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Aceste specificații nu se aplică oricărui produs care este furnizat sau vândut. Producătorii își rezervă dreptul de a varia aceste specificații,
inclusiv culorile, cu sau fără notificare prealabilă în modul și în momentul în care aceștia consideră necesar. Pot fi efectuate atât modificări
majore cât și modificări minore. Totuși, se depun eforturi pentru a asigura acuratețea detaliilor din prezenta broșură. Această publicație
nu va reprezenta, sub nicio formă, o ofertă a Companiei către orice persoană. Toate vânzările sunt efectuate de Distribuitor sau Dealer,
sunt supuse și sunt în beneficiul Condițiilor Standard de Vânzare și Garanție oferite de Distribuitor sau Dealer, copiilor acestora putând fi
obținute de la aceștia. Acest material publicitar aplică doar prevederile Trade Descriptions Act (1968) din Marea Britanie. Deși se depun
toate eforturile pentru a asigura acuratețea, broșurile sunt pregătite și tipărite cu câteva luni în avans și, prin urmare, nu pot reflecta imediat
modificările specificațiilor sau în unele cazuri izolate, prevederea unei anumite caracteristici. Clienții sunt sfătuiți întotdeauna să discute
detaliile specificațiilor cu Dealerul, în special dacă alegerea modelului depinde de una sau mai multe funcții prezentate aici. Orice indicație a
vitezei maxime și a accelerării nu trebuie interpretată ca o încurajare la depășirea limitelor legale de viteză sau la conducerea autovehiculului
într-o manieră ce nu este sigură și ce depășește abilitățile șoferului.
Honda Trading România, Șoseaua București-Nord, nr. 10, clădirea 021 - GLOBAL CITY BUSINESS PARK, etaj 9
Localitatea Voluntari, Judeţul llfov, 077190; www.hondatrading.ro
Honda achiziționează hârtie în mod responsabil de la producătorii
din UE. Nu aruncați, dați unui prieten sau reciclați.
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Viața este plină de surprize. Cine știe ce vă
așteaptă după următorul viraj?
Poate fi o excursie cu familia, o fugă la surf cu
prietenii sau, pregătiți-vă, o vizită la magazinul
de mobilă pentru un nou membru al familiei.
Și noul model Honda Jazz este plin de surprize.
Desigur, dispune de aceleași Scaune Magice
și de designul compact pe care toată lumea le
cunoaște și le iubește, dar acum este un pic
mai mare și mult mai bun decât înainte, așadar
indiferent de cât de multe bagaje aveți, noul
Jazz este mai mult decât pregătit.

CONDUCEȚI

cu plăcere

03

DESIGN EXTERIOR

INCREDIBIL

de versatil
Noi, la Honda, suntem pasionați de
proiectarea autovehiculelor
ce fac viața mai ușoara – și noul Honda Jazz face
acest lucru. A fost regândită
în totalitate, având acum
o nouă formă curbată
ce emană mai mult stil și
rafinament.
Forma mai înaltă și mai
ușoară nu doar că arată
extraordinar; regândirea
caroseriei ne-a permis să
oferim și mai mult spațiu
într-un habitaclu ce se află
deja pe prima poziție a
clasamentului, oferind un
caracter practic nemaiîntâlnit
în categoria mașinilor de
segment B.
Având la dispoziție un
centru de greutate coborât,
manevrabilitate promptă și
sportivă, cu siguranță vă veți
bucura de fiecare deplasare.
Modelul prezentat este
Jazz 1.3 i-VTEC Elegance
culoare Sunset Orange cu
sistem Honda CONNECT
și dotare opțională sistem
navigație Garmin.
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DESIGN INTERIOR

Stilul modern și sportiv nu este doar pentru expoziție.
Fiecare aspect al caroseriei a fost regândit pentru a îmbunătăți
performanțele aerodinamice.
De la linia înaltă a geamurilor și panourile laterale sculptate
până la designul aerisit al barei de protecție și designul ascuțit
al părții posterioare, fiecare detaliu a fost modelat pentru ca
modelul Jazz să aducă bucurie celor ce îl conduc. Cu grupurile
optice anterioare și posterioare redesenate, cu parbrizul futurist
și de dimensiuni generoase pentru a spori vizibilitatea, noul
Jazz are o prezență cu adevărat dinamică pe carosabil.

Definiția

RAFINAMENTULUI

Modelul prezentat este Jazz 1.3 i-VTEC Elegance culoare
Sunset Orange cu sistem Honda CONNECT și dotare
opțională sistem navigație Garmin.
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DESIGN INTERIOR

Stilul

ÎNCEPE DIN INTERIOR
Luați un loc la volanului noului Jazz și vă veți
simți imediat ca acasă, mâinile dumneavoastră
vor găsi în mod intuitiv comenzile și veți observa
că ecranele au fost proiectate pentru a fi clare și
ușor de citit.
Nu am petrecut timpul doar pentru a crea un
habitaclu ce dispune de stil, materiale premium
și materiale de calitate. Ne-am gândit la detaliile
mici ce transformă șofatul într-o plăcere, spre
exemplu noile comenzi tactile ale sistemului de
aer condiționat.
În ciuda acestui rafinament, am reușit să oferim
caracter practic, design inovativ și spațiu de
depozitare de top, există loc pentru orice element
de care aveți nevoie în timpul deplasărilor. Așadar,
dumneavoastră și pasagerii dumneavoastră
beneficiați de spațiu și confort și vă puteți bucura
de călătorie.

Modelul prezentat este a Jazz 1.3 i-VTEC Elegance culoare Sunset Orange cu sistem Honda CONNECT și dotare
opțională sistem navigație Garmin și scaune încălzite.
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SCAUNE MAGICE

Magic și

PRACTIC

Pe măsură ce viața
dumneavoastră se adaptează,
același lucru se întâmplă și cu
Honda Jazz

Modelul prezentat
este Jazz 1.3 i-VTEC
Elegance culoare
Sunset Orange
cu sistem Honda
CONNECT și dotare
opțională sistem
navigație Garmin.

Scaunele noastre magice și
intuitive vă oferă versatilitate
chiar atunci când aveți nevoie.
De la drum până la magazinul
de mobila, pana la o aventură
mountain bike la sfârșitul
săptămânii, modelul Jazz se
transformă în câțiva pași simpli.
Bancheta posterioară se ridică,
se rabatează și integrează în
podea cu o singură mișcare
simplă, divizarea 60:40 conferă o
multitudine de configurații potrivite
stilului de viață în continuă
schimbare.
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SCAUNE MAGICE

Spațiu

PRACTIC

Autovehiculele de oraș sunt cunoscute pentru
manevrabilitatea și agilitatea lor, dar rareori
pentru calitățile privind caracterul practic.
Cu noua Honda Jazz, dispuneți de ambele
caracteristici. Împreună cu experiența distractivă
și promptă, oferă și spațiu de depozitare generos
cu compartimente de depozitare ascunse și
soluții de depozitare oriunde vă uitați.
Modelul Jazz este, de asemenea, echipat cu
un portbagaj de 884 litri* ce este proiectat în
mod inteligent pentru a se adapta necesităților
dumneavoastră. Atunci când bancheta
posterioară este rabatată se extinde pentru a
putea depozita orice obiect, de la biciclete și plăci
de surf până la un televizor nou sau o măsuță de
cafea.
*Măsurătorile se bazează pe capacitatea portbagajului până la linia geamurilor cu bancheta rabatată.
Modelul prezentat este Jazz 1.3 i-VTEC Elegance culoare Sunset Orange cu sistem Honda CONNECT și dotare opțională sistem navigație Garmin.
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TECHNOLOGIE

În legătură cu
VIAȚA DUMNEAVOASTRĂ

Am dezvoltat tehnologii inovative și inteligente ce
îmbunătățesc fiecare deplasare.
Modelul Jazz incorporează noul sistem infotainment Honda
CONNECT† ce vă menține conectat la toate lucrurile pe care le
iubiți în viață precum muzica și prietenii dumneavoastră.

ECRAN DE ÎNTÂMPINARE PERSONALIZAT†
Personalizaţi sistemul Honda CONNECT prin
setarea fotografiei preferate ca imagine de fundal.
Ecranul poate fi personalizat pentru a se potrivi
stilului dumneavoastră.

SISTEM BLUETOOTH™ HANDS FREE
TELEPHONE∆
Utilizați intuitivul ecranul tactil pentru a accesa
toate contactele din agenda telefonului mobil.

Honda CONNECT oferă o conectivitate excelentă pentru a
fi în permanență conectați atunci când vă aflați pe drum prin
intermediul Wi-Fi tethering* or Mobile Wi-Fi Router. Ecranul
tactil de 7” al sistemului Honda CONNECT poate fi personalizat
cu fotografiile dumneavoastră favorite. De asemenea, este
foarte ușor să selectați pentru deplasarea dumneavoastră o
coloană sonoră prin intermediul radioului Aha™. Puteţi asculta,
pe internet, muzica favorită şi programele radio de pe întreg
mapamondul inclusiv ştiri, ştiri privind vremea, ştiri sportive,
podcasts şi cărţi audio.
Conectivitatea Bluetooth™ vă permite să vă conectaţi cu
telefonul tip smartphone la sistemul Hands Free Telephone
din autovehicul. Mai mult, puteţi naviga pe internet** pe
ecranul tactil. Ultima generație a sistemului de navigaţie prin
satelit Garmin este disponibilă, ca dotare opţională în Honda
CONNECT şi utilizează un meniu simplu pentru a vă oferi în timp
real informaţii privind traficul, avertizări privind limitările de viteză
precum şi acces gratuit timp de 5 ani la actualizările hărților. De
asemenea, Honda CONNECT este MirrorLink™ enabled****.

SISTEM DE NAVIGAȚIE GARMIN†
Garmin PhotoRealTM afişează următoarele
intersecţii prin intermediul unor imagini foto realiste
ale intersecţiilor şi ale ieşirilor cu indicarea benzii
pentru a oferi informaţii foarte clare. Sistemul
include şi rute predictive, informaţii în timp real
pentru evitarea traficului, afişarea limitelor de
viteză, clădirilor 3D, vizualizarea terenului şi multe
altele.

AHA™
Aplicaţia Aha™ vă permite să vă conectaţi la
internet radio, să accesaţi conturile Facebook™ şi
Twitter™ şi să găsiţi hotelurile şi restaurantele din
apropiere.

* Prin utilizarea aplicaţiilor Honda pot exista costuri suplimentare privind utilizarea datelor şi serviciilor de roaming pe Honda CONNECT. ** Funcţia poate fi utilizată doar atunci când
autovehiculul staţionează.
*** această funcţie este disponibilă doar dacă telefonul mobil al utilizatorului este compatibil cu Honda CONNECT MirrorLink. Această tehnologie permite utilizatorului să folosească în
oglindă ecranul telefonului mobil şi să obţină acces la aplicaţiile telefonului mobil.
† Pentru informații privind versiunile pe care aceste funcții sunt disponibile, vă rugăm să consultați specificațiile de la paginile 35-38.
ΔCompatibilitatea HFT poate varia.
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PERFORMANŢE

Puterea de a

Am îmbunătățit fiecare aspect al noului Honda Jazz
pentru a oferi mai mult spațiu, spațiu de depozitare și stil.
Dar nu ne-am oprit aici. Sub capotă veți descoperi un motor
pe benzină complet nou, 1.3L i-VTEC ce dezvoltă o putere
impresionantă de 102CP, oferind cifre la fel de impresionante
în ceea ce privește nivelul noxelor.
Vorbind despre transmisie, am dorit să ne asigurăm că noul
Jazz este potrivit pentru dumneavoastră. Pe lângă noua cutie
de viteze manuală în 6 trepte, există și varianta cu transmisie
automate Continously Variable Transmission (CVT). Inovativa
tehnologie CVT se acomodează stilului dumneavoastră
de condus, schimbând, fără să vă dați seama, raportul de
schimbare a treptelor pentru a dezvolta puterea optimă
pentru viteza aleasă. Nu îmbunătățește doar consumul de
combustibil, ci îmbunătățește și plăcerea de a conduce.
Ambele transmisii dezvoltă performanțe și economie
excepționale, dar cu ajutorul sistemului Idle Stop puteți
economisi și mai mult combustibil. Atunci când staționați,
spre exemplu la semafor, sistemul Idle Stop oprește motorul,
repornindu-l automat atunci când accelerați. Poate părea o
diferență mică, dar, în timp, veți observa, cu siguranță, o mare
diferență.

DEZVOLTA

CVT

Idle Stop Button
Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.

Liniștea
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SIGURANȚĂ

SUPREMĂ

Noi, la Honda, ne luăm angajamentul de a menține
în siguranță participanții la trafic.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM*
Sistemul Traffic Sign Recognition identifică semnele
rutiere la o distanţă de
maxim 100m şi afişează
informaţia pe ecranul i-MID
imediat ce este depăşit
semnul de circulație. Două
semne rutiere pot fi afişate
în acelaşi timp.

Considerăm că cea mai bună modalitate de a evita
coliziunile este să fiți cu un pas înainte, motiv pentru
care vă oferim tehnologiile noastre Advanced Driver
Assistance. Acestea ajută șoferul acționând ca senzori
suplimentari, avertizând și reacționând atunci când este
necesar.
Spre exemplu, sistemul City-Brake Active, dotare
standard pe toate versiunile, monitorizează traficul din
fața autovehiculului și avertizează o posibilă coliziune
frontală. Acest lucru oferă șoferului timpul necesar
pentru a acționa, și chiar aplică frânarea de urgență
pentru a reduce pe cât posibil viteza în cazul în care
șoferul nu întreprinde nicio acțiune.
Sistemul nostru Lane Departure Warning* vă avertizează
dacă autovehiculul dumneavoastră Jazz deviază de
pe banda de circulație fără a semnaliza, iar inteligentul
sistem Forward Collision Warning* monitorizează zona
din jurul autovehiculului pentru a vă ajuta să evitați
coliziunile și să mențineți persoanele în siguranță.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM

(sistem recunoaştere semne rutiere)

LANE DEPARTURE WARNING*

(avertizare depăşire bandă de circulaţie)

Atunci când liniile de delimitare ale benzii de circulaţie
sunt detectate şi autovehiculul deviază de la banda de
circulaţie fără a semnaliza, sistemul Lane Departure
Warning vă avertizează prin intermediul alertelor sonore
şi vizuale

1: Atunci când vă deplasaţi în centre urbane cu viteza
cuprinsă între 5-32 km/h, pentru a vă oferi şansa de a
evita coliziunile, acest sistem monitorizează distanţa
dintre autovehiculul dumneavoastră şi cel din faţă.

2: Dacă continuaţi să vă apropiaţi de un autovehicul
detectat, modelul Jazz vă avertizează sonor şi vizual pe
ecranul i-MID.

LIMITATOR DE VITEZĂ INTELIGENT*
Setează în mod automat limita de viteză pe care
sistemul de recunoaștere a semnelor de circulație o
detectează.

FORWARD COLLISION WARNING*

Atunci când limitatorul inteligent de viteză este activat,
autovehiculul se va conduce normal dar nu va depăși
limita de viteză existentă decât dacă sistemul este
anulat de către șofer.

În cazul în care camera detectează un autovehicul
în faţă, sistemul avertizează producerea unei
posibile coliziuni frontale, oferind şoferului timp
suficient pentru a acţiona.

(avertizare coliziune frontală)

HIGHBEAM SUPPORT SYSTEM*

(gestionare automată comutare între luminile de drum și cele de întâlnire)

Acest sistem evaluează condiţiile de deplasare din jurul
dumneavoastră şi comută automat între luminile de drum
şi luminile de întâlnire.
* Disponibil doar pe versiunile Elegance și Comfort. Pentru informații
privind versiunile pe care aceste funcții sunt disponibile, vă rugăm să
consultați specificațiile de la paginile 35-38.

3: Dacă încă nu reacţionaţi şi coliziunea este iminentă,
sistemul City-Brake Active poate aplica în mod automat
frânarea de urgenţă pentru a reduce viteza pe cât
posibil. În situaţii bune de trafic, poate chiar evita
coliziunea.
Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.
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SIGURANȚĂ

PROIECTAT

pentru siguranța
dumneavoastră

VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA - controlul tracțiunii și stabilității)
Monitorizează în mod independent cele patru roți
și calculează necesarul exact de forță de frânare
pentru a recăpăta controlul în cazul pierderii tracțiunii.
În condiții de aderență redusă, gestionează cuplul
motor și frânarea fiecărei roți, reducând viteza până
la punctul în care deplasarea este sigură și constantă

AIRBAGURI SRS ȘOFER ȘI PASAGER
Pentru a oferi un nivel maxim de protecție,
airbagurile frontale dispun de un dispozitiv
de umflare în două etape astfel încât durata
și forța de umflare pot varia în funcție de
severitatea impactului. Airbagurile laterale tip
cortină protejează șoferul și pasagerii anteriori
și posteriori în cazul unei coliziuni laterale,
conlucrând cu centurile de siguranță cu prindere
în 3 puncte.

HILL START ASSIST (HSA - asistență la pornirea din rampă)
Sistemul Hill Start Assist previne deplasarea
autovehiculului atunci când pornirea se face de
pe o suprafață înclinată. Utilizând un senzor de
înclinare se controlează presiunea de frânare,
menținând astfel autovehiculul staționar timp de
1½ secunde după eliberarea pedalei de frână.

BRAKE ASSIST
Sistemul Brake Assist ajută autovehiculul să se
oprească mai repede în timpul frânării de urgență.

Un element cheie al designului
modelului Jazz este siguranța
pasagerilor și a participanților la
trafic.
Siguranța pasagerilor
dumneavoastră, a celorlalți
participanți la trafic și a pietonilor a
fost întotdeauna una dintre cerințele
fundamentale de design. Iată de
ce am echipat noul model Jazz
cu o serie de tehnologii avansate,
majoritatea dintre acestea fiind
dotare standard în cadrul gamei.
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MODELUL DUMNEAVOASTRĂ JAZZ

MODELUL
DUMNEAVOASTRĂ

Jazz

Noi l-am creat pentru dumneavoastră, acum îl personalizați.
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MODEL LINE-UP

elegance

JAZZ

Volan îmbracat în piele

Aer condiţionat automat

Geamuri fumurii spate

Vă oferă un sentiment de rafinament.

Selectaţi temperatura
dorită pentru a vă asigura o
atmosferă plăcută tot timpul.

Geamurile fumurii spate crează
un spaţiu privat și reduce accesul
razelor solare în partea din spate.

1.3 i-VTEC
Transmisie manuală în 6 trepte de viteză
Continuously Variable Transmission (CVT)
Jante aliaj 16”
Airbag șofer și pasager cu contact de dezactivare
SRS
Tetiere anterioare active
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem Electronic Brakeforce Distribution (EBD distribuția electronică a forței de frânare)
Sistem Brake Assist (asistență la frânarea de
urgență)
Sistem Vehicle Stability Assist (controlul tracțiunii
și stabilității)
Puncte de fixare ISO Fix
Emergency Stop Signal (sistem atenționare oprire
de urgență)
Deflation Warning System (DWS)
City-Brake Active System (CTBA)
Sistem Forward Collision Warning (FCW avertizare coliziune frontală)
Sistem Traffic Sign Recognition (TSR - sistem
recunoaştere semne rutiere)
Intelligent Speed Assist (ISA)
Sistem Lane Departure Warning (LDW - avertizare
depăşire bandă de circulaţie)
Sistem de blocare motor – Immobilizer
Sistem de alarmă
Smart Entry & Start
Tapițerie din material textil
Volan și schimbător îmbrăcat în piele
Multi Info Display (MID)
Shift Indicator Light (SIL - indicator schimbare
trepte de viteză)
Electronic Power Steering (EPS - servodirecție
electrică)
Sistem Hill Start Assist (asistență la pornirea din
rampă)
Idle Stop
Padele schimbare trepte viteză (doar CVT)
Sistem de climatizare cu acționare automată
Sistem Cruise Control cu limitator de viteză
Ștergătoare cu senzor de ploaie
Faruri cu aprindere automată
Senzori de parcare (2 anteriori și 4 posteriori)
Cameră pentru deplasarea în marșarier
Geamuri acționate electric (anterioare și

posterioare)
Volan reglabil pe înălțime și adâncime
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric și
cu încălzire
Oglinzi retrovizoare rabatabile electric
Banchetă posterioară cu înclinare
Scaune magice
Honda CONNECT ecran tactil 7”: AM/FM/DAB tuner,
internet radio, Aplicație Aha™ integrată*, navigare
pe internet*
2 porturi USB / Port HDMI
6 difuzoare
Sistem BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT)
Lunetă cu tentă fumurie
Faruri cu halogen
Sistem Highbeam Support System (HSS -

gestionare automată comutare între luminile de drum și
cele de întâlnire)
Proiectoare ceață
Lumini de zi cu LED
Timer aprindere/stingere faruri
Opțional:
Honda CONNECT cu sistem navigație Garmin & CD player
Scaune față încălzite
Antenă aerodinamică
CAMERA VIDEO PENTRU MERS
INAPOI

Honda CONNECT cu
navigaţie
Sistem inuitiv de inforainment cu
touchscreen cu sistem de navigaţie
prin satelit te va duce din punctul A
în punctul B.

Jante din aliaz de 16”
Jantele de aliaj de 16” îi oferă
noului Jazz un aer distinct și
sportiv.

Sistem Smart Entry
& Start
Sistem Smart Entry & Start vă
permite să încuiaţi, descuiaţi
și porniţi mașina fără a scoate
cheia din buzunar.

* Conectivitatea pentru aplicaţia AhaTM (inclusiv internet radio) şi pentru navigarea pe internet este făcută prin Wifi tethering sau Mobile Wifi Router. Prin utilizarea aplicaţiilor Honda pot exista costuri
suplimentare privind utilizarea datelor şi serviciilor de roaming pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificaţi abonamentul dumneavoastră de telefonie mobilă. Funcţia de navigare pe internet poate fi utilizată
doar atunci când autovehiculul staţionează.
Note: Funcția Honda CONNECT este activată MirrorLink (această funcţie este disponibilă doar dacă telefonul mobil al utilizatorului este compatibil cu Honda CONNECT MirrorLink).
Pentru specificații complete privind această versiune, vă rugăm să consultați paginile 35-38.
Modelul prezentat în imagine este Jazz 1.3 i-VTEC Elegance culoarea Sunset Orange cu Honda CONNECT și sistem de navigaţie Garmin.
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MODEL LINE-UP

confort

JAZZ

1.3 i-VTEC
Transmisie manuală în 6 trepte de viteză
Continuously Variable Transmission (CVT)
Jante aliaj 15”
Airbag șofer și pasager cu contact de dezactivare
SRS
Tetiere anterioare active
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem Electronic Brakeforce Distribution (EBD distribuția electronică a forței de frânare)
Sistem Brake Assist (asistență la frânarea de
urgență)
Sistem Vehicle Stability Assist (controlul tracțiunii
și stabilității)
Puncte de fixare ISO Fix
Emergency Stop Signal (sistem atenționare oprire
de urgență)
Deflation Warning System (DWS)
City-Brake Active System (CTBA)
Sistem Forward Collision Warning (FCW avertizare coliziune frontală)
Sistem Traffic Sign Recognition (TSR - sistem
recunoaştere semne rutiere)
Intelligent Speed Assist (ISA)
Sistem Lane Departure Warning (LDW avertizare depăşire bandă de circulaţie)
Sistem de blocare motor – Immobilizer
Capac mobil portbagaj
Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag
Tapițerie din material textil
Multi Info Display (MID)
Shift Indicator Light (SIL - indicator schimbare
trepte de viteză)
Electronic Power Steering (EPS - servodirecție
electrică)
Sistem Hill Start Assist (asistență la pornirea din
rampă)
Idle Stop (Doar transmisie manuală)
Padele schimbare trepte viteză (doar CVT)
Aer condiționat cu acționare manuală
Sistem Cruise Control cu limitator de viteză
Senzori de parcare (2 anteriori și 4 posteriori)
Geamuri acționate electric (anterioare și
posterioare)
Volan reglabil pe înălțime și adâncime
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric

și cu încălzire
Banchetă posterioară cu înclinare
Scaune magice
Honda CONNECT ecran tactil 7” cu: AM/FM/DAB
tuner, internet radio, aplicație Aha™ integrată* și
navigare pe internet*
2 porturi USB / Port HDMI
4 difuzoare
Sistem BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT)
Faruri cu halogen
Sistem Highbeam Support System (HSS gestionare automată comutare între luminile de
drum și cele de întâlnire)
Lumini de zi cu LED
Lampă suplimentară stop frână cu LED
Timer aprindere/stingere faruri

Sistem Cruise Control
cu limitator de viteză

Comenzi audio pe
volan

Sistemul vă permite
să menţineţi o viteză
constantă reducând stresul
și oboseala pe distanţe
lungi.

Permite șoferului să
acceseze computerul
de bord și sistemul
audio fără a lua
privirea de la drum.

Senzori de parcare
Senzorii de parcare anteriori și
posteriori vă ajută să parcaţi în
spaţiile mai strâmpte. Un sunet
intermitent devine din ce în ce
mai insistent pe măsură ce vă
apropiaţi de un obiect.

Opțional:
Honda CONNECT cu sistem navigație Garmin & CD
player
Scaune cu încălzire
Antenă aerodinamică

BLUETOOTH™ HANDS FREE
TELEPHONE∆

*Conectivitatea pentru aplicaţia AhaTM (inclusiv internet radio) şi pentru navigarea pe internet este făcută prin Wifi tethering sau Mobile Wifi Router. Prin utilizarea aplicaţiilor Honda pot exista costuri suplimentare
privind utilizarea datelor şi serviciilor de roaming pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificaţi abonamentul dumneavoastră de telefonie mobilă. Funcţia de navigare pe internet poate fi utilizată doar atunci
când autovehiculul staţionează.
Note: Funcția Honda CONNECT este activată MirrorLink (această funcţie este disponibilă doar dacă telefonul mobil al utilizatorului este compatibil cu Honda CONNECT MirrorLink).
Pentru specificații complete privind această versiune, vă rugăm să consultați paginile 35-38.

High Beam
Support System
În funcţie de condiţiile
de drum gestionează
automat comutarea între
luminile de drum și cele
de întâlnire.

Oglinzi reglabile și
încălzite electric
Sunt ușor de reglat pentru
un unghi perfect și ușor de
curăţat în dimineţile reci.

Modelul prezentat în imagine este Jazz 1.3 i-VTEC Confort culoarea Brilliant Sporty Blue Metallic
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MODEL LINE-UP

JAZZ

trend

Ștergătoare cu senzor de
ploaie
Ștergătoare se activează automat
atunci când senzorul de ploaie
detectează umezeală pe parbriz și
își reglează automat viteza în funcţie
de nevoi.

1.3 i-VTEC
Transmisie manuală în 6 trepte de viteză
Continuously Variable Transmission (CVT)
Jante oțel15”
Airbag șofer și pasager cu contact de dezactivare
SRS
Tetiere anterioare active
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem Electronic Brakeforce Distribution (EBD distribuția electronică a forței de frânare)
Sistem Brake Assist (asistență la frânarea de
urgență)
Sistem Vehicle Stability Assist (controlul tracțiunii
și stabilității)
Sistem Hill Start Assist (asistență la pornirea din
rampă)
Puncte de fixare ISO Fix
Emergency Stop Signal (sistem atenționare oprire
de urgență)
Deflation Warning System (DWS)
City-Brake Active System (CTBA)
Sistem de blocare motor – Immobilizer
Capac mobil portbagaj
Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag
Tapițerie din material textil
Multi Info Display (MID)
Shift Indicator Light (SIL - indicator schimbare
trepte de viteză)
Electronic Power Steering (EPS - servodirecție
electrică)
Sistem Hill Start Assist (asistență la pornirea din
rampă)
Idle Stop (Doar transmisie manuală)
Padele schimbare trepte viteză (doar CVT)
Aer condiționat cu acționare manuală
Sistem Cruise Control cu limitator de viteză
Geamuri acționate electric (anterioare și
posterioare)
Volan reglabil pe înălțime și adâncime
Oglinzi retrovizoare cu reglare electrică
Banchetă posterioară cu înclinare
Scaune magice
1CD Tuner
Port Aux
USB Jack (Compatibil iPod)

4 Difuzoare
Comenzi audio pe volan
Sistem Bluetooth TM Hands Free Telephone (HFT)

Radio CD cu MP3 și compatibilitate
USB/AUX
Integrează player-ul dumneavoastră
digital cu Radio CD-ul compatibil MP3.

Sistem Lane Departure Warning (LDW - avertizare
depăşire bandă de circulaţie)

Opțional:
Scaune cu încălzire
Sistem Highbeam Support System (HSS gestionare automată comutare între luminile de
drum și cele de întâlnire)
Pachet sisteme Advanced Driver Assistance, ce
include:
Sistem Forward Collision Warning (FCW - avertizare
coliziune frontală)
Sistem Traffic Sign Recognition (TSR - sistem
recunoaştere semne rutiere)
Intelligent Speed Assist (ISA)

CRUISE CONTROL

Faruri cu senzor de lumină

City-Brake Active System

Farurile se aprind automat
atunci când senzorul de
lumină detectează o diminuare
semnificativă a luminii.

Operează atunci când vă deplasaţi în
centre urbane cu viteza cuprinsă între
5-32 km/h pentru a preveni accidentele.

Pentru specificații complete privind această versiune, vă rugăm să consultați paginile 35-38.
Modelul prezentat în imagine este Jazz 1.3 i-VTEC Trend culoarea White Orchid Pearl.
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TAPIŢERIA

dumneavoastră

CULORI ȘI TAPIȚERIE

Fie că vă alegeţi tapiţeria textilă cu textura
simplă sau pe cea cu tapiţerie dinamică, Jazz-ul
dumneavoastră va arata bine și se va simţi bine.

Tapiţerie din material textil
cu textura simplă disponibilă
pe modelul Elegance

Culoarea

DUMNEAVOASTRĂ

Tapiţerie din material textil cu textură
dinamică disponibilă pe modelele
Confort și Trend

Modelul Jazz este extrem de flexibil, așa că nu este nicio surpriză că există o multitudine de culori
din care să alegeți. Care dintre acestea se potrivesc personalității dumneavoastră?

White Orchid Pearl

Sunset Orange

Brilliant Sporty Blue Metallic

Alabaster Silver Metallic

Tinted Silver Metallic

Crystal Black Pearl

Milano Red

Attract Yellow

Modelul prezentat este Jazz 1.3 i-VTEC Elegance culoare Sunset Orange cu
sistem Honda CONNECT și dotare opțională sistem navigație Garmin.
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DOTĂRI OPȚIONALE

VIAȚA ESTE PLINĂ DE

opțiuni

PACHET SPORT
Pachetul Sport va scoate în evidență
stilul sportiv natural al autovehiculului
dumneavoastră. Prin adăugarea acestor
accesorii strălucitoare de culoare neagră
și în culoarea caroseriei, autovehiculul va
da impresia să este mai aproape de șofer,
conferind un aspect mult mai energizant.

PACHET DESIGN
Acest pachet stilizat va rafina aspectul
autovehiculului dumneavoastră Jazz. Scoate
în evidență eleganța autovehiculului prin
adăugarea acestor accesorii metalice argintii.

Pachetul conține:
Ornament frontal, două bandouri laterale,
ornament posterior și spoiler hayon.

Imaginile includ jante aliaj 15” Nucleus.

Pachetul conține:
Grilă frontală, ornament posterior hayon și
carcase oglinzi retrovizoare.

PACHET CONVENIENCE
Pachetul Convenience este un pachet de accesorii stilizate
proiectate pentru a proteja autovehiculul dumneavoastră
împotriva zgârieturilor, noroiului și a nisipului.
Pachetul conține:
Bandouri laterale, apărători de noroi anterioare și
posterioare și ornamente prag.
Imaginile includ jante aliaj 15” Nucleus.

Imaginile includ jante aliaj 15” Stardust

Personalizați-vă autovehiculul Jazz cu accesorii originale, există o
varietate de pachete din care puteți alege. Acestea nu doar că au fost
proiectate și produse la standardele noastre, dar fiecare accesoriu este
proiectat în mod special pentru a intensifica aspectul și pentru a se
potrivi perfect cu autovehiculul dumneavoastră Jazz.

PACHET CARGO
Dacă trebuie să transportați
în mod frecvent bagaje sau
echipamente pentru muncă sau
pentru timpul liber, puteți opta
pentru pachetul Cargo. Acest
pachet oferă o combinație unică
de soluții de depozitare.
Pachetul conține:
Tavă portbagaj cu despărțitoare
și spațiu suplimentar de
depozitare.

PACHET ILLUMINATION
Pachetul Illumination reprezintă
o combinație a diferitelor
tipuri de lumină ce oferă o
atmosferă ambientală în interiorul
autovehiculului și ajută vizibilitatea
exteriorului autovehiculului.
Pachetul conține: Lumină
ambientală anterioară de culoare
albastră, ornamente iluminate în
praguri.
Pentru a descoperi toate accesoriile disponibile accesează aplicaţia de pe iTunes™ si Google Play™ ➞
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DOTĂRI OPȚIONALE

CÂRLIG REMORCARE DETAŞABIL
Cu cârligul de remorcare detașabil nu
trebuie să mai compromiteți aspectul
autovehiculului dumneavoastră
dacă intenționați să tractați o rulotă.
La Honda, cârligele de remorcare
originale sunt proiectate pentru a oferi
manevrabilitate facilă, compatibilitate
totală și integrare cu sistemele
electrice și de siguranță Honda. Acum
puteți tracta remorca cu o capacitate
maximă de tractare de 1.000 kg și
cu o masă verticală de 95 kg. Este
disponibil și un cârlig de remorcare fix.

JANTE ALIAJ
1. Aliaj 15” Stardust
2. Aliaj 15” Nucleus

1.

2.

HONDA 3D SOUND
Sunet Honda 3D „Muzica nu a sunat niciodată atât de
real”
Toţi ne dorim ca sistemele audio ale autovehiculelor să
reproducă fidel muzica artiştilor preferaţi. Prin adăugarea
unei unităţi compacte DSP (digital signal processing) la
sistemul existent Honda, puteţi îmbunătăţi experienţa
până la senzaţia oferită de o sală de concerte.

SUPORT TABLETĂ
Pentru ca pasagerii dumneavoastră să nu se
plictisească, puteți adăuga suportul pentru tabletă.
Pozițiile diverse ale suportului oferă spațiu confortabil
pentru a viziona un film, pentru a citi e-mailuri sau
pentru jocuri. Plăcerea nu se termină niciodată
deoarece tableta se poate încărca la priza de 12V,
dacă este necesar.

SPOILER HAYON
Dacă doriți un aspect sofisticat, acest
spoiler în culoarea caroseriei, original
Honda, este exact ceea ce căutați.
Este complet integrat în caroseria
autovehiculului dumneavoastră.

GRILĂ FRONTALĂ
Grila frontală metalică, argintie, adaugă un plus de aspect,
astfel încât autovehiculul iese în evidență în mulțime.

TAVĂ PORTBAGAJ CU ELEMENTE DESPĂRȚITOARE
Creată perfect după forma portbagajului, tava de portbagaj
impermeabilă cu margini ridicate va proteja portbagajul împotriva
murdăriei și zgârieturilor. Este antiderapantă, dispune de logoul
Jazz și de elemente despărțitoare.

PEDALIER SPORT
Oferind un aspect sportiv, pedalierul
sport din aluminiu oferă, de asemenea,
și aderență suplimentară. Imaginea
include covorașe Elegance.
BANDOURI LATERALE
Acest accesoriu protejează caroseria autovehiculului
dumneavoastră împotriva zgârieturilor. Este disponibil
în culoarea caroseriei sau negru.

SPAȚIU DE DEPOZITARE SUPLIMENTAR
Acest spațiu de depozitare oferă spațiu suplimentar de depozitare
în portbagajul autovehiculului dumneavoastră și vă permite să vă
depozitați încălțămintea sau o umbrelă. Capacitatea este de 1 kg.

Pentru a descoperi toate accesoriile disponibile accesează aplicaţia de pe iTunes™ si Google Play™ ➞
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SPECIFICAȚII

specificaţii
JAZZ

MOTOR ȘI TRANSMISIE
Tip Motor
Capacitate cilindrică (cc)
Combustibil
Transmisie
Putere maximă (CP/RPM)
Cuplu maxim (Nm/RPM)
Acceleraţie 0 à 100 km/h (secunde)
Viteza maximă (Km/ h)
CONSUM ȘI EMISII
Urban (l/100km)
Extra Urban (l/100km)
Combinat (l/100km)
CO2 (g/km)
MASE ȘI DIMENSIUNI
Lungime (mm)
Lăţime (mm)
Înălţime (mm)
Ampatament (mm)
Ecartament fata (mm)
Ecartament spate (mm)
Garda la sol - cu șofer (mm)
Capacitate portbagaj (litri, metoda VDA)
Capacitate rezervor (litri)
Masă proprie (kg)
Masă maximă autorizată (kg)
Masă maximă tractabilă cu sistem de frânare (kg)
Masă maximă tractabilă fără sistem de frânare (kg)
Masă maximă suport bagaje plafon (kg)

Elegance

Confort

Trend

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3 i-VTEC (DOHC)
1318
Benzina
9 MT / CVT
102/6000
123/5000
11.4 / 12.3
190 / 182

1.3 i-VTEC (DOHC)
1318
Benzina
9 MT / CVT
102/6000
123/5000
11.3 / 12.1
190 / 182

1.3 i-VTEC (DOHC)
1318
Benzina
9 MT / CVT
102/6000
123/5000
11.2 / 12.0
190 / 182

6.2 / 5.5
4.5
5.1 / 4.9
120 / 114

6.1 / 5.4
4.3 / 4.4
5.0 / 4.8
116 / 111

6.1 / 5.3
4.3 / 4.1
5.0 . 4.6
116 / 106

3995
1694
1525
2530
1477
1466
110
354
40
1066-1113 / 1098-1132
1605
1000
450
35

Consum. Testele sunt construite pentru a oferi un indicator asupra condiţiilor normale de condus.
* Masele maxime de tractare sunt bazate pe un unghi de înclinare de 12% și sunt testate în cocncordanţă cu
normele UE.

†

3995
1694
1525
2530
1483
1472
110
354
40
1066-1113 / 1098-1132
1605
1000
450
35

3995
1694
1525
2530
1483
1472
110
354
40
1066-1113 / 1092-1107
1605
1000
450
35

Legendă    • Standard

Opțional – Indisponibil

SIGURANŢĂ ȘI SECURITATE
Airbag șofer SRS
Airbag pasager cu contact de dezactivare SRS
Airbag-uri laterale (Faţă)
Airbag-uri laterale tip cortină (Faţă/ Spate)
Tetiere active (Faţă)
Discuri de frana fata ventilate - 14"
Discuri de frână spate - 13"
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem de distribuţie a forţei de frânare (EBD)
Asistenţă la frânarea de urgenţă (BA)
Controlul tractiunii și stabilităţii (VSA)
Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
Centuri de siguranţă faţă cu sistem de retractare (ELR)
Centuri de siguranţă spate cu sistem de retractare (ELR)
Sistem ISO Fix
Sistem de avertizare luminoasă la frânarea de urgenţă
Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)
Sistem activ de frânare în oraș (CTBA)
Sistem de avertizare a coloziunilor frontale (FCW)
Sistem de recunoaștere a semnelor de circulaţie (TSR)
Intelligent Speed Limiter
Sistem de avertizare părăsire banda de circulaţie (LDW)
Sistem blocare pornire motor - Immobilizer
Sistem de alarmă
Protecţie portbagaj
Inchidere centralizată cu 2 chei tip briceag
Sistem Smart Entry & Start
CONFORT ȘI UTILITATE
Display multi-informaţii (i-MID)
Indicator schimbare treaptă de viteză (SIL)
Sistem de servodirecţie electric adaptiv în funcţie de viteză (EPS)
Sistem de oprire a motorului la semafor (Idle Stop)
Padele schimbare treaptă de viteză pe volan
Sistem de climatizare manual
Sistem de climatizare automat
Control automat al vitezei de croazieră cu limitator de viteză
Senzor ploaie
Ștergător lunetă
Senzor lumină

Elegance

Confort

Trend

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT
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Legendă    • Standard

Opțional – Indisponibil
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SPECIFICAȚII
Confort

Trend

Elegance

Confort

Trend

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT

1.3
Man/CVT




















-

EXTERIOR
Antenă radio
Antenă radio aerodinamică
Geamuri spate fumurii
Faruri cu Halogen
Sistem de asistare pentru fază lungă - Highbeam Support System (HSS)
Proiectoare de ceaţă
Lumini de zi cu LED
Stop frână montat superior cu LED















-

-







Timer cu funcţie Coming Home/Leaving Home







-

-









-

-







-

-

-
















-

-

-

-
















-

-



Honda CONNECT





-

Honda CONNECT Navi si CD player





-

Port USB / Aux (Compatibil iPod)
2 x Port USB / HDMI
4Difuzoare
6 Difuzoare
Comenzi audio pe volan
Bluetooth TM Hands Free Telephone (HFT)
Cameră video pentru mers înapoi

-

-















JAZZ

CONFORT ȘI UTILITATE
Senzori de parcare (Faţă / Spate)
Geamuri electrice (Faţă / Spate)
Geamuri electrice One Touch (Faţă)
Geamuri electrice One Touch (Spate)
Volan reglabil pe înălţime și adâncime
Oglinzi reglabile electric
Oglinzi încălzite
Oglinzi rabatabile electric
Oglindă parasolar
Priza accesorii (Faţă)
Priza accesorii (Cotieră)
Scaun sofer reglabil pe înălţime (manual)
Scaune faţă încălzite
Magic Seats
INTERIOR
Tapiţerie din material textil
Volan îmbracat în piele
Schimbator viteze îmbracat în piele
Lumină hartă (Faţă)
Lumină portbagaj
Llumină de curtoazie (Faţă/ Spate)
SISTEM AUDIO ȘI COMUNICATII
Sistem audio cu CD și MP3




-

-














-

-

-







-

Legendă    • Standard

JANTE SI ANVELOPE
Jante otel 15"
Jante aliaj 15"
Jante aliaj 16"
Anvelope185/60 R15
Anvelope 185/55 R16
Roată de rezervă de uz temporar

-

-







Legendă    • Standard

Opțional – Indisponibil

Pentru lista completă a telefoanelor compatibile, vizitați www.hondahandsfree.com
Utilizați întotdeauna dispozitivele USB recomandate. Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem audio.
FConsumul de combustibil, noxele şi masele sunt măsurate în conformitate cu procedurile directivei CE și au rol comparativ. Ca urmare a modului de condus, carosabilului, traficului şi
condiţiilor climaterice, stării generale şi a nivelului de echipare al vehiculului, cifrele reale privind consumul şi noxele pot fi diferite de cele comunicate la nivel oficial. În cazul maselor
(definite ca masă în ordine de mers), se aplică la vehiculele cu echipament standard. Dotările opționale pot crește aceste cifre și pot reduce sarcina utilă. * Conectivitatea pentru aplicaţia
AhaTM (inclusiv internet radio) şi pentru navigarea pe internet este făcută prin Wifi tethering sau Mobile Wifi Router. Prin utilizarea aplicaţiilor Honda pot exista costuri suplimentare privind
utilizarea datelor şi serviciilor de roaming pe Honda CONNECT. Vă recomandăm să verificaţi abonamentul dumneavoastră de telefonie mobilă. Funcţia de navigare pe internet poate fi
utilizată doar atunci când autovehiculul staţionează. Notă: Funcția Honda CONNECT este activată MirrorLink (această funcţie este disponibilă doar dacă telefonul mobil al utilizatorului
este compatibil cu Honda CONNECT MirrorLink).
1694mm
(1980mm including door mirrors)
3995mm

Δ
†

Opțional – Indisponibil

1550mm

specificaţii

Elegance

Este posibil ca versiunile și nivelurile de echipare prezentate în această broșură să nu fie disponibile în toate ţările. Pentru informaţii exacte, contactaţi cel mai apropiat dealer Honda.
Pentru modelul Jazz se acordă diferite variante de garanţie, după cum urmează: 3 ani sau 100.000 km garanţie standard, 3 ani garanţie coroziune vopsea, 5 ani garanţie coroziune
eșapament, 10 ani garanţie coroziune șasiu, 12 ani garanţie coroziune structurală.
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PUTEREA VISELOR

PUTEREA

viselor

La Honda, credem în
depășirea constantă a
limitelor de excelență pentru
a obține autovehicule mult
mai puternice, eficiente și
plăcute la condus.
Noua gamă Civic este dovada
acestui mod de gândire. A
fost rafinată, reexaminată și
restilizată, cu un aspect dramatic
ce reflectă performanțele
puternice, tehnologia avansată și
niveluri excepționale de confort.
Acest mod inovativ de a gândi
a oferit robotul umanoid numit
ASIMO, aeronava HondaJet
și a creat unele dintre cele mai
populare motociclete de pe
planetă. Cunoştinţele pe care leam dobândit din lucrurile pe care
le-am făcut şi le-am învăţat, este
prezentă în tot ceea ce facem,
ca și modelul Jazz.

Modelele prezentate în imagins sunt Civic 1.6 i-DTEC Sport culoare
Brilliant Sporty Blue Metallic, Civic 1.8 i-VTEC Executive culoarea
Polished Metal Metallic, Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive culoarea
White Orchid Pearl și Civic Type R culoarea Championship White.

Modelul prezentat în imagine este Jazz 1.3 i-VTEC Elegance culoarea Sunset Orange cu jante din aliaj 16”
și dotare opţională Honda CONNECT cu sistem de navigaţie.

