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1.  KROMAD FRONTGRILL Denna kromade frontgrill förhöjer stilen och 
får din bil att sticka ut ur mängden.

2.  KROMAD DEKORATION FÖR BAKLUCKAN Kromad dekoration för 
bakluckan på din Jazz, som matchar den kromade frontgrillen perfekt.

3.  KROMADE DÖRRHANDTAGSKÅPOR Gör exteriören på din Jazz extra 
elegant med dessa kromade dörrhandtagskåpor.

4.  16-TUMS ALUMINIUMFÄLGAR Honda erbjuder specialdesignade 
16-tums «Cronos»-aluminiumfälgar som ger din Jazz ett verkligt 
sofistikerat utseende. De har en helfärgad, lackad finish med 
kromskuggning. Samtliga Honda-fälgar har testats utförligt och 
uppfyller europeiska bilstandarder.

5.  PREMIUM-PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK Denna 
kompletta uppsättning parkeringssensorer hjälper dig att skydda bilen 
genom att informera om avståndet till andra föremål när du parkerar.

6.  TAKSPOILER Den här lätta, karossfärgade spoilern förhöjer utseendet 
hos Jazz och ger den en mer dynamisk profil.  

7.  DEKORATION FÖR B-STOLPEN Uppgradera utseendet hos Jazz med 
denna dekoration för B-stolpen. Den metallblanka ytan ger bilen det 
lilla extra.

8.  LISTER FRAM, BAK OCH PÅ SIDORNA Sidolisterna ger inte bara 
extra skydd, de framhäver även linjerna på Jazz.

Honda erbjuder specialdesignade 15-tums "Crystal"- och 16-tums 
"Cronos"-aluminiumfälgar som ger din Jazz ett extra elegant och 
dynamiskt utseende. Crystal-fälgarna har en snygg finish i två toner och 
Cronos har en sofistikerad kromskuggning. Samtliga Honda-fälgar har 
testats utförligt och uppfyller stränga europeiska kvalitetsstandarder.
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testats utförligt och uppfyller stränga europeiska kvalitetsstandarder.
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RAFFINERAD

Låt din personliga stil synas varje gång du sätter dig bakom ratten. Med vårt breda utbud av

interiörtillbehör kan du skapa ett eget personligt utrymme som passar bilens smäckra exteriör.

1. LÄDERKLÄDD RATT Den sportiga ratten ger stadigt grepp samtidigt som föraren kan njuta av en lyxig känsla och bekväm 
körning.

2. ARMSTÖD FÖR FRAMSÄTET MED SKJUTBART LOCK Armstödet för framsätet har ett förvaringsutrymme för småföremål under 
locket. För extra bekvämlighet kan den övre delen skjutas framåt så att den passar din sittställning.

3. INTERIÖRPANELER › a. Interiör panel › b. Dörreglage › c. Dekorringar för ventilerna

4. VÄXELSPAKSKNOPP Känn att du har kontroll med denna eleganta växelspaksknopp med metallfinish.

5. BLÅ INSTEGSBELYSNING Gör atmosfären i Jazz verkligt elegant genom att lysa upp golvet i framsätets fotutrymme. 
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BYGG UT DITT HÅRDDISKNAVIGERINGSSYSTEM MED DE HÄR ALTERNATIVEN:

1. BACKKAMERA När du backar visar den här kameran vad som finns bakom bilen på hårddisknavigeringssystemets skärm. 

2. HANDSFREETELEFONI OCH RÖSTSTYRNING MED BLUETOOTH®  Styr ditt hårddisknavigeringssystem med röstinstruktioner via 
mikrofonen utan att ta händerna från ratten.

3. iPod-KABEL Med den här kabeln kan du ansluta din iPod till hårddisknavigeringssystemet och njuta av din digitala musiksamling 
medan du kör.

INNOVATIV

Navigera rätt i hela Europa*, ta med dig din musiksamling i bilen och besvara och ring samtal utan 

att ta händerna från ratten. Hondas hårddisknavigeringssystem innehåller de avancerade funk-

tioner du behöver för att resan ska gå smidigt.

* Kontakta din lokala Honda-återförsäljare om du vill ha information om karttäckningen.

HONDAS HÅRDDISKNAVIGERINGSSYSTEM

‣ Högeffektivt system för navigering och underhållning med 
en hårddisk på 40 GB

‣ 7-tums pekskärm – wide-screen

‣ Lagra upp till 4 000 av dina favoritlåtar på hårddisken

‣ Spela upp ljud- och videofiler* från ett SD-minneskort**

‣ Möjlighet till anslutning och styrning av en iPod (tillval)  

‣ Kompatibel med Bluetooth®-aktiverade mobiltelefoner 
för handsfreetelefoni

* Din lokala Honda-återförsäljare kan informera dig om vilka ljud- och 

videofilformat som är kompatibla.

** SD-kort medföljer ej.

09 AUDIO OCH ELEKTRONIK08



‣ Unik, diskret Honda-konsol för smidig integrering av 
tillbehör och automatisk laddning

‣ Kompletta kartor över Europa, med t.ex. bensinstationer, 
Honda-återförsäljare och lokala sevärdheter*

‣ Unikt reflexfritt bakstycke för att minska distraherande 
reflexer i vindrutan

‣ Trådlös Bluetooth®-teknik för handsfreetelefoni**

‣ Reseset med mp3-spelare, JPEG-visare och 
ljudboksspelare

* Kontakta din lokala Honda-återförsäljare om du vill ha information 

om karttäckningen.

** Kontakta din lokala Honda-återförsäljare om du vill ha en lista över 

kompatibla telefoner. 

BLUETOOTH®-TELEFONSYSTEM
Bluetooth®-telefonsystemet är en enkel, säker och bekväm 
handsfreelösning som låter dig klara av dina telefonsamtal 
samtidigt som du behåller fokus på vägen.

(till försäljning från slutet av 2008)

HONDAS UNDERHÅLLNINGSSYSTEM FÖR 
BAKSÄTET

‣ Spelar DVD- och CD-skivor samt ljud- och videofiler*

‣ USB-kompatibel

‣ Passar perfekt i din Honda

‣ Utvecklat, testat och tillverkat i enlighet med Hondas höga 
konstruktionskrav

‣ Utvecklat för maximal passagerarsäkerhet

‣ Rundade hörn gör det säkert för barn

‣ Tillåter normal användning av aktiva nackskydd

‣ Kan anslutas till en spelkonsol

‣ En eller två skärmar kan installeras

‣ Levereras med en barnvänlig fjärrkontroll

‣ Trådlösa hörlurar ingår

‣ Kan användas utanför bilen

* Din lokala Honda-återförsäljare kan informera dig om vilka ljud- och 

videofilformat som är kompatibla.
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PORTABEL NAVIGATIONSENHET

AVANCERAT

Baksätet i Jazz är både rymligt och bekvämt. 

Med Hondas många tillbehör kan du göra 

din bil riktigt bekväm och redo för underhåll-

ning. När dina passagerare sitter bekvämt 

och säkert, kan du njuta av körningen.
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MÅNGSIDIG
Jazz är verkligt fl exibel och trivs lika bra i stadstrafi k som på långkörningar. Välj från vårt utbud av praktiska och robusta tillbehör som gör det 

möjligt för dig att transportera allt från skidor till resväskor. 

1. TAKRÄCKE Utöka lastkapaciteten hos Jazz med ett kraftigt, säkert takräcke.

2. TAKBOX Denna robusta, vattentäta box sitter stadigt på takräcket och ger 
dig 350 liter extra packutrymme.

3. BAGAGERUMSINSATS Den här brickan är skräddarsydd för att passa i 
bagageutrymmet på Jazz och den skyddar bilen mot smuts och repor.

4. LASTNÄT Håll bagaget på plats med ett specialdesignat horisontellt lastnät.

5. BAGAGERUMSMATTA Skydda bilens interiör oavsett vilket läge du placerar 
baksätet i. Den vändbara vattentäta bagagerumsmattan täcker perfekt den 
yta av bilen som behöver mest skydd.

6. HUNDGALLER Denna innovativa lastdelare ger dina husdjur ett eget 
utrymme och ser till att du kan utnyttja bagageutrymmet i Jazz på bästa 
sätt. (På bilden visas hundgallret i kombination med bagagerumsbrickan.)



13 TILLBEHÖRSPAKET12

 STYLING PACK:

‣ 15” ALUMINIUMFÄLGAR, 
 FÄLGDESIGN CRYSTAL

‣  TAKSPOILER I BILENS FÄRG

‣  KROMAD FRONTGRILL 

‣  KROMADE DÖRRHANDTAGSKÅPOR

‣ KROMAD LIST FÖR BAKLUCKAN

‣ DEKORATION TILL B-STOLPEN

PRACTICAL PACK:
‣ SIDOSKYDDSLISTER I BILENS FÄRG

‣ INSTEGSLISTER

‣ STÄNKSKYDD BAK

‣ GUMMIMATTOR, FRAM OCH BAK
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Kromad list för bakluckan

Skyddslister för bakre stötfångareTakspoiler

Dekoration för B-stolpen

Sidoskyddslister

Kromade dörrhandtagskåpor

Stänkskydd fram 

Premium-parkeringssensorer fram

Premium-parkeringssensorer bak Parkeringssensorer bak  

Kromad frontgrill

Skyddslister för främre stötfångare

Stänkskydd bak 

Dimljussats fram

15-tums aluminiumfälgar – Crystal 16-tums aluminiumfälgar – Cronos Låsbara hjulmuttrar Hjulmuttrar

Textilmattor, standard  

Läderklädd sportrattBilbarnstol grupp 2 och 3 KIDFIX

Bilbarnstol grupp 2 och 3

Textilmatta Elegance Styling belysning

Bilbarnstol grupp 0+ Bilbarnstol grupp 0+ ISOFIX

Växelspaksknopp 6 AMT

Växelspaksknopp 5 MT

Vindavvisare
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DVD-system – fjärrkontroll

Hårddisknavigeringssystem Portabel navigationsenhet Uppgraderingssats för högtalare 
– dual cone

Uppgraderingssats för högtalare – co-axial Tweeter fram Högtalarsats, bak

iPod-kabel

Lasthållare

Fast dragkrok Löstagbar dragkrok – monterad 

Fäste för skidor och snowboard Skidbox 320 L

Bluetooth®-sats

Takbox 350 L
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Interiörpanel för instrumentbräde (vågor) Dekorringar för ventiler Interiörpanel för dörr 

DVD-system – hörlurar för barnDVD-system – huvudenhet, för montering 
på förarsidan

DVD-system – slavenhet för montering på 
passagerarsidan

Backkamera

Interiörpanel för instrumentbräde (prickar) 

SolskyddInstegslist Armstöd för framsätet

Lastnät

Ryggstödsficka för baksätet Hundgaller Bagagerumsinsats Bagagerumsmatta

Löstagbar dragkrok – omonterad
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  Soichiro Honda sa en gång "Tänk självständigt och följ inte bara i andras fotspår".

Tack vare vår starka racingtradition är vi oerhört medvetna om att bilar som byggs för högre prestanda också behöver en högre grad av säkerhet. 
För att uppnå denna höga säkerhetsnivå har vi byggt världens största krocktestcenter och därmed kunnat utnyttja framstegen i vårt projekt kring 
artificiell intelligens, ASIMO, för att finslipa den teknik som används i våra bilar.

  ETT FOLK I RÖRELSE
 När Soichiro Honda var ung drömde han om att ge 
alla människor - män, kvinnor, rika och fattiga - 
tillgång till motorfordon. Än i dag finns det platser på 
vår jord som inte använder något annat ord för 
motorcykel än "Honda".

  RACINGTRADITIONER
Efter att ha skapat Honda Motor Company kunde 
Soichiro koncentrera sig på sin passion, racing, och 
han lärde sig snabbt att en förlust bara var en ny 
möjlighet till förbättring. Hans inställning till ut-
manande problem har lagt grunden till vår filosofi.

  DET RÖDA H:ET
Än idag anses Honda vara ett sportmärke som 
levererar maskiner med prestanda i toppklass, 
oavsett om det gäller F1, MotoGP, motorbåtar, 
terrängfordon, eller bara gräsklippare. Om vi kan 
bygga det, kan vi tävla med det.

  STYRKAN ATT VARA ANNORLUNDA
 Men varför stanna vid bilar? Vi anser att bättre 
motorer ska vara till för alla. Utmaningen är att 
tillverka dem så att vi skapar en bättre miljö för oss 
alla. Därför har vi skapat ett jetflygplan som har 
motorerna ovanför vingarna, istället för under dem. 
Vinsten är bättre bränsleekonomi och lägre utsläpp. 
Vi har också svurit på att aldrig tillverka en tvåtakts 
utombordsmotor utan endast lättare, renare 
fyrtaktare.

  AVANCERAD TEKNIK
 Bakom varje tekniskt framsteg vi gör ligger en 
särskild tanke. Även kamerorna, laser-sensorerna 
och mikroprocessorerna i ASIMO, vår robot med 
artificiell intelligens, påverkar designen på våra bilar 
för att göra dem säkrare och smartare än tidigare. 

  EN LJUSARE FRAMTID
 Vi ser på vår utveckling av utsläppsfria bilar och 
återvinningsbar energi som det första steget mot en 
ny framtid för bilars design. Det handlar om att
vända hinder till utmaningar. Det är ett synsätt som
vi har ärvt efter Soichiro Honda och en verklighet
som kommer att få stor påverkan på framtida 
generationer.

19 THE POWER OF DREAMS18



 Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifi kationer 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 mer information, se Jazz huvudbroschyr. För senaste uppdateringar och information om Hondas miljöarbete se www.honda.se

 Honda Sverige Honda Nordic AB  Box 50583, 202 15 Malmö, Sweden
 Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
 JAZZ/11/08/TH11090Sv

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


