
Jazz
Originalt tilbehør



SSSSSSSKKKKKKRRRRRRRÆÆÆÆÆÆÆÆDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSYYYYYYYY DDDDDDDDDIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE DDDDDDDDDRRRRRRRRØØØØØØØØØMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEE

SæSæSæSææSæSæt tt t didididddd g g gggg titititit llll rereerereeettttttttte,ee,, s sslalalap p p afaffaaf, ogoogg kkkørørr e ee en n n n tututuututuur.r.rr.r. J JJJJazazaza zz z z erererererer u u uudvdvdvdvd enenenendidididididd g g g ggg g enenenenenenn k k kk  komomomommmmppapapapapapapaktktktktktt b b bb b bbilili  m mmmmmmmeneneenenen m mmmmm dededededed e e ett ttt t ututututroororor lilliliggg g gg rururuurr mmmmmmmmelele iggiggggtt t innininddrdrdre e ee bybyybyybybyyydedededederrr r rrr

dedeen n nn påpåpåpåp  mm masasssaasseseses r r r r r afafafafa  p p p plalalaladsdsddsddds  o oog g gg bebebbbbeekvkvkvkvkvkvk emememememememmemememememm liliilililliighghghghghghghgg ededededede  ttililli  fffffememememm pp p ppperere sosoosooneneer.r. EEftftterersosomm alallelel ø ønsnsnsn kekekekekerr rr ssisiggg g nononogegegegg tt,t,t, dddd d dererereererer e e err r enenenenen l llliiliililleleelelee ss ssss smmumummumumulelelelelel

anananana dededederlrlrlrllededededdeses, , hhahaharr r vivi s samammmmmmemeemenssn atatattt eeeet t t udduddvavvav lglggggg aaaaaf ff skskrærææædddddddderersysyyetett t tililililbebebbeehøhøhør,r,r,r, s sssså å duduuu k kkkanann gørø e e ee didd n bibil l tititil l dididdidinnnnnn heheheeheeeltltltltltlt ee ee egegegegegeenn.n.n. FF FFraarararaa  

ststststilillfufufufuldldlddlde e ee ekekekkekekststststs erereerereeriøiøiøiørdrdrdrdetettalalalaa jejeeejer rr tiiil fl flekksisibebebeltltl  b bbagagggagage-e- og g ananhæhængere ududsttstyrr: : UdUdvalggete  bydy ere  på å nonooooogegegegegeget tt t ffofofof r rr r eneennhvhvhvhverer s smam g.

0302



1

34 4

5

7

5
11

4 4

7

5

2

3

6

8

8 8

1.  FORKROMET FRONTGRILL Denne forkromede frontgrill tilføjer mere stil 
og får bilen til at skille sig ud fra mængden.

2.  FORKROMET PYNTELISTE TIL BAGKLAP Forkromet pynteliste til 
bagklappen på din Jazz – det perfekte match til den forkromede frontgrill.

3.  FORKROMEDE DØRHÅNDTAG Gør eksteriøret på din Jazz ekstra stilfuldt 
med disse forkromede dørhåndtag.

4.  16” ALUFÆLGE Honda har specialdesignet det 16” Cronos-alufælg for 
at give din Jazz et ekstra sofistikeret udseende.  Alle fælge fra Honda har 
gennemgået omfattende tests og lever op til europæiske typegodkendelser.

5.  PREMIUM PARKERINGSSENSORER FOR OG BAG Et komplet sæt 
parkeringssensorer hjælper dig med at passe på bilen, ved at fortælle dig, 
hvor tæt du er på forhindringer i forbindelse med parkering.

6.  TAGSPOILER Denne indfarvede spoiler er den perfekte løsning til kunder, 
der ønsker et endnu mere sporty look. 

7. B-STOLPE DEKORATION Opgrader din Jazz's udseende med denne  
 B-stolpe dekoration. Den har en skinnede metalfinish, der giver et ekstra  
 raffineret udseende.

8.  BESKYTTELSESLISTER FOR OG BAG + SIDEBESKYTTELSESLISTER 
Beskyttelseslister yder ikke kun ekstra beskyttelse – de fremhæver også 
de rigtige detaljer på din Jazz.

Du kan give din Jazz et ekstra stilfuldt, dynamisk look med Hondas 
specialdesignede alufælge, 15" Crystal og 16" Cronos. Alufælgen Crystal 
har et smart udseende i to nuancer, mens Cronos har et sofistikeret 
finish med kromskygger. Alle fælge fra Honda er blevet grundigt testet og 
imødekommer de skrappe europæiske kvalitetskrav.
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16"
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imødekommer de skrappe europæiske kvalitetskrav.
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RAFFINERET

Lad din personlige stil refl ekteres, hver gang du sætter dig bag rattet. Et bredt udvalg af interiørtilbehør lader 

dig skabe dit eget personlige rum, som passer til bilens eksteriør.

1. LÆDERRAT Dette sportslige rat giver dig et godt greb, en følelse af luksus og en behagelig køreoplevelse.

2. ARMLÆN TIL FORSÆDERNE MED SKYDELÅG  Armlænet til forsæderne rummer en opbevaringsboks under låget til mindre, personlige 
ting. Den øverste del kan desuden skydes fremad, så den kan tilpasses din foretrukne siddeposition.

3. INDVENDIGE PANELER › a. Udskiftningspanel › b. Dørkontakter › c. Pyntekrans til ventilationsdyser

4. GEARKNOP Få fornemmelsen af kontrol med denne stilfulde gearknop i metalfinish.

5. BLÅT INTERIØRLYS Giv interiøret i din Jazz en trendy atmosfære ved at oplyse de forreste fodsektioner.
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FØJ DISSE MULIGHEDER TIL HARDDISK-NAVIGATIONSSYSTEMET:

1. PARKERINGSKAMERA Når bilen sættes i bakgear, kan du se, hvad der befinder sig bag bilen, på skærmen til harddisk-navigationssystemet.

2. BLUETOOTH®-HÅNDFRI TELEFONI OG STEMMEKONTROL Betjen harddisk-navigationssystemet med begge hænder på rattet ved at afgive talte 
instruktioner gennem mikrofonen til stemmestyring.

3. KABEL TIL iPod Med dette kabel kan du slutte din iPod til harddisk-navigationssystemet og nyde din digitale musik på vejen.

NYSKABENDE

Nyd præcis navigation på tværs af hele Europa*, tag musiksamlingen med på vejen, og håndter dine 

opkald med begge hænder på rattet. Hondas harddisk-navigationssystem leverer avancerede funktioner, 

der hjælper dig med at gøre kørslen nem og problemfri.

* For detaljerede oplysninger vedr. Kortdækning bedes du henvende dig til din lokale Honda-forhandler.

HONDA NAVIGATIONSSYSTEM MED HARDDISK

‣ Højtydende, harddiskbaseret navigations- og 
underholdningssystem med 40 GB hukommelse

‣ 7” berøringsfølsom skærm i bredformat

‣ Gem op til 4.000 af dine yndlingssange på harddisken

‣ Afspil lyd- og videofiler* fra et SD-hukommelseskort**

‣ Direkte tilslutning og kontrol af iPod (ekstraudstyr) 

‣ Kompatibelt med Bluetooth®-aktiverede mobiltelefoner til 
håndfri telefoni

* Kontroller kompatibilitet med lyd- og videofiler hos din lokale 

Honda-forhandler.

** SD-kort medfølger ikke.
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ALSIDIG
Med sin unikke fl eksibilitet føler Jazz sig ligeså godt tilpas i byen som på de lange ture. Vælg blandt vores udvalg af praktisk og robust rejsetilbehør, 

som gør det muligt at transportere alt fra ski til kufferter. 

1. TAGBØJLER Udvid Jazz’s bagagekapacitet med en stærkt, sikker tagbøjle.

2. TAGBOKS Den robuste, vandtætte boks monteres sikkert på tagbøjlerne og giver 
dig yderligere 350 liter bagageplads.

3. BAGAGERUMSBAKKE Denne bagagerumsbakke er skræddersyet til 
udformningen af bagagerummet i din Jazz og beskytter bilen 
mod snavs og skrammer.

4. BAGAGENET Hold bagagen sikkert på plads med et specialdesignet vandret 
bagagenet.

5. BAGAGERUMSMÅTTE Hold bilen ren, uanset hvilken position bagsæderne 
placeres i. Den vendbare, vandtætte bagagerumsmåtte har perfekt pasform i det 
område i bilen, der har mest brug for beskyttelse.

6. HUNDEGITTER Denne nyskabende rumopdeler giver dig mulighed for at give 
kæledyrene deres egen plads og får mest muligt ud af bagagerummet i Jazz. 
(Hundegitteret er afbilledet i kombination med bagagerumsbakken.)

12

AVANCERET

Bagsædet i Jazz er både rummeligt og 

komfortabelt. Vi har en række tilbehør, der 

tilbyder det ypperste inden for komfort og 

underholdning i bilen. Når dine passagerer er 

afslappede, glade og sikre, er alt, du 

skal gøre,  at nyde kørslen.

HONDA KOMPAKT NAVIGATIONSSYSTEM  

‣ Unikt, diskret monteringssæt fra Honda til elegant integrering 
og automatisk opladning

‣ Komplet europakort, inkl. benzinstationer, Honda-forhandlere 
og lokale seværdigheder*

‣ Unik antiblændingsbaggrund, der reducerer distraherende 
spejlinger fra forruden

‣ Trådløs Bluetooth® teknologi til håndfri opkald **

‣ Rejsesæt, der indeholder MP3-afspiller, JPEG-fremviser og 
lydbogsafspiller

* For detaljerede oplysninger vedr. kortdækning bedes du 

henvende dig til din lokale Honda-forhandler.

** Kontakt din Honda-forhandler for at få en liste over alle 

kompatible telefoner.

BLUETOOTH®-TELEFONSYSTEM Bluetooth®-telefonsystemet 
er en enkel, sikker og bekvem håndfri løsning, der giver føreren 
mulighed for nemt at styre opkald, mens der fokuseres på vejen.

(leveres fra ultimo 2008)

HONDA UNDERHOLDNINGSSYSTEM TIL 
BAGSÆDET 

‣ Afspiller dvd’er, cd’er, lyd- og videofiler*

‣ USB-kompatibel

‣ Passer perfekt til din Honda

‣ Udviklet, testet og produceret i overensstemmelse med 
Hondas strenge konstruktionsstandarder

‣ Designet til optimal passagersikkerhed

‣ Afrundede kanter gør systemet børnevenligt

‣ Muliggør normal funktionalitet af aktive nakkestøtter

‣ Kan sluttes til en spillekonsol

‣ Mulighed for installation af én eller to skærme

‣ Børnevenlig fjernbetjening medfølger

‣ Trådløse hovedtelefoner medfølger

‣ Kan benyttes uden for bilen

*  Kontroller kompatibilitet med lyd- og videofiler hos din lokale Honda 

forhandler. Introduceres april 2009
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I ANLEDNING AF AT HONDA JAZZ HAR FÅET TITLEN SOM ÅRETS BIL I DANMARK 2009 HAR VI SAMMENSAT 3 ATTRAKTIVE 
TILBEHØRSPAKKER, SOM KAN KØBES MED EKSTRA STOR BESPARELSE. KONTAKT DIN HONDA FORHANDLER FOR PRISER.

13 ÅRETS BIL I DANMARK 200912

STYLING PACK INDEHOLDER:

‣  16” ALUFÆLGE INCL. DÆK,
DESIGN CRONOS 

‣  TAGSPOILER I BILENS FARVE 

‣  KROMPAKKE (FRONTGRILL I KROM, 
DØRHÅNDTAG I KROM SAMT FORKROMET 
PYNTELISTE TIL BAGKLAP)

‣ B-STOLPE DEKORATION

‣ BUNDMÅTTER ELEGANCE

PRACTICAL PACK INDEHOLDER:
‣ DØRTRIN

‣ BUNDMÅTTER ELEGANCE

‣ BAGAGERUMSNET

‣ STÆNKLAPPER FOR OG BAG

‣ SIDEBESKYTTELSESLISTER I
 BILENS FARVE

FUNCTIONAL PACK INDEHOLDER:

‣  PARKERINGSSENSORER FOR OG BAG I 
BILENS FARVE

‣  BESKYTTELSESLISTER TIL KOFANGERE OG 
DØRE I BILENS FARVE

‣  ARMLÆN MED SKYDELÅG OG MED 
OPBEVARINGSPLADS

‣  BÆRBAR HONDA WIDESCREEN-
NAVIGATION MED INTEGRERET HOLDER
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Forkromet pynteliste til baglap

Beskyttelselister, bagTagspoiler

B-stolpe dekoration

Beskyttelselister, side

Forkromede dørhåndtag

Stænklapper, for

Premium parkeringssensorer, for

Premium parkeringssensorer. bag Parkeringssensorer, bag

Forkromet frontgrill

Beskyttelselister, for 

Stænklapper, bag

Barnestol gruppe 2 og 3 KIDFIX

Tågelygter, for 

15” alufælg – CRYSTAL 16" alufælg – CRONOS Låsemøtrikker Hjulmøtrikker

Standard bundmåtter  

Barnestol gruppe 2 og 3Barnestol gruppe 1+ ISOFIX

Barnestol gruppe 1+

Elegance bundmåtter  Blåt interiørlys

Barnestol gruppe 0+ Barnestol gruppe 0+ ISOFIX

Gearknop AMT

Sportslæderrat

Gearknop MT 

Vindafvisere
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Underholdningssystem til bagsædet (res): 
fjernbetjening

Harddiskbaseret navigationssystem Honda kompakt navigationssystem Opgraderingssæt til højttalere - dual cone

Opgraderingssæt til højttalere - co-axial Diskanthøjttaler, for Baghøjttalersystem

Kabel til ipod

Tagbøjler

Fast anhængertræk Aftageligt anhængertræk – monteret 

Ski- og snowboardholder Skiboks 320 l

Bluetooth®-system

Tagboks 350 l
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Interiørpaneler (bølger) Pyntekranse til ventilationsdyser Dørpaneler 

Underholdningssystem til bagsædet (res): 
børnehovedtelefon

Underholdningssystem til bagsædet (res): 
første monitorkit - førersæde

Underholdningssystem til bagsædet (res): 
andet monitorkit - passagersæde

Parkeringskamera

Interiørpaneler (prikker) 

Solskærme Dørtrin Armlæn med opbevaringsboks, for

Bagagenet

Bagagerumslommer Hundegitter Bagagerumsbakke Bagagerumsmåtte

Aftageligt anhængertræk – afmonteret
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Soichiro Honda sagde en gang "Tænk selvstændigt, og gå ikke bare i andres fodspor".

Takket være vores stærke tradition for deltagelse i racerløb er vi fuldt ud klar over, at biler, som bygges med en højere ydeevne, også behøver en 
højere grad af sikkerhed. For at opnå dette høje sikkerhedsniveau har vi bygget verdens største kollisionstestcenter og har på den måde kunnet 
udnytte fremskridtene i vores projekt omkring kunstig intelligens, ASIMO, til at finpudse den teknologi, som anvendes i vores biler.

ET FOLK I BEVÆGELSE
Da Soichiro Honda var ung, drømte han om at give 
alle mennesker – mænd, kvinder, rige og fattige – ad-
gang til motorkøretøjer. Endnu i dag er der steder på 
vores jord, hvor man ikke benytter et andet ord for 
motorcykel end ”Honda”.

 RACERTRADITIONER
Efter at have skabt Honda Motor Company kunne 
Soichiro koncentrere sig om sin passion, racerløb, og 
han lærte hurtigt, at en sidsteplads blot var en ny 
mulighed for at forbedre sig. Hans indstilling til 
udfordrende problemer ligger til grund for vores 
filosofi.

DET RØDE H
I dag anses Honda for at være et sportsmærke, som 
leverer maskiner med en ydeevne i topklasse, uanset 
om det drejer sig om F1, MotoGP, motorbåde, 
terrængående køretøjer eller bare græsslåmaskiner. 
Hvis vi kan bygge det, kan vi konkurrere med det.

 STYRKEN I AT VÆRE ANDERLEDES
 Hvorfor stoppe ved biler? Vi mener, at bedre motorer 
skal være for alle. Udfordringen er at producere dem, 
så vi skaber et bedre miljø for os alle sammen. Derfor 
har vi udviklet et jetfly, hvis motorer sidder over 
vingerne i stedet for under dem. Resultatet er en 
bedre brændstoføkonomi og lavere udledning. Vi har 
også svoret på, at vi aldrig vil producere en totakters 
påhængsmotor, men kun en lettere og renere 
firetakters.

 AVANCERET TEKNOLOGI
 Bag hvert teknologisk fremskridt, ligger der en 
særskilt tanke. Selv kameraerne, radaren og 
mikroprocessorerne i ASIMO – vores robot med 
kunstig intelligens – påvirker designet på vores biler 
for at gøre dem mere sikre og smartere end tidligere.

 EN LYSERE FREMTID
 Vi anser vores udvikling af udledningsfri biler og 
genanvendelig energi som det første skridt i retningen 
mod en ny fremtid for bilers design. Det handler om 
at vende problemer til udfordringer. Det er en 
tankegang, som vi har arvet efter Soichiro Honda, og 
en virkelighed, som får stor betydning for fremtidige 
generationer. 

19 THE POWER OF DREAMS18



Honda Motor Europe - Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
JAZZ/11/08/TH11090Dk

HME-Denmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre udstyr og specifi kationer uden forudgående meddelelse. Detaljer, farver, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orien-
tering. De komponenter, som er angivet i brochuren, kan afvige fra det udstyr, bilerne sælges med i Danmark. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. Tekniske specifi kationer fremgår 
af folderen ”Farver, tekniske specifi kationer”. For seneste opdateringer se www.honda.dk

“Think for yourself and 
don’t follow in other 
people’s footsteps.”
Soichiro Honda


