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Honda Sverige
Honda Nordic AB
Box 50583, 202 15 Malmö

Telefon 040-38 07 00
www.honda.se

Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer
utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda
som översiktlig information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från
utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Kontakta din
Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar. För senaste uppdateringar se
www.honda.se
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Ljud och elektronik

1/ CD-växlare med plats för
8 skivor 2 din

CD-växlare med plats 
för 6 skivor

Diskanthögtalare 
Förbättrar ljudkvaliteten

Högtalarsats bak

Interiör

22/ Golvmatta Standard
Standard på svenska bilar

Bakre- och sidosolskydd

23/ Golvmattor Elegance 24/ Gummimattor 25/ Barnstol grupp 0+

Exteriör

17/ Bakre stänkskydd16/ Främre stänkskydd
Standard på svenska bilar

Takräcke och dragkrok

39/ Fast monterad
dragkrok

Aluminiumfälgar och kompletta hjul

54/ Hjulmuttrar53/ Låsbara hjulmuttrar

Alla aluminiumfälgar uppfyller europeisk bilnorm.

Bagage och förvaring

41/ Ryggstödsficka på 
baksätet

42/ Förvaringsbox 43/ Hundgaller 45/ Kylbox 46/ Nätadapter till kylbox

28/ Barnstol grupp 2 + 3



Dörr- och  instrumentpanelsats
Med cool metallfinish upplevs Jazz känsla av klass ännu star-
kare. I satsen ingår paneler för  instrumentpanel och dörrarna.

Läderklädd ratt 
Njut av kurvorna med en läderklädd ratt i din Jazz. 

Växelspaksknopp i metall 
Känn den totala kontrollen med denna läckra växelspaksknopp
som matchar interiörpanelerna i metall.

Ultramatta
Håller bagageutrymmet rent och fräscht. Hur du än ställer in
baksätet- upprätt, lutande eller nedfällt – passar Hondas lät-
tanvända, mångsidiga, vattentäta Ultramatta alltid perfekt på
det område som behöver skyddas.

Ultranät
Ser till att bagaget hålls fast ordentligt. Precis som Ultramattan
är detta originaltillbehör från Honda lättanvänt och mångsidigt.
Använd det som lastnät, vertikalt delningsnät eller som
skyddsnät för bagagerummet.

Armstöd fram med skjutbart lock
I armstödet fram finns ett fack under locket med plats för små
personliga tillhörigheter. Som en extra finess är locket skjutbart
100 mm.

Takkonsol
Denna smarta konsol monteras i taket och är en perfekt förvar-
ingsplats för alla små och ömtåliga saker som du vill ha nära till
hands men som inte får vara i vägen. Med fack för CD-skivor
och solglasögon.

Bagagerumsinsats
Denna  bagagerumsinsats, som passar perfekt i bagageutrym-
met även när baksätet är nedfällt, är flexibel och skyddar inte-
riören i Jazz. Med Jazz-logo och en särskild plats för CD-väx-
laren. 

Instegslist
Elegant blank aluminium. Med Jazz-logo.

Instrumentpanelmatta
Antiglidmatta som håller de minsta sakerna på plats i facket
under instrumentpanelen.

Honda Compact navigeringssystem
•  Unik, diskret Honda-konsol för smidig integrering av tillbehör
• Fullständiga kartor över Västeuropa, med t.ex. bensin-
stationer, Honda-återförsäljare och lokala sevärdheter
• Unikt reflexfritt bakstycke för att minska distraherande 
reflexer i vindrutan
•  Trådlös Bluetooth®-teknik för handsfree-samtal
• Hondas Genuine Accessory-garanti (upp till 3 år när till-
behöret köps samtidigt som den nya bilen)

Jazz-adapter för iPod
Med denna adapter är det lätt att ansluta
din iPod® till ljudanläggningen i din Jazz
och du kan njuta av din egen digitala
musiksamling på resan. 

iPod® är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc., registrerat i USA m fl länder.

Bluetooth®-telefonsystem 
Bluetooth®-telefonsystemet är en
enkel, säker och mycket bekväm

handsfreelösning som låter dig klara av dina telefonsamtal
samtidigt som du behåller fokus på vägen.

Elegance Pack 34 ı Dörr- och instrumentpanelsats 20 ı Instegslister
32 ı Växelspaksknopp i metall

Tillbehörspaket
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Comfort Pack 21 ı Instrumentpanelmatta 29 ı Takkonsol
48 ı Ultranät
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Tekn iskt  avancerad
Subwoofer
Trots de små måtten på endast 16 cm i diameter och 4 cm i
höjd uppvisar subwoofern mycket bra prestanda. 120 W max-
effekt kombineras med en extremt låg strömförbrukning.
Hemligheten ligger i den innovativa neodymmagneten som är
tio gånger kraftfullare än magneter i konventionella högtalare.
Hondas subwoofer kan skryta med både kraft och kvalitet.

Parkeringssensorer
Praktiskt under besvärliga parkeringsmanövrer i stadstrafiken.
Med hjälp av 4 sensorer i bakre stötfångaren registreras före-
mål som finns inom ett avstånd på 1,5 meter. Föraren varnas
med hjälp av en tydlig ljudsignal i kupén.
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Ser bra ut och känns ännu bättre
Takspoiler
Denna aerodynamiska Honda-takspoiler följer konturerna på
Jazz exakt. Lackering tillkommer.

14-tums aluminiumfälgar
Ge din Jazz ett extra läckert och sportigt utseende. Du kan
välja mellan tre olika specialdesignade 14-tumsfälgar från
Honda. Hondas fälgar genomgår omfattande testning och upp-
fyller europeisk bilnorm. Mer information lämnas av din Honda-
återförsäljare som också kan rekommendera lämpliga däck för
att ge dig optimal säkerhet, ekonomi och prestanda.

Frontgrill
Stick av från mängden med denna sportiga frontgrill som ger
litet extra krydda till din bil. Uppfyller europeisk bilnorm.
Lackering tillkommer.

Dekor på B-stolpen
I högkvalitativt syntetmaterial med blank metallook som gör
den extra tilltalande. Med Jazz-logo.

Kjolar fram, bak och på sidorna
Med perfekt passform fram, bak och på sidorna ger de Jazz ett
extra fartfyllt och sportigt utseende. Uppfyller europeisk bil-
norm. Lackering tillkommer.

Stötfångar- och sidolister
Eleganta skyddslister i svart primer för stötfångarna fram och
bak samt sidorna på karossen. Kan lackeras i bilens färg.

Dekor på bakluckan
Klassisk kromutsmyckning för bakluckan på din Jazz.

Skirts Pack 6 ı Kjol fram 8 ı Sidokjolar
7 ı Kjol bak

City Pack 13 ı Lister för främre stötfångare 15 ı Lister för karossidor
14 ı Lister för bakre stötfångare 22 ı Tillgängligt med 

standardgolvmattor

14-tums aluminiumfälgar
Tillbehörspaket

9

50 ı 51 ı 52

11

10
6 ı 7 ı 8

12

13 ı 14 ı 15

9

50 ı 51 ı 52

11

12

6 ı 7 ı 8

13 ı 14 ı 15

10

Style Pack 11 ı Frontgrill 9 ı Grundmålad takspoiler



Takräcke

320-liters skidbox
En gedigen, låsbar box som rymmer hela din skidutrustning
och monteras på basräcket. Med Honda-logo.

350-liters takbox
Denna stabila, låsbara takbox från Honda
monteras på basräcket och ger 350 liter extra
lastutrymme. Med Honda-logo.

Basräcke
Detta lätta takräcke i aluminium har minimalt
vindmotstånd och kan utrustas med en rad
praktiska, lättinstallerade tillbehör som gör
det ännu mer flexibelt och lastbärande.
Utrustat med stöldskydd och Hondas logo.

Skid-/Snowboard-fäste
Använd detta tillbehör tillsammans med
basräcket för trygg och säker transport av
skidor och snowboards. Särskilt utvecklat
och testat för Jazz.
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När du kör Honda Jazz kör du en bil av yttersta kvalitet. Också tillbehören tillverkas med
största möjliga omsorg om design och teknik. 

Vi inom Honda vet att när du har bestämt dig för en ny bil är det bara det absolut bästa på
marknaden som gäller. Därför är Jazz och alla originaltillbehör, precis som Hondas övriga pro-
dukter, konstruerade med senaste teknik och enligt särskilda konstruktionsstandarder som är
oöverträffade inom sina respektive områden. Vår hängivenhet och absoluta beslutsamhet att
leva upp till dessa standarder formuleras i vår främsta målsättning: kundtillfredsställelse som
varar.

Att köra Honda Jazz är att köra ett säkert och genomkontrollerat stycke modern teknik. 
Ha en trevlig resa.

Kva l i te t


