
Prislista Honda Jazz Hybrid
 2023-01-01

*Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell
garantiperiod. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för eHEV-drivna JAZZ: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 4,5-4,8 l/100 km. 
CO2-utsläpp WLTP: 102-110 g/km. Med reservation för tryckfel.

Jazz Hybrid metallictillägg
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Crosstar 
metallictillägg  
Två färger, svart tak
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SUNLIGHT 

WHITE 
PEARL

• Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.000 kr inkl.
moms och juridisk person 7.500 kr exkl. moms (10.000 kr
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

• Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
• Lackgaranti 3 år
• Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,

oavsett körsträcka
• Garanti mot genomrostning av avgassystem: 5 år,

oavsett körsträcka
• Garanti mot genomrostning av

chassikomponenter: 10 år,
oavsett körsträcka

• Tillbehörsgaranti: 1 år*/10.000 mil
• Reservdelsgaranti: 1 år,

oavsett körsträcka
• Garanti för i-MMD hybridsystem

5 år/10 000 mil
• Honda Assistans 3 år

Garantivillkor

*Endast iPhone 5 eller senare modeller med iOS 8.4 eller nyare är kompatibla med Apple CarPlay. Det kan hända att Apple CarPlays funktioner, program och tjänster 
inte är tillgängliga i alla områden, och de kan ändras. För att kunna använda Android Auto™ måste du ladda ner appen Android Auto™ från Google Play™ till din smart-
phone. Det är enbart Android 5.0 (lollipop) eller senare versioner som är kompatibla med Android Auto™. Tillgängligheten för Android Auto™ kan komma att ändras och 
kan variera beroende på geografiskt läge. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

JAZZ CROSSTAR e:HEV

JAZZ e:HEV
COMFORT
109 HK

1.5 CVT, 
i-MMD

15-tums stålfälgar, Svart tygklädsel, SRS-krockkuddar, Kollisionsmi-
nimerande bromssystem, Varningssystem för lågt däcktryck, Varning
vid kollision framifrån, Intelligent hastighetsbegränsare, Filbytesvar-
ning, Trafikskyltsigenkänning, Fordonsstabilisering, Adaptiv farthål-
lare, Elektrisk parkeringsbroms, Starthjälp i backe, Tomgångsstopp,
ISOFix-fästen, Automatisk klimatanläggning, Vindrutetorkare med
regnsensor, Elmanövrerade och eluppvärmda sidobackspeglar,
Backspeglar som fälls in med startnyckel, Elfönsterhissar fram och
bak, Manuell justering i höjdled av förarsäte, Eluppvärmda framsäten,
Magic Seats, Baksäte som är delbart 60/40 med en enkel rörelse,
Bluetooth™ handsfree-telefon, 5-tums audioskärm (AM/FM/DAB),
USB-uttag fram, 4 högtalare, Karossfärgade sidobackspeglar med
integrerade LED-blinkers, LED-strålkastare, LED-halvljus, Strålkastare
med skymningssensor, Automatiskt helljussystem, Timer för automa-
tisk avstängning av strålkastare (Coming Home/Leaving Home-funktion)

ELEGANCE
109 HK

1.5 CVT, 
i-MMD

Samma som ovan + 15-tums aluminiumfälgar, Klädsel i svart tyg/
konstläder, Stöldlarm, Nedvinkling av dörrspegel vid backning, 
Parkeringssensorer (fram och bak), Honda CONNECT med 9-tums 
pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio, Trådlöst Apple CarPlay*, Android 
Auto™ och x2 USB-uttag, Kompatibel med appen MyHonda+

EXECUTIVE
109 HK

1.5 CVT, 
i-MMD

Samma som ovan + 16-tums aluminiumfälgar, Smart dörröppning 
och start, Klädsel i grått eller svart tyg/konstläder, Information om 
döda vinklar inkl. trafikövervakning från sidan, Läderratt, Växelspaks-
knopp i läder, Rattvärme, Kromade sidobackspeglar med integrerade 
LED-blinkers, Backkamera, 2 USB-uttag i baksätet, Mörktonade rutor

CROSSTAR EXECUTIVE
109 HK

1.5 CVT, 
i-MMD

16-tums aluminiumfälgar, Låsningsfria bromsar och bromsassis-
tans, Kollisionsminimerande bromssystem, Varningssystem för
lågt däcktryck, Varning vid kollision framifrån, Filbytesvarning,
Trafikskylts igenkänning, Vindrutetorkare med regnsensor, Adaptiv
farthållare, Elmanövrerade och eluppvärmda sidobackspeglar, Magic
Seats, Bluetooth™ handsfree-telefon, Automatiskt helljussystem,
Smart dörröppning och start, Läderratt, Växelspaksknopp i läder,
Vatten avvisande tygklädsel, Backkamera, Honda CONNECT med
9-tums Garmin Navigation pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio,
Trådlöst Apple CarPlay*, Android Auto™, Kompatibel med appen
MyHonda+, Mörktonade rutor, Takreling, LED-dimljus fram, LED- 
strålkastare och bakljus



Prislista Honda Jazz Hybrid
2022-07-01

*Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell
garantiperiod. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för eHEV-drivna JAZZ: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 4,5-4,8 l/100 km. 
CO2-utsläpp WLTP: 102-110 g/km. Med reservation för tryckfel.

Jazz Hybrid metallictillägg
PLATINUM 

WHITE 
PEARL

SHINING 
GRAY  

METALLIC

CRYSTAL 
BLACK 
PEARL

MIDNIGHT 
BLUE 
BEAM 

METALLIC

PREMIUM 
CRYSTAL 

RED  
METALLIC

PREMIUM 
SUNLIGHT 

WHITE 
PEARL

Crosstar 
metallictillägg  
Två färger, svart tak
PLATINUM 

WHITE 
PEARL

PREMIUM 
CRYSTAL 
RED M.

PREMIUM 
SUNLIGHT 

WHITE 
PEARL

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

• Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.000 kr inkl.
moms och juridisk person 7.500 kr exkl. moms (10.000 kr
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

• Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
• Lackgaranti 3 år
• Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,

oavsett körsträcka
• Garanti mot genomrostning av avgassystem: 5 år,

oavsett körsträcka
• Garanti mot genomrostning av

chassikomponenter: 10 år,
oavsett körsträcka

• Tillbehörsgaranti: 1 år*/10.000 mil
• Reservdelsgaranti: 1 år,

oavsett körsträcka
• Garanti för i-MMD hybridsystem

5 år/10 000 mil
• Honda Assistans 3 år

Garantivillkor

FABRIKSMONTERAT TILLVAL

TILLBEHÖR: BESKRIVNING:

FUNCTIONAL FINESSE Dekoration till frontgrillen, lackade sidolister, färginsats, bakre stötfång-
ardekoration och matchande eleganta golvmattor

FUNCTIONAL FUN PIANO WHITE Dekoration till frontgrillen, spegelkåpor, sidolister, färginsats, bakre stöt-
fångardekoration och matchande eleganta golvmattor

FUNCTIONAL FUN TUSCAN ORANGE Dekoration till frontgrill, spegelkåpor, sidolister, färginsats, bakre stötfång-
ardekoration och matchande eleganta golvmattor

ILLUMINATION PACK Främre fotlampor, upplysta instegslister, upplysta dörrfoder och mittkon-
solljus

ROBUST PACK (CROSSTAR) Främre och bakre nedre dekorationer

BACKKAMERA

U.R.B.A.N COLOUR PACK Främre och bakre nedre dekorlister och svarta spegelkåpor

Priserna gäller endast vid nybeställning av bil från fabrik. Gäller inte lagerbilar/eftermontering. Det kan finnas begränsningar gällande att kombinera olika tillval.  
Kontakta din Hondaåterförsäljare för mer information. Från tid till annan kommer uppdateringar att göras i dessa dokument. Specifikationer på produkter som 
beskrivs ovan kan ändras utan föregående varning. 




