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2Specificaţii și dotări - Jazz 2020

Transmisie

Nivel de echipare Elegance

Nivel de echipare Executive

MOTOR

E-CVT

23,850 € (TVA inclus)

25,350 € (TVA inclus)

JAZZ 1.5 e:HEV

Preţurile de listă reprezintă preţuri de vânzare recomandate și includ pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). 
Preţurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.

www.apancars.ro

VARIANTE DE ECHIPARE
JAZZ
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E-CVT

1498

97/5500-6400

131/4500-5000

109

253

Faţă

5

175

9.4

Benzină

E-CVT

1498

97/5500-6400

131/4500-5000

109

253

Faţă

5

175

9.5

Benzină

1.5 e:HEV 1.5 e:HEV

3.5

3.9

4.5

102

3.7

3.9

4.6

104

Transmisie

Capacitate (cc)

Putere maximă motor termic (CP/ rpm)

Cuplu maxim motor termic (Nm @ trpm)

Putere maximă ansamblu hibrid (CP)

Cuplu maxim ansamblu hibrid (Nm)

Tracţiune

Număr locuri

Viteza maximă (km/h)

Acceleraţie

Combustibil

MOTORIZARE

Consum fază joasă (l/100 km)

Consum fază înaltă (l/100 km)

Consum Mixt (l/100 km)

Emisii CO2 Mixt (g/km)

WLTP*

40

1605

4044 x  1694 x 1526

2517

304/844/1205

136

40

1605

4044 x  1694 x 1526

2517

304/844/1205

136

Capacitate rezervor (litri)

Masă maximă autorizată (kg)

Dimensiuni (L x l x h) (mm)

Ampatament (mm)

Capacitate portbagaj (litri) (VDA)

Gardă la sol (mm)

MASĂ ȘI DIMENSIUNI

2.4 / 4.3 / 3.6

82

Euro 6D

2.5 / 4.3 / 3.7

84

Euro 6D

Consum urban/ extraurban/ mixt (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Normă de poluare

NEDC*

Specificaţii și dotări - Jazz 2020

*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experienţa 
reală de conducere. Honda CR-V a fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei 
Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanţa reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziţie dintre NEDC (fostul regim de 
testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153. 

www.apancars.ro

ELEGANCE EXECUTIVE

SPECIFICAŢII TEHNICE
JAZZ
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DOTĂRI
JAZZ

Specificaţii și dotări - Jazz 2020

*Pot genera costuri suplimentare

www.apancars.ro

Siguranţă

Airbag șofer & pasager, cu posibilitate de dezactivare pentru pasager)

Airbag-uri laterale (faţă) și tip cortină (faţă și spate)

Airbag genunchi șofer

Airbag faţă central (între șofer și pasager)

ABS (Anti-Lock Braking System)

Sistem de distribuţie a forţei de frânare (EBD)

Asistenţă la frânarea de urgenţă (BA)

Sistem de control al stabilităţii și tracţiunii (VSA)

Sistem de prindere ISO Fix

Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)

Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)

Sistem de frânare pentru atenuarea coliziunilor (CMBS)

Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)

Sistem menţinere bandă de circulaţie (LKAS)

Sistem de avertizare părăsire bandă de circulaţie (LDW)

Limitator inteligent de viteză 

Cruise Control Intelligent - Adaptiv (i-ACC) cu funcţie Low Speed Follow

Sistem de recunoaștere a semnelor de circulaţie (TSR)

Apelare de urgenţă la 112 în caz de accident (e Call)

Sistem de alarmă și închidere centralizată.

Protecţie portbagaj

Senzori parcare faţă + spate

Interior

Tapiţerie din material textil + piele (panouri uși piele)

Display multi-informaţii (i-MID)

Oglindă parasolar cu iluminare

Lumină de curtoazie

Lumină ambientală (plafon)

Torpedou și portbagaj iluminat

Covorașe de cauciuc (faţă și spate)

Pachet legislativ (trusa medicală, extinctor, triunghi reflectorizant)

Funcţii si tehnologie

Aplicaţie My Honda+

Asistent personal Honda*

Control prin internet pentru încuiat/descuiat uși*

Control securitate sș monitorizare locaţie*

Update-uri sistem de operare prin internet (OTA)*

Wi-Fi Hotspot*

Servodirecţie asistată electric (EPS)

Frână de parcare electrică cu functie Brake Hold

Sistem multimedia Honda Connect 9" cu Apple Car Play (conectare 

wireless) și Android Auto, navigare Internet, AM/FM/DAB, Radio prin 

Internet

2x Port USB (faţă) 

Sistem audio cu 4 difuzoare

Comenzi audio pe volan și Telephone Hands Free Bluetooth™

Confort

Sistem de climatizare automat

Senzori ploaie și lumină. 

Geamuri electrice One Touch (sofer)

Cotieră centrală

Geamuri și oglinzi electrice acţionate din cheie

Volan reglabil pe înălţime și adâncime

Oglinzi reglabile electric, încălzite și rabatabile

Suport de ochelari cu oglindă

Priză accesorii 12V

Scaun șofer reglabil manual pe înălţime

Scaun șofer cu suport lombar reglabil electric

Scaune faţă încălzite

Pornire motor Smart Start din buton

Banchetă rabatabilă 60/40 cu sistem "Magic Seats"

Exterior

Faruri, lumini de zi și stopuri cu LED

Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS)

Timer cu functia Coming Home/Leaving Home

Jante din aliaj 15" (pneuri 185/60R15)

Kit reparaţie pană

ELEGANCE

Siguranţă

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSI)

Sistem de monitorizare trafic adiacent pentru marșarier (CTM)

Închidere geamuri din cheie

Interior

Geamuri fumurii

Geamuri electrice One Touch (faţă + sapte)

Confort

Sistem Start Entry & Start

Volan și schimbător viteze îmbrăcate în piele

Volan încălzit

Cameră video pentru mers în marșarier

Funcţii și tehnologie

Navigaţie Garmin integrată

2 x Port USB în spate

Exterior 

Faruri de ceaţă cu LED

Jante aliaj 16" - cu anvelope 185/55R16

EXECUTIVE (suplimentar / diferit faţă de ELEGANCE)
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SIGURANŢĂ AVANSATĂ

Noul Jazz încorporează un ansamblu de sisteme de siguranţă avansate, inclusiv Honda SENSING, care a fost proiectat pentru a 
te asista în timp ce conduci şi pentru a vă menţine în siguranţă pe tine și pe pasagerii tăi.

SISTEM DE FRÂNARE PENTRU  
ATENUAREA COLIZIUNILOR 

Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton 
este iminentă, această funcţie te va avertiza asupra 
pericolului și va reduce viteza pentru a diminua 
efectele unui potenţial impact.

SISTEM DE ASISTENŢĂ PĂRĂSIRE CAROSABIL 

O cameră video detectează dacă autovehiculul este 
în pericol de a părăsi carosabilul, vei auzi o alertă 
sonoră şi maşina va aplica corecţii subtile direcţiei, 
menţinând vehiculul pe banda sa de circulaţie.

RECUNOAŞTEREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE

Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie 
identifică semnele din trafic și ţi le afişează pe 
ecran.

SISTEM DE MENŢINERE BANDĂ DE CIRCULAŢIE 

Ajută la menţinerea rulării autovehiculului tău pe 
mijlocul benzii, oferind o experienţă de condus 
mai puţin stresantă la deplasarea pe autostradă. 
Sistemul este anulat atunci când acţionezi 
semnalizatorul.

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ

Controlează automat viteza vehiculului la  o viteză 
presetată de tine sau la limita de viteză detectată de 
sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie.

LUMINI DE DRUM AUTOMATE 

Detectează un vehicul din faţă, inclusiv cele din 
sens opus şi comută automat între faza lungă şi faza 
scurtă.

CRUISE CONTROL ADAPTIV  CU FUNCŢIE  
LOW-SPEED FOLLOWING

Sistemul Cruise Control Adaptiv menţine distanţa 
dintre tine şi autovehiculul din faţă. Dacă un vehicul 
aflat pe o bandă adiacentă intenţionează să-ţi taie 
calea, sistemul anticipează acest lucru şi reglează 
automat viteza. Revine la viteza stabilită numai după 
ce a trecut pericolul. Funcţia Low-Speed Following 
detectează dacă un vehicul ce rulează în faţa ta se 
oprește şi, dacă nu frânezi, va decelera și va opri 
autovehiculul.
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TAFFETA WHITE PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARLPLATINUM WHITE PEARL CRYSTAL BLACK PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC SHINING GRAY METALLIC

Specificaţii și dotări - Jazz 2019

Preţurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.

www.apancars.ro

Taffeta White

Platinum White Pearl

Premium Sunlight White Pearl

Crystal Black Pearl

Midnight Blue Beam Metallic

Premium Crystal Red Metallic

Shining Gray Metallic

EXTERIOR

●/-

-/●

●/-

-/●

-/●

●/-

-/●

EXECUTIVE
Interior din material textil + piele               

Culoare neagră / gri

●

●

●

●

●

●

●

ELEGANCE
Interior din material textil + piele               

Culoare neagră

0 €

450 €

450 €

450 €

450 € 

450 €

450 €

PREŢ EURO
Cu TVA inclus

CULORI DISPONIBILE
JAZZ 



Șoseaua de Centură, Nr. 44 
800402, Judeţul Galați, România

www.apancars.ro 
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