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PLNÝ  
ŽIVOTA

Nový Jazz nabízí vše – od velkorysého 
prostoru a dokonalé všestrannosti po 

kompaktní moderní design.

S nadšením vyrábíme vozy, které 
usnadňují život, proto jsme vylepšili 
design modelu Jazz, aby vyhovoval 

každému životnímu stylu.

Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v barvě Perleťová  
White Orchid se systémem Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.
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Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v barvě Perleťová White Orchid se systémem 
Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.



05

Nový Jazz Dynamic je dosud nejsportovnější verzí modelu Jazz. 
Má jedinečné designové prvky jako jsou lesklá černá kola  

z lehkých slitin, černá vnější zpětná zrcátka a aerodynamický 
zadní spoiler.

Pod kapotou se ukrývá nový energický zážehový motor i-VTEC 
o objemu 1,5 l poskytující výkon, který dokonale ladí s jeho 

dramatickým vzhledem.

DYNAMICKY 
ODLIŠNÝ
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Neotřelý moderní design modelu Jazz 
poskytuje překvapivé množství chytrého 

prostoru. Nabízí bezkonkurenční praktičnost 
a všestrannost v úchvatném stylu.

KOMPAKTNÍ  
A CHYTRÝ
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Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v barvě Milano Red se systémem  

Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.



08
Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v barvě Milano Red se systémem  
Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.
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VYKOUZLÍ 
VÁM ÚSMĚV 

NA TVÁŘI
Každý detail nového modelu Jazz byl 
vytvořen tak, aby vám řízení přinášelo 

radost. Kombinuje lehké a agilní ovládání 
s novým elegantním tvarem karoserie, 
která nejen nádherně vypadá, ale také 

zlepšuje aerodynamické vlastnosti vozu.
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Posaďte se za volant nového modelu Jazz a ihned se  
budete cítit jako doma. Intuitivně naleznete ovládací  

prvky a váš zrak spočine na přístrojích, které jsou  
přehledné a dobře čitelné.

Snažili jsme se nejen vytvořit interiér, který se může 
pochlubit úchvatným stylem se špičkovými materiály  

a novými textilními tkaninami, ale nezapomněli jsme ani  
na praktičnost. Díky chytrému designu a nadstandardnímu 

úložnému prostoru najdete ve voze místo pro všechno.

STYL ZAČÍNÁ 
UVNITŘ

Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.



Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v barvě Milano Red se systémem  
Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin. 12
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Nová Honda Jazz se přizpůsobí tomu,  
jak se mění váš život.

Naše flexibilní sedadla Magic Seats 
poskytují všestrannost, kdykoli ji budete 

potřebovat. Ať už se chystáte do obchodu 
pro kutily nebo na sobotní odpolední výlet 
na horských kolech, model Jazz se hravě 

promění v několika jednoduchých krocích. 
Zadní sedadla se jedním snadným 

pohybem zvednou, sklopí a zasunou  
do podlahy. Dělení sedadel v poměru 
60:40 nabízí další konfigurace pro váš 

neustále se měnící životní styl.

DOKONALÁ 
PRAKTIČNOST
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* Měření je založeno na maximálním objemu zavazadlového prostoru – sklopená  
zadní sedadla, po úroveň střechy (litry, metoda VDA).

Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Malé vozy se obvykle vyznačují obratným 
ovládáním, ale málokdy nabízí také 

praktičnost.

S novou Hondou Jazz získáte vše. Kromě 
intenzivního zážitku z jízdy poskytuje 

prvotřídní prostor se skrytými přihrádkami 
a chytrými úložnými řešeními  

v celém interiéru.

Jazz se může pochlubit také překvapivě 
velkým zavazadlovým prostorem  

o základním objemu 354 litrů, rošiřitelným 
až na 1 314 litrů*. Vše je chytře navrženo 

tak, aby se zavazadlový prostor okamžitě 
přizpůsobil vašim potřebám. Když ho 

zvětšíte sklopením zadních sedadel, pojme 
vše od kufrů a surfovacích prken po nový 

televizor nebo konferenční stolek.

PRAKTICKÝ 
PROSTOR
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* Systém Honda CONNECT je k dispozici pouze se stupni výbavy Elegance, Dynamic a Comfort. Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu  
je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací systému Honda CONNECT může představovat další poplatky za data a roaming.  

Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze používat pouze v zastaveném vozidle.
† Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé verze najdete na stranách 46–48 s technickými údaji. Model na snímku je Jazz Elegance. 

Δ Kompatibilita s různými telefony se může lišit.

ŠIROKOÚHLÁ ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA†
Při zařazení zpátečky se automaticky zapne 

zadní parkovací kamera a odešle obraz na 7” 
obrazovku s možností výběru širokoúhlého 

zobrazení a pohledu shora dolů.

HANDSFREE TELEFON  
S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTHΔ

Pomocí dotykového displeje s intuitivním 
ovládáním získáte přístup ke všem svým 

kontaktům v mobilním telefonu.

NEZTRAŤTE KONTAKT  
S OKOLNÍM SVĚTEM

SATELITNÍ NAVIGACE†
S integrovanou satelitní navigací Garmin snadno 

najdete cestu k cíli a díky aktualizacím TMC 
(kanál dopravního zpravodajství) budete znát 

vždy tu nejlepší trasu.

AHA
S aplikací Aha se můžete připojit k internetovým 

rádiím, svému účtu na socialních sítích Facebook™ 
a Twitter™ nebo si najít restaurace a hotely poblíž.

Jazz je vybaven novým multimediálním LCD displejem Honda CONNECT* se 7” obrazovkou, díky 
kterému budete ve spojení se vším, co máte v životě rádi, například oblíbenou hudbou a přáteli.  

Vše zajistí jeden centrální dotykový displej.
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VÝKON, NA KTERÝ SE 
MŮŽETE SPOLEHNOUT

Nový sportovní Jazz Dynamic pohání silný zážehový 
motor i-VTEC o objemu 1,5 l, poskytující působivý 
výkon 130 k.

Verze Elegance, Comfort a Trend jsou k dostání 
s naším hospodárným zážehovým motorem 1.3 
i-VTEC, který poskytuje výkon 102 k. Oba motory 
jsou k dispozici se šestistupňovou manuální 
převodovkou nebo volitelnou automatickou 
převodovkou CVT s plynule měnitelným převodem. 
Tato převodovka s možností manuálního řazení  

7 stupňů využívá sportovní páčky řazení  
pod volantem a zaručuje optimální výkon motoru 
při dané rychlosti. Výsledkem je plynulá a pohodlná 
jízda založená na nekompromisním výkonu.

Spotřebu paliva dále snižuje technologie vypnutí 
motoru při volnoběhu, která motor vypne, když 
zastavíte v provozu, a automaticky ho znovu spustí, 
jakmile sešlápnete plynový pedál. Může se to 
jevit jako nepodstatná maličkost, ale při delším 
používání oceníte její výhody.

Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v barvě Perleťová White Orchid se systémem Honda 
CONNECT s volitelnou navigací Garmin.
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Cílem společnosti Honda je bezpečnost všech 
účastníků silničního provozu.

Jsme přesvědčeni, že nejlepším způsobem, 
jak předejít srážce, je být stále o krok napřed. 
Proto nabízíme naše technologie pokročilých 
bezpečnostních systémů podpory řízení. Pomáhají 
řidičům, neboť slouží jako přídavné senzory, které 
v případě potřeby varují a adekvátně reagují.

Například protikolizní systém, který je u všech verzí 
součástí standardní výbavy, monitoruje pomalu 
jedoucí vozidla před vámi a poskytuje zvukovou  

a vizuální výstrahu před hrozící čelní srážkou. 
Pokud nezareagujete a bezprostředně hrozí 
nehoda, systém automaticky aplikuje nouzové 
brzdění, čímž sníží rychlost. Za určitých okolností 
může srážce dokonce zcela zabránit.

Upozornění na opuštění jízdního pruhu vás 
upozorní, pokud váš Jazz začne bez zapnuté 
směrové signalizace vyjíždět z jízdního pruhu,  
a inteligentní varování před čelní srážkou 
monitoruje oblast kolem vozidla a pomáhá 
předcházet nehodám.

DOKONALÝ KLID NA DUŠI
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INTELIGENTNÍ OMEZOVAČ RYCHLOSTI*
Chytře kombinuje stávající funkci nastavitelného 
omezovače rychlosti se systémem rozpoznávání 
dopravních značek a automaticky nastavuje  
rychlostní limit na hodnotu, kterou detekoval  
systém rozpoznávání dopravních značek.

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ  
DOPRAVNÍCH ZNAČEK*
Systém rozpoznávání dopravních značek identifikuje 
dopravní značky a při jejich míjení předává tyto infor-
mace prostřednictvím zobrazení na displeji. Zobrazit 
lze dvě značky současně.

UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ  
JÍZDNÍHO PRUHU*

Pokud vůz vyjede z jízdního pruhu, aniž byste zapnuli 
ukazatel směru, začne blikat upozornění a zazní 
zvukový signál, abyste věnovali pozornost návratu  
do svého jízdního pruhu.

VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU*
Pokud přední kamera zjistí, že se váš vůz příliš rychle 
přibližuje vozidlu před vámi, systém varuje před čelní 
srážkou a poskytne vám čas zareagovat.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ  
DÁLKOVÝCH SVĚTEL*
Automatické přepínání dálkových světel vyhodnocuje 
okolní jízdní podmínky a automaticky přepíná mezi 
dálkovými a potkávacími světly.

PROTIKOLIZNÍ SYSTÉM

1:  Pokud jedete ve městě rychlostí 5 až 32 km/h, 
tento systém pomáhá zabránit srážce, neboť 
dokáže monitorovat vzdálenost mezi vámi  
a vozidlem před vámi.

2:  Pokud se budete stále přibližovat k detekovanému 
vozidlu, Jazz vás upozorní akustickou a vizuální 
výstrahou prostřednictvím displeje MID.

3:  Pokud ani nyní nezareagujete a hrozí srážka, 
protikolizní systém může automaticky aplikovat

 nouzové brzdění a maximálně snížit rychlost  
 vozu. Při dobrých jízdních podmínkách může  
 srážce dokonce zcela zabránit.

* Ve výbavě u verzí Dynamic, Elegance a Comfort. 
Další informace o dostupnosti těchto prvků pro jednotlivé  
verze najdete na stranách 46–48 s technickými údaji.



22



23

Bezpečnost vašich spolucestujících, ostatních účastníků 
silničního provozu a chodců byla vždy jedním  

ze základních konstrukčních požadavků. Proto jsme nový 
Jazz vybavili celou řadou vyspělých technologií, z nichž 
většina je součástí základní výbavy celé modelové řady.

STABILIZAČNÍ SYSTÉM VOZIDLA
Monitoruje nezávisle všechna čtyři kola a vypočítává 

přesné hodnoty výkonu a brzdné síly potřebné k tomu, 
abyste po ztrátě trakce dostali vůz zpět pod kontrolu.  

Při velmi kluzkých podmínkách řídí točivý moment 
motoru a brzdění každého kola, čímž snižuje rychlost 

vozu na úroveň umožňující bezpečnou  
a spolehlivou jízdu.

AIRBAGY SRS ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE
Ochrana řidiče a spolujezdce zahrnuje dva přední  

a boční airbagy doplněné dvěma hlavovými airbagy  
po celé délce oken, které pomáhají chránit cestující  

na předních i zadních sedadlech.  

ASISTENT PRO ROZJEZD VE SVAHU
Asistent pro rozjezd ve svahu zamezuje couvnutí  

vozidla při rozjíždění do kopce. Pomocí snímače sklonu 
terénu je regulována brzdná síla, takže vozidlo zůstává 
po uvolnění brzdového pedálu ještě 1,5 sekundy stát.

BRZDOVÝ ASISTENT
Brzdový asistent Honda dokáže aplikovat plný brzdný 

tlak v nouzové situaci. Toho je dosaženo tím, že se 
systém „naučí“ váš normální styl brzdění, takže když je 

detekováno abnormálně prudké brzdění, zareaguje  
a aplikuje maximální brzdnou sílu.

NAVRŽEN PRO VAŠI 
BEZPEČNOST

Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v barvě Milano Red se systémem  
Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.



Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v barvě Perleťová White Orchid se systémem  
Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin. 24
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VÁŠ JAZZ
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DYNAMIC
♦ Airbagy SRS řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
♦ Přední hlavové opěrky zmírňující hyperflexi krku
♦ ABS (protiblokovací brzdový systém)
♦ Elektronické rozdělení brzdné síly
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizační systém vozidla
♦ Asistent pro rozjezd ve svahu
♦ Upevňovací body ISOFIX
♦ Signalizace nouzového zastavení
♦ Systém sledování tlaku v pneumatikách
♦ Protikolizní systém (do 30 km/h)
♦ Varování před čelní srážkou
♦ Systém rozpoznávání dopravních značek
♦ Inteligentní omezovač rychlosti
♦ Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦ Systém imobilizéru
♦ Zadní odkládací deska
♦ Dálkově ovládané centrální zamykání
♦ Interiér čalouněný textilními tkaninami
♦ Kůží obšitý volant a hlavice řadicí páky  
 s oranžovým prošíváním
♦ Multifunkční displej
♦ Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu
♦ Elektrický posilovač řízení
♦ Vypnutí motoru při volnoběhu
♦ Páčky řazení pod volantem (pouze s převodovkou CVT)
♦ Manuální klimatizace
♦ Tempomat s omezovačem rychlosti
♦ Stěrače s dešťovým senzorem
♦ Automatické spínaní světel při setmění
♦ Parkovací senzory (2 vpředu a 4 vzadu)
♦ Přední a zadní elektricky ovládaná okna

♦ Výškově a podélně nastavitelný volant
♦ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦ Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
♦ Vyhřívaná přední sedadla
♦ Sklopné zadní sedadlo
♦ Sedadla Magic Seats
♦ Systém Honda CONNECT s navigací Garmin  
 (7" dotykový displej s tunerem AM/FM, internetovým  
 rádiem, integrovanou aplikací Aha™* a procházením  
 internetu*)
♦ 2x konektor USB / konektor HDMI†
♦ 6 reproduktorů
♦ Bluetooth™ Hands Free TelephoneΔ

♦ Černá vnější zpětná zrcátka
♦ Přední a zadní nárazník s červenými akcenty
♦ Spoiler dveří zavazadlového prostoru
♦ LED světlomety s integrovanými světly pro denní svícení
♦ Automatické přepínání dálkových světel
♦ Přední mlhová světla
♦ Třetí brzdové světlo LED
♦ Časované zapínání/vypínání světlometů
♦ 16" kola z lehkých slitin (Berlina Black)

1.5 i-VTEC 130 k
6stupňová manuální převodovka
Automatická převodovka CVT

* Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací systému 
Honda CONNECT může představovat další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze 
používat pouze v zastaveném vozidle.
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.
Δ Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer.
Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 46–48. Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v barvě Perleťová White Orchid  

se systémem Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.
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ELEGANCE
♦ Přední hlavové opěrky zmírňující hyperflexi krku
♦ ABS (protiblokovací brzdový systém)
♦ Elektronické rozdělení brzdné síly
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizační systém vozidla
♦ Asistent pro rozjezd ve svahu
♦ Upevňovací body ISOFIX
♦ Signalizace nouzového zastavení
♦ Systém sledování tlaku v pneumatikách
♦ Protikolizní systém (do 30 km/h)
♦ Varování před čelní srážkou
♦ Systém rozpoznávání dopravních značek
♦ Inteligentní omezovač rychlosti
♦ Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦ Systém imobilizéru
♦ Bezpečnostní alarm
♦ Zadní odkládací deska
♦ Bezklíčový vstup a zapalování
♦ Interiér čalouněný textilními tkaninami
♦ Multifunkční volant a hlavice řadicí páky obšité kůží
♦ Multifunkční displej
♦ Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu
♦ Elektrický posilovač řízení
♦ Vypnutí motoru při volnoběhu
♦ Páčky řazení pod volantem (pouze s převodovkou CVT)
♦ Automatická klimatizace
♦ Tempomat s omezovačem rychlosti
♦ Stěrače s dešťovým senzorem
♦ Automatické spínaní světel při setmění

♦ Parkovací senzory (2 vpředu a 4 vzadu)
♦ Zadní parkovací kamera
♦ Přední a zadní elektricky ovládaná okna
♦ Výškově a podélně nastavitelný volant
♦ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦ Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
♦ Vyhřívaná přední sedadla
♦ Sklopné zadní sedadlo
♦ Sedadla Magic Seats
♦ Systém Honda CONNECT s navigací Garmin  
 (7" dotykový displej s tunerem AM/FM, internetovým  
 rádiem, integrovanou aplikací Aha™* a procházením  
 internetu*)
♦ 2x konektor USB / konektor HDMI†
♦ 6 reproduktorů
♦ Bluetooth™ Hands Free TelephoneΔ

♦ Zatmavená zadní skla
♦ Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
♦ LED světlomety
♦ Automatické přepínání dálkových světel
♦ Přední mlhová světla
♦ Třetí brzdové světlo LED
♦ Časované zapínání/vypínání světlometů
♦ 16" kola z lehkých slitin

1.3 i-VTEC 102 k
6stupňová manuální převodovka
Automatická převodovka CVT

* Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací systému 
Honda CONNECT může představovat další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze 
používat pouze v zastaveném vozidle.
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.
Δ Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer.
Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 46–48. Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance v barvě Milano Red se systémem  

Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.
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COMFORT
♦ Airbagy SRS řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
♦ Přední hlavové opěrky zmírňující hyperflexi krku
♦ ABS (protiblokovací brzdový systém)
♦ Elektronické rozdělení brzdné síly
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizační systém vozidla
♦ Asistent pro rozjezd ve svahu
♦ Upevňovací body ISOFIX
♦ Signalizace nouzového zastavení
♦  Systém sledování tlaku v pneumatikách
♦ Protikolizní systém (do 30 km/h)
♦ Varování před čelní srážkou
♦ Systém rozpoznávání dopravních značek
♦ Inteligentní omezovač rychlosti
♦ Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
♦ Systém imobilizéru
♦ Zadní odkládací deska
♦ Dálkově ovládané centrální zamykání
♦ Interiér čalouněný textilními tkaninami
♦ Multifunkční displej
♦ Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu
♦ Elektrický posilovač řízení
♦ Vypnutí motoru při volnoběhu
♦ Páčky řazení pod volantem (pouze s převodovkou CVT)
♦ Manuální klimatizace
♦ Tempomat s omezovačem rychlosti
♦ Stěrače s dešťovým senzorem
♦ Automatické spínaní světel při setmění
♦ Parkovací senzory (2 vpředu a 4 vzadu)
♦ Přední a zadní elektricky ovládaná okna

♦ Výškově a podélně nastavitelný volant
♦ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
♦ Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
♦ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
♦ Vyhřívaná přední sedadla
♦ Sklopné zadní sedadlo
♦ Sedadla Magic Seats
♦ Systém Honda CONNECT s přehrávačem CD  
 (7" dotykový displej s tunerem AM/FM, internetovým  
 rádiem, integrovanou aplikací Aha™* a procházením  
 internetu*)
♦ 2x konektor USB / konektor HDMI†
♦ 4 reproduktory
♦ Bluetooth™ Hands Free TelephoneΔ

♦ Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
♦ Halogenové světlomety
♦ Automatické přepínání dálkových světel
♦ LED světla pro denní svícení
♦ Třetí brzdové světlo LED
♦ Časované zapínání/vypínání světlometů
♦ 15" kola z lehkých slitin

1.3 i-VTEC 102 k
6stupňová manuální převodovka
Automatická převodovka CVT

* Připojení pro aplikaci Aha™ (včetně internetových rádií) a pro procházení internetu je zajištěno prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního Wi-Fi routeru. Používání aplikací systému  
Honda CONNECT může představovat další poplatky za data a roaming. Doporučujeme ověřit si služby zahrnuté v tarifu vašeho mobilního telefonu. Funkci procházení internetu lze 
používat pouze v zastaveném vozidle.
† Vždy používejte doporučené paměťové zařízení USB. Některá paměťová zařízení USB nemusí v této audiojednotce fungovat.
Δ Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer.
Všechny technické údaje této verze naleznete na stranách 46–48. Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Comfort.
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Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Comfort v barvě Metalická Skyride Blue se systémem  

Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.
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TREND
♦ Přední hlavové opěrky zmírňující hyperflexi krku
♦ ABS (protiblokovací brzdový systém)
♦ Elektronické rozdělení brzdné síly
♦ Brzdový asistent
♦ Stabilizační systém vozidla
♦ Asistent pro rozjezd ve svahu
♦ Upevňovací body ISOFIX
♦ Signalizace nouzového zastavení
♦ Systém sledování tlaku v pneumatikách
♦ Protikolizní systém (do 30 km/h)
♦ Systém imobilizéru
♦ Zadní odkládací deska
♦ Dálkově ovládané centrální zamykání
♦ Interiér čalouněný textilními tkaninami
♦ Multifunkční displej imobilizéru
♦ Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu
♦ Elektrický posilovač řízení
♦ Vypnutí motoru při volnoběhu
♦ Páčky řazení pod volantem (pouze s převodovkou CVT)
♦ Manuální klimatizace
♦ Tempomat s omezovačem rychlosti
♦ Stěrače s dešťovým senzorem
♦ Automatické spínaní světel při setmění
♦ Přední a zadní elektricky ovládaná okna
♦ Výškově a podélně nastavitelný volant
♦ Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
♦ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
♦ Vyhřívaná sedadla (přední)
♦ Sklopné zadní sedadlo
♦ Sedadla Magic Seats

♦ CD tuner
♦ Konektor AUX
♦ Konektor USB (kompatibilní s přehrávači iPod)
♦ 4 reproduktory
♦ Ovládání autorádia na volantu
♦ Bluetooth™ Hands Free TelephoneΔ

♦ Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
♦ Halogenové světlomety
♦ LED světla pro denní svícení
♦ Třetí brzdové světlo LED
♦ Časované zapínání/vypínání světlometů
♦ 15" ocelová kola

1.3 i-VTEC 102 k
6stupňová manuální převodovka
Automatická převodovka CVT

Δ Seznam kompatibilních telefonů pro funkci Bluetooth™, postupy párování a informace o kompatibilitě speciálních funkcí vám poskytne dealer.
Všechny technicke udaje teto verze naleznete na stranach 46–48. Model na snimku je Jazz 1.3 i-VTEC Comfort.



33 Model na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Trend v barvě Metalická Lunar Silver.
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UŽÍVEJTE SI 
BAREVNÝ ŽIVOT
Vytvořili jsme nabídku barev odpovídajících vašemu 
stylu. Každá byla pečlivě zvolena tak, aby dotvářela 
nádherné výrazné linie modelu Jazz.

METALICKÁ SHINING GRAYModel na snímku je Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

METALICKÁ SKYRIDE BLUE
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MILANO RED METALICKÁ CRYSTAL BLACK

PERLEŤOVÁ WHITE ORCHID METALICKÁ BRILLIANT SPORTY BLUESUNSET ORANGE

METALICKÁ LUNAR SILVER

METALICKÁ SHINING GRAY

METALICKÁ SKYRIDE BLUE
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01 ČERNÁ A ORANŽOVÁ LÁTKA
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Ať už si pro svůj Jazz vyberete jakoukoli barvu, 
můžete si být jisti, že naše textilní a kožené 

čalounění s ní bude dokonale ladit.

ČALOUNĚNÍ 
INTERIÉRU

ČERNÁ A  
ORANŽOVÁ LÁTKA

ČERNÁ A  
TMAVOŠEDÁ LÁTKA

ČERNÁ  
LÁTKA

DYNAMIC ♦
ELEGANCE ♦
COMFORT ♦
TREND ♦

02 ČERNÁ A TMAVOŠEDÁ LÁTKA 03 ČERNÁ LÁTKA
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Originální příslušenství Honda bylo navrženo a vyrobeno podle stejných standardů jako 
všechna vozidla Honda. Je proto odolné, bezpečné a vytvořené na míru. Stačí pouze vybrat 

doplňky, které vám budou vyhovovat.

ŽIVOT PLNÝ MOŽNOSTÍ
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JAZZ X-ROAD

Usedněte do svého vozu Jazz X-Road a připravte se na dobrodružství. Jeho odvážný terénní vzhled dodá 
vašemu městskému vozu drsný výraz. Je vybaven jedinečnými prvky, které ochrání váš Jazz X-Road před 

odřením a škrábanci. Patří mezi ně například přední a zadní dolní ozdobný chránič, ozdobné obložení 
podběhů kol, boční lišty a podlahové koberce X-Road.
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CHROM SADA

Dejte o sobě vědět prostřednictvím této stylové sady. Podtrhněte vzhled svého vozu chromovanými 
prvky, které dodávají nádech exkluzivity. Sada obsahuje: chromovou lištu předního nárazníku, lištu dveří 

zavazadlového prostoru a lišty bočních oken.
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SADA OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

Sada osvětlení interiéru využívá kombinaci světel k vytvoření 
kultivovanější atmosféry ve voze. Sada obsahuje: bílé přední 

ambientní osvětlení prostoru pro nohy a osvětlené prahové lišty.
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STŘEŠNÍ PŘÍČNÍKY

Rozšiřte přepravní kapacitu svého vozidla pomocí odolného  
a bezpečného střešního nosiče se 4 zámky. Nabízí maximální  

zatížení střechy 30 kg.

KONZOLA LOKETNÍ OPĚRKY

Černá přední konzola loketní opěrky poskytuje pohodlné místo pro 
loket. Má posuvné víko a odklápěcí úložnou schránku. Sada zahrnuje 

ozdobné obložení spínače vyhřívání sedadel a připojení ACC/USB.

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Díky odnímatelnému tažnému zařízení 
zachováte styl svého vozu, i když se 

chystáte táhnout přívěs. Má maximální 
přípustnou hmotnost přívěsu 1 000 kg  

a maximální svislé zatížení 95 kg.  
K dispozici je rovněž pevné tažné zařízení.
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15” KOLA ORCUS Z LEHKÝCH SLITIN

15” kola Orcus mají kompletní povrchovou úpravu Gunpowder  
Black s bezbarvým krycím lakem v lesklém provedení.

15” KOLA CHARON Z LEHKÝCH SLITIN

15” kola Charon mají design v barvě Rombo Silver  
a diamantem obráběný povrch krytý lesklým čirým lakem.

ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA POD KRYT ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Chytrá úložná schránka pod odkládacím platem umožňuje 
bezpečné uložení předmětů a zvyšuje flexibilitu 

zavazadlového prostoru.
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LIŠTA DVEŘÍ  
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Zvýrazněte vzhled exteriéru svého vozu 
pomocí této atraktivní dekorace dveří 

zavazadlového prostoru, která vašemu vozu 
dodá osobitější styl a kultivovanost.

MADLO DVEŘÍ  
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Madlo dveří zavazadlového prostoru 
doplňuje integrované vnitřní madlo, 

aby bylo zavírání dveří zavazadlového 
prostoru ještě snadnější.

STŘEŠNÍ SPOILER

Dodejte zadní části modelu Jazz sportovnější vzhled pomocí 
tohoto elegantního, v barvě karoserie sladěného spoileru 

dveří zavazadlového prostoru.
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MADLO DVEŘÍ  
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

LED OSVĚTLENÍ DO INTERIÉRU

LED světla do interiéru jsou jasnější 
než standardní vnitřní světla a kabinu 

osvětlí čistým bílým světlem.

PODLAHOVÉ KOBERCE ELEGANCE

Elegantní a navíc odolné a přesně padnoucí koberce 
s lemy z nubukové kůže a vyšitým emblémem Jazz. 
Jedna sada sestává z předních a zadních koberců.

PRAHOVÉ LIŠTY

Prahové lišty dodají vašemu vozu osobitý vzhled a současně 
budou chránit prahy dveří před šmouhami a škrábanci. Jsou 

vyrobeny z nerezové oceli a zdobí je atraktivní gravírované logo 
Jazz. Sada obsahuje přední a zadní lišty.



Motor

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND
1.5 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

Typ motoru Zážehový Zážehový Zážehový Zážehový
Zdvihový objem (cm3) 1 498 1 318 1 318 1 318
Rozvod DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC DOHC i-VTEC
Palivo Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95) Benzin (95)
Poháněná kola 2 (přední) 2 (přední) 2 (přední) 2 (přední)
Počet válců 4 4 4 4
Počet ventilů 16 16 16 16

Výkon
Maximální výkon motoru - kW (k) / otáček za 1 min 96 (130) / 6 600 75 (102) / 6 000 75 (102) / 6 000 75 (102) / 6 000
Maximální točivý moment motoru - Nm / otáček za 1 min 155 / 4 600 123 / 5 000 123 / 5 000 123 / 5 000
Maximální rychlost (km/h) 190 190 / 182 190 / 182 190 / 182
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)* 8,7 / 10,1 11,2 - 11,5 / 12,0 - 12,3 11,2 - 11,5 / 12,0 - 12,3 11,2 - 11,5 / 12,0 - 12,3

Spotřeba
Emisní norma EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Kombinovaná spotřeba - CO2 (g/km)* 133 / 124 116 - 120 / 106 - 114 116 - 120 / 106 - 114 116 - 120 / 106 - 114
Spotřeba - město (l/100 km)* 7,2 / 6,4 6,2 - 6,3 / 5,4 - 5,6 6,2 - 6,3 / 5,4 - 5,6 6,2 - 6,3 / 5,4 - 5,6
Spotřeba - mimo město (l/100 km)* 5,1 / 4,9 4,4 - 4,6 / 4,2 - 4,6 4,4 - 4,6 / 4,2 - 4,6 4,4 - 4,6 / 4,2 - 4,6
Spotřeba - kombinovaná (l/100 km)* 5,9 / 5,4 5,1 - 5,2 / 4,7 - 5,0 5,1 - 5,2 / 4,7 - 5,0 5,1 - 5,2 / 4,7 - 5,0

Rozměry
Délka vozu (mm) 4 051 4 028 4 028 4 028
Šířka vozu (mm) 1 694 1 694 1 694 1 694
Šířka vozu vč. zrcátek (mm) 1 980 1 980 1 980 1 980
Výška vozu (mm) vč. antény* 1 550 / 1 669 1 550 / 1 669 1 550 / 1 669 1 550 / 1 669
Rozvor náprav (mm) 2 530 2 530 2 530 2 530
Rozchod kol vpředu (mm)* 1 477 1 477 / 1 483 1 477 / 1 483 1 477 / 1 483
Rozchod kol vzadu (mm)* 1 466 1 466 / 1 472 1 466 / 1 472 1 466 / 1 472
Světlá výška (při provozní hmotnosti) (mm) 110 110 110 110

Objemy
Počet míst k sezení 5 5 5 5
Velikost zavazadlového prostoru (l) 354 354 354 354
Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po hranu oken (l) 884 884 884 884
Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly po střechu (l) 1314 1314 1314 1314
Velikost palivové nádrže (l) 40 40 40 40

Hmotnosti
Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg)* 1 176-1 188 / 1 196-1 208 1 145-1 182 / 1 165-1 202 1 145-1 182 / 1 165-1 202 1 145-1 182 / 1 165-1 202
Maximální hmotnost (kg) 1 605 1 605 1 605 1 605
Maximální zatížení brzděného přívěsu (kg) 1 000 1 000 1 000 1 000
Maximální zatížení nebrzděného přívěsu (kg) 450 450 450 450
Maximální zatížení střechy (kg) 35 35 35 35

Kola - pneumatiky a disky kol

Standardní/alternativní rozměr disků a pneumatik* 16x6J ET53 / 185/55 R16 82H 15x6J ET50 / 185/60 R15 83H
16x6J ET53 / 185/55 R16 82H

15x6J ET50 / 185/60 R15 83H
16x6J ET53 / 185/55 R16 82H

15x6J ET50 / 185/60 R15 83H
16x6J ET53 / 185/55 R16 82H

* V závislosti na zvolené výbavě
Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!
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Bezpečnostní prvky

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND
1.5 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

i-SRS airbag u řidiče (dvoustupňový) ♦ ♦ ♦ ♦
SRS airbag u spolujezdce s možností deaktivace ♦ ♦ ♦ ♦
Boční airbagy vpředu ♦ ♦ ♦ ♦
Hlavové airbagy po celé délce kabiny ♦ ♦ ♦ ♦
Hlavové opěrky na předních sedadlech s ochranou proti  
poranění krční páteře ♦ ♦ ♦ ♦

Protiblokovací systém brzd (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦
Rozdělovač brzdné síly ♦ ♦ ♦ ♦
Brzdový asistent ♦ ♦ ♦ ♦
Stabilizační systém ♦ ♦ ♦ ♦
Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech ♦ ♦ ♦ ♦
Asistent pro rozjezd v kopci ♦ ♦ ♦ ♦
Systém výstrahy poklesu tlaku v pneumatikách ♦ ♦ ♦ ♦
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX (vnější zadní sedadla) ♦ ♦ ♦ ♦
Světelná signalizace při nouzovém brzdění ♦ ♦ ♦ ♦
Protikolizní systém (do 30 km/h) ♦ ♦ ♦ ♦

Pokročilý systém podpory řízení

Varování před čelní srážkou
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek
Inteligentní omezovač rychlosti
Automatické přepínání dálkových světel

♦ ♦ ♦ –

Ochrana vozu
Dálkově ovládané centrální zamykání ♦ ♦ ♦ ♦
Bezklíčový vstup a zapalování – ♦ – –
Imobilizér ♦ ♦ ♦ ♦
Alarm – ♦ – –
Kryt zavazadlového prostoru ♦ ♦ ♦ ♦
Odkládací prostor pod podlahou zavazadlového prostoru ♦ ♦ ♦ ♦
Přední a zadní nárazník Dynamic ♦ – – –
Střešní spoiler ♦ – – –

Funkce a technologie
Multiinformační displej ♦ ♦ ♦ ♦
Aktivní elektrický posilovač řízení ♦ ♦ ♦ ♦
Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu ♦ ♦ ♦ ♦
Systém start-stop ♦ ♦ ♦ ♦
Páčky řazení pod volantem (pouze s CVT převodovkou) ♦ ♦ ♦ ♦

Provedení interiéru – sedadla
Textilní interiér ♦ ♦ ♦ ♦
Vyhřívaná přední sedadla ♦ ♦ ♦ ♦
Flexibilní sedadla Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ♦ ♦ ♦ ♦
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce – ♦ – –
Kapsa na zadní straně sedadla řidiče – ♦ – –
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce ♦ ♦ ♦ ♦
Přední loketní opěrka ♦ ♦ ♦ ♦
Nastavitelný sklon opěradla zadního sedadla ♦ ♦ ♦ ♦

Provedení interiéru – komfort a pohodlí
Manuální klimatizace ♦ – ♦ ♦
Automatická klimatizace – ♦ – –
Tempomat ♦ ♦ ♦ ♦
Kožený volant ♦ ♦ – –
Kožená hlavice řadicí páky ♦ ♦ – –
Elektrické ovládání oken (vpředu a vzadu) ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrické ovládání oken - automatizované u řidiče ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrické ovládání oken - automatizované u spolujezdce – ♦ – –
Výškově a podélně nastavitelný volant ♦ ♦ ♦ ♦
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce ♦ ♦ ♦ ♦
12V zásuvka v předním panelu ♦ ♦ ♦ ♦
12V zásuvka ve středovém panelu – ♦ – –

♦  standardní výbava   –  není v nabídce   
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♦  standardní výbava      výbava na přání    –  není v nabídce
Specifikace se mohou lišit podle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo je měnit bez předchozího upozornění!

Provedení interiéru - osvětlení

DYNAMIC ELEGANCE COMFORT TREND
1.5 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

1.3 i-VTEC 
6MT / CVT

Čtecí lampička (přední) ♦ ♦ ♦ ♦
Osvětlení zavazadlového prostoru ♦ ♦ ♦ ♦
Osvětlení interiéru (přední a zadní) ♦ ♦ ♦ ♦

Audio a komunikace
Autorádio s podporou MP3 – – – ♦

Multimediální LCD displej Honda CONNECT
- 7" dotyková obrazovka
- DAB Radio
- Bluetooth
- MirrorLink
- 2x USB vstup
- 27 jazyků (obsahuje český/slovenský jazyk)

– – ♦ –

Multimediální LCD displej Honda CONNECT + navigace
- 7" dotyková obrazovka
- CD player - MP3 kompatibilní
- DAB Radio
- Bluetooth
- MirrorLink
- předinstalovaná navigace Garmin™ (aktualizace na 5 let zdarma)
- 2x USB vstup, HDMI vstup
- 27 jazyků (obsahuje český/slovenský jazyk)

♦ ♦ – –

Konektor vstupu AUX – – – ♦
Konektor vstupu USB (kompatibilní s přehrávači iPod) – – – ♦
4 reproduktory – – ♦ ♦
6 reproduktorů ♦ ♦ – –
Ovládání autorádia na volantu ♦ ♦ ♦ ♦
Bluetooth Hands Free Telephone ♦ ♦ ♦ ♦

Výbava exteriéru
Metalický lak
Tmavá boční a zadní skla – ♦ – –
Stěrače s dešťovým senzorem ♦ ♦ ♦ ♦
Parkovací senzory (vpředu a vzadu) ♦ ♦ ♦ –
Zadní parkovací kamera – ♦ – –
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka ♦ ♦ ♦ ♦
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ♦ ♦ ♦ –
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka ♦ ♦ ♦ –
Vnější kliky dveří v barvě vozu ♦ ♦ ♦ ♦
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě ♦ – – –
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve ♦ ♦ – –

Vnější osvětlení
Denní svícení LED ♦ ♦ ♦ ♦
LED světlomety ♦ ♦ – –
Přední mlhová světla ♦ ♦ – –
Třetí brzdové světlo LED ♦ ♦ ♦ ♦
Automatické spínání světel při setmění ♦ ♦ ♦ ♦
Funkce „Coming/Leaving Home“ (časové spínání světel) ♦ ♦ ♦ ♦

Kola
15" ocelová kola – – – ♦
15" kola z lehkých slitin – – ♦ –
16" kola z lehkých slitin ♦ ♦ – –
Sada na opravu pneumatiky ♦ ♦ ♦ ♦

48



49



50

JDĚTE  
ZA SVÝMI  

SNY
Sny mohou mít velkou moc. Mohou vás 

hnát za vyššími cíli, novými nápady, novými 
technologiemi či novými způsoby řešení 
problémů. Mohou být inspirací a výzvou  

pro návrh a konstrukci ryzího 
supersportovního vozu, jako je úchvatný  

nový model NSX a Civic Type R.

Náš sen o lepším světě, ve kterém budou  
lidé rádi žít, vdechl život humanoidnímu 

robotovi jménem ASIMO, vznesl do vzduchu 
letouny HondaJet a stvořil některé  

z nejpopulárnějších motocyklů na světě. 
Veškeré naše znalosti získané ze všech 

činností, které děláme, vkládáme do všech 
našich výrobků, tedy i do vozu Honda Jazz.
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HONDA PREMIUM QUALITY
8LETÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Pokud budete během celého provozování vozidla vykonávat jeho údržbu podle doporučení Hondy, použitím doporučeného servisního materiálu a originálních 
náhradních dílů Honda v autorizovaném servisu Honda v České republice, bude vaše vozidlo kryto věrnostním programem Honda Premium Quality.

Na která vozidla se věrnostní program vztahuje:
Věrnostní program je poskytován na vozidla prodaná autorizovaným prodejcem Honda v České republice, jejichž stáří nepřevyšuje 8 let, nebo jejichž nájezd nečiní 
více než 150 000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Předepsaná údržba vozidla musí být po celou dobu provozu vykonávána v autorizovaném servisu 
Honda za použití originálních náhradních dílů a doporučeného materiálu.

VÝHODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
Jaké výhody vám poskytuje věrnostní program:
V případě poruchy specifikovaných částí vozidla, které jsou kryté tímto programem, vám Honda poskytne náhradní díly na opravu zdarma.

Jaké další výhody vám poskytuje věrnostní program:
Kromě toho, že věrnostní program zabezpečí správnou údržbu vašeho vozidla použitím nejlepších dílů a materiálu, který vašemu vozidlu můžete dát, zároveň 
zvyšuje jeho tržní hodnotu po uplynutí záruky, protože v případě prodeje může program využít další majitel. Při prodeji ojetého vozidla vám tedy účast v programu 
dává další významný argument a výhodu.

8letý věrnostní program Honda Premium Quality můžete uplatnit v každém autorizovaném servisu Honda v České republice.

CO JE KRYTÉ VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:
Porucha musí mít charakter výrobní nebo materiálové vady, která nebyla způsobena vnějším vlivem, poškozením, nepovolenými úpravami, hrubým zacházením, 
používáním vozidla v rozporu s pravidly uvedenými v uživatelské příručce nebo použitím vozidla pro soutěžní účely.

V případě takovéto poruchy věrnostní program kryje následující části:
♦ Motor a jeho vnitřní části (s výjimkou příslušenství motoru)
♦ Manuální nebo automatickou převodovku a její vnitřní části (s výjimkou příslušenství převodovky)
♦ Hnací hřídele (kromě gumových manžet)
♦ Řízení – převodku řízení (kromě spojovacích tyčí a manžet)
♦ Jednotku DPS – diferenciál 4WD (kromě gumových manžet)
♦ Elektronické řídicí jednotky pro motor (ECU), komfortní příslušenství a multiplex (MICU), převodovku (TCU), řízení (EPS), airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)

CO NENÍ KRYTO VĚRNOSTNÍM PROGRAMEM:
♦ Práce spojená s opravou
♦ Spotřební materiál, náplně a maziva
♦ Spotřební díly a díly, jejichž výměna je předepsána při pravidelné údržbě
♦ Příslušenství motoru (startér, alternátor, turbodmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovače, palivové čerpadlo, silentbloky a ostatní příslušenství motoru)
♦ Příslušenství převodovky (řadicí páka s mechanismem, spínače, senzory a ovládací prvky, které nejsou vnitřními částmi převodovky, ostatní příslušenství převodovky)
♦ Podvozek, části náprav a podvozku (s výjimkou převodky řízení a hnacích hřídelí)
♦ Části brzdového systému (s výjimkou řídicí jednotky/modulátoru ABS)
♦ Výfukový systém (potrubí, katalyzátor, DPF filtr, tlumiče výfuku, O2 senzory apod.)
♦ Karosářské části, části interiéru, čalounění a lak
♦ Elektroinstalace (s výjimkou specifikovaných částí)
♦ Části systému IMA včetně baterie IMA (části hybridního pohonu u hybridních modelů)
♦ Příslušenství a doplňky (tažná zařízení, střešní nosiče, elektronika, audio, navigace apod.)
♦ Ostatní části, které nejsou specifikované v seznamu částí krytých věrnostním programem

Zeptejte se svého dealera Honda na další podrobnosti týkající se 8letého věrnostního programu Honda Premium Quality.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 let
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Model na snímku je Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic v barvě Perleťová White Orchid  

se systémem Honda CONNECT s volitelnou navigací Garmin.



Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika 
Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5
www.honda.cz

Úkolem této brožury je představit vám vůz Honda Jazz. Vzhledem k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích doporučujeme 
konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá na konkrétním 
vybavení zobrazeném v této brožuře. 

Obrázky jsou ilustrativní.
Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. 

Jezděte bezpečně 
Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá předvídat  
• Sledujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • Obratnost a slušnost jsou 
známkou dobrého a zkušeného řidiče 

Nevyhazujte mne do koše. Věnujte mne svým přátelům nebo předejte k recyklaci. 
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