
Prislista Honda Jazz 19YM
ca pris inkl moms, 2020-07-01 

*Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell 
garantiperiod. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för bensindrivna JAZZ: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 5,8-6,6 l/100 km. CO2-utsläpp 
WLTP: 131-150 g/km. Bränsleförbr. bl. körning NEDC (den nya europeiska körcykeln): 4,7-5,9 l/100 km. CO2-utsläpp NEDC: 106-134 g/km. (EU-standardiserade testsiffror för jämförelseändamål. De faktiska siffrorna 
kan variera). Med reservation för tryckfel.

HSA= Starthjälp i backar, VSA= Fordonsstabiliseringssytem, HFT= Bluetooth handsfreetelefon

Jazz metallictillägg  
PLATINUM 

WHITE 
PEARL 

LUNAR 
SILVER M. 

SHINING 
GRAY M 

CRYSTAL 
BLACK P.

MIDNIGHT 
BLUE 

BEAM M.

BRILLIANT 
SPORTY 
BLUE M.

8.500 kr 7.000 kr 7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 7.000 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.400 kr inkl.  
moms och juridisk person 7.750 kr exkl. moms (10.000 kr  
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

•  Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
•  Lackgaranti 3 år
•  Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,  

oavsett körsträcka
•  Garanti mot genomrostning av avgassystem: 5 år,  

oavsett körsträcka
•  Garanti mot genomrostning av chassikomponenter:  

10 år, oavsett körsträcka
•  Tillbehörsgaranti: 1 år*/10.000 mil
•  Reservdelsgaranti: 1 år, oavsett körsträcka
•  Honda Assistans 3 år

Garantivillkor Honda Service Trygg

Bekymmersfritt ägande.

Köp till 5 års service för 8.700 kr.

Värde: 15.900 kr. Spara: 7.200 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.  
Mer information, se honda.se.

COMFORT ADAS
102 HK

1.3 MT Aktivt City-bromssystem, fordonsstabiliseringssystem (VSA), start-
hjälp i backar (HSA), HFT Bluetooth handsfree, tomgångsstopp, 
manuell AC, farthållare, 15” stålfälgar, regnsensor, Magic seats Par-
keringssensorer fram + bak, elektriskt justerbara och infällbara back-
speglar, 7” Honda CONNECT med CD-spelare, 15” aluminiumfälgar

168.200:-

ELEGANCE ADAS NAVI
102 HK

1.3 MT SOM OVAN + Automatisk klimatanläggning, nyckellös
upplåsning och start, 16” aluminiumfälgar, LED-strålkastare, dimljus 
fram, backkamera, tonade rutor, larm, Navigation

201.200:-

DYNAMIC ADAS
130 HK

1.5 MT Aktivt City-bromssystem, fordonsstabiliseringssystem (VSA), start-
hjälp i backar (HSA), HFT Bluetooth handsfree, tomgångsstopp, 
manuell AC, farthållare, 16” lättmetallfälgar, regnsensor, Magic seats, 
Parkeringssensorer fram + bak, elektriskt justerbara och infällbara 
backspeglar, 7” Honda CONNECT med CD-spelare, dimljus fram

191.200:-

DYNAMIC ADAS NAVI
130 HK

1.5 MT SOM OVAN + Navigation 201.200:-

ADAS (Advanced Driving Assist System) består av: främre kollisionsvarningssystem, trafik-
skyltsinformation, intelligent hastighetsbegränsare och varningssystem för körfältsavvikelse.



Prislista Honda Jazz 19YM
ca pris inkl moms, 2019-12-20

KOD: TILLBEHÖR: BESKRIVNING: PRIS INKL. MOMS 
& MONTERING:

WEA X-ROAD Innehåller hasplåt fram + lister för hjulhuskanter + sidolister + 
hasplåt bak + X-Road mattor. För bilar utan dragkrok

 16.035:-

WEC CHROME PACK Innehåller: nedre dekor för främre stötfångare + dekor för 
baklucka + fönsterlister i krom

 4.995:-

WEE BACKSENSORER Indikation på bilens iMID display. Innehåller 4 sensorer  4.995:-

WED AVTAGBAR  
DRAGKROK

Med 13 polig elsats  7.875:-

TILLVAL

Det kan finnas begränsningar gällande att kombinera olika tillval. Kontakta din Hondaåterförsäljare för mer information.  

Priset gäller endast vid beställning av ny bil. 

*Om tillbehöret har installerats hos en auktoriserad återförsäljare är garantiperioden 1 år eller återstående period av den allmänna garantin, beroende på vilket som är längst. Även totala körsträckan kan ha betydelse för aktuell 
garantiperiod. Preliminära förbruknings-/utsläppssiffror för bensindrivna JAZZ: Bränsleförbr. bl. körning WLTP (det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon): 5,8-6,6 l/100 km. CO2-utsläpp 
WLTP: 131-150 g/km. Bränsleförbr. bl. körning NEDC (den nya europeiska körcykeln): 4,7-5,9 l/100 km. CO2-utsläpp NEDC: 106-134 g/km. (EU-standardiserade testsiffror för jämförelseändamål. De faktiska siffrorna 
kan variera). Med reservation för tryckfel.

HSA= Starthjälp i backar, VSA= Fordonsstabiliseringssytem, HFT= Bluetooth handsfreetelefon

Jazz metallictillägg  
PLATINUM 

WHITE 
PEARL 

LUNAR 
SILVER M. 

SHINING 
GRAY M 

CRYSTAL 
BLACK P.

MIDNIGHT 
BLUE 

BEAM M.

BRILLIANT 
SPORTY 
BLUE M.

8.500 kr 7.000 kr 7.000 kr 8.500 kr 7.000 kr 7.000 kr

Med reservation för eventuella pris- och utrustningsförändringar.

•  Vagnskadegaranti 3 år, självrisk privatperson 6.400 kr inkl.  
moms och juridisk person 7.750 kr exkl. moms (10.000 kr  
exkl. moms om bilen används som taxi/budbil)

•  Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil
•  Lackgaranti 3 år
•  Garanti mot genomrostning av kaross 12 år,  

oavsett körsträcka
•  Garanti mot genomrostning av avgassystem: 5 år,  

oavsett körsträcka
•  Garanti mot genomrostning av chassikomponenter:  

10 år, oavsett körsträcka
•  Tillbehörsgaranti: 1 år*/10.000 mil
•  Reservdelsgaranti: 1 år, oavsett körsträcka
•  Honda Assistans 3 år

Garantivillkor Honda Service Trygg

Bekymmersfritt ägande.

Köp till 5 års service för 8.700 kr.

Värde: 15.900 kr. Spara: 7.200 kr.

Erbjudandet gäller tills vidare.  
Mer information, se honda.se.


