazz 1.5 i-MMD Executive“ modelis.
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Naujieji „Jazz“ automobiliai komplektuojami 
su mūsų naujausiu pažangių saugos ir 
pagalbinių vairuotojo sistemų paketu „Honda 
SENSING“. Papildomą apsaugą užtikrina į 
komplektaciją įtrauktos naujos centrinė ir 
vairuotojo kelių oro saugos pagalvės, taip 
pat išmaniosios šoninės oro saugos pagalvės 
gale. Todėl Jūs ir Jūsų keleiviai galite saugiai 
jaustis kelyje.

SUSIDŪRIMO SUŠVELNINIMO STABDANT 
SISTEMA

Nustačiusi susidūrimo su transporto priemone 
ar pėsčiuoju pavojų, ši sistema įspėja apie 
tai vairuotoją ir sumažina automobilio greitį, 
kad būtų maksimaliai sušvelnintas bet koks 
smūgis. Dabar mūsų patobulinta sistema gali 
aptikti pėsčiuosius ir dviratininkus tamsiu 
paros metu, kai nėra gatvės apšvietimo, ir net 
įjungti stabdžius, kai artėjančios transporto 
priemonės kerta automobilio trajektoriją ar 
pasuka jo važiavimo kryptimi.

ĮSPĖJIMO KERTANT EISMO JUOSTĄ 
SISTEMA

Kai automobilis keičia judėjimo trajektoriją 
nerodydamas posūkio signalo, sistema įspėja 
vairuotoją vaizdo ir garso signalais, kad jis 
atkreiptų į tai dėmesį ir imtųsi atitinkamų 
veiksmų.

KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA

Kelio ženklų atpažinimo sistema fiksuoja kelio 
ženklus ir perduoda šią informaciją ekrane. 
Vienu metu gali būti rodomi du ženklai.

PAGALBINĖ EISMO JUOSTOS IŠLAIKYMO 
SISTEMA

Ši sistema padeda išlaikyti automobilį eismo 
juostos viduryje važiuojant greitkeliu – 
vairuotojui nereikia pernelyg daug koreguoti 
vairo padėties. 

IŠMANUSIS GREIČIO RIBOTUVAS

Reguliuojamo greičio ribotuvo veikimas 
sumaniai susietas su kelio ženklų atpažinimo 
sistema: greičio apribojimas automatiškai 
nustatomas pagal kelio ženklų atpažinimo 
sistemos pateiktą informaciją.

ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA SU SEKIMO 
VAŽIUOJANT MAŽU GREIČIU FUNKCIJA 

Ši sistema palaiko nustatytą pastovų greitį 
ir saugų atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės. Užfiksavusi 
priekyje sustojusią transporto priemonę, 
ji automatiškai sumažina greitį ir sustabdo 
automobilį vairuotojui nelaikant kojos ant 
stabdžio pedalo. Kai automobilis priekyje 
vėl pradeda judėti, sistemos veikimas 
atnaujinamas palietus koja akceleratoriaus 
pedalą.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA

Fiksuoja priekyje bei priešpriešiais 
važiuojančias transporto priemones ir 
automatiškai įjungia tolimąsias arba 
artimąsias šviesas.

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA

Ši sumani sistema padeda saugiau 
persirikiuoti į kitą juostą ir atlikti lenkimo 
manevrą: nematomoje zonoje aptikusi 
transporto priemonę, ji perspėja apie 
tai vairuotoją šviečiančiais indikatoriais 
išoriniuose veidrodėliuose.

SUSIKERTANČIOMIS KRYPTIMIS 
JUDANČIŲ AUTOMOBILIŲ STEBĖJIMO 
SISTEMA

Važiuojant atbuline eiga, ši sistema fiksuoja 
iš bet kurios pusės besiartinančias transporto 
priemones ir įspėja vairuotoją apie gresiantį 
pavojų.

SAUGUMO GARANTIJA

Nuotraukoje pavaizduoti dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black Pearl“ spalvų „Honda 
Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive“ ir „Platinum White Pearl“ spalvos „1.5 i-MMD 
Executive“ modeliai.
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♦ 15 colių plieniniai ratlankiai
♦ Juodi tekstiliniai apmušalai
♦ "SRS oro saugos pagalvės su atjungimo jungikliu 
   (vairuotojo, keleivio, centrinė priekyje, šoninės 
   priekyje ir gale, šoninės užuolaidinės priekyje ir gale 
   bei vairuotojo kelių)"
♦ Stabdžių antiblokavimo ir pagalbinė stabdymo 
    sistemos
♦ Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema
♦ Apie padangų slėgio sumažėjimą įspėjanti sistema
♦ Avarinio stabdymo signalas
♦ Įspėjimo apie priekinį susidūrimą sistema
♦ Reguliuojamas greičio ribotuvas
♦ Išmanusis greičio ribotuvas
♦ Įspėjimo kertant eismo juostą sistema
♦ Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema
♦ Sekimo važiuojant mažu greičiu funkcija
♦ Apsaugos krypstant iš kelio sistema
♦ Kelio ženklų atpažinimo sistema
♦ Pagalbinė automobilio stabilumo kontrolės sistema
♦ Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
♦ Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio 
   sulaikymo funkcija
♦ Kintamo perdavimo elektrinis stiprintuvas
♦ Pagalbinė važiavimo įkalne sistema
♦ Variklio išjungimo sustojus funkcija
♦ ECON režimas
♦ Galinė lentyna
♦ „ISOFix“ vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema
♦ Plastikinės vidaus plokštės

♦ Papildomas lizdas priekyje
♦ Automatinė klimato kontrolės sistema
♦ Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliu
♦ Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai
♦ Nuotoliniu būdu užlenkiami išoriniai veidrodėliai 
   (naudojant pultelį)
♦ Nuotolinis centrinio užrakto valdymas
♦ Priekinių sėdynių porankis
♦ Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
♦ Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio vairuotojo 
   sėdynė
♦ Dėtuvė keleivio sėdynės atloše
♦ Priekinės šildomos sėdynės
♦ „Magic Seats“
♦ Vienu judesiu nulenkiamos ir 60/40 santykiu 
   dalijamos galinės sėdynės
♦ Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
♦ „Bluetooth™“ laisvų rankų telefoninė įranga
♦ Garso sistema su 5 colių garsiakalbiu (AM / FM  DAB)
♦ Priekinė USB jungtis
♦ 4 garsiakalbiai
♦ Nuotoliniai garso sistemos valdikliai ant vairo
♦ Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai su integruotais
♦ LED indikatoriais
♦ Priekiniai LED žibintai
♦ LED dienos žibintai
♦ Automatiniai žibintai su prieblandos jutikliu
♦ Automatinė tolimųjų šviesų sistema
♦ Priekinių žibintų automatinio įjungimo / išjungimo 
   laikmatis (grįžimo namo / išvykimo iš namų funkcija)

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT

Nuotraukoje pavaizduotas „Shining Gray Metallic“ spalvos „Jazz 1.5 i-MMD 
Comfort“ modelis. Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.26



„Comfort“ komplektaciją papildanti „Elegance“ 
įranga:

♦ 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
♦ Paminkštintos odinės salono plokštės
♦ Juodi tekstiliniai / odiniai apmušalai
♦ Apsauginė signalizacijos sistema
♦ Išorinių veidrodėlių pakreipimo važiuojant atbuline 
   eiga funkcija
♦ Dėtuvė vairuotojo sėdynės atloše
♦ Automobilio statymo jutikliai (priekyje ir gale)
♦  „Honda CONNECT“ su 9 colių jutikliniu ekranu, AM 

/ FM / DAB skaitmeniniu radiju, „Apple CarPlay“*, 
„Android Auto™“ ir 2 USB jungtimis.

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

Nuotraukoje pavaizduotas „Midnight Blue Beam Metallic“ spalvos „Jazz 1.5 
i-MMD Elegance“ modelis. Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.

* Su „Apple CarPlay“ suderinami tik „iPhone 5“ arba naujesni telefonai su 8.4 arba naujesnės versijos „iOS“. „ApplebCarPlay“ funkcijos, programos ir paslaugos gali 
būti pasiekiamos ne visuose regionuose. Jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play™“ turite 
atsisiųsti „Android Auto™“ programą. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnės versijos. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės 
gali keistis ir skirtis priklausomai nuo geografinės vietos. „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

28



1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

„Elegance“ komplektaciją papildanti 
„Executive“ įranga:

Näidatud mudel on Jazz 1.5 i-MMD Executive toonis Platinum White Pearl. Täpsemad 
tehnilised andmed leiab lk 49–52.

♦ 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
♦ Išmanioji durelių atrakinimo ir variklio paleidimo 
   sistema
♦ Pilki arba juodi tekstiliniai / odiniai apmušalai
♦ Nematomų zonų stebėjimo sistema ir 
   susikertančiomis kryptimis judančių automobilių 
   stebėjimo sistema
♦ Odinis vairas
♦ Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis
♦ Šildomas vairas
♦ Chromuoti išoriniai veidrodėliai su integruotais LED 
   indikatoriais
♦ LED priekiniai rūko žibintai
♦ Galinio vaizdo kamera
♦ Nuotoliniu būdu elektra valdomi langai (naudojant 
   pultelį)

♦ „Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacijos 
   sistema: 9 colių jutiklinis ekranas, AM / FM / DAB 
   skaitmeninis radijas, „Apple CarPlay“*, „Android 
   Auto™“ ir 2 USB jungtys
♦ x2 USB pieslēgvietas aizmugurē
♦ Tonēti stikli

*Tikai iPhone 5 vai jaunāks ar iOS 8.4 vai jaunāku ir savietojami ar Apple CarPlay. Apple CarPlay funkcijas, aplikācijas un pakalpojumi var nebūt pieejami visos 
reģionos un var tikt mainīti. Lai izmantotu Android AutoTM, Jums nepieciešams lejupielādēt Android AutoTM aplikāciju Google PlayTM savā viedtālrunī. Tikai 
Android 5.0 (Lollipop) vai jaunākas versijas ir savietojamas ar Android AutoTM. Android AutoTM pieejamība var mainīties un var būt atkarīga no ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas. Apple CarPlay ir Apple Inc. preču zīme, reģistrēta ASV un citās valstīs.
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Nuotraukoje pavaizduotas dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black Pearl“ spalvų „Jazz Crosstar 1.5 i-MMD“ 
modelis. Visų specifikacijų ieškokite p. 49–52.

„Executive“ komplektaciją papildanti „Crosstar“ 
įranga:

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

♦ Vandeniui atsparūs tekstiliniai apmušalai
♦ „Premium“ garso sistema
♦ 8 garsiakalbiai ir priekinis aukštųjų dažnių 
   garsiakalbis
♦ Sidabro spalvos išoriniai veidrodėliai su integruotais 
   LED indikatoriais
♦ „Crosstar“ dizaino elementai (priekinis ir galinis 
   bamperiai / priekinių rūko žibintų apdaila / juoda 
   sparnų apdaila ir šoninės apdailos juostos)
♦ Stogo bėgeliai

CROSSTAR

* Su „Apple CarPlay“ suderinami tik „iPhone 5“ arba naujesni telefonai su 8.4 arba naujesnės versijos „iOS“. „ApplebCarPlay“ funkcijos, programos ir paslaugos gali 
būti pasiekiamos ne visuose regionuose. Jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play™“ turite 
atsisiųsti „Android Auto™“ programą. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnės versijos. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės 
gali keistis ir skirtis priklausomai nuo geografinės vietos. „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
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TAFFETA WHITE II I

Naujam stilingam „Jazz“ siūlome plačią puikiai derančių spalvų 
paletę, įskaitant dvispalvius apdailos variantus tam tikros spalvos 
ir komplektacijos modeliams.* Jūsų pasirinkimui taip pat siūlome 
įvairius kokybiškus tekstilinius ir tekstilinius / odinius apmušalus.

„JAZZ“ SPALVOS
PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / DVISPALVĖ APDAILA

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / DVISPALVĖ APDAILA

Nuotraukoje pavaizduotas „Jazz 1.5 i-MMD Executive“ modelis.
* Nuotraukoje pavaizduoti dvispalviai variantai siūlomi tik „Executive“ komplektacijos modeliams.



Į naujojo „Jazz Crosstar“ spalvų gamą įtraukti patrauklūs dvispalviai 
ir vienspalviai variantai, tarp jų ir išskirtinis „Surf Blue“ atspalvis. 

Sėdynių apmušalai pagaminti iš patogaus, patvaraus bei vandeniui 
atsparaus audinio, kuris padeda išsaugoti švarią ir dailią salono 

aplinką, kad ir kur keliautumėte.

„JAZZ CROSSTAR“ 
SPALVOS

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / DVISPALVĖ APDAILA

SURF BLUE / DVISPALVĖ APDAILA

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / DVISPALVĖ APDAILA

Nuotraukoje pavaizduotas „Jazz Crosstar 1.5 i-MM“ modelis.
„Surf Blue“ ir pavaizduoti dvispalviai variantai siūlomi tik „Jazz Crosstar“ modeliams.

TAFFETA WHITE II I

CRYSTAL BLACK PEARL PLATINUM WHITE PEARL / DVISPALVĖ APDAILA



JUODA
TEKSTILĖ

JUODA
TEKSTILĖ / ODA

PILKA
TEKSTILĖ / ODA

TEKSTILĖ, ATSPARI 
VANDENIUI

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR ♦

JUODA TEKSTILĖ PILKA TEKSTILĖ / ODAJUODA TEKSTILĖ / ODA

APMUŠALAI

Išorės spalvų ir sėdynių apmušalų deriniai skiriasi priklausomai nuo komplektacijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Honda“ atstovybę.
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Originalūs „Honda“ aksesuarai kuriami ir gaminami pagal 
tokius pat aukštus standartus, kaip ir „Honda“ automobiliai. 

Tereikia išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančius 
variantus.

PERSONALIZACIJA
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Išdrįskite būti kitokie savo naująjį „Jazz“ papildydami stilingais spalvotais vidaus ir išorės elementais, 
išryškinančiais dinamišką automobilio dizainą. Paketą sudaro priekinių grotelių apdaila, išorinių 

veidrodėlių gaubtai, šoninė kėbulo apdaila su „Tuscan Orange“ spalvos intarpais, galinio bamperio 
apdaila ir „Elegance“ grindų kilimėliai. „Functional Fun“ paketas gali būti ir baltos spalvos.

„FUNCTIONAL FUN“ PAKETAS (ORANŽINIS) „ROBUST“ PAKETAS

„FUNCTIONAL FINESSE“ PAKETAS

Papildykite savo „Crosstar“ išorę visureigiams būdingomis apdailos detalėmis apatinėje kėbulo dalyje, išryškindami 
aktyviam gyvenimo būdui sukurtą automobilio dizainą. Paketą sudaro kėbulo apatinės dalies apdaila priekyje ir gale.

Išryškinkite stilingą savo naujojo „Jazz“ išvaizdą „Premium Silver“ spalvos išorės ir vidaus elementais – jie organiškai 
įsilies į dinamiško ir gyvybingo automobilio dizainą. Paketą sudaro priekinių grotelių apdaila, blizgi juoda šoninė 

kėbulo apdaila su „EU Matte Silver“ spalvos intarpais, galinio bamperio apdaila ir priderinti „Elegance“ grindų kilimėliai.
Sidabrinės spalvos veidrodėlių gaubtai į „Functional Finesse“ paketą neįtraukti, tačiau juos galima įsigyti kaip papildomą įrangą.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 16 colių JA1601 lengvojo lydinio ratlankiai.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai komplektuojami 16 colių JA1601 lengvojo lydinio ratlankiai.
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DURELIŲ SLENKSČIŲ JUOSTOS

Durelių slenksčių juostos ne tik sukuria 
individualų automobilio charakterį, bet ir 

apsaugo slenksčius nuo dėmių ir įbrėžimų. 
Šios juostos pagamintos iš nerūdijančiojo 

plieno ir papuoštos stilingu „Jazz“ logotipu. 
Komplektą sudaro dvi priekinės durelių 

slenksčių juostos.

BAGAŽINĖS DURELIŲ 
UŽDARYMO JUOSTA

Tai nepamainomas priedas, padedantis 
lengviau uždaryti bagažinę.

ŠVIEČIANČIOS DURELIŲ SLENKSČIŲ 
JUOSTOS

Šios juostos pagamintos iš poliruoto nerūdijančio 
plieno ir papuoštos šviečiančiu „Jazz“ logotipu. 

Jos ne tik atlieka estetinę funkciją, bet ir apsaugo 
durelių slenksčius nuo dėmių ir įbrėžimų.  
Komplektą sudaro dvi priekinės durelių 

slenksčių juostos.

CENTRINĖS KONSOLĖS APŠVIETIMAS

Centrinės konsolės apšvietimas įjungiamas 
atrakinus arba atidarius dureles. Skleidžia jaukią 

baltą šviesą centrinės konsolės zonoje.

DURELIŲ APDAILOS ELEMENTŲ 
APŠVIETIMAS

Durelių apdailos elementų apšvietimas 
įsijungia įjungus degimą. Šis papildomas 

apšvietimas montuojamas ant durelių 
rankenėlių ir dėtuvių. Skleidžia elegantišką, 

ramią baltą šviesą.rahustavat valget 
valgust.

PRIEKINIAI IR GALINIAI GUMINIAI 
KILIMĖLIAI SU BORTELIAIS

Priekiniai ir galiniai guminiai kilimėliai su 
paaukštintais kraštais užtikrina patikimą salono 
grindų apsaugą nuo nešvarumų. Jie pagaminti 

iš tvirtos bei lengvai valomos medžiagos ir 
paženklinti „Jazz“ logotipu. 

Komplektą sudaro priekiniai ir galiniai guminiai 
kilimėliai su borteliais.

„ILLUMINATION“ PAKETAS

Į paketą įtraukti apšvietimo sprendimai 
padės sukurti jaukią automobilio vidaus 

aplinką. Paketą sudaro priekinių kojų nišų 
apšvietimas, šviečiančios durelių slenksčių 

juostos ir šviečiantys durelių apdailos 
elementai.

„CONVENIENCE“ PAKETAS

„Convenience“ paketas – stilingų 
aksesuarų, skirtų apsaugoti automobilį nuo 

įbrėžimų, nubrozdinimų, purvo ir smėlio, 
rinkinys. Paketą sudaro lankstomas 

bagažinės kilimėlis, priekiniai ir galiniai 
guminiai kilimėliai su borteliais, durelių 
slenksčių juostos ir bagažinės durelių 

uždarymo juosta.
LANKSTOMAS BAGAŽINĖS KILIMĖLIS

Šis naujas kilimėlis apsaugo bagažinę ir 
krovinių skyriaus grindų dalį esant nulenktoms 
sėdynėms. Jis turi lankstų kraštą, apsaugantį 

nuo įbrėžimų.

BALTAS PRIEKINĖS KOJŲ NIŠOS APŠVIETIMAS

Priekinės kojų nišos apšvietimas įjungiamas 
atrakinus arba atidarius dureles. Skleidžia jaukią ir 

ramią šviesą salone.
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Jei dažnai gabenatės bagažą ar specialią įrangą, šis paketas padės tinkamai 
sukrauti ir pritvirtinti daiktus. Paketą sudaro bagažinės dėklas, LED krovinių 

skyriaus lempa, galinio bamperio plėvelė ir bagažinės durelių slenksčio apdaila.

„CARGO“ PAKETAS

x2

STOGO SKERSINIAI

Tvirti stogo skersiniai išplečia automobilio krovumo galimybes. 
Komplektuojami su keturiais užraktais. Maksimali apkrova – 30 kg 

arba vienas dviratis.

DVIRAČIŲ LAIKIKLIS* 

Pritvirtinę ant stogo montuojamą dviračių laikiklį su apsaugos nuo 
vagystės užraktu bei metaliniu rėmu, galite be vargo transportuoti savo 
dviratį. „Easy Fit“ sistema leidžia įstatyti dviratį į specialų lizdą – dviračiui 

stovint vertikalioje padėtyje, jūsų rankos lieka laisvos, todėl galite jį 
patikimai pritvirtinti iš apačios. Maksimali dviračio apkrova: 20 kg.

* Galima transportuoti 2 dviračius, tačiau tik naudojant ant „Crosstar“ montuojamus skersinius.

SLIDŽIŲ IR SNIEGLENČIŲ LAIKIKLIS

Šis patogus laikiklis skirtas transportuoti vieną arba dvi poras slidžių 
(priklausomai nuo jų dydžio) arba vieną snieglentę. Slidės arba 

snieglentės patikimai tvirtinamos tarp dviejų guminių profilių, kurie 
nepažeidžia įrangos. Tvirtinant nereikia jokių įrankių. Turi užraktus. 

Svoris – 3,6 kg.

„THULE“ STOGO BAGAŽNĖ (410 L)

Tai „Thule“ pagaminta ir „Honda“ sertifikuota tvirta, vandeniui 
atspari, 410 l talpos stogo bagažinė. Komplektuojama su „Power-
Click“ sistema, dėl kurios ją lengva pritvirtinti, ir turi apsaugos nuo 
vagystės užraktą. Atidaroma iš abiejų pusių. Ji yra 175 cm ilgio, 86 

cm pločio ir 46 cm aukščio.
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16 COLIŲ JA1601 LENGVOJO LYDINIO RATLANKIS

16 colių JA1601 ratlankis išsiskiria nepriekaištingos 
kokybės deimantine paviršiaus apdaila, padengta blizgiu 
skaidriu laku, ir „Gunpowder Black“ spalvos išpjovomis.

15 COLIŲ JA1505 LENGVOJO LYDINIO RATLANKIS

15 colių JA1505 ratlankis išsiskiria nepriekaištingos 
kokybės deimantine paviršiaus apdaila, padengta blizgiu 
skaidriu laku, ir „Gunpowder Black“ spalvos išpjovomis.

PRIEKINIO LANGO UŽDANGALAS

Šis priekinio lango uždangalas apsaugo nuo išorinių veiksnių. 
Tai patikima veidrodėlių bei šoninių langų priekyje apsauga 
nuo nepalankių oro sąlygų, kai automobilis laikomas lauke. 

Paženklintas „Jazz“ logotipu.

BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKAS

Šis originalus „Honda“ aptakas neabejotinai patiks mėgstantiems rafinuotą stilių. Mūsų 
siūlomi aptakai yra specialiai pritaikyti kiekvienam modeliui atskirai. Griežtus „Honda“ 
bandymus atlaiko tik aukščiausios kokybės aksesuarai. Be to, šis elegantiškas aptakas 

visiškai integruojamas į automobilio kėbulą. Galimos visos spalvos.

„ELEGANCE“ GRINDŲ KILIMĖLIAI

Tai elegantiški ir patogiai tvirtinami kilimėliai su juoda 
nubuko juostele bei įausta nenusitrinančia „Jazz“ 
emblema. Komplektą sudaro priekiniai ir galiniai 

kilimėliai.

PAGALBINĖ AUTOMOBILIO STATYMO KAMERA*

Naudodamiesi pagalbine automobilio statymo kamera, 
galite saugiai ir užtikrintai atlikti manevrus atbuline eiga. 
Kameros fiksuojamas išsamus galinis vaizdas rodomas 

navigacijos sistemos ekrane, todėl visuomet galite žinoti, 
kas vyksta jūsų užnugaryje. 

Komplektą sudaro automobilio statymo kamera ir 
prijungimo įranga.

* Šis aksesuaras siūlomas tik „Comfort“ ir „Elegance“ modeliams; „Executive“ ir 
„Crosstar“ modeliuose jis įtrauktas į standartinę komplektaciją.47 48



♦ Standartinė įranga  - Nekomplektuojama
† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų. „Honda Jazz“ išbandytas taikant naują 
WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151. WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas. Perėjimo nuo NEDC 
(ankstesnės bandymų procedūros) prie WLTP laikotarpiu išskiriamo anglies dvideginio ir degalų sąnaudų rodikliai pagal NEDC bus taikomi ir toliau, kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) 2017/1153.

Variklis

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Darbinis tūris  1498  1498 1498 1498

Emisijų standartas EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

Degalai Benzinas Benzinas Benzinas Benzinas

Greičio charakteristikos
Galingumas (KW/ aps. per min.) 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400

Galingumas (AG/ aps. per min.) 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400

Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000

Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) 80 [109] 80 [109] 80 [109] 80 [109]

Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) 253 253 253 253

Pagreitėjimas 0-100 km/val. 9.4 9.4 9.5 9.9

Maks. greitis 175 175 175 173

Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP)†
Sąnaudos mažu greičiu l/100km 3.5 3.5 3.7 3.9

Sąnaudos dideliu greičiu l/100km 3.9 3.9 3.9 4.1

Kombinuotos sąnaudos l/100km 4.5 4.5 4.6 4.8

CO2 nuo iki (g/km) 79-132 79-132 83-134 87-143

Kuro sąnaudos ir emisijos (NEDC)†
Mieste  (l/100km) 2.4 2.4 2.5 2.7

Plente  (l/100km) 4.3 4.3 4.3 4.6

Kombinuoto važiavimo atveju (l/100km) 3.6 3.6 3.7 3.9

CO2 nuo iki (g/km) 55-98 55-98 57-99 61-105

Matmenys

Ilgis (mm) 4044 4044 4044 4090

Plotis (mm) 1694 1694 1694 1725

Bendras plotis kartu su šoniniais veidrodėliais (mm) 1966 1966 1966 1966

Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm) 1526 1526 1526 1556

Atstumas tarp ašių (mm) 2517 2517 2517 2520

Priekinių ratų tarpvėžė (mm) 1487 1487 1487 1498

Galinių ratų tarpvėžė (mm) 1474 1474 1474 1485

Prošvaisa – su vairuotoju (mm) 136 136 136 152

Posūkio spindulys, radiusas (m) 10.1 10.1 10.1 10.1

Vairaračio apsisukimai 2.51 2.51 2.35 2.63

Vietų skaičius 5 5 5 5

Talpa

Bagažinės talpa  - Esant pakeltoms galinėms 
sėdynėms (litrai, VDA metodas)  304 304 304 298

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki 
lango (litrai, VDA metodas)    844 844 844 838

Bagažinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki 
stogo (litrai, VDA metodas) įskaitant bagažo erdvę 
po bagažinės grindimis

1205 1205 1205 1199

Degalų bako talpa (litrai) 40 40 40 40

Masė
Eksploatacinė masė (kg) 1300 1304 1304 1325

Maks. leistina bendroji masė (kg) 1710 1710 1710 1710

Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) 946/784 946/784 946/784 946/784

Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) 35 35 35 50

Saugumas

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės ♦ ♦ ♦ ♦

Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu ♦ ♦ ♦ ♦

Šoninės saugos pagalvės ♦ ♦ ♦ ♦

Šoninės saugos užuolaidos ♦ ♦ ♦ ♦

Saugos pagalvės - priekyje, centre ♦ ♦ ♦ ♦

Saugos pagalbės - kelių apsauga ♦ ♦ ♦ ♦

ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos 
paskirstymu (EBD) ♦ ♦ ♦ ♦

Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA) ♦ ♦ ♦ ♦

Stabilumo kontrolės sistema (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Gal. Saugos diržai su  avarinio fiksavimo įtraukėjais (ELR) ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos ♦ ♦ ♦ ♦

Avarinio stabdymo signalas ♦ ♦ ♦ ♦

Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema ♦ ♦ ♦ ♦

CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema 
su pėsčiųjų atpažinimo savybe ♦ ♦ ♦ ♦

Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema ♦ ♦ ♦ ♦

LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje
pagalbinė sistema ♦ ♦ ♦ ♦

Įspėjimo kertant eismo juostą sistema ♦ ♦ ♦ ♦

Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ♦ ♦ ♦ ♦

Adaptyvus greičio ribotuvas ♦ ♦ ♦ ♦

Išmanusis greičio ribotuvas ♦ ♦ ♦ ♦

Kelio ženklų atpažinimo sistema ♦ ♦ ♦ ♦

Miesto rėžimo kruizo kontrolė ♦ ♦ ♦ ♦

Nematomų zonų stebėjimo sistema - - ♦ -

Apsauga
Imobilizavimo sistema su kintamu kodu ♦ ♦ ♦ ♦

Apsaugos sistema - ♦ ♦ ♦

Nuotolinis centrinio užrakto valdymas ♦ ♦ ♦ ♦

Protinga durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema - - ♦ ♦

Bagažinės uždangalas ♦ ♦ ♦ ♦

Vidaus apdaila 
Medžiaginiai apmušalai ♦ - - -

Medžiaginiai/odiniai apmušalai - ♦ ♦ -

Vandeniui atsparūs apmušalai - - - ♦

Plastmasiniai apdailos paviršiai ♦ - - -

Odiniai apdailos paviršiai - ♦ ♦ -

Medžiaginiai apdailos paviršiai - - - ♦

Vidaus durų rankenėlės ♦ - - -

Vidaus durų rankenėlės - ♦ ♦ ♦

Oda aptrauktas vairaratis - - ♦ ♦

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis - - ♦ ♦

Funkcionalumas ir technologijos
Ekologiško važiavimo pagalbinė sistema (ECON Mode) ♦ ♦ ♦ ♦

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema ♦ ♦ ♦ ♦

Elektroninis vairo stiprintuvas - su kintamu pavaros santykiu ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrinis parkavimo stabdis ♦ ♦ ♦ ♦

Variklio išjungimo funkcija sustojus ♦ ♦ ♦ ♦

Informacinis ekranas (MID) ♦ ♦ ♦ ♦
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♦ Standartinė įranga  - Nekomplektuojama
*Automatinio langų valdymo funkcija galima tik vairuotojo pusėje.
†Dviejų tonų juodo stogo spalvų variantai siūlomi „Executive“ ir „Crosstar“ modeliams.
∆Su „Apple CarPlay“ suderinami tik „iPhone 5“ arba naujesni modeliai su 8.4 arba naujesnės versijos „iOS“. „ApplebCarPlay“ funkcijos, programos ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose. Jų pasiekiamumo galimybės 
gali keistis. Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play™“ turite atsisiųsti „Android Auto™“ programą. Su „Android Auto™“ suderinamos tik „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnės versijos. „Android Auto™“ 
pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis priklausomai nuo geografinės vietos. „Apple CarPlay“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Komfortas ir patogumas

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Intelligent Adaptive  Cruise Control (i-ACC) ♦ ♦ ♦ ♦

Oro kondicionierius ♦ ♦ ♦ ♦

Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo 
intervalu ♦ ♦ ♦ ♦

Galinio vaizdo kamera - - ♦ ♦

Parkavimo davikliai - ♦ ♦ ♦

Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai ♦* ♦* ♦ ♦

Valdymas pulteliu ant raktelio - - ♦ ♦

Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrinis šoninių veidrodžių apšildymas ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrinis šoninių veidrodžių užlenkimo valdymas ♦ ♦ ♦ ♦

Nuotoliniu būdu užlenkiami durų veidrodėliai 
(naudojant raktą) ♦ ♦ ♦ ♦

Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ♦ ♦ ♦ ♦

Papildomas lizdas (priekyje) ♦ ♦ ♦ ♦

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė ♦ ♦ ♦ ♦

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių porankiai ♦ ♦ ♦ ♦

Dėtuvė žurnalams (už vairuotojo sėdynės atlošo) ♦ ♦ ♦ ♦

Kišenė vairuotojo sėdynės atloše - ♦ ♦ ♦

Priekinių sėdynių šildymas ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Vidaus šviesos ♦ ♦ ♦ ♦

Lemputė žemėlapiui ♦ ♦ ♦ ♦

Salono apšvietimas ♦ ♦ ♦ ♦

Bagažinės apšvietimas ♦ ♦ ♦ ♦

Audio ir komunikacija
5” Audio monitorius ♦ - - -
„Honda CONNECT“ 
(9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB,  „Apple 
CarPlay“® ir „Android Auto“™ )∆

- ♦ - -

„Honda CONNECT“ su „Garmin“ navigacija –
(9 colių jutiklinis ekranas, AM/FM/DAB,  „Apple 
CarPlay“® ir „Android Auto“™ )∆

- - ♦ ♦

x1 USB jungtys priekyje (vnt.) ♦ - - -

x2 USB jungtys priekyje (vnt.) - ♦ ♦ ♦

x2 USB jungtys gale (vnt.) - - ♦ ♦

4 garsiakalbiai ♦ ♦ ♦

Premium audio sistema - 8 garsiakalbiai - - - ♦

Subwoofer - - - ♦

Garso sistemos valdymas ant vairaračio ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga ♦ ♦ ♦ ♦

Išorė

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Ryklio peleko formos antena ♦ ♦ ♦ ♦

Crystal Black Pearl juodos spalvos stogas
(su dvitoniu dažymu) - - ♦† ♦†

Kėbulo spalva durų rankenėlės ♦ ♦ ♦ ♦

Kėbulo spalva  šoniniai veidrodėlių ♦ ♦ - -

Chromuotos šoniniai veidrodėlių - - ♦ -

Sidabro spalvos durų veidrodėliai - - - ♦

Crosstar Apdaila (priekinis ir galinis bamperis, 
priekinės grotelės, rūko žibintų ir šoninė apdaila) - - - ♦

Laikikliai ant stogo - - - ♦

Tamsinti galiniai stiklai - - ♦ ♦

e:HEV ženklelis ♦ ♦ ♦ ♦

įšorės apšvietimas
Priekinių žibintų tipas LED ♦ ♦ ♦ ♦

Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS) ♦ ♦ ♦ ♦

Automatiniai žibintai su prietemos jutikliu ♦ ♦ ♦ ♦

LED priekiniai rūko žibintai - - ♦ ♦

Dieniniai LED žibintai (priekiniai) ♦ ♦ ♦ ♦

Ratai
15" plieniniai ratlankiai ♦ - - -

15" lengvo lydinio ratlankiai - ♦ - -

16" lengvo lydinio ratlankiai - - ♦ ♦

Padangų dydis 185/60 R15 88H ♦ ♦ - -

Padangų dydis 185/55 R16 87H - - ♦ -

Padangų dydis 185/60 R16 86H - - - ♦

Remonto komplektas ♦ ♦ ♦ ♦
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NAUJA
KRYPTIS

„Honda“ nuolat ieško būdų, kaip 
efektyviau pritaikyti technologijas 
ir naudingiau pasitarnauti visam 
pasauliui. „Honda“ yra pirmoji 

gamintoja, pradėjusi pardavinėti 
hibridinius automobilius Europoje. 
Mūsų patirtis elektrifikacijos srityje 

siekia daugiau nei 20 metų.

Dabartinis mūsų tikslas – iki 2022 
m. elektrifikuoti visus savo masinės 

gamybos modelius, užtikrinant didesnę 
ekonomiją, mažesnį taršos lygį ir 

švaresnę aplinką.

Naujas „Honda e“ elektromobilis, 
pasižymintis unikaliu dinaminių 
charakteristikų, neprilygstamo 

komforto ir pažangių technologijų 
deriniu, yra dar vienas šios įdomios 

kelionės etapas. Elektromobilio 
akumuliatorių galima greitai, saugiai 

ir lengvai įkrauti naudojant mūsų 
„Honda Power“ įkrovimo įrenginį, kurį 
nesudėtinga įrengti savo namuose ar 

biure.

Pasitikite naują kartą!

Nuotraukoje pavaizduotas „Platinum White Pearl“ spalvos „Honda e Advance“ modelis.54



Nuotraukoje pavaizduoti dviejų „Surf Blue“ ir „Crystal Black Pearl“ spalvų „Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar“ 
ir „Platinum White Pearl“ spalvos „1.5 i-MMD Executive“ modeliai.


