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FULL 
AV LIV

Nya Jazz är fullmatad med 

möjligheter, från det klassledande 

utrymmet och mångsidigheten 

till den kompakta och moderna 

designen. Vi brinner för att skapa 

bilar som gör livet enklare, så 

vi har förfinat och förbättrat 

konstruktionen för att se till att vad 

du än fyller livet med så är Jazz 

alltid redo för det.

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic i Platinum White Pearl  
med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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Nya Jazz Dynamic är vår sportigaste Jazz hittills, med unika 

designdetaljer som högblanka svarta lättmetallfälgar, svarta 

sidospeglar och en aerodynamisk bakre spoiler.

Under den distinkta motorhuven finns en ändamålsenlig ny 

1,5-liters i-VTEC bensinmotor som ger den kraft som matchar 

det dramatiska utseendet.

DYNAMISKT 
ANNORLUNDA

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic i Platinum White Pearl 
med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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Jazz fräscha och moderna design 

innehåller en överraskande mängd smart 

utrymme – som erbjuder ojämförlig 

funktionalitet och mångsidighet, med 

oöverträffad stil och närvaro på vägarna.

KOMPAKT  
OCH SMART

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Milano Red med 
tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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UTFORMAD 
FÖR ATT GÖRA 

DIG GLAD
Varje aspekt av nya Jazz har skapats för att 

göra körningen till ett nöje. Den kombinerar 

lätta och smidiga köregenskaper med en ny 

design som inte bara är elegant utan också 

förbättrar dess aerodynamiska prestanda.

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Milano Red med tillvalet  
Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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Sätt dig bakom ratten i nya Jazz så kommer du omedelbart 

att känna dig som hemma, dina händer kommer intuitivt 

att hitta reglagen och du kommer att se att reglagen har 

designats för att vara tydliga och lättavlästa. 

Vi har inte bara lagt tid på att skapa en miljö som har 

massor av stil med förstklassiga material och nya tyger. Vi 

har också lyckats leverera funktionalitet. Med smart design 

och klassledande förvaring finns det plats för allt.

STIL BÖRJAR 
PÅ INSIDAN

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic.
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Nya Honda Jazz anpassar sig till ditt 

föränderliga liv. 

Med våra Magic Seats får du 

flexibilitet precis när du behöver 

det. Från en resa till byggvaruhuset 

till ett mountainbikeäventyr en 

lördagseftermiddag: Baksätena går 

att lyfta upp, fälla och stoppa ner i 

golvet med ett enkelt handgrepp och 

60:40 uppdelningen av baksätet ger 

ytterligare anpassningsmöjligheter för 

ditt skiftande behov.

MAGI I 
PRAKTIKEN

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Milano Red med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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*Mått baserat på bagageutrymmets maximala volym – baksätet nedfällt, 
last upp till tak (liter VDA-metoden). 

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

Små bilar är vanligen kända för sina fina 

köregenskaper och sin smidighet, men 

funktionalitet är vanligtvis inte deras 

starka sida.

Med nya Honda Jazz får du alltihop. 

Tillsammans med den följsamma 

körupplevelsen levererar den klassledande 

rymlighet med dolda fack och smarta 

förvaringslösningar vart du än tittar. 

Jazz är också utrustad med ett 

förvånansvärt stort bagageutrymme på 

1 314 liter* som är smart designat för att 

anpassa sig till dina behov. När baksätena 

fälls ner utökas det så att det kan innehålla 

allt från resväskor och surfbrädor till en ny 

TV eller ett soffbord.

PRAKTISKT 
UTRYMME
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*Honda CONNECT är endast tillgängligt i varianterna Elegance, Dynamic och Comfort. Anslutning av Aha™-appen (inklusive internetradio) och internetsökning sker via 
WiFi-koppling eller mobil Wi-Fi-router. Användning av applikationer i Honda CONNECT kan leda till avgifter för dataanvändning och roaming. Vi rekommenderar att du 

kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. 
Internetsurfning kan endast användas när bilen står stilla. 

† Information om vilka utföranden som omfattar de här funktionerna finns på specifikationssidorna 45-48.
Modellen som visas är en Jazz Elegance.

BACKKAMERA MED FLERA VINKLAR†

När du backar vaknar backkameran automatiskt 

till liv på 7-tums skärmen med ett urval av 

vidvinkelvyer och en vy uppifrån och ned.

DIGITAL DAB-RADIO†

Välj bland ett bredare utbud av stationer 

på den tydliga displayen och lyssna till 

digital ljudkvalitet.

I KONTAKT MED LIVET

SATELLITNAVIGERING†

Integrerad Garmin-satellitnavigering gör det lätt 

att hitta och du får alltid den bästa rutten med 

TMC-uppdateringar (trafikmeddelandekanal).

PERSONLIGT ANPASSAD STARTSKÄRM†

Personanpassa Honda CONNECT genom att ladda 

upp ditt favoritfoto som bakgrundsbild. Displayen 

kan anpassas för att passa din stil.

Jazz innefattar nya 7-tums Honda CONNECT ljud- och informationssystem* 

som låter dig hålla kontakt med alla de saker som du tycker om i livet, som 

musik och vänner – allt tillgängligt via en central pekskärm.
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KRAFT SOM LEVERERAR
Den nya sportiga Jazz Dynamic levereras med en 

kraftfull 1,5-liters i-VTEC bensinmotor som levererar 

imponerande 130 hk. 

Modellerna Elegance, Comfort och Trend 

finns tillgängliga med vår effektiva 1.3 i-VTEC 

bensinmotor som utvecklar livliga 102 hk. Båda 

motorerna kan väljas med antingen en 6-växlad 

manuell växellåda eller vårt automatalternativ CVT 

(steglös kraftöverföring). Vår 7-växlade CVT-teknik 

omfattar sportiga rattpaddlar och säkerställer 

optimal motoruteffekt för din hastighet. Resultatet 

är en smidig och bekväm körning som inte 

kompromissar med prestandan. 

För att ytterligare förbättra effektiviteten stänger 

det automatiska tomgångsstoppet av motorn 

när du blir stillastående i trafikstockningar och 

startar den automatiskt igen när du trycker på 

gaspedalen. Det kan tyckas vara en liten sak, men 

med tiden kommer det garanterat att göra skillnad.

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic i Platinum White Pearl 
med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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På Honda strävar vi efter att hålla människor säkra 

på vägen.

Vi tror att det bästa sättet att undvika kollisioner 

är att ligga steget före, och därför erbjuder vi 

vårt avancerade förarassistanssystem Advanced 

Driver Assistance. Det hjälper föraren genom 

att fungera som extra sensorer och varnar och 

agerar när så behövs.

Det Aktiva City-bromssystemet t.ex., som 

är standard på alla varianter, övervakar 

långsamtgående trafik framför bilen och ger en 

hörbar och visuell varning om en förestående 

frontalkollision. Om du inte reagerar och en olycka 

är överhängande, tillämpar systemet automatisk 

nödbromsning för att sänka hastigheten. I vissa fall 

kan det undvika en kollision helt och hållet.

Vårt Varningssystem för körfältsavvikelse 

(LDW)* varnar om din Jazz avviker från ett 

körfält utan att blinka och det smarta främre 

kollisionsvarningssystemet* övervakar området 

runt bilen för att hjälpa dig att undvika olyckor och 

se till att alla åker lite säkrare.

*Standard på varianterna Dynamic, Elegance och Comfort, tillval på 
Trend-varianten med automatisk CVT-växellåda.
Information om vilka varianter som omfattar de här funktionerna finns 
på specifikationssidorna 45–48.

DEN ULTIMATA 
SINNESFRIDEN

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE*

Kombinerar på ett intelligent sätt existerande 

funktion för hastighetsbegränsning, med systemet 

för trafikskyltsinformation. Systemet ställer auto-

matiskt in hastighetsgränsen enligt den hastighet 

som anges på trafikskyltarna.

TRAFIKSKYLTSINFORMATION*

Trafikskyltsinformation identifierar trafikskyltar och 

skickar denna information till dig via en bildskärm. 

Två skyltar kan visas samtidigt.

VARNINGSSYSTEM FÖR KÖRFÄLTSAVVIKELSE*

När vägmarkeringar kan identifieras och bilen 

lämnar nuvarande fil utan att blinka aktiveras en 

filbytesvarning med ljud och visuell indikator. 

FRÄMRE KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM*

Om den främre kameran upptäcker en 

framförvarande bil varnar systemet för en 

frontalkollision så att du hinner vidta åtgärder.  

AUTOMATISK HELLJUSOMKOPPLING*

Det automatiska helljussystemet bedömer 

körförhållandena omkring dig och växlar automatiskt 

mellan hel- och halvljus.

AKTIVT CITY-BROMSSYSTEM

1:  För att ge dig största möjlighet att undvika kollision 

övervakar systemet avståndet mellan dig och bilen 

framför under stadskörning mellan 5 och 32 km/h.

2:  Om du fortsätter att närma dig ett upptäckt fordon 

ger dig Jazz en hörbar och en visuell varning via 

MID-displayen.

3: Om du ändå inte har reagerat och en kollision är 

överhängande kan det Aktiva City-bromssystemet 

automatiskt tillämpa nödbromsning för att sänka 

hastigheten så mycket som möjligt. Vid goda 

körförhållanden kan det t.o.m. undvika en kollision 

helt och hållet.
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Säkerheten för förare och passagerare, andra trafikanter 

och fotgängare har alltid varit ett av våra grundläggande 

konstruktionskrav. Därför har vi lagt in en hel del 

avancerade säkerhetsfunktioner i nya Jazz, och det mesta 

medföljer som standard i hela modellutbudet.

FORDONSSTABILISERINGSSYSTEM 

Övervakar alla fyra hjulen var för sig och beräknar den 

exakta kraft eller bromskraft som krävs för att återfå 

kontrollen om väggreppet förloras. Under mycket hala 

förhållanden styr systemet motorns vridmoment och varje 

hjuls bromskraft, så att farten reduceras till en nivå där 

färden är säker och under kontroll.

KROCKKUDDE PÅ FÖRAR- OCH PASSAGERARSIDAN (I-SRS)

Skyddet för förare och passagerare omfattar två främre 

krockkuddar och sidokrockkuddar kompletterade med 

två fullängdssidokrockgardiner som skyddar passagerare 

både fram och bak.

STARTHJÄLP I BACKAR

Hjälpsystem för start i backe hindrar att du rullar bakåt 

vid start i uppförsbacke. Med hjälp av en lutningssensor 

kontrolleras bromstrycket och bilen hålls stilla i 1,5 

sekunder efter att du släppt upp bromspedalen. 

BROMSASSISTANS

Honda bromsassistans är utformad för att ge fullt 

bromstryck i en nödsituation. Detta uppnås genom att 

systemet ”lär sig” din normala bromsstil så att det, när 

onormalt kraftiga inbromsningar upptäcks, reagerar 

genom att se till att maximal bromskraft appliceras.

KONSTRUERAD 
FÖR DIN 

SÄKERHET

Modellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance i Milano Red med tillvalet  
Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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DIN JAZZ

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic i Platinum White Pearl 
med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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TREND
♦ SRS-krockkuddar för förare och passagerare   
   (nyckelavstängning för höger fram)
♦ Främre nackstöd med pisksnärtskydd
♦ ABS (låsningsfritt bromssystem)
♦ Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
♦ Bromshjälp (BA)
♦ Fordonsstabiliseringssystem (VSA)
♦ Starthjälp i backar (HSA)
♦ ISO Fix-fästpunkter
♦ Nödbromsljus (ESS)
♦ Däcktrycksvarnare (DWS)
♦ Aktivt City-bromssystem
♦ Startspärrsystem
♦ Bagagehylla
♦  Centrallås med fjärrkontroll och två hopfällbara nycklar
♦ Tygklädsel
♦ Multistartspärr-systemdisplay
♦ Belyst växlingsindikator (SIL)
♦ Elektrisk servostyrning
♦ Automatiskt tomgångsstopp
♦ Växelpaddlar (CVT)
♦ Manuell luftkonditionering
♦ Farthållare med fartbegränsare
♦ Regnsensorstyrda torkare
♦ Automatiska strålkastare med skymningssensor
♦ Elfönsterhissar fram och bak
♦ Vinklingsbar teleskopratt
♦ Elektriskt justerbara dörrspeglar
♦ Förarsäte manuellt justerbart i höjdled

♦ Eluppvärmda säten (fram)
♦ Fällbara baksäten
♦ Magic Seats
♦ Radio med CD (1CD)
♦ AUX-ingång
♦ USB-ingång (iPod-kompatibel)
♦ 4 högtalare
♦ Rattmonterade ljudreglage
♦ Bluetooth™ handsfree-telefon
♦ Dörrspeglar lackade i bilens färg
♦ Halogenstrålkastare
♦ LED-varselljus
♦ Högmonterat LED-bromsljus
♦ Automatisk på/av-timer för strålkastare
♦ 15-tums stålfälgar
♦ Multiinformationsdisplay (MID)

Tillval:

(Endast I combination med 7-växlad automatlåda (CVT)

Avancerat förarassistanssystem tillvalspacket med:

Automatisk helljusomkoppling, Främre 
kollisionsvarningssystem, Trafikskyltsinformation, 
Intelligent hastighetsbegränsare och Varningssystem för 
körfältsavvikelse 

1.3 i-VTEC 102 hk
6-växlad manuell växellåda 
7-växlad automatlåda (CVT)

Modellen som visas är en Jazz 1.3 i-VTEC Trend i Lunar Silver Metallic.
För fullständig specifikation av det här utförandet, se sidorna 45-48.

Modellen som visas är en Jazz 1.3 i-VTEC Trend i Lunar Silver Metallic.
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COMFORT
Utöver de funktioner som finns i Trend-
versionen har Comfort-versionen:

♦ Kollisionsvarnare fram
♦ Trafikskyltsinformation
♦ Intelligent hastighetsbegränsare (ISL)
♦ Varningssystem för körfältsavvikelse
♦ Parkeringssensorer (två fram och fyra bak)
♦ Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar
♦ Elektriskt infällbara dörrspeglar
♦  Honda CONNECT med CD-spelare (7-tums 

pekskärm AM/FM-radio, internetradio, Aha™-app 
och internetsökning*)

♦ 2x USB-uttag/HDMI-ingång†
♦ Automatisk helljusomkoppling
♦ 15-tums lättmetallfälgar

Tillval:
♦  Honda CONNECT med Garmin navigering,  

CD-spelare och DAB-digitalradio.

1.3 i-VTEC 102 hk
6-växlad manuell växellåda 
7-växlad automatlåda (CVT)

*Anslutningen för Aha™-appen (inklusive internetradio) och för internetsurfning går via WiFi-koppling eller mobil WiFi-router. Avgifter för dataanvändning och 
roaming kan uppkomma genom användning av applikationer i Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internet-
surfningsfunktionen kan endast användas när bilen står stilla.
†Använd alltid Honda rekommenderade USB-minnes enheter. Vissa USB-minnen kanske inte fungerar med ljud enheten.
För fullständig specifikation av den här varianten, se sidorna 45–48. 
Modellen som visas är en Jazz 1.5 i-VTEC Comfort in Midnight Blue Beam Metallic.

Modellen som visas är en Jazz 1.3 i-VTEC Comfort i Midnight Blue Bean Metallic med 
tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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ELEGANCE
Utöver de funktioner som finns i Comfort-
versionen har Elegance-versionen:

♦ Larmsystem
♦ Smart Entry & Start (via fjärröppnare)
♦ Läderklädd multifunktionell ratt och växelspaksknopp
♦ Automatisk luftkonditionering
♦ Backkamera
♦ Förar- och passagerarsäte manuellt justerbart i höjdled
♦ 6 högtalare
♦ Tonade rutor bak
♦ LED Strålkastare med integrerade DRL ljus (Daytime  
   Running Lights)
♦ Främre dimljus
♦ 16-tums lättmetallfälgar 

Tillval:
♦  Honda CONNECT med Garmin navigering, CD-spelare 

och DAB-digitalradio.

1.3 i-VTEC 102 hk
6-växlad manuell växellåda 
7-växlad automatlåda (CVT)

För fullständig specifikation av den här varianten, se sidorna 45–48. Modellen som visas är en Jazz 1.3 Elegance.

Modellen som visas är en Jazz 1.3 Elegance i Milano Red med 
tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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DYNAMIC 
Utöver de funktioner som finns i Comfort-
versionen har Dynamic-versionen:

♦ Läderratt med orange sömmar
♦ Svartlackerade sidospeglar
♦ Fram och bak stötfångare med inslag av rött
♦ Spoiler Baklucka
♦ Automatisk helljusomkoppling, 
♦ 16-tums lättmetallfälgar  (Berlina Black)

Tillval:
♦  Honda CONNECT med Garmin navigering och 

CD-spelare.

1.5 i-VTEC 130 hk
6-växlad manuell växellåda 
7-växlad automatlåda (CVT)

*Anslutningen för Aha™-appen (inklusive internetradio) och för internetsurfning går via WiFi-koppling eller mobil WiFi-router. Avgifter för dataanvändning och 
roaming kan uppkomma genom användning av applikationer i Honda CONNECT. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt mobiltelefonabonnemang. Internet-
surfningsfunktionen kan endast användas när bilen står stilla. †Använd alltid Honda rekommenderade USB-minnes enheter. Vissa USB-minnen kanske inte 
fungerar med ljud enheten. 
För fullständig specifikation av den här varianten, se sidorna 45–48.

Modellen som visas är en Jazz 1.5 i-VTEC Platinum White Pearl 
med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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MILANO RED CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICSUNSET ORANGE

LUNAR SILVER METALLIC

LEV ETT 
FÄRGGLATT 
LIV
Vi erbjuder en rad olika färger som 

matchar din stil. Var och en är unikt 

utvald för att återspegla Jazz djärva 

och vackra linjer. 

SHINING GRAY METALLICModellen som visas är Jazz 1.3 i-VTEC Elegance

MIDNIGHT BLUE BEAN METALLIC
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Oavsett vilken färg du väljer till din Jazz så 

kommer vår tyg- och läderklädsel att vara ett 

utmärkt komplement till den.

 KLÄDSEL

SVART OCH  
ORANGE TYG

SVART OCH  
KOLGRÅTT TYG

SVART 
TYG

TREND ♦
COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
DYNAMIC ♦

01 SVART OCH ORANGE TYG 02 SVART OCH KOLGRÅTT TYG 03 SVART TYG
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Honda originaltillbehör har konstruerats och tillverkats enligt samma krävande 

normer som varje Honda. Så de är hållbara, säkra och passar garanterat. Allt du 

behöver göra är att välja de alternativ som passar dig bäst.

LIVET ÄR FULLT AV 
VALMÖJLIGHETER

JAZZ X-ROAD

Sätt dig i din Jazz X-Road och gör dig beredd att uppleva ett äventyr. Med sitt djärva 

terrängutseende sätter den en robust knorr på din stadsbil. Den införlivar unika funktioner 

som hjälper dig att skydda din Jazz X-Road från livets små bucklor och repor, inklusive nedre 

dekorationer fram och bak, dekorationer på hjulhusen, sidolister och X-Road golvmattor.
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CHROME PACK

Få folk att vrida på huvudet med det här eleganta krompaketet. Det lyfter bilen med inslag av krom för en 

extra känsla av klass. Paketet innehåller: främre nedre dekor, bakluckedekor och fönsterdekor.

ILLUMINATION PACK

Ljuspaketet använder en kombination av lampor som ger din 

bil en mer sofistikerad atmosfär. Paketet innehåller: vit främre 

golvbelysning och upplysta instegslister.
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LÖSTAGBAR DRAGKROKARMSTÖDSKONSOL

Den här svarta armstödskonsolen ger avslappnande armbågsutrymme. 

Den har ett skjutlock, lagringsutrymme och en lutningsfunktion. Satsen 

innehåller en dekor till sätesvärmarkontakten samt ACC/USB-anslutningen.

Den avtagbara dragkroken garanterar 

att du inte behöver kompromissa om din 

bils utseende när du planerar att dra en 

släpvagn. Den har en högsta dragkapacitet 

på 1 000 kg och en vertikal viktgräns på 

95 kg. En fast dragkrok finns också.

15-TUMS LÄTTMETALLFÄLG, JA1502

15-tums JA1502 levereras i Full Gunpowder Black 

med blank klarlack.

15-TUMS LÄTTMETALLFÄLG, JA1501

15-tums JA1501 har Rombo Silver-öppningar och 

diamantskuren A-yta med blank klarlack.

TAKRÄCKE

Öka bilens lastförmåga med ett starkt och säkert takräcke. Det har en 

maximal lastkapacitet på 35 kg och levereras komplett med fyra lås.

FÖRVARINGSLÅDA FÖR BAGAGE

En smart förvaringslåda för bagage som håller saker 

på plats och ökar flexibiliteten i bagageutrymmet.
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BAKLUCKESPOILER

Lägg till en extra sportig touch till bakdelen på din Jazz 

med den här snygga, färgkoordinerade bakluckespoilern 

som integreras fullständigt i karosseriet.

DEKORATION FÖR BAKLUCKAN

Framhäv bilens yttre utseende med den här 

snygga bakluckedekoren som ger bilen lite 

extra stil och finess.

BAKLUCKEREM

Bakluckeremmen kompletterar det 

integrerade inre handtaget och gör det 

ännu lättare att stänga bakluckan.

INSTEGSLISTER

Instegslisterna ger bilen en personlig touch samtidigt som de 

skyddar instegen från repor och märken. De är tillverkade i 

rostfritt stål och har även en iögonfallande, etsad Jazz-logotyp. 

Det här paketet innehåller främre och bakre lister.

LED-RUMSBELYSNING

LED-rumsbelysningen är ljusstarkare 

än vanlig innerbelysning och lyser 

upp kupén med rent vitt ljus.

ELEGANTA GOLVMATTOR

De eleganta och bekvämt monterade tuftade 

mattorna med kanter i nubuck har ett vävt Jazz-

emblem för hållbarhet. En uppsättning innehåller 

främre och bakre mattor.
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Motor

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.5
Manuell / CVT

Motor Petrol Petrol Petrol Petrol

Slagvolym (cc) 1318 1318 1318 1498

Ventiltransmission Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC

Utsläppsstandard EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Bränslekrav UNLEADED(95) UNLEADED(95) UNLEADED(95) UNLEADED(95)

Prestanda

Motor maxeffekt (kW @ v/min) 75kw @ 6000rpm 75kw @ 6000rpm 75kw @ 6000rpm 96kw @ 6600rpm

Motor maxeffekt (HK @ v/min) 102ps @ 6000rpm 102ps @ 6000rpm 102ps @ 6000rpm 130ps @ 6600rpm

Motor max. vridmoment (Nm @ v/min) 123Nm @ 5000rpm 123Nm @ 5000rpm 123Nm @ 5000rpm 155Nm @ 4600rpm

0–100 km/h (sekunder) 11.2 / 12.0 11.3 / 12.1 11.4 / 12.3 8.7 / 10.0

Maximal hastighet (Km/h) 190 / 182 190 / 182 190 / 182 190

Inre ljudnivå (dB) 65.0 65.0 65.0 65.0

Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer – WLTP (Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure), det globalt 
harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon†

Låg – bränsleförbrukning (l/100 km) 6.9 / 7.5 6.9 / 7.6 7.0 / 7.8 8.4 / 8.5

Hög – bränsleförbrukning (l/100 km) 5.0 / 4.9 5.0 5.2 / 5.2 5.7 / 5.5

Blandad – bränsleförbrukning (l/100 km) 5.8 / 5.8 5.8 / 6.0 5.9 / 6.1 6.6 / 6.6

Blandad – CO2 (g/km) 131 / 131 131 / 135 134 / 139 150 / 149

Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer – NEDC (New 
European Driving Cycle), den nya europeiska körcykeln†

Stadskörning (l/100 km) 6.0 / 5.3 6.0 / 5.3 6.1 / 5.4 7.0 / 6.4

Landsvägskörning (l/100 km) 4.6 / 4.3 4.6 / 4.4 4.7 / 4.5 5.2 / 4.9

Blandad körning (l/100km) 5.1 / 4.7 5.1 / 4.8 5.2 / 4.9 5.9 / 5.5

Blandad körning CO2 (g/km) 117 / 106  117 / 109 119 / 111 134 / 125

Dimensioner

Total längd (mm) 4028 4028 4028 4051

Total bredd (mm) 1694 1694 1694 1694

Total bredd inklusive dörrspeglar (mm) 1980 1980 1980 1980

Total höjd vid kaross – olastad (mm) 1525 1525 1525 1525

Total höjd inklusive mikroantenn – olastad (mm) 1669 1669 1669 1669

Total höjd inklusive hajfensantenn – olastad (mm) - 1550 1550 1550

Hjulbas (mm) 2530 2530 2530 2530

Mönsterdjup fram (mm) 1483 1483 1477 1477

Mönsterdjup bak (mm) 1472 1472 1466 1466

Markfrigång – fullastad (mm) 110 110 110 112

Max. sittplatser (personer) 5 5 5 5

Vändcirkel – vid kaross (m) 10.6 10.6 11.2 11.1

Ratt mellan fulla utslag 2.67 2.67 2.52 2.52

Volym

Bagagerumskapacitet – uppfällt baksäte, övre och nedre 
bagagerum (liter, VDA-metoden)

354 354 354 354

Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till ruta (liter, 
VDA-metoden)

884 884 884 884

Bagagerumskapacitet – nedfällt baksäte, last till tak (liter, 
VDA-metoden)

1314 1314 1314 1314

Bränsletank (liter) 40 40 40 40

Vikt*

Tjänstevikt (kg) 1148 / 1168 1155 / 1175 1171 / 1191 1177 / 1197

Totalvikt (kg) 1605 1605 1605 1605

Nyttolast (kg) 457 / 437 405 / 430 434 / 414 428 / 408

Max. tillåtna axeltryck – fram/bak (kg) 855/835 855/835 855/835 855/835

♦ Standard    Tillval   - Ej tillgänglig

†Bränsleförbrukning: Det här testet är avsett att ge en uppfattning om  
bränsleförbrukningen vid landsvägskörning 
*Maximala dragvikter är baserade på 12 % lutning och är testade i enlighet med EU-föreskrifter.

Vikt forts.*

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.5
Manuell / CVT

Max. släpvagnsvikt, bromsad (kg) 1000 1000 1000 1000

Max. släpvagnsvikt, obromsad (kg) 450 450 450 450

Max. taklast (kg) 35 35 35 35

Säkerhet

Krockkudde på förarsida, SRS (utlösning i ett steg) ♦ ♦ ♦ ♦

Krockkudde på passagerarsida, SRS med  
avstängningskontakt

♦ ♦ ♦ ♦

Sidokrockkuddar (fram) ♦ ♦ ♦ ♦

Sidokrockgardiner (fram och bak) ♦ ♦ ♦ ♦

Nackstöd med pisksnärtskydd ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (Låsningsfritt bromssystem) ♦ ♦ ♦ ♦

Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) ♦ ♦ ♦ ♦

Bromshjälp (BA) ♦ ♦ ♦ ♦

Fordonsstabiliseringssystem (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Starthjälp i backar (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Främre och bakre bilbälten med tvåstegs  
bältessträckare (ELR)

♦ ♦ ♦ ♦

ISO Fix-fästpunkter ♦ ♦ ♦ ♦

Nödstoppsignal ♦ ♦ ♦ ♦

Däcktrycksvarnare (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦

Aktivt city-bromssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Främre kollisionsvarnare - / ♦ ♦ ♦

Trafikskyltsinformation - / ♦ ♦ ♦

Intelligent hastighetsbegränsare (ISL) - / ♦ ♦ ♦

Varningssystem för körfältsavvikelse - / ♦ ♦ ♦

Säkerhet

Startspärrsystem ♦ ♦ ♦ ♦

Larmsystem - - ♦ -

Bagagehylla ♦ ♦ ♦ ♦

Centrallåsning med fjärrkontroll och  
två ihopfällbara nycklar

♦ ♦ - ♦

Smart Entry & Start (via fjärröppnare) - - ♦ -

Interiör – klädsel och inredning

Tygklädsel ♦ ♦ ♦ ♦

Läderklädd ratt - - ♦ -

Läderklädd ratt med orange sömmar - - - ♦

Läderklädd växelspaksknopp - - ♦ -

Läderklädd växelspaksknopp med orange sömmar - - - ♦

Funktion och teknik

Multiinformationsdisplay (MID) ♦ ♦ ♦ ♦

Belyst växlingsindikator (SIL) ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyrning (EPS) ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgångsstopp ♦ ♦ ♦ ♦

Växelpaddlar (CVT) - / ♦ - / ♦ - / ♦ - / ♦

Komfort och bekvämlighet

Manuell luftkonditionering ♦ ♦ - ♦

Automatisk luftkonditionering - - ♦ -

Farthållare med fartbegränsare ♦ ♦ ♦ ♦

Regnsensorstyrda torkare ♦ ♦ ♦ ♦

Bakre intervalltorkare ♦ ♦ ♦ ♦

Automatiska strålkastare med skymningssensor ♦ ♦ ♦ ♦

Parkeringssensorer (2 x fram och 4 x bak) - ♦ ♦ ♦



47 48

Komfort och bekvämlighet forts.

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.5
Manuell / CVT

Backkamera - - ♦ -

Elfönsterhissar (fram och bak) ♦ ♦ ♦ ♦

Fönster med snabböppningsfunktion,  
förarsida (upp/ned)

♦ ♦ ♦ ♦

Fönster med snabböppningsfunktion,  
passagerarsida (upp/ned)

- - ♦ -

Ratt justerbar i längd och höjdled ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriskt justerbara dörrspeglar ♦ ♦ ♦ ♦

Elektriskt justerbara och uppvärmda dörrspeglar - ♦ ♦ ♦

Elektriskt infällbara dörrspeglar - ♦ ♦ ♦

makeupspeglar i solskydd ♦ ♦ ♦ ♦

Tillbehörsuttag (fram) ♦ ♦ ♦ ♦

Tillbehörsuttag (mittkonsol) - - ♦ -

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled ♦ ♦ ♦ ♦

Ficka på förarsätets baksida - - ♦ -

Passagerarsäte manuellt justerbart i höjdled - - ♦ -

Ficka på passagerarsätets baksida ♦ ♦ ♦ ♦

Eluppvärmda säten (fram) ♦ ♦ ♦ ♦

Fällbara baksäten ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats-säten ♦ ♦ ♦ ♦

Förvaringsutrymme i golvet ♦ ♦ ♦ ♦

Innerbelysning

Kartläsarlampa (fram) ♦ ♦ ♦ ♦

Belysning i bagagerum ♦ ♦ ♦ ♦

Instegsbelysning ♦ ♦ ♦ ♦

Ljud och kommunikation

Radio med CD (1 CD) ♦ - - -

Honda CONNECT med CD-spelare (7-tums pekskärm, AM/FM, 
internetradio, integrering av AhaTM-appen, internetsökning)

- ♦ ♦ ♦

Honda CONNECT med Garmin-navigering och CD-spelare (7-tums 
pekskärm, AM/FM/DAB-digitalradio, internetradio, integrering av 
Aha™-appen*, internetsökning), hajfensantenn

-

♦ Standard    Tillval  - Ej tillgänglig

*Mikroantenn ersätts av hajfensantenn när Honda CONNECT anges med Garmin-navigering och DAB-digitalradio. Anslutningar för Aha™-appen (inklusive 
internetradio) och för internetsurfning går via WiFi-koppling eller mobil WiFi-router. Avgifter för dataanvändning och roaming kan uppkomma då applikationer 
i Honda CONNECT används.
**Be din återförsäljare om en lista över kompatibla Bluetooth™-telefoner, ihopparningsprocedurer och kompatibla specialfunktioner.

Ljud och kommunikation forts.

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.3
Manuell / CVT

1.5
Manuell / CVT

AUX-ingång ♦ - - -

USB-ingång (iPod-kompatibel) ♦ - - -

2 x USB-ingång/HDMI-ingång - ♦ ♦ ♦

4 högtalare ♦ ♦ - -

6 högtalare - - ♦ ♦

Rattmonterade ljudreglage ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ Handsfreetelefon (HFT)** ♦ ♦ ♦ ♦

Utsida

Mikroantenn* ♦ ♦ ♦ ♦

Tonade bakrutor - - ♦ -

Dörrspeglar lackade i bilens färg ♦ ♦ ♦ -

Svartlackerade dörrspeglar - - - ♦

Yttre dörrhandtag lackade i bilens färg ♦ ♦ ♦ ♦

Främre och bakre stötfångare med röda detaljer/sidotröskel/
spoiler för bakluckan

- - - ♦

Yttre belysning

Halogenstrålkastare ♦ ♦ - -

LED-strålkastare - - ♦ ♦

Automatisk helljusomkoppling - / ♦ ♦ ♦

Främre dimljus - - ♦ ♦

LED-varselljus ♦ ♦ ♦ ♦

Högmonterat LED-bromsljus ♦ ♦ ♦ ♦

Timer för strålkastare (hemkomst-/avfärdsljus) ♦ ♦ ♦ ♦

Hjul

15-tums stålfälgar ♦ - - -

15-tums lättmetallfälgar - ♦ - -

16-tums lättmetallfälgar - - ♦ -

16-tums lättmetallfälgar (Berlina Black) - - - ♦

Däck 185/60 R15 84H ♦ ♦ - -

Däck 185/55 R16 83H - - ♦ ♦

Däckreparationssats ♦ ♦ ♦ ♦



Modellerna som visas är Civic Type R GT in Championship White,
Civic 5 Door 1.5 VTEC Turbo Sport Plus in Rallye Red och
Civic 4 Door 1.5 VTEC Turbo Executive in Polished Metal Metallic. 49 50

FÖLJ DINA 
DRÖMMAR

Drömmar kan ha stor kraft. De driver dig 

att uppnå mer, utforska nya idéer, nya 

tekniker och upptäcka nya sätt att lösa 

problem. De kan ge inspiration och en 

utmaning att utforma och bygga en riktig 

superbil som den dramatiska nya NSX 

och Civic Type R.

Vår dröm om en bättre värld för 

människor har gett upphov till en 

humanoid robot vid namn ASIMO, 

flygfärder med HondaJet och några av 

världens mest populära motorcyklar. Den 

kunskap vi får från allt det vi gör går in i 

allt vi tillverkar, precis som Honda Jazz.
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Modellen som visas är Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic i Platinum White Pearl

 med tillvalet Garmin-navigering och DAB-digitalradio.
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