TILLBEHÖR

LIVET ÄR
FULLT AV
ALTERNATIV
Hondas originaltillbehör har
konstruerats och tillverkats enligt
samma höga standard som varje
Honda. Allt du behöver göra är att
välja vad som är rätt för just dig.
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SPORT OCH DESIGN

FUNCTIONAL FUN PACK – ORANGE

DEKORATION FÖR FRONTGRILL – FUN ORANGE

SIDOLISTER - FUN ORANGE

Anpassa fronten på din Jazz med denna färgglada
frontgrillsdekoration.

Det finns inget mer irriterande än en repa eller buckla i karossen.
Sidolisterna är tillverkade av stöttåligt material med en finish i
glänsande svart, vilket ger din bil ett bra allroundskydd. Dessa snygga
lister har även inlägg i färgen Tuscan Orange, vilket sätter lite
extra färg på din Jazz.

DEKORATIONER FÖR STÖTFÅNGARE
BAK – FUN ORANGE

BACKSPEGELSSKYDD
– FUN ORANGE

GOLVMATTOR ELEGANCE
– FUN ORANGE

Anpassa bakpartiet på din Jazz genom att
lägga till en unik dekoration för den bakre
stötfångaren i färgen Tuscan Orange.

Bilderna visar 16” JA1601 lättmetallfälgar (tillval).

Skydda backspeglarna samtidigt som
du ger dem en elegant look. Dessa
backspegelsskydd passar perfekt på din
Honda. Ett set innehåller: två skydd.

Dessa eleganta mattor som enkelt läggs
på plats har kantsöm i två färgnyanser och
ett slitstarkt, vävt Jazz-emblem. Ett set
innehåller: mattor till fram- och baksätet.
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Functional Fun-konceptet ger din Jazz en lekfull twist. Våga vara unik och få din nya Jazz att sticka ut genom
att lägga smakfulla färgdetaljer på både exteriör och interiör som kompletterar bilens dynamiska och levande
design. Paketet omfattar: en dekoration till frontgrillen, kåpor till sidobackspeglar, sidolister med inslag av
färgen Tuscan Orange, en dekoration för den bakre stötfångaren och Elegance-golvmattor.

FUNCTIONAL FUN PACK – WHITE

DEKORATION FÖR FRONTGRILL – FUN WHITE

SIDOLISTER – FUN WHITE

Anpassa fronten på din Jazz med denna Piano
White frontgrillsdekoration.

Det finns inget mer irriterande än en repa eller buckla i
karossen. Sidolisterna är tillverkade av stöttåligt material
med en finish i glänsande svart, vilket ger din bil ett bra
allroundskydd. Dessa snygga lister har även inlägg i färgen
Piano White, vilket tillför din Jazz snygga accenter.

DEKORATIONER FÖR STÖTFÅNGARE BAK
– FUN WHITE

BACKSPEGELSSKYDD
– FUN WHITE

GOLVMATTOR ELEGANCE
– FUN WHITE

Anpassa bakpartiet på din Jazz genom att
lägga till en unik dekoration för den bakre
stötfångaren i färgen Piano White.

Bilderna visar 16” JA1601 lättmetallfälgar (tillval).

Skydda backspeglarna samtidigt som du ger
dem en elegant look. Dessa backspegelsskydd
passar perfekt på din Honda. Ett set
innehåller: två skydd.

Dessa eleganta mattor som enkelt läggs på
plats har en kant av nubuck med vit dubbel
kantsöm och ett slitstarkt, vävt Jazz-emblem i
färgen Piano White. Ett set innehåller: mattor
till fram- och baksätet.
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Functional Fun-konceptet ger din Jazz en lekfull twist. Våga vara unik och få din nya Jazz att sticka ut genom
att lägga smakfulla färgdetaljer på både exteriör och interiör som kompletterar bilens dynamiska och levande
design. Paketet omfattar: en dekoration till frontgrillen, kåpor till sidobackspeglar, sidolister med inslag av
färgen Piano White, en dekoration för den bakre stötfångaren och Elegance-golvmattor.

DEKORATION FÖR FRONTGRILL – FINESSE

SIDOLISTER – FINESSE

Anpassa fronten på din Jazz med denna snygga
frontgrillsstyling i färgen EU Matte Silver.

Det finns inget mer irriterande än en repa eller buckla i
karossen. De högblanka svarta sidolisterna är tillverkade av
stöttåligt material med en finish i glänsande svart, vilket ger
din bil ett bra allroundskydd. Dessa eleganta och praktiska
sidolister har inlägg i färgen EU Matte Silver och tillför din
Jazz snygga accenter.

FUNCTIONAL FINESSE PACK

DEKORATIONER FÖR STÖTFÅNGARE BAK – FINESSE

GOLVMATTOR ELEGANCE – FINESSE

Få din nya Jazz att sticka ut på ett elegant sätt med silverfärgade detaljer både exteriört och
interiört som kompletterar bilens dynamisk och livfulla design. Paketet omfattar: dekoration
till frontgrillen, högblanka svarta sidolister med inlägg i färgen EU Matte Silver, dekoration för
den bakre stötfångaren och Elegance-golvmattor.

Anpassa bakpartiet på din Jazz genom att
lägga till en unik dekoration för den bakre
stötfångaren i färgen EU Matte Silver.

Dessa eleganta mattor som enkelt läggs på plats,
har kantsöm i två färgnyanser och ett unikt och
hållbart Jazz-emblem i metall. Ett set innehåller:
mattor till fram- och baksätet.

Bilderna visar 16” JA1601 lättmetallfälgar (tillval).
Silverfärgade backspegelskåpor ingår inte i Functional Finesse-paket men finns som tillval.
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15-TUMS ALUMINIUMFÄLG JA1505

16-TUMS ALUMINIUMFÄLG JA1601

15-tums hjuldesign JA1505 har en diamantskuren
A-yta med blank klarlack och fönsterdetaljer
i Gunpowder Black.

16-tums hjuldesign JA1601 har en diamantskuren
A-yta med blank klarlack och fönsterdetaljer
i Gunpowder Black.

ROBUST PACK

TAKSPOILER

Komplettera din Crosstar med dessa SUV-liknande hasplåtar som speglar bilens pigga livsstilsdesign.
Paketet innehåller: en nedre dekoration fram och bak.

Om du är ute efter en sofistikerad stil är denna Honda Original Spoiler precis vad du
behöver. Våra spoilers är specialutvecklade för att matcha varje individuell bilmodell och
det är enbart tillbehör av högsta kvalitet som godkänns i Hondas omfattande tester. Denna
eleganta spoiler är dessutom helt integrerad i alla kaross- takfärger och finns i alla färger.
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SKYDD OCH
SÄKERHET
Specialdesignade tillbehör som
passar din Jazz sömlöst och skyddar
den mot väder, bucklor och repor.

VINDRUTESKYDD

BACKKAMERA*

Detta vindruteskydd skyddar även speglarna och
de främre sidorutorna från hårt väder när bilen är
parkerad utomhus. Det har Jazz-logotypen.

Backa säkert och tryggt med hjälp av
backkameran. Den visar hela vyn bakåt på
navigeringsskärmen, så att du alltid vet vad
som finns bakom dig. Satsen innehåller: en
parkeringskamera och fäste.
*Detta tillbehör är endast tillgängligt för Comfort- och Elegance-
modellerna eftersom det är standard på Executive och Crosstar.

11

12

CONVENIENCE PACK
Convenience Pack är ett urval av snygga tillbehör som skyddar bilen mot repor,
lera och sand. Paketet innehåller: en vikbar bagagerumsmatta, gummimattor
med kant fram och bak, dörrlister, samt en stropp för bakluckan.
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VIKBAR BAGAGERUMSMATTA

GUMMIMATTOR MED KANT, FRAM OCH BAK

Denna nya vikbara bagagerumsmatta skyddar bagaget och en del
av lastgolvet när sätena är nedfällda. Mattan har en flexibel flik för
att förhindra repor.

Gummimattorna med upphöjda kanter är gjorda för att skydda de
främre och bakre fotbrunnarna. De är tillverkade av tåligt, men
lättskött, material och har Jazz-logotypen. Ett set innehåller:
Gummimattor med kant, fram och bak.

INSTEGSLISTER

STROPP FÖR BAKLUCKA

Dessa instegslister sätter personlig prägel på din bil
samtidigt som de skyddar dörrtrösklarna mot märken och
repor. De är tillverkade i rostfritt stål och har en etsad
Jazz-logotyp som drar blicken till sig. Setet innehåller:
två tröskellister för framdörr.

Denna rem för bakluckan är ett oumbärligt
hjälpmedel som gör det så mycket lättare
att stänga bakluckan.
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TRANSPORT
Få ut mesta möjliga av livet och
din Honda Jazz.

HUNDGALLER
Hundgallret skyddar dina husdjur genom att skilja baksätet från
bagageutrymmet. Gallret passar perfekt mellan ryggstödet i baksätet
och taket. Gallret är ett måste för dig som har husdjur.

x2

CARGO PACK
Om du ofta transporterar bagage eller specialutrustning hjälper Cargo Pack
dig att hålla ordning och transportera på ett säkert sätt. Paketet innehåller:
Bagagerumsinsats, en LED-bagagelampa, ett skydd för den bakre stötfångaren
och en dekorationslist för bagagerumströskeln.

VIKBAR BAGAGERUMSAVDELARE

CYKELHÅLLARE*

Denna innovativa, vikbara bagagerumsavdelare
är ett måste när du vill utnyttja bagagerummet
så effektivt som möjligt.

Ta med dig cykeln genom att komplettera med den
takmonterade cykelhållaren med stöldskydd och
metallram. ”Easy Fit” håller din cykel upprätt så att
du har händerna fria att spänna fast den ordentligt.
Maximal cykelvikt: 20 kg.
*Det går att transportera upp till 2 cyklar, men bara
i kombination med tvärstänger på Crosstar.
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INTERIÖR OCH
KOMFORT

ILLUMINATION PACK
Det här paketet använder en kombination
av lampor som skapar en stämningsfull
atmosfär inne i bilen. Paketet innehåller:
Vit instegsbelysning för framsätet,
tröskellister med belysning, dörrfoder med
belysning samt belysning av mittkonsolen.
ELEGANTA GOLVMATTOR

VIT INSTEGSBELYSNING FRAM

Dessa eleganta mattor som enkelt läggs på plats,
har svart nubuck-kant och ett vävt Jazz-emblem
för extra hållbarhet. Ett set innehåller: mattor
till fram- och baksätet.

Fotbrunnen fram tänds upp när
dörrarna låses upp eller öppnas och
ger interiören en mjuk, sval belysning.

SURFPLATTEHÅLLARE*

SET MED KLÄDHÄNGARE

BILBARNSTOL

BELYSNING DÖRRPANEL

BELYSNING AV MITTKONSOLEN

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING

Denna surfplattehållare, med
nackstödsbasen, passar alla surfplattor
med mått från 7 till 11,6 tum. Hållaren har en
smart lutningsfunktion som gör att den kan
ställas in i bästa tittarläge.

Håll dina kläder snygga och skrynkelfria med
klädhängaren. Det är lätt att montera på den
integrerade nackstödsbasen (ingår) så att du
kan hänga upp din kappa, kavaj eller kostym.

Hondas originalbarnstolar ger ett överlägset
skydd för barn från 0 till 12 år och kan fästas
med antingen ISOFIX eller 3-punktsbälte.

Dörrfodret tänds när tändningen slås på.
Detta tillbehör monteras på dörrhandtagen
och dörrfickorna och ger ett svalt,
lugnt vitt ljus.

Belysningen i mittkonsolen aktiveras när du
låser upp eller öppnar dörrarna. Den lyser
upp området runt mittkonsolen med ett
behagligt vitt ljus.

Dessa tröskellister med belysning är
tillverkade av borstat rostfritt stål och har
en Jazz-logotyp med belysning. Utöver
att de är snygga skyddar de även de inre
dörrtrösklarna från märken och repor. Setet
innehåller: två tröskellister för framdörr.

*Bilder är endast för illustration.
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DIN BESTÄLLNING
Anpassa din Jazz med originaltillbehör.

SPORT OCH DESIGN

SPORT OCH DESIGN

SPORT OCH DESIGN

SPORT OCH DESIGN

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Functional Fun Pack – Orange
innehåller: Dekoration för frontgrillen,
sidolister, dekoration för den bakre
stötfångaren, backspegelsskydd och
golvmattor Elegance – Fun Orange.

08E0P-TZA-FFT0L

Färgade inlägg – Tuscan Orange

08F57-TZA-600A

Backspegelsskydd – Crystal Black Pearl

08R06-TZA-610

16-tums aluminiumfälg JA1601

08W16-TZA-600A

Functional Fun Pack - White innehåller:
Dekoration för frontgrillen, sidolister,
dekoration för den bakre stötfångaren,
backspegelsskydd och golvmattor
Elegance – Fun White.

08E0P-TZA-FFPWL

Färgade inlägg - Piano White

08F57-TZA-600

Backspegelsskydd – EU Matte Silver

08R06-TZA-620

Hjulmuttrar – Krom
Hjulmuttrar – Svart
Hjulmuttrar – Krom
Hjulmuttrar – Svart

08W42-SJD-604
08W42-T7S-601
08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000

Functional Finesse Pack innehåller:
Dekoration för frontgrillen, sidolister,
dekoration för den bakre stötfångaren
och golvmattor Elegance – Finesse.

08E0P-TZA-FFINL

Färgade inlägg – EU Matte Silver

08F57-TZA-600B

Backspegelsskydd – Piano White

08R06-TZA-630

Robust Pack - Crosstar innehåller:
Främre och bakre hasplåtar.

Dekoration för frontgrill – Tuscan
Orange

Dekoration för frontgrill – Piano White

SKYDD OCH SÄKERHET

08F23-TZA-600

Dekoration bakre nedre stötfångare –
Tuscan Orange

08F21-TZA-630

Dekoration bakre nedre stötfångare –
Piano White

08F21-TZA-620

Dekoration bakre nedre stötfångare –
EU Matte Silver

08F24-TZA-600D

08F24-TZA-600C

Spoiler för bagageluckan
Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Surf Blue
Midnight Blue Beam Metallic

08F02-TZA-620
08F02-TZA-630
08F02-TZA-650
08F02-TZA-670
08F02-TZA-680
08F02-TZA-690
08F02-TZA-6G0
08F02-TZA-6H0B

15-tums aluminiumfälg JA1502

08W15-T5A-600E

08F24-TZA-600E

15-tums aluminiumfälg JA1505

Dekoration för frontgrill – EU Matte
Silver

Backspegelsskydd – Tuscan Orange

08F21-TZA-610
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BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Convenience Pack:
Inkluderar: vikbar bagagerumsmatta,
lister för bagagetröskel, stropp för
bakluckan och gummimattor med kant
fram och bak.

08E0P-TZA-CVLH

Instegslister

08F05-TZA-600

Stropp för baklucka

08L46-TZA-610

Vikbar bagagerumsmatta

08P11-TZA-600

08W15-TZA-600A

08R06-TZA-640

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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SKYDD OCH SÄKERHET

SKYDD OCH SÄKERHET

TRANSPORT

TRANSPORT

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Gummimattor med kant, fram

08P18-TZA-610

Första hjälpen-kit
(förpackning med 10)

08Z25-9R6-600

Vikbar bagagerumsavdelare

08YHW-SZ0-K00

Thule takbox 410 l

08L20-E09-M20

Gummimattor med kant, bak

08P19-TZA-510A

Varningstriangel

08M09-SMG-600

Hundgaller

08U35-TZA-600

Thule takbox 320 l

08L20-E09-M60

Dimljus fram

08V31-TZA-600

Fluorescerande väst
(förpackning med 10)

08YAA-9R6-602

LED-belysning i bagageutrymmet

08E13-TZA-600

Thule takbox 400 l

08L20-E09-T20

Lasthållare

08L02-TZA-600

Sidolister
Material
Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Midnight Blue Beam Metallic

08P05-TZA-600
08P05-TZA-620A
08P05-TZA-630A
08P05-TZA-650A
08P05-TZA-670A
08P05-TZA-680A
08P05-TZA-690A
08P05-TZA-6H0A

Stänkskydd fram och bak

08P00-TZA-600

Backkamera

TRANSPORT
BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Cargo-paketet innehåller:
Bagagerumsinsats, LED-bagagelampa,
skyddsfolie för den bakre stötfångaren
och en dekorationslist för
bagagerumströskeln.

08E0P-TZA-CARG

Bagagerumsinsats

08U45-TZA-600

Lastbågar

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Belysningspaket

08E0P-TZA-ILLUW

08L04-TZA-600
Inkluderar: Vit instegsbelysning för
framsätet, tröskellister med belysning,
dörrfoder med belysning samt
belysning av mittkonsolen.

Skid- och snowboardtillbehör

08L03-TA1-601G

Thule cykelhållare tak

08L07-E09-600A

Instegsbelysning fram – Vit

08E10-TZA-600

Belysning dörrpanel – Vit

08E20-TZA-600

Belysning av mittkonsolen – Vit

08E11-TZA-600

08A77-TZA-PAIDB
Skyddsfolie bakre stötfångare

Vindruteskydd

INTERIÖRKOMFORT

08P48-TZA-600

08P38-TZA-600
Dekoration för bagagetröskel
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08F07-TZA-600

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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INTERIÖRKOMFORT

INTERIÖRKOMFORT

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

BETECKNING

RESERVDELSNUMMER

Tröskellister med belysning

08E12-TZA-600

Barnstol Grupp 2/3 KIDFIX XP BOOSTER

08P90-TYF-600

Surfplattehållare

08U08-E6J-610C

Golvmattor Standard

08P14-TZA-610

Set med klädhängare

08U08-E6J-610D

Golvmattor Elegance

08P15-TZA-620

Dörrvisir

08R04-TZA-600

Golvmattor Elegance - Fun Orange

08P15-TZA-640A

Bilbarnstol G0 Baby-Safe I-Size

08P90-TLA-600

Golvmattor Elegance - Fun White

08P15-TZA-630A

Baby-safe I-Size bas

08P90-TLA-600A

Golvmattor Elegance - Finesse

08P15-TZA-650B

Barnstol G1 Tryfix I-Size

08P90-TLA-600B

Multi-utility-väska

08MLW-UTI-FRBAG

Artikelnummer och innehåll kan komma att ändras.
För den mest exakta informationen, kontakta din lokala Honda-återförsäljare.
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Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.
THJAZ21SE-HACE

