
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


