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DEN HELT NYE JAZZ 
EN HYBRID FORMET TIL DIT LIV

Den helt nye Jazz-serie er nu klar med en avanceret e:HEV-

hybridmotor og et dynamisk, moderne udseende. Rummelig 

indvendig og kompakt udvendig, ja, det er virkelig den 

komplette og intelligente bil.

Vælg mellem den sofistikerede og stilfulde hatchback Jazz 

eller den nye Jazz Crosstar med inkorporeret aktiv livsstil og 

SUV-inspireret design.

De viste modeller er Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive i to-tonet surf 
blue med crystal black pearl og 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.



Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.

Vores næste generation af e:HEV-

hybridteknologi giver en dynamisk, elektrificeret 

køreoplevelse og tilfører den nye Jazz-serie høj 

ydeevne og god økonomi med lave emissioner. 

Alle modeller har en eldrevstilstand, så bilen 

kan køre på 100 % lydløs elkraft. 

Denne avancerede teknologi gør den nye Jazz 

mere relevant end nogensinde i et moderne 

kørselsmiljø.

e:HEV-
HYBRIDTEKNOLOGI
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Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.

Den nye Jazz-serie er designet med en ren og 

homogen profil, der er aerodynamisk effektiv 

og ubesværet stilfuld. Hver detalje giver Jazz-

modellen et smart, moderne look og en unik 

personlighed.

SOFISTIKERET 
DESIGN
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Den viste model er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive  
i to-tonet surf blue med crystal black pearl.

DEN NYE 
JAZZ 

CROSSTAR

Ny i serien er Jazz Crosstar. Den er 

udviklet med en dynamisk, aktiv livsstil 

i tankerne og har en kontant, muskuløs 

stil med et karakteristisk kølergitter, 

slanke integrerede tagskinner og en 

hævet kørehøjde for at få lettere adgang 

og et bedre udsyn over vejen forude. 

Beskyttende karrosserilister og mulighed 

for en flot karrosserifarve med to 

toner sikrer, at du altid ser godt ud, og 

det vandafvisende indtræk beskytter 

indvendigt, uanset hvad livet bringer.
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Den viste model er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i to-tonet surf blue med crystal black pearl



11Den viste model er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.

Kabinen til den nye Jazz og Jazz Crosstar er 

smuk og enkel og utrolig komfortabel med bløde 

materialer og tydelige skærme. Med en ny 7" digital 

førerskærm og 9" Honda CONNECT touchskærm 

kan du let og hurtigt få vist vigtige oplysninger. 

Den uforlignelige følelse af plads forstærkes af det 

slanke instrumentbræt med ergonomisk designede 

kontrolelementer og et bredt, uhindret udsyn  

over vejen.

LEVERUM



Uanset hvad du bringer ind i dit liv, er der rum 

til det i den nye Jazz og Jazz Crosstar. Vores 

geniale Magic Seats giver dig den ønskede 

alsidighed, lige når du har brug for det. 

Bagsæderne kan konfigureres på mange 

forskellige måder i én let bevægelse, så du får 

fleksibilitet til at medbringe næsten alt lige fra 

surfbrætter til små træer. De kan foldes ned 

og nå gulvet for at give ekstra lastplads eller 

vippes op, så du kan udnytte bilens fulde højde 

fra gulv til loft.

UOVERTRUFFEN 
FLEKSIBILITET 

Den viste model er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i to-tonet surf blue med crystal black pearl.13
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Nyd enestående synlighed takket være den panoramiske forrude, ultratynde A-stolper og skjulte 

vinduesviskere. Det forbedrede synsfelt giver en tryg kørestilling med minimale blinde vinkler og 

mulighed for masser af lys i kabinen, så den imponerende følelse af rummelighed bliver endnu større.

SE LIVET PÅ BREDSKÆRM

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.



Forsæderne er designet med egenskaber, der modvirker 

træthed, og komforten er på limousine-niveau. 

Gennemtænkte detaljer såsom det brede midterarmlæn 

med opbevaring og USB-porte foran og bagved sikrer,  

at alle kan nyde rejsen.

KOMFORTABEL 
OG ALSIDIG

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.
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ET LIV MED BEDRE 
FORBINDELSE 

Livet er bedre, når du føler dig forbundet. Den nye Jazz-

serie forbinder dig problemfrit med din verden med vores 

nyeste infotainment-teknologi. Naturligvis er DAB-radio 

inkluderet, så du får det bredeste udvalg af stationer, 

og den nye 9" touchskærm har en velkendt skærm i 

smartphone-stil og brugervenlighed med Android Auto- 

og Apple CarPlay*-integration. Du kan endda oprette 

fjernforbindelse til din Jazz via vores app My Honda+, som 

bl.a. giver dig mulighed for at fjernbetjene bilens lås og 

sende destinationer til navigationssystemet. 

Den stemmeaktiverede Honda Personal Assistant kan 

føre en naturlig samtale med dig ved hjælp af kontekstuel 

forståelse for at lære at tilbyde dig relevante anbefalinger. 

Så hvis du har brug for at tjekke vejret, finde din 

yndlingsmusik eller vælge en restaurant, er hjælpen  

lige ved hånden.

*Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og flere andre lande.  
De komplette specifikationer kan ses på side 49-52.
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THE POWER TO DELIVER

The sporty new Jazz Dynamic comes with a 

powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  

an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 

available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 

that develops a lively 102PS. Both engines have 

the choice of a 6-speed manual transmission or our 

Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 

option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 

output for your speed. The result is a smooth  

and comfortable drive that doesn't compromise  

on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 

cuts the engine when you come to a standstill in 

traffic, automatically restarting again when you 

touch the accelerator. It may seem like a small 

thing, but over time it’s sure to make a difference.

Vores avancerede e:HEV-hybridteknologi opnår en 

enestående blanding af ubesværede køreegenskaber 

og imponerende brændstoføkonomi. Den er designet 

til at give en lydhør, jævn og effektiv kørsel under alle 

omstændigheder. Den specialudviklede elmotor får dig i 

gang med et imponerende moment på 253 Nm, og den er 

koblet til en livlig 97 hestekræfters benzinmotor, som  

sikrer dit kørselsbehov. I den nye Jazz er den gode  

kørefornemmelse altid til stede. 

e:HEV-teknologien er intelligent, fordi den konstant 

overvåger ydeevne og økonomi i din Jazz for at finde den 

bedst egnede kraftkilde. Derved kan bilen problemfrit 

levere den optimale energi ved automatisk at skifte mellem 

tre køretilstande: Ren motorkraft, hybrid eller  

helt elektrisk kørsel

EFFEKTIV 
YDEEVNE

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.
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Den nye Jazz-serie inkorporerer vores 

nyeste Honda SENSING-pakke af avancerede 

sikkerheds- og førerstøttesystemer. 

Sikkerheden er blevet forbedret med nye 

knæairbags i midten og til føreren og 

intelligente sideairbags bagved. Sørger for 

din og dine passagerers sikkerhed.

ANTIKOLLISIONSSYSTEM 

Hvis der er sandsynlighed for en kollision 

med et køretøj eller en fodgænger, vil 

systemet advare dig og samtidig reducere 

din hastighed, og det er med til at minimere 

sværhedsgraden af et sammenstød. Vi har 

nu forbedret systemet med natfunktion for 

at registrere fodgængere eller cyklister, hvis 

der ikke er gadebelysning. Det aktiverer 

også bremserne, hvis modkørende køretøjer 

krydser eller drejer ind på din vej.

VOGNBANEASSISTENT

Hvis bilen bevæger sig ud af sin vognbane, 

uden at du aktiverer indikatoren, vil 

advarslerne blinke og udsende lyd for at 

gøre dig opmærksom på at rette ind efter 

vognbanen.

SYSTEM TIL REGISTRERING AF 

TRAFIKSKILTE 

Systemet til registrering af trafikskilte 

identificerer trafikskilte og giver disse 

oplysninger videre til dig via en skærm. 

Systemet kan vise to skilte ad gangen.

BANEFASTHOLDELSESSYSTEM 

Hjælper med at holde dig på midten af 

vognbanen, så køreoplevelsen bliver mindre 

stressende, og behovet for styrekorrektion og 

køreindsats på motorvejen reduceres.

INTELLIGENT HASTIGHEDSBEGRÆNSER 

Kombinerer smart den eksisterende 

justerbare hastighedsbegrænserfunktion 

med systemet til registrering af trafikskilte for 

automatisk at indstille hastighedsgrænsen 

til det, som systemet til registrering af 

trafikskilte registrerer. 

ADAPTIV FARTPILOT MED INDSTILLING  

AF LAV HASTIGHED 

Denne funktion opretholder en indstillet 

marchhastighed og følgeafstand i forhold 

til køretøjet foran dig. Hvis det registrerede 

køretøj standser, vil funktionen bremse og 

stoppe dit køretøj, uden at du behøver at 

holde foden på bremsen. Når bilen foran 

begynder at bevæge sig igen, skal du blot 

trykke på speederen for at genoptage 

kørslen. 

AUTOMATISK FJERNLYS 

Registrerer et køretøj foran, herunder 

modkørende køretøjer, og skifter automatisk 

mellem fjernlys og nærlys. INFO OM BLIND 

VINKEL Denne intelligente enhed gør 

vognbaneskift og overhaling sikrere og 

advarer dig, når køretøjer registreres i 

din blinde vinkel ved at tænde et lys i dit 

sidespejl. BAKZONEASSISTENT Når der 

bakkes, kan bakzoneassistenten registrere 

køretøjer, der nærmer sig fra begge sider, og 

advare dig om overhængende fare.

SIKKERHED FOR DIG

De viste modeller er Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive i to-tonet  
surf blue med crystal black pearl og 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.
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♦ 15" stålfælge
♦ Sort stofindtræk
♦ SRS-airbags med afbryderknap (fører, passager, 

foran i midten, i siden foran og bagved, sidegardin 
foran og bagved og knæairbag til fører)

♦ Blokeringsfri bremser (ABS) og bremseforstærker
♦ Antikollisionssystem
♦ Dæktryksovervågning
♦ Katastrofeblink
♦ Advarsel om frontkollision
♦ Justerbar hastighedsbegrænser
♦ Intelligent hastighedsbegrænser
♦ Vognbaneassistent
♦ Banefastholdelsessystem
♦ Indstilling af lav hastighed
♦ Vejbanefastholdelse
♦ System til registrering af trafikskilte
♦ Elektronisk stabiliseringssystem
♦ Adaptiv fartpilot 
♦ Elektrisk parkeringsbremse med automatisk 

bremsehold
♦ Elektronisk servostyring – variabel udveksling
♦ Hjælp til start på skråninger
♦ Tomgangsstop 
♦ ECON-tilstand
♦ Baghylde
♦ ISOFix-punkter 

♦ Indvendige paneler i plast
♦ Tilbehørsstik, foran
♦ Klimaanlæg
♦ Regnsensor
♦ El-justerbare og el-opvarmede sidespejle
♦ Fjernbetjent centrallås med 2 foldenøgler
♦ Armlæn til førersæde og passagersæde 
♦ Elruder, for og bag 
♦ Førersæde med manuel højdejustering
♦ Lomme bag på passagersæde
♦ Elopvarmelige forsæder
♦ Magic Seats
♦ 60/40-foldeopdeling af bagsæde i én bevægelse
♦ Rat med tilt-/teleskopfunktion
♦ Håndfri telefon med Bluetooth™ 
♦ 5" skærmlyd (AM/FM/DAB)
♦ USB-stik foran
♦ 4 højttalere
♦ Ratmonteret fjernbetjening af lydanlæg 
♦ Indfarvede sidespejle med integreret LED-indikator
♦ LED-forlygter
♦ LED-kørelys
♦ Lygter med automatisk registrering af tusmørke
♦ Automatisk fjernlyssystem
♦ Timerfunktion til automatisk tænding/slukning af 

forlygter (Coming Home/Leaving Home-funktion)

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Comfort i Shining gray metallic.  
De komplette specifikationer kan ses på side 49-52.26



Ud over de funktioner, der er tilgængelige på 
Comfort, omfatter funktionerne på Elegance 
følgende:

♦ 15" alufælge 
♦ Blød læderpolstring på indvendige paneler
♦ Sort stof/læderpolstring
♦ Alarmsystem
♦ Lomme i forsæderyg, førerside
♦ Parkeringssensorer (for og bag)
♦ Honda CONNECT med 9" touchskærm, digital radio 

med AM/FM/DAB, Trådløst Apple CarPlay*, Android 
Auto™ og 2x USB-stik.

♦ Kompatibel med appen MyHonda+

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Elegance i Midnight blue beam metallic.  
De komplette specifikationer kan ses på side 49-52.

*Kun iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funktioner, -apps og -tjenester er muligvis ikke tilgængelige i 
alle områder og kan blive ændret. Hvis du vil bruge Android Auto™, skal du downloade appen Android Auto™ fra Google Play™ til din smartphone. Kun Android 5.0 
(Lollipop) eller nyere versioner er kompatible med Android Auto™. Tilgængeligheden af Android Auto™ kan ændres og kan variere afhængigt af den geografiske 
placering. Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og flere andre lande.
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1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

Ud over de funktioner, der er tilgængelige 
på Elegance, omfatter funktionerne på 
Executive følgende:

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive i platinum white pearl.  
De komplette specifikationer kan ses på side 49-52.

♦ 16" alufælge
♦ Intelligent nøglefri adgang og start
♦ Gråt eller sort stof/læderpolstring
♦ Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent
♦ Læderrat
♦ Lædergearknop
♦ Opvarmet rat
♦ Sidespejle med kromtop og integrerede LED-

indikatorer 
♦ LED-tågelygter, for 
♦ Bakkamera
♦ Fjernbetjente elruder
♦ Honda CONNECT med Garmin Navigation;  

9" touchskærm, digital radio med AM/FM/DAB, 
Trådløst Apple CarPlay*, Android Auto™ og  
2x USB-stik 

♦ Kompatibel med appen MyHonda+
♦ 2x USB-stik bagved
♦ Tonede ruder

*Kun iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funktioner, -apps og -tjenester er muligvis ikke tilgængelige i 
alle områder og kan blive ændret. Hvis du vil bruge Android Auto™, skal du downloade appen Android Auto™ fra Google Play™ til din smartphone. Kun Android 5.0 
(Lollipop) eller nyere versioner er kompatible med Android Auto™. Tilgængeligheden af Android Auto™ kan ændres og kan variere afhængigt af den geografiske 
placering. Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og flere andre lande.
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Den viste model er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i to-tonet surf blue med crystal black pearl.  
De komplette specifikationer kan ses på side 49-52.

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCROSSTAR 

EXECUTIVE
♦ 16" alufælge
♦ Blokeringsfri bremser (ABS) og bremseforstærker
♦ Antikollisionssystem
♦ Dæktryksovervågning
♦ Advarsel om frontkollision
♦ Vognbaneassistent
♦ System til registrering af trafikskilte
♦ Regnsensor
♦ Adaptiv fartpilot
♦ El-justerbare og el-opvarmede sidespejle
♦ Magic Seats
♦ Håndfri telefon med Bluetooth™ 
♦ Automatisk fjernlyssystem

♦ Intelligent nøglefri adgang og start 
♦ Læderrat
♦ Lædergearknop
♦ Vandafvisende stofindtræk
♦ Bakkamera
♦ Honda CONNECT med Garmin Navigation; 9" 

touchskærm, digital radio med AM/FM/DAB, 
Trådløst Apple CarPlay*, Android Auto™

♦ Kompatibel med appen MyHonda+
♦ Tonede ruder
♦ Tagbøjler
♦ LED tågelygter foran 
♦ LED for- og baglygter

*Kun iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funktioner, -apps og -tjenester er muligvis ikke tilgængelige i 
alle områder og kan blive ændret. Hvis du vil bruge Android Auto™, skal du downloade appen Android Auto™ fra Google Play™ til din smartphone. Kun Android 5.0 
(Lollipop) eller nyere versioner er kompatible med Android Auto™. Tilgængeligheden af Android Auto™ kan ændres og kan variere afhængigt af den geografiske 
placering. Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og flere andre lande.
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TAFFETA WHITE II I

Vi har skabt en bred vifte af farver, der passer perfekt til den 

stilfulde nye Jazz, herunder et udvalg af to-tonet finish for udvalgte 

farver og kvaliteter.* De suppleres af vores udvalg af indtræk  

i lærred eller lærred/læder i høj kvalitet.

JAZZ-FARVER

PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

Den viste model er Jazz 1.5 i-MMD Executive. 
*Det viste udvalg af to-tonede farver fås kun på Executive.



Den nye Jazz Crosstar fås med et iøjnefaldende udvalg af 

farvekombinationer, både to-tonede og mono, der omfatter en 

eksklusiv surfblå. Sæderne er betrukket med et behageligt, men 

solidt og vandafvisende lærred, der er med til at give interiøret et 

rent og smart udseende, uanset hvor du begiver dig hen.

JAZZ CROSSTAR 
-FARVER

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL/TO-TONET

SURF BLUE/TO-TONET

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC/TO-TONET

Den viste model er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.
Surfblå og udvalget af to-tonede farver vises og fås kun til Jazz Crosstar.

TAFFETA WHITE II I

CRYSTAL BLACK PEARL PLATINUM WHITE PEARL/TO-TONET



SORT
STOF

SORT  
STOF/LÆDER

GRÅT  
STOF/LÆDER

VANDAFVISENDE 
STOF

KOMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXECUTIVE ♦

SORT STOF GRÅT STOF/LÆDERSORT STOF/LÆDER

INDVENDIGT INDTRÆK

Kombinationer af udvendige farver og indvendigt indtræk varierer efter model. Kontakt din lokale Honda-forhandler for at få flere oplysninger.

37
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Hondas originale tilbehør er designet og konstrueret efter 

samme strenge standarder som hver eneste Honda. Det eneste, 

du skal gøre, er at vælge de muligheder, der passer til dig.

TILPASNING
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Vov at være unik, og få din nye Jazz til at skille sig ud ved at tilføje lækre farvedetaljer både indvendigt 

og udvendigt, så bilernes dynamiske design komplementeres. Pakken indeholder: en udsmykning 

til frontgitter, cover til sidespejle, beskyttelseslister til siderne med indtræk i toscansk orange, en 

udsmykning til bagkofanger og Elegance-gulvmåtter. Den funktionelle pakke med sjov fås også i hvid. 

FUNKTIONEL PAKKE MED SJOV – ORANGE ROBUST-PAKKE

FUNKTIONEL PAKKE MED FINESSER

Gør din Crosstar bedre ved at tilføje disse SUV-lignende lave udsmykninger, der afspejler et 

dynamisk livsstilsdesign af bilen. Pakken indeholder: en lav udsmykning til foran og bagved.

Få din nye Jazz til at skille sig ud på en stilfuld måde ved at tilføje førsteklasses sølvfarvede elementer både udvendigt og indvendigt, 

så bilernes dynamiske og levende design suppleres. Pakken indeholder: en udsmykning til frontgitter, skinnende sortmalede 

beskyttelseslister til siderne med indtræk i EU-mat sølv, en udsmykning til bagkofanger og matchende Elegance-gulvmåtter.

Spejltoppe i sølv er ikke inkluderet i den funktionelle pakke med finesser, men fås som ekstraudstyr. 
Billedet viser valgfri 16" JA1601-alufælge.

Billedet viser valgfri 16" JA1601-alufælge.
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DØRTRINSLISTER

Disse dørtrinslister giver din bil et personligt 

præg, mens dørtrinnene beskyttes mod 

mærker og ridser. De er udformet i rustfrit 

stål og har et iøjnefaldende, indgraveret 

Jazz-logo. Ét sæt indeholder: to 

dørtrinslister til foran.

BAGKLAPSTROP

Denne bagklapstrop er et uundværligt 

element, der gør det meget lettere at 

lukke dit bagagerum.

DØRTRINSLISTER MED LYS

Disse dørtrinslister med lys er udformet i 

børstet rustfrit stål og har et oplyst Jazz-logo. 

Ud over at se godt ud beskytter de også de 

indvendige dørkarme mod mærker og ridser. 

Sættet indeholder: to dørtrinslister til foran.

OPLYST MIDTERKONSOL

Oplysningen af midterkonsollen aktiveres ved 

at låse eller åbne dørene, hvilket giver bilens 

midterkonsolområde en blød hvid belysning.

OPLYST DØRBEKLÆDNING

Dørbeklædningen oplyses ved at aktivere 

tændingen. Dette tilbehør monteres på 

dørhåndtag og dørlommer og udsender et 

køligt, roligt hvidt lys.

GUMMIMÅTTER MED KANT  
TIL FOR OG BAG

Gummimåtter med kant til for og 

bag med hævede kanter er lavet til 

at beskytte de forreste og bageste 

fodsektioner. De er lavet af et solidt 

materiale med Jazz-logo, og de er 

lette at rengøre. Ét sæt indeholder: 

Gummimåtter med kant til for og bag.

BELYSNINGSPAKKE

Belysningspakken bruger en kombination 

af lys til at give bilens kabine en behagelig 

atmosfære. Pakken indeholder: Fodrum 

foran med hvidt lys, dørtrinslister med lys, 

oplyst dørbeklædning og midterkonsol.

KOMFORTPAKKE

Komfortpakken er et udvalg af tilbehør, 

der er stilfuldt designet til at beskytte din 

bil mod ridser, mudder og sand. Pakken 

indeholder: en foldbar bagagerumsmåtte, 

gummimåtter med kant til for og bag, 

dørtrinslister og en bagklapstrop.

FOLDBAR BAGAGERUMSMÅTTE

Denne nye foldbare bagagerumsmåtte 

beskytter dit bagagerum og en del af lastfladen, 

når sæderne er nede. Denne måtte leveres 

med en fleksibel klap for at forhindre ridser.

FODRUM FORAN MED HVIDT LYS

Fodsektionen foran oplyses ved at låse eller åbne 

dørene og har en blød, kølig glød til din  

bils kabine.
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Hvis du ofte transporterer bagage eller specialudstyr, kan Cargo-pakken hjælpe 

med at holde den organiseret og sikker. Pakken indeholder: Bagagerumsbakken, 

et Cargo-LED-lys, bagkofangerfolie og udsmykning af bagagerumskant.

CARGO-PAKKE

x2

TAGBAGAGEBÆRER

Forøg bilens lastkapacitet med en sikker tagbagagebærer.  

Den omfatter 4 låse og har en maksimal lastkapacitet på 30 kg 

eller én cykel.

 CYKELHOLDER*

Tag cyklen med dig ved at tilføje cykelholderen med en 

tyverisikringsanordning og metalramme. "Easy Fit" har en slids, der 

holder din cykel oprejst, så dine hænder er fri til at spænde den 

sikkert fast. Maksimal cykellast: 20 kg.

*Det er muligt at medbringe op til 2 cykler, men kun hvis det kombineres med tværstænger på Crosstar.

SKI- OG SNOWBOARDHOLDER

Letanvendelig skiholder til et eller to par ski (afhængigt af skienes 

størrelse) eller ét snowboard. Skiene eller snowboardet er forsvarligt 

fastgjort mellem to gummiprofiler, der beskytter udstyret og nemt kan 

monteres uden værktøj. Den omfatter låse og vejer 3,6 kg.

THULE-TAGBOKS 410L

Denne robuste, vandtætte boks, som er Thule-certificeret af 

Honda, giver dig en ekstra opbevaringsplads på 410 liter. Den 

er udstyret med Power-Click-system, der giver let montering, 

en tyverisikring og åbning i to sider. Målene er 175 cm længde, 

86 cm bredde og 46 cm højde.
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16" JA1601-ALUFÆLGE

16" JA1601-hjuldesignet har en diamantskåret 

A-overflade med skinnende klar belægning og 

krudtsorte ruder.

15" JA1505-ALUFÆLGE

15" JA1505-hjuldesignet har en diamantskåret 

A-overflade med skinnende klar belægning og 

krudtsorte ruder.

FORRUDEDÆKKEN

Dette forrudedækken er et skjold mod vind og vejr, 

da det beskytter spejlene og de forreste sideruder 

mod barsk vejr, når din bil er parkeret udenfor. Det er 

udstyret med Jazz-logo.

BAGKLAPSPOILER

Hvis du ønsker et sofistikeret look, er denne ægte Honda-spoiler præcis det, du har brug for. 

Vores spoilere er specielt udviklet til at matche enhver individuel bilmodel, og kun tilbehør 

af højeste kvalitet kan bestå Hondas omfattende test. Desuden er denne slanke spoiler fuldt 

integreret i bilens karrosseri og fås i alle farver.

ELEGANCE-GULVMÅTTER

Disse elegante og komfortable tæpper med sort 

nubuck-belægning har et vævet Jazz-emblem med 

holdbarhed. Ét sæt indeholder: for- og bagmåtter.

PARKERINGSKAMERA*

Bak i total sikkerhed og tryghed med parkeringskameraet. 

Den viser et fuldt udsyn bagtil på navigationsskærmen, så 

du altid ved, hvad der er bag dig. Sættet indeholder: et 

parkeringskamera og en holder.

*Dette tilbehør fås kun på Comfort and Elegance, da det 
leveres som standard på Executive og Crosstar.47 48



Motor

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Slagvolumen (cm3)  1498  1498 1498 1498

Ventilrække DOHC DOHC DOHC DOHC

Emissionsstandard EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

Påkrævet brændstof Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95

Ydeevne

Maks. motoreffekt (kW ved o/min.) 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400

Maks. motoreffekt (hk ved o/min.) 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400

Maks. moment, motor (Nm ved o/min.) 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000

Elmotor maks. effekt (kW [hk]) 80 [109] 80 [109] 80 [109] 80 [109]

Elmotor maks. moment (Nm) 253 253 253 253

0 → 100 km/t (sekunder) 9.4 9.4 9.5 9.9

Topfart (km/t) 175 175 175 173

Brændstoføkonomi og emissioner -  
Worldwide Harmonised Light Vehicle  
Test Procedure (WLTP)†

Lav – FC (km/l) 28,6 28,6 27 25,6

Høj – FC (km/l) 25,6 25,6 25,6 24,4

Blandet kørsel – FC (km/l) 22,2 22,2 21,7 20,8

CO2-rækkevidde (g/km) 79-132 79-132 83-134 87-143

Brændstoføkonomi og emissioner - New 
European Driving Cycle (NEDC-Equivalent)†
Bykørsel (km/l) 41,7 41,7 40 37

Landevejskørsel (km/l) 23,3 23,3 23,3 21,7

Blandet kørsel (km/l) 27,8 27,8 27 25,6

CO2-rækkevidde (g/km) 55-98 55-98 57-99 61-105

Mål

Samlet længde (mm) 4044 4044 4044 4090

Samlet bredde (mm) 1694 1694 1694 1725

Samlet bredde inkl. sidespejle (mm) 1966 1966 1966 1966

Samlet højde – uden læs (mm) 1526 1526 1526 1556

Akselafstand (mm) 2517 2517 2517 2520

Sporvidde for (mm) 1487 1487 1487 1498

Sporvidde bag (mm) 1474 1474 1474 1485

Frihøjde – med fører (mm) 136 136 136 152

Venderadius – ved karosseri (m) 10.1 10.1 10.1 10.1

Fuldt ratudslag (ratomdrejninger) 2.51 2.51 2.35 2.63

Maks. Sædekapacitet (personer) 5 5 5 5

Kapacitet

Bagagerumskapacitet – med bagsædet oppe  
(liter, VDA-metoden) 304 304 304 298

Bagagerumskapacitet – med sammenklappede 
bagsæder, læsset til vindueshøjde (liter, VDA-
metoden) 

 844 844 844 838

Bagagerumskapacitet – med sammenklappede 
bagsæder, læsset til taghøjde (liter, VDA-metoden) 1205 1205 1205 1199

Brændstoftank (liter) 40 40 40 40

Vægt

Køreklar vægt (kg) 1300 1304 1304 1325

Maks. Totalvægt (kg) 1710 1710 1710 1710

Nyttelast (kg) 410 406 406 385

Maks. Tilladt akselvægt – for/bag (kg) 946/784 946/784 946/784 946/784

Maks. tagbelastning (kg) 35 35 35 50

♦ Standard  - Ikke tilgængelig

†Tallene for brændstofforbrug, der stammer fra EU-regulerede laboratorietestresultater, gives til sammenligningsformål og afspejler muligvis ikke den virkelige kørselsoplevelse. Honda Jazz er blevet udsat 
forden nye WLTP-testcyklus for CO2 og brændstofforbrug i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2017/1151. WLTP-tal afspejler bedre køretøjets faktiske ydelse, når det køres på vejen.I 
overgangsfasen mellem NEDC (det tidligere testregime) og WLTP vil NEDC-værdier for CO2 og brændstofforbrug forblive tilgængelige i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2017/1153.

Sikkerhed

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

SRS-airbag i førerside (oppustning i ét trin) ♦ ♦ ♦ ♦

SRS-airbag i passagerside med afbryderknap ♦ ♦ ♦ ♦

Sideairbags (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Gardinairbags (for og bag) ♦ ♦ ♦ ♦

Airbag foran i midten ♦ ♦ ♦ ♦

Knæairbag til førersæde ♦ ♦ ♦ ♦

ABS-system ♦ ♦ ♦ ♦

Bremseforstærker ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk stabiliseringssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Forsædeseler med selestrammere ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFix-punkter (yderste bagsæder) ♦ ♦ ♦ ♦

Katastrofeblink ♦ ♦ ♦ ♦

Dæktryksovervågning ♦ ♦ ♦ ♦

Antikollisionssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Advarsel om frontkollision ♦ ♦ ♦ ♦

Banefastholdelsessystem ♦ ♦ ♦ ♦

Vognbaneassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Vejbanefastholdelse ♦ ♦ ♦ ♦

Justerbar hastighedsbegrænser ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent hastighedsbegrænser ♦ ♦ ♦ ♦

System til registrering af trafikskilte ♦ ♦ ♦ ♦

Indstilling af lav hastighed ♦ ♦ ♦ ♦

Blindvinkelassistent inkl. Bakzoneassistent - - ♦ -

Sikkerhed

Startspærre ♦ ♦ ♦ ♦

Alarmsystem - ♦ ♦ ♦

Fjernbetjent centrallås med 2 foldenøgler ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent nøglefri adgang og start - - ♦ ♦

Baghylde ♦ ♦ ♦ ♦

Indvendige pyntelister

Stofindtræk ♦ - - -

Stof-/læderindtræk - ♦ ♦ -

Stof/vandafvisende - - - ♦

Indvendige paneler – plast ♦ - - -

Indvendige paneler – blød læderpolstring - ♦ ♦ -

Indvendige paneler – blød maskepolstring - - - ♦

Indvendige dørhåndtag – malede ♦ - - -

Indvendige dørhåndtag – forkromede - ♦ ♦ ♦

Læderrat - - ♦ ♦

Lædergearknop - - ♦ ♦

Funktioner og teknologi

ECON-tilstand ♦ ♦ ♦ ♦

Hjælp til start på skråninger ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk servostyring med variabel udveksling ♦ ♦ ♦ ♦
Elektrisk parkeringsbremse med automatisk 
bremsehold ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgangsstop ♦ ♦ ♦ ♦

Multiinformationsdisplay ♦ ♦ ♦ ♦

49 50



Komfort og bekvemmelighed

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Adaptiv fartpilot ♦ ♦ ♦ ♦

Klimaanlæg ♦ ♦ ♦ ♦

Regnsensor ♦ ♦ ♦ ♦

Bakkamera - - ♦ ♦

Parkeringssensorer (for og bag) - ♦ ♦ ♦

Elruder, for og bag ♦* ♦* ♦ ♦

Fjernbetjente elruder (sammenklappelige) - - ♦ ♦

Rat med tilt-/teleskopfunktion ♦ ♦ ♦ ♦

El-justerbare og elopvarmelige sidespejle ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk sammenklappelige sidespejle - ♦ ♦ ♦

Sammenklappelige sidespejle  
via fjernbetjeningen

- - ♦ ♦

Makeupspejle på solskærme ♦ ♦ ♦ ♦

Tilbehørsstik (for) ♦ ♦ ♦ ♦

Førersæde med manuel højdejustering ♦ ♦ ♦ ♦

Armlæn til førersæde og passagersæde foran ♦ ♦ ♦ ♦

Lomme i forsæderyg, passagerside ♦ ♦ ♦ ♦

Lomme i forsæderyg, førerside - ♦ ♦ ♦

Opvarmelige forsæder ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Kabinelys ♦ ♦ ♦ ♦

Kortlys (foran) ♦ ♦ ♦ ♦

Indstigningslys ♦ ♦ ♦ ♦

Bagagerumslys ♦ ♦ ♦ ♦

Lydanlæg og kommunikation

5" skærmlyd (AM/FM/DAB) ♦ - - -

Honda CONNECT (9" touchskærm, AM/FM/DAB, 
Apple CarPlay/Android Auto™)Δ - ♦ - -

Honda CONNECT med Garmin Navigation(9" 
touchskærm, AM/FM/DAB, Apple CarPlay / Android 
Auto™)Δ

- - ♦ ♦

1x USB-port foran ♦ - - -

2x USB-port foran - ♦ ♦ ♦

2x USB-port bagved - - ♦ ♦

4 højttalere ♦ ♦ ♦

Førsteklasses lyd – 8 højttalere/diskant foran/
højttaler i midten

- - - ♦

Subwoofer - - - ♦

Ratmonteret fjernbetjening af lydanlæg ♦ ♦ ♦ ♦

Håndfri telefon (HFT) med Bluetooth™ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard  - Ikke tilgængelig

*Automatisk rudefunktionalitet er kun tilgængelig i førerside foran.
†To-tonede sorte tagfarvevarianter fås til Executive og Crosstar Executive.
ΔKun iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere er kompatible med Apple CarPlay. Apple CarPlay-funktioner, -apps og -tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle områder og kan blive ændret. Hvis du vil bruge Android 
Auto™, skal du downloade appen Android Auto™ fra Google Play™ til din smartphone. Kun Android 5.0 (Lollipop) eller nyere versioner er kompatible med Android Auto™. Tilgængeligheden af Android Auto™ kan ændres og kan 
variere afhængigt af den geografiske placering. Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og flere andre lande.

Eksteriør

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Hajfinneantenne ♦ ♦ ♦ ♦

Tag i Crystal Black Pearl (ifm. 2-tonet lakering) - - - ♦†

Indfarvet dørhåndtag ♦ ♦ ♦ ♦

Indfarvede sidespejle ♦ ♦ - -

Sidespejle med kromtop - - ♦ -

Sølvfarvede sidespejle - - - ♦

Crosstar-design (for- og bagkofanger/tågeramme, 
foran og sort skærm og vangramme)

- - - ♦

Tagbøjler - - - ♦

Tonede ruder - - ♦ ♦

e:HEV-emblem ♦ ♦ ♦ ♦

Udvendige lys
LED-forlygter ♦ ♦ ♦ ♦

Automatisk fjernlyssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Lygter med automatisk registrering af tusmørke ♦ ♦ ♦ ♦

LED-tågelygter, for - - ♦ ♦

LED-kørelys ♦ ♦ ♦ ♦

Hjul
15" stålfælge ♦ - - -

15" alufælge - ♦ - -

16" alufælge - - ♦ ♦

Dæk 185/60 R15 88H ♦ ♦ - -

Dæk 185/55 R16 87H - - ♦ -

Dæk 185/60 R16 86H - - - ♦

Dækreparationssæt ♦ ♦ ♦ ♦
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EN NY 
RETNING

Hos Honda søger vi altid at gøre 

teknologien mere nyttig og finde 

måder, som kan gøre verden til 

et bedre sted. Vi var den første 

producent, der solgte hybridbiler i 

Europa, og har over tyve års erfaring 

med elektrificering. 

Vi har nu forpligtet os til at gøre alle 

vores mainstream-modeller elektriske 

inden 2022 for at sikre bedre økonomi, 

lavere emissioner og et renere miljø.

Den helt nye og helt elektriske 

Honda e er det næste skridt på 

denne spændende rejse med en unik 

kombination af dynamisk ydeevne, 

raffineret komfort og banebrydende 

teknologi. Hurtig, pålidelig og 

ubesværet genopladning takket være 

vores Honda Power Charger, som let 

kan installeres i dit hjem eller  

ved kontoret.

Velkommen til næste generation.

Den viste model er Honda e Advance i platinum white pearl.54



Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de 
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne 
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, 

der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i 
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt 

funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner. 

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk
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Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.  
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.


