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Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.
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Hibrid



Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.



FEJLETT HIBRID TECHNIKA
ÉSZREVÉTLENÜL KAPCSOL 
A MENETÜZEMMÓDOK KÖZÖTT

ÖNTÖLTŐ HIBRID  
NEM SZÜKSÉGES 
KONNEKTORRA KÖTNI

Következő generációs, 1,5 literes belső égésű motorra és lítium-ion 
akkumulátorcsomagra épülő hibrid technológiánk magával ragadó, dinamikus 
vezetési élményt nyújt. Az intelligens e:HEV öntöltő hibrid erőforrás 
automatikusan kapcsol a különféle menetüzemmódok (elektromos, hibrid 
és belső égésű motor) között, így a Jazz minden helyzetben kifinomultan 
működik.

Az Electric Drive azonnali gyorsításokat, szinte teljesen hangtalan gurulást és 
100 százalékban elektromos üzemmódot jelent. 

Hybrid Drive módban a belső égésű erőforrás és két villanymotor dolgozik a 
lehető leghatékonyabb működés érdekében. 

Engine Drive üzemmódban csak a benzines aggregát hajtja az autót, amellett 
természetesen, hogy az akkumulátorcsomagot is tölti.

hibridek
Az öntöltő

nyújtotta élmény

Képünkön egy Premium Crystal Red Metallic fényezésű Jazz Advance 1.5 i-MMD látható.
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nyújtotta élmény
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Teljesítmény



Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.



HYBRID DRIVE 
VALÓDI HATÉKONYSÁG

ELECTRIC DRIVE 
AZONNALI, EGYENLETES GYORSULÁS

értékű hibrid
Az öntöltő hibrid hajtásláncra épülő Jazz igazán hatékony, közvetlen 
és szórakoztató jármű, 253 Nm-es forgatónyomatékának és 122 lóerős 
villanymotorjának köszönhetően élmény vezetni és tökéletesen 
megfelel a vásárlói igényeinek.

Az alacsony üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás 
kisebb terhelés a környezetnek és a pénztárcának, s persze kiélvezheti 
a könnyű kezelhetőség, valamint a villámgyors gázreakciók minden 
előnyét.

Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.

Egy teljes

10



11



Sport



Model shown is the Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport in Urban Grey Pearl.

Sport
Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.



A vadonatúj
Jazz Advance

Sport
Az új Advance Sport kivitel minden fejet elcsavar a városban. 
Ámulatba ejtő megjelenését többek között az új hűtőrácsnak, 
hátsó légterelőnek, fekete külsőtükör-borításoknak, valamint 
a szemet gyönyörködtető, könnyűfém kerekeknek köszönheti.

A Jazz, amit ismer és szeret, egy kicsivel több lendülettel.

SPORT VEZETÉSI MÓD
A NAGYOBB ÉLMÉNYÉRT

EGYEDI, 16"-OS
KÖNNYŰFÉM KEREKEK

Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.
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Külső



Models shown are the Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport in Urban Grey 
Pearl and the Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Advance in Fjord Mist Pearl.Képünkön egy Fjord Mist Pearl színű Jazz Crosstar 1.5 i-MMD és egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.



Kis méret, 
nagy benyomás

Nem csak vonzó és praktikus, roppant hatékony is! 
A letisztult, feltűnő sziluett stílusossá, egyszersmind 
áramvonalassá teszi az aerodinamikai szempontból is 
tökéletes karosszériát.

A frissített részleteknek köszönhetően egyedi és modern 
az összhatás, a Jazz pedig intelligens, egyszersmind 
különleges autó benyomását kelti.

LED-FÉNYSZÓRÓK
AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZE

VÁLASSZON A HÉT
ELÉRHETŐ SZÍNBŐL!*

* A különböző felszereltségi szinteken elérhető színeket az 48-49. oldalon találja. 
Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.
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Az aktív életvitel szerelmeseinek készülő Crosstart 
többek között kemény, erőteljes kisugárzása, egyedi 
hűtőrácsa, nagy szabad hasmagassága és „parancsnoki” 
üléspozíciója különbözteti meg az alapmodelltől.

Különleges mivoltához a fekete külsőtükör-borítások, 
az ezüst színű karosszériavédő elemek és az integrált 
tetősínek egyaránt hozzájárulnak, csak úgy, mint 
a modernebb kárpitokba öltöztett ülések és kifinomult 
utastér felületek.

Jazz

Advance

EGYEDI, 16"-OS
FEKETE KÖNNYŰFÉM KEREKEK

FŰTHETŐ
KORMÁNYKERÉK

Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.

Crosstar 
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Belső tér



Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.



Az első ülést úgy formáztuk, hogy a lehető legkevésbé legyen 
fárasztó az utazás, és az új Jazz nyújtotta kényelem a limuzinokéval 
vetekedjen. Erről tanúskodik a széles első kartámasz és a rengeteg 
tárolórekesz is.

A magabiztos vezetés érdekében az ultravékony, de rendkívül erős 
A-oszlopok és a rejtett ablaktörlők kibővített látómezőt biztosítanak, 
ugyanakkor a több fénynek köszönhetően tágasabbnak, 
szellősebbnek érződik az utastér.

FŰTHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK
MINDEN FELSZERELTSÉGI SZINTEN

MARADJON KAPCSOLATBAN!
ELSŐ ÉS HÁTSÓ USB-ALJZATOK*

Éltető
élettér

* Bizonyos felszereltségi szint esetén. 
Képünkön egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.
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Ami belefér a mindennapokba, az befér a Jazzbe is! 
Az egyedülállóan praktikus Mágikus Ülésrendszerrel 
gyorsan és szabadon variálható a beltér, hiszen 
a hátsó ülőlapok felhajthatóak, a támlák pedig egyetlen 
mozdulattal síkba dönthetőek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy könnyedén 
bepakolható egy – kiszerelt első kerekű – hegyi kerékpár 
vagy akár a teljes kempingfelszerelés.

EGYMOZDULATOS MÁGIKUS ÜLÉSRENDSZER
VALÓDI SEGÍTSÉG

1205 LITERES
HATALMAS CSOMAGTÉR

Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.

Páratlan
variálhatóság
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Technológia



Model shown is the Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Advance in Fjord Mist Pearl.Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.
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Az új Jazz gond nélkül kapcsolódik be napjaink információáramlásába, 
és persze a tulajdonos életvitelébe. A DAB rendszerű, digitális rádió 
adása felér egy privát zenei fesztivállal, ami igen jól szervezett 
lehet, a 9"-os képátlójú, okostelefonokhoz hasonlóan kezelhető 
érintőképernyőn ugyanis minden könnyedén beállítható, sőt az 
Android Auto és az Apple CarPlay* alkalmazással mobilkészülékekkel is 
összekapcsolható.

Hogy a lehető legkönnyebben kezelhető legyen, a mesterséges 
intelligenciát kamatoztató Honda Személyi Asszisztens† is a 
vezető rendelkezésére áll: ellenőrzi az időjárást, megkeresi kedvenc 
csatornáját vagy éttermét stb.

Kéznél az
egész világ

ELŐRE TELEPÍTETT ALKALMAZÁSOK
A KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

GARMIN NAVIGÁCIÓS RENDSZER
A GONDTALAN ELŐREJUTÁS ZÁLOGA**

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye. 
**  Felszereltségtől függően. Ha kíváncsi a felszereltségi szintek 

átfogó ismertetésére, kérjük, tekintse meg az 56-59. oldalt!  
† Előfizetés szükséges, további részletek a www.honda.hu weboldalon.
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My
Honda+
alkalmazás

Kezdje meg az utazást már a kanapén! Tervezze meg 
okostelefonján az ideális útvonalat, majd a My Honda+ 
alkalmazással továbbítsa a Jazz fedélzeti rendszerének!

A szoftver további előnye, hogy ún. virtuális műszerfalon 
jeleníti meg a legfontosabb adatokat, nem mellesleg 
lehetőséget ad az ajtók távoli nyitására-zárására, 
és arra is, hogy a felhasználó bejelölje a térképen, hol 
hagyta a kocsiját. 

ZÓNAKONTROLL*

MINDIG TUDHATJA, 
MERRE JÁR AUTÓJA

ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLTATÁS 
TELJES NYUGALOMBAN A HOSSZÚ 
UTAKON IS 

* Előfizetés szükséges, további részletek a www.honda.hu weboldalon.  
Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.
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Biztonság



Models shown are the Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport in Urban Grey 
Pearl and the Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Advance in Fjord Mist Pearl.Képünkön egy Fjord Mist Pearl színű Jazz Crosstar 1.5 i-MMD és egy Urban Grey Pearl fényezésű Jazz Advance Sport 1.5 i-MMD látható.



36



Alapfelszereltség
 a biztonság

A Honda SENSING menetbiztonsági rendszer előbb veszi 
észre a közúti jelzőtáblákat és a változó útviszonyokat, mint 
a vezető, így előre figyelmeztet a veszélyhelyzetekre. Egyebek 
mellett a Holttérfigyelő Rendszer*, az Ütközés Erejét Mérséklő 
Fékrendszer és az Intelligens Sebességhatároló is a csomag 
része, hiszen azt szeretnénk, hogy kényelmesen és teljes 
biztonságban utazhasson családjával, bármerre is jár. 

Mert egy Hondával mindig teljes nyugalomban autózhat... 

* Felszereltségtől függően.  
Képünkön egy Fjord Mist Pearl fényezésű Jazz Crosstar Advance 1.5 i-MMD látható.

37



Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer 
Ha egy jármű vagy egy járókelő a Jazz 
útjába kerül, az Ütközés Erejét Mérséklő 
Fékrendszer azonnal figyelmezteti Önt, 
egyúttal automatikusan csökkenti 
a jármű sebességét, hogy minimalizálja 
a sérülés kockázatát. A rendszert 
jelentősen továbbfejlesztettük, így 
könnyebben felismeri a gyalogosokat és 
a kerékpárosokat rossz látási viszonyok 
közepette (pl. éjjel, közvilágítás nélküli 
szakaszokon), és önműködően fékez, ha 
valaki Ön elé lép vagy hajt.

Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer 
Ha az autó irányjelzés nélkül hagyja el 
a forgalmi sávot, a rendszer vizuális és 
hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt, hogy 
korrigálásra késztesse.

Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer 
Figyelmeztet a közúti jelzőtáblák 
utasításaira, például az aktuális 
sebességkorlátozásra.

Sávtartó Asszisztens 
Automatikus kormánymozdulataival 
segít a sáv közepén tartani az autót, ezzel 
stresszmentessé és biztonságossá teszi 
a közlekedést autóúton és autópályán.

Intelligens Sebességhatároló  
Mindig a legutóbbi sebességhatárt jelző 
táblának megfelelően határozza meg 
az autó legnagyobb tempóját.

Adaptív sebességrögzítő Kis 
sebességű követőrendszerrel 
Az Adaptív Sebességrögzítő folyamatosan 
figyeli, hogy a Jazz milyen távolságra 
van az előtte haladó járműtől, és 
automatikusan gyorsít, illetve fékez, ha 
a távolság mértéke eltér a felhasználó által 
előre meghatározottól.

Automatikus Távolsági Fényszóró  
Felismeri, ha egy jármű közeledik szemből, 
és önműködően vált tompított és távolsági 
fényszóró között.

Holttérfigyelő Rendszer* 
Ez az okos berendezés a sávváltásoknál 
és az előzéseknél játszik szerepet, ugyanis 
folyamatosan monitorozza az autó – vezető 
által nem látható – környezetét, és ha 
veszélyt érzékel, a külső tükrön elhelyezett 
visszajelzőlámpák villogtatásával 
figyelmezteti a sofőrt.

Kitolatást Segítő Rendszer* 
A Kitolatást Segítő Rendszer figyelmezteti 
a pilótát, ha tolatás közben oldalirányból 
másik közlekedő érkezik.

Honda SENSING
innováció

*  Felszereltségtől függően.
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Az Ön 
Jazz autója



Az Ön 
Jazz autója
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• 16"-os könnyűfém kerekek

• Egyedi Advance kiegészítők
 (karosszéria színére fényezett első és hátsó lökháritó dekorációk)

• Sötétített ablakok

• Bőrbevonatú, fűthető kormánykerék

• Bőrbevonatú váltógomb

• Fűthető első ülések

• Magic Seats ülésrendszer

• Automatikus légkondicionáló

• Elektromos ablakemelő elöl és hátul

• Tolatókamera

• Parkolószenzorok

• Honda CONNECT GARMIN navigáció rendszerrel (9"-os érintőképernyő, Apple CarPlay,   
 Android Auto™, AM-, FM-, DAB-rádió)

• A slusszkulcs gombjaival vezérelhető ablakemelő és külső tükrök

• 2 USB-aljzat elöl

• 2 USB-aljzat hátul

FŰTHETŐ, BŐRBEVONATÚ
KORMÁNYKERÉK

ELSŐ ÉS HÁTSÓ
USB-ALJZATOK

Az Advance felszereltségi szint megannyi kiváló 
minőségű kiegészítőt foglal magában:

Advance

Képünkön egy Premium Crystal Red Metallic színű, Advance felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.
Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetőek a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 56-59. oldalra!
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• Regeneratív fék/lassításvezérlés kormánykapcsolókkal

• Econ, Sport és Normal vezetési módok

• Sport pedálok

• 16"-os, egyedi könnyűfém kerekek

• Egyedi Advance Sport kiegészítők
 (fényes fekete első és hátsó lökhárító dekorációk)

• Fekete külsőtükör-borítások

• Kipufogó végződés

• Hátsó spoiler

• 3-ágú, bőrbevonatú kormánykerék

Az Advance Sport felszereltségi csomag az alábbi 
tételeket tartalmazza az Advance-on felül:

EGYEDI, 16"-OS
FEKETE KÖNNYŰFÉM KEREKEK

SPORT VEZETÉSI MÓD
AZ ÉLVEZETES VEZETÉSÉRT

Advance
Sport

Képünkön egy Urban Grey Pearl színű, Advance Sport felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.
Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetőek a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 56-59. oldalra!
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BŐRBEVONATÚ
VÁLTÓGOMB

VÍZLEPERGETŐ
SZÖVETKÁRPITOZÁS

• Vízlepergető szövetkárpitozás

• 16"-os, egyedi könnyűfém kerekek

• Fekete külsőtükör-borítások és kilincsek

• Egyedi Crosstar kiegészítők (egyedi első és hátsó lökhárítók,
 első ködlámpa dekoráció, ezüst színű első lökhárító betét és
 oldalsó díszítés)

• Tetősínek

• LED ködlámpák

A Crosstar Advance felszereltségi csomag az alábbi 
tételeket tartalmazza az Advance Sporton felül:

Képünkön egy Fjord Mist Pearl színű, Crosstar Advance felszereltségű Jazz 1.5 i-MMD látható.
Ha kíváncsi, hogy mely felszereltségi szinteken elérhetőek a különféle kiegészítők, kérjük, lapozzon a 56-59. oldalra!

Crosstar
Advance
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Fényezések széles palettájáról választhat színt az új, 
stílusos Jazzhez. Bármely tónus mellett is dönt, remekül 
illik majd az utastér gondosan kidolgozott, kiváló 
minőségű kárpitjaihoz.

Platinum White Pearl

Midnight Blue Beam Metallic

Urban Grey Pearl

Jazz
színek
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Fjord Mist 
Pearl

Platinum 
White Pearl

Urban Grey 
Pearl

Premium 
Crystal Red 

Metallic

Midnight
Blue Beam 

Metallic

Crystal Black 
Pearl

Premium 
Sunlight White 

Pearl

Advance ● ● ● ●

Advance 
Sport ● ● ●

Crosstar 
Advance ● ● ● ●

Crystal Black Pearl

Premium Sunlight White Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Fjord Mist Pearl

49



Jazz Advance Sport kárpitozás
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Advance 
szövet & szintetikus bőr

Crosstar Advance
vízlepergető szövet & 
szintetikus bőr

Advance

Szövet, velúr & 
szintetikus bőr

Szövet & 
szintetikus bőr

Vízlepergető szövet & 
szintetikus bőr

Advance Sport

Crosstar Advance

Utastér
kárpitozás
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A Sport csomag Active Yellow színű külső és belső elemeivel üde színfoltja a Jazznek, 
és fokozza annak sportos megjelenését. A feltűnés garantált. A csomag első 
lökhárító dekorációt, színpanelekkel ellátott oldalvédő díszléceket, csomagtérajtó 
spoiler dekorációt, pohártartó díszítést és hozzá illő elegance szőnyegeket tartalmaz.

Sport csomag

Az Eredeti Honda Kiegészítők gyártásakor éppoly 
kiemelkedően magas minőségre törekszünk, mint 
járműveinknél. Önnek csak annyit kell tennie, hogy 
kiválasztja, mely kiegészítőkkel szereljük fel autóját.

csomagok
Kiegészítő
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CSOMAGTÉRAJTÓ SPOILER DEKORÁCIÓ
Ha megkülönböztetett sportos megjelenésre vágyik, akkor ez 
a dekoráció pontosan az, amire szüksége van. Kifejezetten 
a csomagtérajtó spoiler kiegészítésére és a Jazz Advance Sport 
felszereltség sportos megjelenésének hangsúlyozására lett kifejlesztve.

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓ DEKORÁCIÓ
Tartozékunkkal tovább fokozhatja az autó orr 
részének dinamikus jellegét.

POHÁRTARTÓ DÍSZÍTÉS (SPORT)
Feltűnő, sárga színű díszítéseink friss, fiatalos 
lendületet kölcsönöznak a Jazz utasterének.

ELEGANCE SZŐNYEGEK (SPORT)
Sárga, dupla varrású nubukkötéssel rendelkező 
elegáns, szőtt szőnyegeinket tartós használatra 
tervezték. A készlet szőtt Jazz emblémával 
ellátott első és a hátsó szőnyegeket tartalmaz.

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK
Kerülje el a karcolásokat és horpadásokat autója karosszériáján ezekkel az 
oldalsó karosszériaelemekkel. A puha, ütésálló anyagból készült oldalsó 
karosszériaelemek feltűnő Active Yellow színpanelekkel rendelkeznek, és 
teljes körű védelmet nyújtanak autója számára.
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1. 15′′-os JA1502  könnyűfém keréktárcsa
15′′-os JA1502 teljes felületén Gunpower Black 
fényezéssel és fényes fedőlakkal.

2. 15"-os JA1505 könnyűfém keréktárcsa
A 15"-os JA1505 kerék a fényes lakkozásnak, 
a polírozott „küllőknek” és a GunPowder 
Black színű betéteknek köszönhetően ilyen 
látványos. 

3. 16"-os JA1601 könnyűfém keréktárcsa
A 16"-os JA1601 felni jellemzője a metszett 
gyémánthoz hasonló keréktárcsa-felület 
fényes fedőlakkal és Gunpowder Black 
küllőablakokkal.

4. 16′′-os JA1602 Könnyűfém keréktárcsa
16”-os JA1602 teljes felületén Gunpower Black 
fényezéssel és fényes fedőlakkal.

1

3

2

4

kiegészítők

További
különálló
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1. Levehető vonóhorog 13 pin kábelköteggel
Vonóhorgunkkal gond nélkül húzhatja utánfutóját 
vagy szállíthat kerékpárokat. Maximális vontatási 
kapacitása 500 kg, a maximális függőleges 
terhelése 50 kg. A 13 pin kábelköteget is 
tartalmazza. Jazz Crosstar modellekhez is elérhető.

2. Thule kerékpártartó - Expert 298
Univerzális, könnyen felszerelhető, zárható 
kerékpártartónkkal egyszerűen rögzítheti, illetve 
eltávolíthatja kerékpárját. Maximális terhelhetősége 
20 kg.

3. Thule kerékpártartó – Coach
A Honda által tanúsított Thule kerékpártartón 
két kerékpár szállítható, melyek könnyen 
felszerelhetők. Lopásgátló zárrendszerrel és 
billenő funcióval rendelhezik a csomagtartó 
könnyű eléréséhez. 13 pin csatlakozóval 
rendelkezik és 13 pin kábelköteg szükséges hozzá.

3

1

2
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Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Advance Sport
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Crosstar Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata
Erőforrás

Lökettérfogat (cm3) 1498 1498 1498

Szelepvezérlés DOHC 4 szelepes DOHC 4 szelepes DOHC 4 szelepes

Emissziós besorolás EURO 6D EURO 6D EURO 6D

Előírt üzemanyag Ólommentes (95) Ólommentes (95) Ólommentes (95) 

Teljesítmény

Maximális motorteljesítmény (kW/ford./perc) 79 @ 6000-6400 79 @ 6000-6400 79 @ 6000-6400

Maximális motorteljesítmény (LE/ford./perc) 107 @ 6000-6400 107 @ 6000-6400 107 @ 6000-6400

Maximális forgatónyomaték (Nm/ford./perc) 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000

Villanymotor maximális teljesítménye (kW (LE)) 90 [122] 90 [122] 90 [122]

Villanymotor maximális nyomatéka (Nm) 253 253 253

0 → 100 km/óra (mp) 9,6 9,6 9,7

Végsebesség (km/óra) 175 175 175

Elhaladási zaj (dB) 65 65 65

Üzemanyag-fogyasztás és
károsanyag-kibocsátás (WLTP)†

Üzemanyag-fogyasztás - alacsony sebesség (l/100 km) 3,8 4 3,9

Üzemanyag-fogyasztás - közepes sebesség (l/100 km) 3,8 3,7 3,9

Üzemanyag-fogyasztás - magas sebesség (l/100 km) 4 4 4,2

Üzemanyag-fogyasztás - nagyon magas sebesség (l/100 km) 5,9 6 6,2

Üzemanyag-fogyasztás - vegyes (l/100 km) 4,6 4,7 4,8

CO2-kibocsátás, vegyes (g/km) 104 106 108

Méretek

Hosszúság (mm) 4089 4089 4105

Szélesség (mm) 1694 1694 1725

Szélesség a külső tükrökkel együtt (mm) 1966 1966 1966

Magasság - terheletlenül (mm) 1526 1526 1556

Tengelytáv (mm) 2517 2517 2520

Nyomtáv - elöl (mm) 1487 1487 1498

Nyomtáv - hátul (mm) 1474 1474 1485

Szabad hasmagasság -terheletlenül (mm) 136 136 146

Szabad hasmagasság - teljes terheléssel (mm) 106,7 105,2 120,4

Fordulókör a karosszériánál mérve (m) 10,7 10,7 10,1

Fordulókör sugara a kerékközéppontnál mérve (m) 5,2 5,2 5

Kormánykerék fordulat két végállás között 2,35 2,35 2,63

Befogadóképesség (liter, VDA-módszer)

Csomagtartó kapacitása - ötszemélyes utastérrel 304 304 304

Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, 
ablakvonalig

844 844 844

Csomagtartó kapacitása - kétszemélyes utastérrel, 
tetővonalig

1205 1205 1205

Szállítható személyek száma (fő) 5 5 5

Üzemanyagtartály (l) 40 40 40

Tömegadatok

Saját tömeg (kg) 1230-1247 1242-1244 1248-1253

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1690 1690 1690

Megengedett legnagyobb tengelyterhelés - elöl/hátul (kg) 946/805 946/805 946/805

Megengedett legnagyobb tetőterhelés (kg) 35 35 50

Legnagyobb vontatható tömeg (kg) 500 500 500
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Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Advance Sport
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Crosstar Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata
Menetbiztonság

Légzsák - első vezetőoldali SRS légzsák ◆ ◆ ◆

Légzsák - első utasoldali, kikapcsolható SRS légzsák ◆ ◆ ◆

Légzsák - oldallégzsákok (elöl) ◆ ◆ ◆

Oldalsó függönylégzsákok (elöl és hátul) ◆ ◆ ◆

Légzsák - elöl, középen ◆ ◆ ◆

Légzsák - térd magasságában (vezetőoldali) ◆ ◆ ◆

E-Call Segélyhívó Rendszer (Európa) ◆ ◆ ◆

Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel ◆ ◆ ◆

ABS (blokkolásgátló fékrendszer) ◆ ◆ ◆

Fékasszisztens ◆ ◆ ◆

Menetstabilizáló Elektronika ◆ ◆ ◆

ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok ◆ ◆ ◆

Vészfékezést Jelző Fény ◆ ◆ ◆

Guminyomás-ellenőrző Rendszer ◆ ◆ ◆

Ütközés Erejét Mérséklő Fékrendszer ◆ ◆ ◆

Ráfutásos Ütközésre Figyelmezető Rendszer ◆ ◆ ◆

Sávtartó Asszisztens ◆ ◆ ◆

Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer ◆ ◆ ◆

Útpályaelhagyásra Figyelmeztető Rendszer ◆ ◆ ◆

Állítható Sebességhatároló ◆ ◆ ◆

Forgalmi dugó asszisztens ◆ ◆ ◆

Közúti Jelzőtáblákat Felismerő Rendszer ◆ ◆ ◆

Alacsonysebességű Követő Rendszer ◆ ◆ ◆

Holttérfi gyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel ◆ ◆ –

Lopásvédelem

Indításgátló rendszer ◆ ◆ ◆

Riasztó ◆ ◆ ◆

Távirányítós központi zár 2 darab indítókulccsal ◆ ◆ ◆

Intelligens, kulcs nélküli nyitás és indítás ◆ ◆ ◆

Csomagtér-takaró ◆ ◆ ◆

Utastér

Szövet/szintetikus bőr kárpitozás ◆ – –

Velúr/szövet/szintetikus bőr kárpitozás – ◆ –

Vízlepergető szövet/szintetikus bőr kárpitozás – – ◆

Puha, szintetikus bőr belső panelek ◆ ◆ ◆

Bőrbevonatú kormánykerék ◆ – ◆

Bőrbevonatú, 3-ágú kormánykerék – ◆ –

Bőrbevonatú váltógomb ◆ ◆ ◆

Sport pedálok – ◆ –

◆ alapfelszereltség     –  nem rendelhető

† Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok az EU által felügyelt laboratóriumi tesztekből származnak, összehasonlítási célból közöljük őket, és előfordulhat,
hogy nem felelnek meg a valós közúti körülményeknek. A Honda Jazz üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását az EU 2017/1151 számú rendeletének
megfelelően az új WLTP-szabvány szerint végeztük. A WLTP adatok közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez. 
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Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Advance Sport
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Crosstar Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata
Funkció és technológia

ECON mód ◆ ◆ ◆

3 vezetési mód (Econ/Sport/Normal) – ◆ –

Agilis Vezetést Támogató Rendszer ◆ ◆ ◆

Hegymenet Elindulást Segítő Rendszer ◆ ◆ ◆

Elektronikus, változó áttételű szervokormány ◆ ◆ ◆

Elektromos rögzítőfék elindulássegítő funkcióval ◆ ◆ ◆

Regeneratív fék/Lassításvezérlés (kormánykapcsolókkal) – ◆ –

Alapjárati leállítás (Start/Stop funkció) ◆ ◆ ◆

Multi Info Display ◆ ◆ ◆

Komfort és kényelem

Adaptív Sebességrögzítő ◆ ◆ ◆

Klímaberendezés ◆ ◆ ◆

Automata vezérlésű ablaktörlők ◆ ◆ ◆

Csomagrögzítő horog ◆ ◆ ◆

Tolatókamera ◆ ◆ ◆

Parkolást segítő szenzorok (elöl és hátul) ◆ ◆ ◆

Elektromos ablakmozgatás ◆ ◆ ◆

Távirányítással működtethető ablakok ◆ ◆ ◆

Négy irányban állítható kormányoszlop ◆ ◆ ◆

Külsö tükrök - elektromosan állítható és fűthető ◆ ◆ ◆

Külsö tükrök - elektromosan behajtható ◆ ◆ ◆

Külső tükrök - távirányítással működtethető ◆ ◆ ◆

Piperetükör a napellenzőkben ◆ ◆ ◆

12 V-os aljzat elöl ◆ ◆ ◆

Manuálisan állítható magasságú vezetőülés ◆ ◆ ◆

Vezető- és utasoldali első könyöktámasz ◆ ◆ ◆

Zseb az első ülések hátoldalán ◆ ◆ ◆

Fűthető első ülések ◆ ◆ ◆

Fűthető kormánykerék ◆ ◆ ◆

Magic Seats ülésrendszer ◆ ◆ ◆

Belső világítás

Térképolvasó lámpa (elöl) ◆ ◆ ◆

Belsőtér-világítás ◆ ◆ ◆

Piperetükör világítás ◆ ◆ ◆

Csomagtér-világítás ◆ ◆ ◆

Audiorendszer és kommunikáció

Honda CONNECT GARMIN navigációs rendszerrel
(9""-os érintőképernyő, AM-, FM-, DAB-rádió, Apple CarPlay®, 
Android Auto™)Δ

◆ ◆ ◆

USB-csatlakozó elöl (2 db) ◆ ◆ ◆

USB-csatlakozó hátul (2 db) ◆ ◆ ◆

Hangszórók - 4 db ◆ ◆ ◆

Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival ◆ ◆ ◆

Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító ◆ ◆ ◆

Vezeték nélküli Apple CarPlay ◆ ◆ ◆
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Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Advance Sport
1.5 i-MMD

Hybrid Automata

Crosstar Advance
1.5 i-MMD

Hybrid Automata
Külső megjelenés

Cápauszony jellegű antenna ◆ ◆ ◆

Karosszéria színével megegyező külső kilincs fényezés ◆ ◆ –

Fekete külső kilincs fényezés – – ◆

Karosszéria színével megegyező külső tükör borítás ◆ – –

Fekete külső tükör borítás – ◆ ◆

Sport hűtőrács ◆ ◆ –

Egyedi Advance megjelenés
(karosszéria színével egyező lökhárító dekoráció)

◆ – –

Egyedi Advance Sport megjelenés
(fényes fekete lökhárító dekoráció)

– ◆ –

Egyedi Crosstar megjelenés  (ezüst színű lökhárító dekoráció, 
ködlámpa keret és oldalsó díszítés)

– – ◆

Spoiler – ◆ –

Tetősínek – – ◆

Sötétített ablakok hátul körben ◆ ◆ ◆

e:HEV embléma ◆ ◆ ◆

Külső világítás

LED fényszórók ◆ ◆ ◆

Automatikus fényszórók ◆ ◆ ◆

Manuális fényszóró beállítás ◆ ◆ ◆

Automatikus fényszóró le- és felkapcsolás
(kísérő- és üdvözlőfény)

◆ ◆ ◆

Automatikus Távolsági Fényszórók ◆ ◆ ◆

LED első ködlámpák – – ◆

LED nappali menetfény ◆ ◆ ◆

LED hátsó lámpák ◆ ◆ ◆

Kerekek

16"-os könnyűfém kerekek ◆ – –

16"-os, egyedi könnyűfém kerekek – ◆ –

16"-os könnyűfém kerekek, kerék kupak 3D króm H – – ◆

185/55 R16 87H abroncsok ◆ ◆ –

185/60 R16 86H abroncsok – – ◆

Abroncsjavító készlet ◆ ◆ ◆

◆ alapfelszereltség     –  nem rendelhető

Δ Az Apple CarPlay® használatához iPhone 5 vagy újabb iPhone készülék és iOS 8.4 vagy frissebb iOS operációs rendszer szükségeltetik. Az Apple CarPlay működése változhat, 
bizonyos szolgáltatásai pedig nem minden térségben érhetők el. Az Android Auto™ használatához, kérjük, töltse le az Android Auto™ alkalmazást a Google Play™ webáruházból! 
Az Android Auto™ rendszer csak az Android 5.0 (Lollipop), valamint az annál újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Az Android Auto™ elérhetősége változhat, bizonyos 
funkcióinak működését pedig befolyásolhatják a földrajzi viszonyok. Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és egyéb országokban regisztrált védjegye. 
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HONDA 
PREMIUM
QUALITY
ÉV8

Honda Premium 
Quality
8 ÉV GONDTALAN AUTÓZÁS 
A HONDA TÖBBET NYÚJT A GARANCIA TERÉN 

Egy Hondával mindig jó úton lenni. Dinamikus, kényelmes és biztonságos. Annak érdekében,  
hogy ez sokáig így maradjon, összeállítottuk Önnek az egyedülálló Honda Premium Quality csomagot. 
Az alap jótállás egy új Honda esetében 3 év, legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény mellett (kilométer-
korlátozás nélküli jótállás a fényezett felületekre). Ezen kívül az összes modell esetén 5 év jótállás érvényes 
a kipufogórendszer és 10 év jótállás a futómű és hajtás bizonyos elemeinek átrozsdásodására. A karosszériára 
vonatkozóan pedig 12 év átrozsdásodási jótállás érvényes (kilométer-korlátozás nélkül). És ez még csak 
a kezdet. 

A Honda Premium Quality jóvoltából összesen 8 év biztonság előnyeit élvezheti! 

HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAG 

A Honda tökéletesen biztos az általa gyártott járművek minőségében, ezért a 3 év jótállás nekünk nem 
elég. A gyári jótállás lejárta után további 5 évig, illetve legfeljebb 150 000 km futásteljesítményig élvezheti 
a verhetetlen hűségbónusz előnyeit. A Honda Premium Quality csomag keretei között 5 év hűségbónuszt 
biztosítunk Önnek a garanciaidőn felül! 

Minden újonnan vásárolt Hondához felár nélkül jár Premium Quality csomagunk is.

A HONDA PREMIUM QUALITY CSOMAGGAL JOBBAN JÁR 

Még akkor is jól jár a hűségbónusszal, amikor a 8 év lejárta előtt eladja az autóját. Ilyenkor ugyanis 
automatikusan az új tulajdonosra szállnak át az előnyök, ami kiváló alkupozíciót jelent az Ön számára! 

A Honda Premium Quality csomagban foglalt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy rendszeresen 
elvégeztesse járművének karbantartását a gyári előírások szerint, valamelyik hivatalos magyarországi 
Honda szervizben. Ez már csak azért is megéri Önnek, mert itt csak eredeti Honda cserealkatrészekkel látják el 
autóját.

A jótállással és a 8HPQ-val kapcsolatos részleteket és feltételeket megtudhatja  
Honda márkakereskedőjétől vagy a www.honda.hu oldalon! 
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A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó 
mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem 
tekinthető ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és 
garanciális feltételei szerint és értelmében végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is 
eltelhet, ezért előfordulhat, hogy a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott 
szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét. A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító 
márkakereskedőhöz forduljanak, különösen akkor, ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
Roncsautó-ártalmatlanítás
A Honda magyarországi importőre törvényi kötelezettségének teljesítésére a hulladékká vált gépjárművek 369/2014. Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően szerződést 
kötött a CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Társasággal. Ennek értelmében a Honda gépkocsi-tulajdonosok részére azt kínáljuk, hogy a forgalomból kivonni 
szándékozott Honda gépjárművet a Kht. üzemeltetésében lévő országos lefedettségű begyűjtő- és bontóhálózatba ingyenesen leadhatják a feltételek teljesülése esetén.
Az átvétel nem térítésmentes, amennyiben:
– a gépjármű valamely alapvető összetevője (így különösen motor, alváz, karosszéria, váltómű, katalizátor) hiányzik,
– a gépjármű utólag hozzáadott hulladékkal kerül leadásra (Kormányrendelet 4. § (5)).
A Honda hivatalos roncsautó-begyűjtő és -bontó hálózata a CAR-REC Kht. honlapján található (www.carrec.hu), illetve szükség esetén a listát kérje a Márkakereskedés 
autóértékesítő munkatársától. Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra! 

Impresszum | Kiadja: Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 

0
4

/2
3

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu, Kiadás dátuma: 2023. április


