


NYA JAZZ ÄR  
EN HYBRID SOM 
PASSAR DITT LIV

Nya Jazz och Jazz Crosstar är här – med avancerade hybriddrivlinor och sportigt 
nytt utseende. Vår responsiva, smidiga och effektiva nästa generations hybridteknik 

e:HEV ger en dynamisk, elektrifierad körupplevelse med hög ekonomieffektivitet 
och låga utsläppsmängder och har ett elektriskt drivningsläge.

Den toppmoderna interiören kombinerar klassledande utrymme och enastående 
mångsidighet med förbättrad komfort, säkerhet och teknik.
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NYA JAZZ CROSSTAR
Nya Jazz Crosstar är designad för en sportig och aktiv livsstil med en unik 

frontgrill, integrerade takrelingar och ökad markfri gång.

Den snygga tvåfärgade karossen gör att du alltid ser bra ut på utsidan och den 
vattentäta klädseln skyddar mot allt som händer i livet på insidan.
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UTRYMME
Inredningen i nya Jazz och Jazz Crosstar har 

fått ny design med mjuka material, tydliga 
displayer och ergonomiskt utformade reglage.

Panoramavindrutan ger utmärkt sikt och 
framhäver Jazz rymlighet.

De nya framsätena som motverkar trötthet 
ger utmärkt komfort och våra unika Magic 
Seats-säten i baksätet innebär enastående 

mångsidighet. Oavsett vad du får plats med i ditt 
liv får det plats i din Jazz.
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LIVET ÄR 
BÄTTRE 

NÄR DU ÄR 
UPPKOPPLAD

Med nya Jazz-serien kan du koppla upp  
dig till allt du behöver med hjälp av den 

senaste tekniken.

Nästa generations Honda CONNECT har en 
9-tumspekskärm med hög upplösning och är 
Apple CarPlay och Android Auto-kompatibel*.

I den intuitiva Honda Personlig Assistent 
används unika sammanhangsbaserade 

funktioner och maskininlärning till att svara på 
dina instruktioner. Allt du behöver göra är att 

säga ”OK, Honda ...”.

Du kan använda smarttelefonappen My 
Honda+ till att få tillgång till funktioner, som 
att låsa och låsa upp din bil och till och med 

skicka destinationer till bilnavigeringssystemet.

* Honda CONNECT är endast tillgängligt på vissa modeller. Anslutning av Aha™-appen 
(inklusive internetradio) och internetsökning sker via Wi-Fi-tjudring eller mobil Wi-Fi-router. 
Dataanvändning och roamingavgifter kan följa från användning av Honda CONNECT. Vi 
rekommenderar att du kontrollerar tecknat mobilabonnemang. Internetsurfning kan endast
användas när bilen står stilla. Endast iPhone 5 och senare med iOS 8.4 och senare är kompatibla 
med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funktionerna, -programmen och -tjänsterna är eventuellt 
inte tillgängliga i alla områden och kan komma att ändras. Om du vill använda Android Auto™ 
måste du hämta appen Android Auto™ från Google Play™ till din smartphone. Endast Android 5.0 
(Lollipop) eller senare versioner är kompatibla med Android Auto™. Tillgängligheten för Android 
Auto™ kan komma att ändras och är eventuellt olika för olika platser.
Apple CarPlay är ett varumärke ägt av Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder. 8



De modeller som visas är Honda Jazz e:HEV i Platinum White Pearl  
och Honda Jazz Crosstar e:HEV i Surf Blue och Crystal Black Pearl. 10



THJAZZ20EILSE

Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte 
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.

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

Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt 
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte 
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren 
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs 
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid 
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.


