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Livet är fullt av överraskningar.  
Vem vet vad som finns bakom nästa hörn?

Kanske en spontan familjeutflykt, en ledig helg 
med surfing med vänner eller, håll i dig, en tur till 
möbelvaruhuset för att förbereda för en ny ankomst.
Nya Honda Jazz är också full av överraskningar. 
Visst har den samma Magic Seats-säten och den 
kompakta designen som människor känner igen och 
älskar, men nu är den lite större och mycket bättre än 
tidigare så oavsett hur mycket du vill fylla ditt liv med 
så är nya Jazz mer än redo att ta sig an det.

INNEHÅLL  : 

INTRODUKTION : 01
EXTERIÖR DESIGN : 03
INTERIÖR DESIGN : 07

MAGIC SEATS : 09
TEKNIK : 13

PRESTANDA : 15
SÄKERHET : 17

DIN JAZZ : 21
MODELLER : 23

FÄRGER : 29
KLÄDSEL : 30

VALMÖJLIGHETER : 31
POWER OF DREAMS : 39

lyckligKÖR

01
INTRODUKTION





och nya Honda Jazz 
gör precis det. Den har 
konstruerats om från topp 
till tå med en ny kurvig 
karossform som är mer 
stilfull och sofistikerad.
Den högre, lättare designen 
ser inte bara fantastisk ut; 
tack vare det omarbetade 
karosskalet har vi kunnat 
få in mer utrymme i den 
redan klassledande 
interiören, vilket ger dig 
oöverträffad funktionalitet i 
superminikategorin.
Och med en lägre 
tyngdpunkt och snabba, 
sportiga köregenskaper 
kommer du garanterat att 
njuta av varje resa.

mångsidigOTROLIGT

På Honda gör vi vårt bästa för att designa bilar 
som gör livet enklare – 

Modellen som visas är 
Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i 
Sunset Orange med Honda 
CONNECT och Garmin GPS 

som tillval.

03
EXTERIÖR DESIGN





Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i 
Sunset Orange med Honda CONNECT och Garmin 

GPS som tillval.

Den moderna, sportiga stilen är  
inte bara för syns skull. 

Varje aspekt av karossens form har omarbetats för 
att förbättra den aerodynamiska prestandan.
Allt, från den höga fönsterlinjen och de djupt 

skulpterade sidopanelerna till stötfångarnas luftiga 
design och den skarpa bakvagnen, har utformats 

på ett genomtänkt sätt för att det ska vara en 
riktig glädje att köra Jazz. Med sina omarbetade 

strålkastar- och bakljusramper och en stor, 
futuristiskt sluttande vindruta som förbättrar sikten 
ger nya Jazz en riktigt dynamisk närvaro på vägen.

förfining
DEFINITIONEN AV 
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Sätt dig bakom ratten i nya Jazz så kommer 
du omedelbart att känna dig som hemma, 
dina händer kommer intuitivt att hitta reglagen 
och du kommer att se att justeringsrattarna har 
designats för att vara tydliga och lättavlästa.
Vi har inte bara lagt tid på att skapa en stilfull 
förarplats med de bästa materialen och 
kvalitetstextilierna. Vi har också tänkt på de små 
detaljerna som gör bilkörning till ett nöje, som 
till exempel de nya enknappskontrollerna för 
luftkonditionering.
Men trots alla finesser har vi lyckats leverera 
funktionalitet. Med innovativ design och 
klassledande förvaring finns det plats för allt 
du behöver på resan. Allt för att du och dina 
passagerare ska kunna luta er tillbaka och njuta 
av resan med gott om utrymme och komfort.

stil
BÖRJAR PÅ INSIDAN

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Sunset Orange med Honda CONNECT,  
Garmin GPS som tillval och uppvärmda säten.
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Modellen som visas 
är Jazz 1.3 i-VTEC 
Elegance i Sunset 
Orange med Honda 
CONNECT och Garmin 
GPS som tillval.

Allteftersom ditt liv ändrar sig 
så anpassar sig nya Honda 
Jazz också. 

Våra intuitiva Magic Seats-
säten ger dig mångsidighet 
precis när du behöver det. 
Från en tur till byggvaruhuset 
till ett mountainbikeäventyr 
en lördagseftermiddag, Jazz 
förändras utan problem med 
några enkla steg. Baksätena går 
att lyfta upp, fälla och stoppa ner 
i golvet med ett enkelt handgrepp 
och den 60:40-uppdelade 
utformningen ger ytterligare 
anpassningsmöjligheter till din 
ständigt föränderliga livsstil.

i praktikenMAGI
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Stadsbilar är kända för sina flinka köregen
skaper och sin smidighet, men funktionalitet är 
vanligtvis inte deras starka sida. 

Med nya Honda Jazz får du båda delarna. 
Tillsammans med den roliga, följsamma 
körupplevelsen levererar den klassledande 
rymlighet med dolda fack och smarta 
förvaringslösningar vart du än tittar.
Jazz är också utrustad med ett förvånansvärt 
stort bagageutrymme på 884 liter* som är smart 
designat för att anpassa sig till dina behov. När 
baksätena fälls ner utökas det så att det kan 
innehålla allt från cyklar och surfbrädor till en ny 
TV eller ett soffbord.

utrymmePRAKTISKT

*Måttet avser bagagevolymskapaciteten till fönstrens nederdel med sätena nedfällda.
Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Sunset Orange med Honda CONNECT och Garmin GPS som tillval.
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I kontakt
MED LIVET

Vi har utvecklat innovativ och intelligent teknik som 
förhöjer varje resa.

Jazz innehåller nya Honda CONNECT† ljud- och 
informationssystem som ser till att du kan hålla kontakt med allt 
som du bryr dig om i livet, som din musik och dina vänner. 
Honda CONNECT erbjuder utmärkt uppkoppling som gör dig 
kontaktbar via Wi-Fi-uppkoppling* eller mobil Wi-Fi-router när 
du är ute och kör. Honda CONNECT-pekskärmen på 7 tum 
kan göras personlig med dina favoritfoton. Det är också enkelt 
att välja musik för resan med Aha™-radio. Du kan lyssna på 
favoritmusiken via internettjänster och radioprogram från hela 
världen, inklusive nyheter, podcasts och ljudböcker.
Med Bluetooth™-uppkopplingen kan du koppla din smarttelefon 
till bilens handsfreetelefonsystem. Du kan också surfa på 
internet** på din pekskärm. Den senaste generationens 
satellitnavigering från Garmin är tillgänglig som tillval till Honda 
CONNECT och använder en enkel symbolmeny för att ge dig 
trafikinformation och varningar för fartbegränsningar. Tillgång till 
fem års fria kartuppdateringar ingår. Honda CONNECT är också 
MirrorLink®-aktiverad***.

PERSONLIG STARTSKÄRM†

Personanpassa Honda CONNECT genom att 
ladda upp ditt favoritfoto som bakgrundsbild. 
Displayen kan anpassas för att passa din stil.

BLUETOOTH™ HFT∆

Använd den intuitiva pekskärmen för att komma 
åt alla kontakterna i din mobiltelefon.

GARMIN NAVIGERING†

Garmin PhotoRealTM visar kommande vägkors-
ningar med fotorealistiska bilder av korsningar och 
avfarter, med pilanvisningar för tydlig väg ledning. 
Systemet kan dessutom förutse resvägar, undvika 
trafikproblem, visa hastighetsbegränsningar, 
3D-byggnader och terrängvyer, med mera.

AHA™

Med Aha™-appen kan du ansluta till internetradio, 
logga in på dina Facebook™- och Twitter™-
konton och hitta restauranger och hotell i närheten.

*Användning av applikationer på Honda CONNECT kan leda till avgifter för dataanvändning och roaming.  
**Funktionen kan endast användas när bilen står stilla.
***Den här funktionen är bara tillgänglig när användarens smarttelefon är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink®.  
Med den här tekniken kan användaren spegla sin smarttelefondisplay och få tillgång till apparna på smarttelefonen.
†För information om vilka modeller som har dessa funktioner, se separata specifikationer.
ΔHFT-kompatibiliteten kan variera.
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Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Sunset Orange med Honda CONNECT och Garmin GPS som tillval.

Vi har definierat om alla aspekter av nya Honda Jazz 
för att leverera mer utrymme, förvaring och stil.  

Men vi nöjde oss inte med det. Under motorhuven hittar du 
en alldeles ny 1,3-liters i-VTEC bensinmotor som levererar 
imponerande 102 hk, med likaledes imponerande värden 
vad gäller koldioxidutsläpp. 
När det gäller växellådan ville vi försäkra oss om att nya 
Jazz var rätt för dig. Utöver det nya 6-växlade manuella 
alternativet finns också vår avancerade, kontinuerligt 
variabla växellåda (CVT) som ett automatiskt alternativ. Den 
innovativa CVT-tekniken anpassar sig efter din körstil, byter 
smidigt växel för att leverera optimal motoreffekt för den 
hastighet du valt. Den förbättrar inte bara bränsleekonomin, 
den förbättrar även körglädjen.
Båda växellådorna ger enastående prestanda och ekonomi, 
men med tomgångsstopp kan du spara ännu mer bränsle. 
När du blir stillastående som till exempel vid ett trafikljus 
stänger tomgångsstoppet av motorn och startar den 
automatiskt igen när du accelererar iväg. Det kan tyckas 
vara en mindre justering, men med tiden kommer du 
upptäcka att det gör stor skillnad.

KNAPP FÖR 
TOMGÅNGSSTOPP

CVT

Kraft som 
LEVERERAR
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Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.

På Honda strävar vi efter att hålla människor  
säkra på vägen. 

Vi tror att det bästa sättet att undvika kollisioner är att 
ligga steget före, och därför erbjuder vi vårt avancerade 
förarassistanssystem Advanced Driver Assistance. Det 
hjälper föraren genom att fungera som extra sensorer 
och varnar och agerar när så behövs.
Vårt aktiva bromssystem för stadskörning t.ex., som är 
standard på alla modeller, övervakar långsamtgående 
trafik framför bilen och varnar för kollisioner. Det ger 
föraren tid att agera, och nödbromsar för att sänka 
hastigheten så mycket som möjligt om föraren inte  
skulle reagera.
Larmet för vårt varningssystem för körfältsavvikelse* 
varnar om din Jazz avviker från ett körfält utan att blinka 
och det smarta främre kollisionsvarningssystemet* 
övervakar området runt bilen för att hjälpa dig att 
undvika kollisioner och se till att alla åker lite säkrare.

FILBYTESVARNING*

När vägmarkeringar kan identifieras och bilen lämnar 
nuvarande fil utan att blinka aktiveras en filbytesvarning 
med ljud och visuell indikator.

1:  För att ge dig största möjlighet att undvika kollision 
övervakar systemet avståndet mellan dig och bilen 
framför under stadskörning mellan 5 och 32 km/h.

AUTOBROMS I LÅG FART  
(AKTIVT CITY-BROMSSYSTEM)

2:  Jazz ger dig ljudvarning och visuell varning via i-MID-
displayen om du fortsätter att komma närmare ett 
upptäckt fordon.

3:  Skulle du trots detta ändå inte ha reagerat, 
och kollisionsrisken är överhängande kommer 
autobromssystemet att nödbromsa för att sänka 
hastigheten så mycket som möjligt. Vid normala 
körförhållanden kan det även undvika en kollision helt 
och hållet.

SYSTEM FÖR VÄGMÄRKESIGENKÄNNING*

Systemet för vägmärkes-
igenkänning (Traffic Sign 
Recognition System) läser 
av vägmärken på upp till 
100 m avstånd och sänder 
denna information till 
föraren via i-MID när skylten 
passeras. Två skyltar kan 
visas åt gången.

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE*

Ställer automatiskt in den hastighetsgräns som 
systemet för vägmärkesigenkänning upptäcker.

Med den intelligenta hastighetsbegränsaren aktiverad 
körs bilen på vanligt sätt och kan inte överskrida den 
rådande hastighetsbegränsningen såvida inte systemet 
åsidosätts av föraren.

AUTOMATISK HELLJUSOMKOPPLING*

Stödsystemet för helljus bedömer körförhållandena 
omkring dig och växlar automatiskt mellan hel-  
och halvljus.

KOLLISIONSVARNING FRAM*

Om den främre kameran upptäcker en framför-
varande bil varnar systemet för en frontalkollision så 
att du hinner vidta åtgärder.

sinnesfriden
DEN ULTIMATA 

*Endast tillgängligt för Comfort- och Elegance-modellerna.  
För information om vilka modeller som har dessa funktioner,  
se separata specifikationer.

18
SÄKERHET





för din säkerhet
KONSTRUERAD

En viktig aspekt när det gäller 
formgivningen av Jazz är 
säkerheten för människorna 
inuti och utanför.

Säkerheten för dina passagerare, 
andra som använder vägen och 
fotgängare har alltid varit ett av 
våra grundläggande designkrav. 
Därför har vi lagt in en hel del 
avancerad teknik i nya Jazz, 
och det mesta medföljer som 
standard i hela modellserien.

FORDONSSTABILISERINGSSYSTEM (VSA)
Övervakar alla fyra hjulen var för sig och beräknar 
den exakta kraft eller bromskraft som krävs för att 
återfå kontrollen om väggreppet förloras. Under 
mycket hala förhållanden styr systemet motorns 
vridmoment och varje hjuls bromskraft, så att 
farten reduceras till en nivå där färden är säker 
och under kontroll.

SRS-KROCKKUDDE PÅ FÖRAR- OCH 
PASSAGERARSIDAN
För att ge maximalt skydd har de främre 
krockkuddarna tvåstegsutlösning som gör att 
tidpunkt och kraft kan varieras efter hur allvarlig 
kollisionen är. Sidokrockgardiner skyddar föraren 
och passagerarna i både fram- och baksätet 
vid en kollision från sidan och samverkar med 
3-punktsbilbältena.

HJÄLP VID START I BACKE
Backstartassistansen (Hill Start Assist) hindrar 
att du rullar bakåt vid start i uppförsbacke. 
Med hjälp av en lutningssensor kontrolleras 
bromstrycket och bilen hålls stilla i 1½ sekund 
efter att du släppt upp bromspedalen.

BROMSASSISTANS
Bromsassistansen hjälper till att stanna fordonet 
snabbare vid nödbromsning.
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JazzDIN

Vi har gjort den till dig, gör den nu till din.

21 
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trend
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-växlad manuell
CVT-växellåda

1Radio med CD (1CD)
Fyra högtalare
AUX-ingång
BluetoothTM handsfreetelefon (HFT)Δ

Rattmonterade ljudreglage
USB-ingång (iPod-kompatibel)
Tillbehörsuttag (fram)
Farthållare med fartbegränsare
Fönster med snabböppningsfunktion, förarsida (upp/ned)
Automatiska strålkastare med skymningssensor
Eluppvärmda säten (fram)
Förvaringsutrymme i golvet
Magic Seats-säten
Manuell luftkonditionering
Elfönsterhissar (fram och bak)
Regnsensorstyrda torkare
Bakre intervalltorkare
Fällbara baksäten
Ratt justerbar i längd- och höjdled
Halogenstrålkastare
Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus)
LED-varselljus
Högmonterat LED-bromsljus 
Starthjälp i backar (HSA)
Tomgångsstopp
Hastighetsanpassad - Elektrisk servostyrning (EPS)
Multiinformationsdisplay (MID)
Växelpaddlar (CVT)
Belyst växlingsindikator (SIL)
Instegsbelysning
Kartläsarlampa (fram)
ABS (låsningsfritt bromssystem)
Bromshjälp (BA)
Aktivt City-bromssystem (CTBA)
Däcktrycksvarnare (DWS)
Krockkudde på förarsida, SRS
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
Nödstoppssignal
Främre och bakre bilbälten med tvåstegs bältessträckare (ELR)
ISO Fix fästpunkter
Krockkudde på passagerarsida, SRS med avstängningskontakt
Sidokrockkuddar (fram)

Sidokrockgardiner (fram och bak)
Fordonsstabiliseringssystem (VSA)
Nackstöd med pisksnärtsskydd
Startspärrssystem
Bagagehylla 
Centrallås med fjärrkontroll och två hopfällbara nycklar
15’’ plåtfälgar
Däckreparationssats

Tillval:
Helljusstöd (HSS)
Paket för avancerat förarassistanssystem (ADAS)
innehållande:
Kollisionsvarnare fram (FCW)
Trafikskyltsinformation (TSR)
Intelligent hastighetsbegränsare
Filbytesvarnare (LDW)

Δ HFT-kompatibiliteten kan variera. En lista med kompatibla telefoner finns på www.hondahandsfree.com.

FARTHÅLLARE MED 
FARTBEGRÄNSARE

BLUETOOTHTM 
HANDSFREETELEFON (HFT)∆
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Modellen som visas är en Jazz 1.3 i-VTEC Trend i White Orchid Pearl.

Δ HFT-kompatibiliteten kan variera. En lista med kompatibla telefoner finns på www.hondahandsfree.com.

Regnavkännande 
vindrutetorkare

De regnkänsliga vindrutetorkarna 
på vindrutan aktiveras när de 
identifierar fuktighet, och justerar 
automatiskt hastigheten efter behov. 

MP3-kompatibel CD/radio med 
USB-/AUX-kontakt

Integrera din digitala musikspelare 
med den MP3-kompatibla CD-
spelaren/radion.

Automatiska strålkastare 
med skymningssensor

Strålkastarna aktiveras automatiskt 
när det börjar skymma.

Aktivt City-bromssystem

Används när fordonet rör sig 
under 32 km/h för att förhindra 
låghastighetsolyckor.



comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-växlad manuell
CVT-växellåda

Utöver Trend:
2x USB/HDMI-ingång
Honda CONNECT med CD-spelare (7-tums pekskärm, 
AM/FM-radio, internetradio, integrering av Aha™-appen 
och internetsökning)*
Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar
Elektriskt infällbara dörrspeglar
Parkeringssensorer (2 x fram och 4 x bak)
Automatisk helljusomkoppling (HSS)
Främre kollisionsvarningssystem (FCW)
Intelligent hastighetsbegränsare
Varningssystem för körfältsavvikelse (LDW)
Trafikskyltsinformation (TSR)
15” lättmetallfälgar

Tillval:
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-radio, 
internetradio, integrering av Aha™-appen och 
internetsökning)*
Hajfensantenn

*Anslutning för Aha™-app (inkl. internetradio) och för internetsurfning via Wi-Fi-uppkoppling eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roaming-avgifter kan resultera i kostnader vid användning av Honda CONNECT.
Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsurfning kan endast användas när bilen står stilla.
Obs: Honda CONNECT är också MirrorLink™-aktiverat (funktionen är endast tillgänglig när användarens smarttelefon är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink™).

HONDA CONNECT
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Parkeringssensorer

Parkeringssensorer 
fram och bak gör det 
lättare att komma in i 
trånga utrymmen. Ett 

återkommande pip blir 
alltmer intensivt ju närmare 

du kommer ett objekt.

Elektriskt justerbara 
och uppvärmbara 

backspeglar

Enkla att justera till rätt 
vinkel och enkla att skrapa 

en kall morgon.

Rattkontroller

Låter föraren sköta 
reglagen utan att ta 
händerna från ratten.

Helljusstöd

Bedömer körförhållanden 
och växlar automatiskt 
mellan hel- och halvljus. 

Farthållare med 
fartbegränsare

Elektronisk farthållare som 
gör att du kan hålla en jämn 
hastighet, vilket gör det 
enklare att köra långa sträckor.

Modellen som visas är en Jazz 1.3 i-VTEC Comfort i Brilliant Sporty Blue Metallic.



elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC

6-växlad manuell
CVT-växellåda

Utöver Trend och Comfort:
Sex högtalare
Tillbehörsuttag (mittkonsol)
Fönster med snabböppningsfunktion, 
passagerarsida (upp/ned)
Automatisk luftkonditionering
Ficka på förarsätets baksida
Passagerarsäte, manuellt justerbart i höjdled
Backkamera
Tonade rutor bak
Främre dimljus
Läderklädd växelspaksknopp
Läderklädd ratt
Larmsystem
Smart Entry & Start (via fjärröppnare)
16-tums lättmetallfälgar

Tillval:
Honda CONNECT med Garmin-navigering och 
CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM/DAB-
radio, internetradio, integrering av Aha™-appen 
och internetsökning)*
Hajfensantenn

*Anslutning för Aha™-app (inkl. internetradio) och för internetsurfning via Wi-Fi-uppkoppling eller mobil Wi-Fi-router. Dataanvändning och roaming-avgifter kan resultera i kostnader vid användning av Honda CONNECT.
Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internetsurfning kan endast användas när bilen står stilla.
Obs: Honda CONNECT är också MirrorLink™-aktiverat (funktionen är endast tillgänglig när användarens smarttelefon är kompatibel med Honda CONNECT MirrorLink™)

BACKKAMERA
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Honda CONNECT  
med navigering  

Intuitiv pekskärm för bilens 
underhållningssystem, med inbyggd 
satellitnavigering som hjälper dig att 
åka från A till B.

Smart Entry & Start

Med Smart Entry & 
Start kan du låsa, låsa 

upp och starta bilen 
med nyckeln i fickan.

Läderklädd ratt

Ger din Jazz en känsla av lyx.

Automatisk luftkonditionering

Välj just den temperatur du vill 
ha så att du alltid är garanterad 
en behaglig atmosfär och god 
ventilation i din Jazz.

16” lättmetallfälgar

16” lättmetallfälgar ger 
din Jazz ett distinkt och 
sportigt utseende.

Insynsskyddat glas

Tonade rutor skapar 
ett privat utrymme och 

minskar mängden solljus i 
bakutrymmet på din Jazz.

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Sunset Orange med Honda CONNECT och Garmin GPS som tillval.



egen färg
DIN

Jazz har stor flexibilitet, så det är ingen överraskning att det finns ett 
stort antal färger att välja bland. Vilken färg matchar din personlighet?

White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl
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klädsel
DIN

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance  
med Honda CONNECT och Garmin GPS som tillval.

Unikt mönstrat tyg som finns 
tillgängligt för Eleganceklassen

Dynamiskt mönstrat tyg som finns tillgängligt 
för Comfort och Trendklasserna

Oavsett om tyget är unikt eller dynamisk mönstrat, 
gör vår klädsel att din Jazz inte bara ser bra ut, den 
kommer även att kännas bra.

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract Yellow PearlMilano Red



CARGO PACK
Om du ofta behöver transportera 

bagage eller specialutrustning 
för arbete eller fritid kan du 

välja Cargo Pack. Detta paket 
erbjuder en unik kombination av 

förvaringslösningar.

Paketet innehåller:
Bagagerumsinsats med 

avskiljare och förvaringslåda 
under hyllan.

SPORT PACK
Sport Pack framhäver den naturliga 
sportiga stilen hos din bil. Genom att 
lägga till dessa glänsande svarta och 
färgmatchade tillbehör kommer bilen se ut 
att ligga ännu närmare vägen vilket ger ett 
kraftfullt utseende och känsla. 

Paketet innehåller:
Främre kjol, tvåfärgade sidokjolar, bakre 
kjol och takspoiler.

Bilderna visar 15-tums Stardust lättmetallfälgar.

Personanpassa din Jazz med originaltillbehör, det finns många olika 
paket att välja bland.

De har inte bara formgivits och tillverkats utifrån våra högt ställda krav, 
vart och ett av dem är också speciellt formgivet för att förstärka och 
passa din Jazz perfekt.

valmöjligheter
LIVET ÄR FULLT AV 



ILLUMINATION PACK 
Illumination Pack är en 
kombination av flera lampor 
som ger en rymlig känsla i bilens 
interiör och förbättrar synligheten 
på utsidan.

Paketet innehåller:  
Blå fotbrunnsbelysning fram, 
belysta instegslister.

DESIGN PACK
Detta stilfulla paket kommer att göra 
utseendet på din Jazz mer raffinerat. 
Bilens elegans framhävs när dessa 
silvermetallic-tillbehör läggs till.

Paketet innehåller:
Frontgrill, bakluckedekor och kåpor för 
yttre backspeglar.

Bilderna visar 15-tums Nucleus lättmetallfälgar.

COMFORT PACK
Comfort Pack är ett paket med elegant 
utformade tillbehör som skyddar din bil från 
skrapning, repor, lera och sand.

Paketet innehåller:
Färgmatchade sidoskyddslister, stänkskydd 
fram och bak samt instegslister.
Bilderna visar 15-tums Nucleus lättmetallfälgar.

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör laddar du ner tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞
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FRONTGRILL 
Denna frontgrill i silvermetallic ger den där lilla extra elegansen som gör att din bil 
sticker ut från andra liknande bilar.

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör laddar du ner tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞

LASTNÄT HUNDGALLER

BAGAGERUMSINSATS MED AVSKILJARE
Den vattentäta bagagerumsinsatsen med höga 
kanter är perfekt formad efter bagageutrymmet 
och skyddar bilens ytor mot smuts och repor. Den 
är halkfri, visar logotypen för Jazz och innehåller 
avskiljare.

FÖRVARINGSLÅDA UNDER HYLLAN
Förvaringslådan under hyllan ger möjlighet till extra 
förvaring i bagageutrymmet där du till exempel kan 
placera skor eller ett paraply. Viktgränsen är 1 kg.



Vi vet att du vill ha det bästa för din bil – det är därför vi erbjuder Honda Care+ som skyddar lack, 
alufälg, glas och klädsel så din Honda behåller nybilsskick under många år.

Den avancerade formeln för Honda Care+ binder en skyddande yta till lacken som ger oöverträffad 
hållbarhet. Den glasliknande kemiska ytan skyddar lacken mot extrema temperaturer och kemiska 
lösningsmedel. Ännu bättre – ytan stärks faktiskt med åldern! Inget annat fordonslackskydd fungerar 
på detta sätt.

Honda Care+ stöter bort vätskor och är extremt motståndskraftig mot surt regn, föroreningar, lös- 
 nings medel och vägsalt. Honda Care+ tar bort behovet av tidigare traditionell vaxning eller polym-
förseglingar, det är bara att tvätta bort smuts och sot regelbundet för att upprätthålla nybilskick.

Honda Care+ appliceras hos din Hondaåterför säljare och kommer med en 3 års garanti mot lackför-
sämring. När du säljer din bil kan garantin överföras till nästa ägare och bidra till att höja bilens restvärde.

Alufälgar
Honda Care+ gör dina fälgar lätta att rengöra. Väg smuts och bromsdamm kommer att ligga löst på den 
blanka ytan så det finns ingen anledning att använda starka kemikalier för att rengöra – det är bara en enkel 
tvätt som behövs.

Interiörskydd
Efter en enda applicering av Honda Care+ Interiör skydd kommer mattor och klädsel få en anti- 
allergi beläggning som ger en fläcktålig barriär mot alla överraskningar i en aktiv livsstil.

Honda Care+ fördelar:
• En överförbar 3 års garanti till nästa ägare.
• Enklare och snabbare underhåll – mindre ansträngning och kostnad.
• Miljövänlig.

HONDA CARE+ 
ÖVERLÄGSET SKYDD FÖR LACK, ALUFÄLGAR, GLAS OCH KLÄDSEL

Honda Care+ är utformad för att göra din vardag enklare.

Honda Care+ avvisar bromsdamm och gör dina hjul lättare  
att rengöra.

Honda Care+ Interiörskydd ger en tålig och fläckresistent 
barriär mot ett brett register av fläckar.

”Honda Care+ tar bort 
behovet av vaxning – 
tvätta bara bort smuts 
och sot regelbundet 
för att upprätthålla 
nybilsskick”

Honda Care+ stöter bort vätskor och är extremt resistent 
mot surt regn, föroreningar och vägsalt.

Behandlad Obehandlad



SIDOSKYDDSLISTER 
Dessa tillbehör skyddar bilens kaross från irriterande skav och repor. De är tillgängliga i karossens färg eller i materialets naturliga utseende.

AVTAGBAR DRAGKROK
Med denna avtagbara dragkrok 
behöver du inte kompromissa om 
bilens utseende när du tänker dra 
ett släp. Alla originaldragkrokar 
från Honda är formgivna för 
enkel hantering och fullständig 
kompatibilitet och integrering 
med de elektriska systemen 
och säkerhetssystemen hos din 
Honda. Du kan nu dra ett släp 
med maximal dragvikt på 1 000 kg 
och ett kultryck på 95 kg. Det finns 
även en fast dragkrok. Passar 
både manuell växellåda och CVT.

SPORTPEDALER
Sportpedalerna i aluminium ger inte bara ett sportigt utseende, de ger också ett bättre 
fotgrepp. Bilden visar också tygmattor i modell Elegance.



1. 2.

Om du vill se alla tillgängliga tillbehör laddar du ner tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞

HONDA 3DLJUD
Honda 3D-ljud ”Musik har aldrig låtit så verklig”
Alla vill vi att bilens ljudsystem ska återge musiken från våra favoritartister så 
verklighetstroget som möjligt. Genom att lägga till en kompakt DSP-enhet (digital 
signalprocessor) i det befintliga ljudsystemet i din Honda kan ljudupplevelsen upphöjas 
till konsertnivå. Se filmen Honda 3D Sound Teaser på Youtube för att uppleva Honda 
3D-ljud.

LÄTTMETALLFÄLGAR
1. 15-tums lättmetallfälg ”Stardust”
2. 15-tums lättmetallfälg ”Nucleus”

LASTHÅLLARE
Lastkapacitet 30 kg.

VINDRUTESKYDD
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LASTMATTA

TYGMATTOR ELEGANCE GUMMIMATTOR

FÄSTE FÖR SURFPLATTA
För att underhålla dina passagerare kan du nu även lägga till vårt fäste för surfplatta. 
Med hållarens olika lägen får passagerarna bekvämt utrymme för att se film, läsa 
e-post eller spela spel. Nöjena tar aldrig slut eftersom surfplattan kan laddas via bilens 
12 V-uttag om det behövs.

TAKSPOILER 
Om du är ute efter ett sofistikerat utseende är det detta du vill ha, Hondas original 
färgmatchade spoiler är precis vad du behöver. Den smälter in helt i bilens kaross.



Om du vill se alla tillgängliga tillbehör laddar du ner tillbehörsappen på iTunes™ och Google Play™  ➞

DIMLJUS

INSTEGSLISTER STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK

DEKORLIST FRAM BACKSENSORER
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Inom Honda tror vi på 
att ständigt utmana 
perfektionens gränser för att 
utveckla ännu kraftfullare, 
effektivare och mer njutbara 
körmaskiner.

Den nya Jazz-familjen är beviset 
på detta tankesätt. Den har 
förfinats, testats på nytt och 
fått ny stil, med ett dramatiskt 
utseende som speglar dess 
kraftfulla prestanda, avancerade 
teknik och oöverträffade 
komfortnivå.

Detta innovativa tänkande har 
gett upphov till en humanoid 
robot vid namn ASIMO, spritt 
sina vingar med HondaJet 
och skapat några av de mest 
populära motorcyklarna på 
planeten. Kunskapen vi får 
från allt vi gör och allt vi lär oss 
överförs till allt vi tillverkar, och så 
även till Jazz.

dreamsTHE POWER OF

Modellerna som visas är Civic 1.6 i-DTEC Sport i 
Brilliant Sporty Blue Metallic, Civic 1.8 i-VTEC Executive 
i Polished Metal Metallic, Civic Tourer 1.6 i-DTEC 
Executive i White Orchid Pearl och Civic Type R i 
Championship White.
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Modellen som visas är en Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Sunset Orange med 16-tums aluminiumfälgar och tillvalet Honda CONNECT med Garmin Navigation.





Uppgifterna avser inte någon specifik produkt på marknaden. Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och 
specifikationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig information. Dessa i 
broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Publikationen utgör inte på något 
sätt något åtagande från företagets sida gentemot annan part. Vid all försäljning gäller leverantörens eller återförsäljarens försäljnings- och 
garantivillkor. Information om villkoren erhålls skriftligt på begäran. Kontakta din Honda-återförsäljare för närmare upplysningar. Återförsäljaren 
kan alltid lämna aktuell information och noggranna beskrivningar av utrustning och funktioner. Ändringar kan ha förekommit sedan senaste 
trycktillfället. Senaste uppdaterade broschyren hittar du på www.honda.se

Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige 
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
JAZZ 09/15/TH1114201SV

M
ILJ

Ö
M

ÄR
KT

 3
04

1 
04

17
 E

xa
kt

a 
Pr

int
 A

B




