
♦ 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.
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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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