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HELT NYE JAZZ 
EN HYBRID SOM ER 

SKAPT FOR DEG

Helt nye Jazz har fått avansert e:HEV hybridteknologi og en 
dynamisk og moderne design. Den er romslig på innsiden og 
kompakt på utsiden – ganske enkelt en komplett og smart bil.

Velg mellom den sofistikerte og stilrene kombikupeen eller 
nye Jazz Crosstar som har SUV-inspirert design, perfekt for 
en aktiv livsstil.

Modellene som vises her, er Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive, tofarget i Surf 
Blue med Crystal Black Pearl, og 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.



Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.

Med vår nyeste generasjon e:HEV 
hybridteknologi får du en dynamisk, elektrisk 

kjøreopplevelse. Nye Jazz har god ytelse 
og økonomi – og lave utslipp. Alle modeller 

kan kjøres helelektrisk for en støyfri 
kjøreopplevelse. 

Den avanserte teknologien gjør nye Jazz mer 
relevant enn noensinne.

e:HEV 
HYBRIDTEKNOLOGI
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Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.

Nye Jazz har en ren og sømløs design som både 
er aerodynamisk og stilren. Jazz har et elegant 
og moderne utseende, helt ned til hver minste 

detalj, og en helt unik personlighet.

SOFISTIKERT  
DESIGN
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Modellen som vises her, er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive, tofarget i Surf Blue  
med Crystal Black Pearl.

NYE JAZZ 
CROSSTAR
Jazz Crosstar er den nyeste modellen. 

Den er det perfekte valget for deg 
som har en dynamisk og aktiv livsstil, 
den er hardfør og solid med en unik 
grill, integrerte takskinner og bedre 

bakkeklaring som gjør det enklere å ta 
seg frem, samtidig som du sitter høyere 

og får bedre oversikt over trafikken. 

Beskyttende paneler og tofarget 
karosseri sørger for at du alltid tar 

deg godt ut, og det vannavstøtende 
setetrekket beskytter innsiden uansett 

hva du utsetter bilen for.
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odellen som vises her, er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive, tofarget i Surf Blue med Crystal Black Pearl.



11 Modellen som vises her, er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.

Interiøret i nye Jazz og Jazz Crosstar er elegant 
enkelt og ekstremt komfortabelt, med myke 

materialer og tydelige skjermer. En ny 7" digital 
skjerm for sjåføren og en 9" Honda CONNECT 

berøringsskjerm gjør det enkelt å få oversikten over 
den viktigste informasjonen. 

Den romslige følelsen styrkes av det elegante 
dashbordet med ergonomiske brytere og god, 

uhindret sikt.

INTERIØRET



Det du har plass til i livet ditt, får du også plass 
til i nye Jazz og Jazz Crosstar. Med våre geniale 
Magic Seats får du den allsidigheten du trenger 

– når du trenger den. 

Baksetene kan enkelt konfigureres på mange 
forskjellige måter, slik at du kan ta med deg alt 
fra surfebrett til små trær. De kan legges ned, 

slik at du får ekstra plass i bagasjerommet, eller 
løftes opp, slik at du kan bruke hele høyden fra 

gulv til tak.

OVERLEGEN 
FLEKSIBILITET 

Modellen som vises her, er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive, tofarget i Surf Blue med Crystal Black Pearl.13
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Panorama-frontruten, de ekstremt tynne A-stolpene og de skjulte vindusviskerne sørger for at du får 
ekstra god sikt. Den gode sikten gir deg mer selvtillit når du kjører. Blindsonene er minimale, og det 

kommer mye lys inn i kupeen, noe som gir en følelse av enda bedre plass i den allerede romslige kupeen.

STUDER LIVET MED FULL OPPLØSNING

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.



Forsetene er utformet slik at du ikke blir sliten av å 
kjøre, samtidig som de er like komfortable som i en 
limousin. Ekstra gjennomtenkte detaljer, som ekstra 

bredt midtarmlene med oppbevaringsløsning og USB-
porter i både forsetet og baksetet, sørger for at alle får 

en god opplevelse.

KOMFORTABEL 
OG ALLSIDIG

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.
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LIVET BLIR BEDRE 
NÅR DU KAN 

HOLDE KONTAKTEN 
Livet er bedre når du kan holde kontakten. Nye Jazz 

kobler deg sømløst til resten av verden med den nyeste 
infotainmentteknologien. Den er naturligvis utstyrt 

med digital DAB-radio, slik at du kan velge og vrake i 
radiostasjoner, og den nye 9" berøringsskjermen gir deg 
muligheter som du kjenner igjen fra smarttelefonen din, 
og den støtter naturligvis også Android Auto og Apple 

CarPlay*. Du kan til og med koble deg til Jazz eksternt via 
appen My Honda+, slik at du blant annet kan låse og låse 

opp bilen og sende reisemål til navigasjonssystemet. 

Den talestyrte Honda Personal Assistant kan snakke 
med deg ved hjelp av kontekstuell forståelse for å lære 
seg hvordan du foretrekker å få relevante anbefalinger. 
Hvis du lurer på hvordan været blir, hvis du vil høre på 

favorittmusikken din eller hvis du trenger hjelp til å velge 
en restaurant, trenger du bare å spørre.

*Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.  
Se side 49–52 for fullstendige spesifikasjoner.
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.

Vår avanserte e:HEV hybridteknologi er en imponerende 
kombinasjon av uanstrengt ytelse og imponerende 

drivstofføkonomi. Den er utviklet for å gi en responsiv, 
smidig og effektiv kjøreopplevelse. Den spesialutviklede 
elektriske motoren gir et dreiemoment på imponerende 
253 Nm, og den er koblet sammen med en arbeidsvillig 

bensinmotor på 97 hk for å sikre en god kjøreopplevelse. 
Nye Jazz oser av morsomme kjøreopplevelser. 

e:HEV-teknologien er smart. Den overvåker kontinuerlig 
ytelsen og økonomien for å velge den beste kraftkilden. 

Deretter veksler den mellom de tre kjøremodusene 
– tradisjonell, hybrid og helelektrisk – for å sikre optimal 

ytelse helt sømløst.

YTELSE DU KAN 
STOLE PÅ

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.
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Nye Jazz har vår nyeste Honda Sensing-
teknologi for avansert sikkerhet og førerhjelp. 
Sikkerheten har blitt forbedret ytterligere 
med nye kollisjonsputer både sentrert 
og ved sjåførens knær samt intelligente 
sidekollisjonsputer i baksetet. Sikkerheten 
til både sjåføren og passasjerene er godt 
ivaretatt.

KOLLISJONSBEGRENSENDE 

BREMSESYSTEM 

Hvis systemet registrerer at bilen er i ferd med 
å kollidere med en fotgjenger eller et annet 
kjøretøy, blir du varslet om det, samtidig som 
systemet reduserer hastigheten for å minimere 
konsekvensene av et eventuelt sammenstøt. 
Vi har forbedret systemet med nattmodus for 
å registrere fotgjengere og syklister selv om 
det ikke er gatelys på stedet, og det il også 
bremse automatisk hvis møtende kjøretøy 
kommer over i ditt felt.

FILHOLDERASSISTENT

Hvis bilen er på vei ut av filen uten at du har 
aktivert blinklyset, varsles du med både lyd- og 
lyssignal, slik at du kan korrigere retningen.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING 

Systemet for trafikkskiltgjenkjenning 
registrerer trafikkskilt og viser informasjonen 
på skjermen. To veiskilt kan vises samtidig.

RETNINGSSTABILITETSSYSTEM 

Bidrar til å holde deg midt i kjørefeltet for å gi 
en mer behagelig kjøreopplevelse, siden du 
slipper å korrigere retningen.

INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRENSER 

Kombinerer tradisjonell hastighetsbegrensning 
med trafikkskiltgjenkjenning for å justere 
hastigheten automatisk etter fartsgrensene. 

ADAPTIV CRUISEKONTROLL MED 

FØLGEFUNKSJON I LAVE HASTIGHETER 

Denne funksjonen opprettholder definert 
hastighet og avstand til kjøretøyet foran deg. 
Hvis kjøretøyet foran stopper, vil funksjonen 
bremse og stoppe bilen din uten at du trenger 
å betjene bremsepedalen. Når bilen foran 
begynner å kjøre igjen, trenger du bare å 
trykke lett på gasspedalen for å fortsette. 

AUTOMATISK FJERNLYS 

Registrerer kjøretøy foran deg, 
inkludert møtende kjøretøy, for å veksle 
automatisk mellom fjernlys og nærlys. 
BLINDSONEINFORMASJON Denne smarte 
funksjonen gjør det tryggere å skifte fil og 
gjennomføre forbikjøringer. Hvis det er andre 
biler i blindsonen din, varsles du med et lys 
i sidespeilet. OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR 
KRYSSENDE TRAFIKK Når du rygger, vil dette 
systemet registrere biler som nærmer seg 
fra sidene, slik at du blir varslet hvis det kan 
oppstå en farlig situasjon.

BESKYTTER DEG

Modellene som vises her, er Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive, tofarget i Surf 
Blue med Crystal Black Pearl, og 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.
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♦ 15" stålfelger
♦ Svart stoffinteriør
♦ SRS-kollisjonsputer med bryter for å slå dem av 

(sjåfør, passasjer, i midten foran, på sidene foran og 
bak, gardiner foran og bak og en kollisjonspute ved 
sjåførens knær)

♦ Blokkeringsfrie bremser og bremsekraftforsterkning
♦ Kollisjonsbegrensende bremsesystem
♦ Punteringsvarslingssystem
♦ Nødstoppsignal
♦ Varslingssystem for frontkollisjoner
♦ Justerbar hastighetsbegrenser
♦ Intelligent hastighetsbegrenser
♦ Filholderassistent
♦ Retningsstabilitetssystem
♦ Følgefunksjon i lave hastigheter
♦ Veiholderassistent
♦ Trafikkskiltgjenkjenning
♦ Kjøretøystabilisering
♦ Adaptiv cruisekontroll 
♦ Elektrisk parkeringsbrems med automatisk 

bremsehold
♦ Elektrisk servostyring – variabel utveksling
♦ Bakkestarthjelp
♦ Tomgang-stopp 
♦ ECON-modus
♦ Hattehylle
♦ ISOFix-punkter 

♦ Interiørpaneler av plast
♦ 12V-uttak for tilbehør foran
♦ Automatisk klimaanlegg
♦ Automatiske vindusviskere med regnsensor
♦ Elektrisk justerbare og oppvarmede dørspeil
♦ Fjernstyrt sentrallås med to sammenleggbare nøkler
♦ Armlene for sjåfør og passasjer 
♦ Elektriske vinduer foran og bak 
♦ Førersete med manuell høydejustering
♦ Lomme i ryggen på passasjersetet
♦ Oppvarmede seter foran
♦ Magic Seats
♦ Bakseter som kan deles 60/40 med én bevegelse
♦ Ratt med tilt- og teleskopjustering
♦ Bluetooth™ håndfri telefon 
♦ 5" skjerm for lyd (AM/FM/DAB)
♦ USB-tilkobling foran
♦ Fire høyttalere
♦ Rattmonterte kontroller for stereoanlegg 
♦ Dørspeil i bilens farge, med integrert LED-blinklys
♦ LED-frontlykter
♦ LED-kjørelys
♦ Lykter med automatisk skumringssensor
♦ Støttesystem for fjernlys
♦ Automatisk tidsstyring for å slå frontlys på / av 

(komme hjem / reise fra hjemme-funksjon)

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Comfort i fargen Shining Gray Metallic. 
Se side 49–52 for fullstendige spesifikasjoner.26



I tillegg til funksjonene fra Comfort-modellen, 
har Elegance-modellen også:

♦ 15" lettmetallfelger 
♦ Mykt skinninteriør
♦ Trekk i svart stoff / skinn
♦ Bilalarmsystem
♦ Baklommer på førerseteryggen
♦ Parkeringssensorer (foran og bak)
♦ Honda CONNECT med 9" berøringsskjerm, AM/FM/

DAB digital radio, trådløs Apple CarPlay*, Android 
Auto™ og to USB-tilkoblinger.

♦ Kompatibel med appen MyHonda+ 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Elegance i fargen Midnight Blue Beam Metallic.  
Se side 49–52 for fullstendige spesifikasjoner.

*Apple CarPlay krever iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere. Det er ikke sikkert at Apple CarPlay-funksjoner, -apper og -tjenester er tilgjengelige i alle 
områder, og tilgjengeligheten kan variere. For å bruke Android Auto™ må du laste ned appen Android Auto™ fra Google Play™. Android Auto™ kan bare brukes 
med Android 5.0 (Lollipop) eller nyere. Tilgjengeligheten til Android Auto™ kan endres og varierer etter geografisk plassering. Apple CarPlay er et varemerke som 
tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.

28



1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

I tillegg til funksjonene fra Elegance-modellen, 
har Executive-modellen også:

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive i fargen Platinum White Pearl.  
Se side 49–52 for fullstendige spesifikasjoner.

♦ 16" aluminiumsfelger
♦ Smart nøkkelfri opplåsing og start
♦ Grått eller svart stoff-/skinninteriør
♦ Blindsoneinformasjon med overvåkningssystem for 

kryssende trafikk
♦ Skinntrukket ratt
♦ Skinntrukket girspakkule
♦ Oppvarmet ratt
♦ Krombelagte utvendige speil med integrerte LED-blinklys 
♦ LED-tåkelys foran 
♦ Ryggekamera
♦ Fjernstyrte elektriske vinduer
♦ Honda CONNECT med Garmin-navigasjon, 9" 

berøringsskjerm, AM/FM/DAB digital radio, trådløs Apple 
CarPlay*, Android Auto™ og to USB-tilkoblinger

♦ Kompatibel med appen MyHonda+ 
♦ To USB-tilkoblinger i baksetet
♦ Mørktonede ruter

*Apple CarPlay krever iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere. Det er ikke sikkert at Apple CarPlay-funksjoner, -apper og -tjenester er tilgjengelige i alle 
områder, og tilgjengeligheten kan variere. For å bruke Android Auto™ må du laste ned appen Android Auto™ fra Google Play™. Android Auto™ kan bare brukes 
med Android 5.0 (Lollipop) eller nyere. Tilgjengeligheten til Android Auto™ kan endres og varierer etter geografisk plassering. Apple CarPlay er et varemerke som 
tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.
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Modellen som vises her, er Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive, tofarget i Surf Blue med Crystal Black Pearl. 
Se side 49–52 for fullstendige spesifikasjoner.

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCROSSTAR 

EXECUTIVE
♦ 16" aluminiumsfelger
♦ Blokkeringsfrie bremser og bremsekraftforsterkning
♦ Kollisjonsbegrensende bremsesystem
♦ Punkteringsvarslingssystem
♦ Varslingssystem for frontkollisjoner
♦ Filholderassistent
♦ Trafikkskiltgjenkjenning
♦ Veiholderassistent
♦ Automatiske vindusviskere med regnsensor
♦ Adaptiv cruisekontroll
♦ Elektrisk justerbare og oppvarmede dørspeil
♦ Magic Seats
♦ Bluetooth™ håndfri telefon
♦ Støttesystem for fjernlys

♦ Smart nøkkelfri opplåsing og start 
♦ Skinntrukket ratt
♦ Skinntrukket girspakkule
♦ Ryggekamera
♦ Honda CONNECT med Garmin-navigasjon,  

9" berøringsskjerm, AM/FM/DAB digital radio, 
trådløs Apple CarPlay*, Android Auto™ og  
to USB-tilkoblinger

♦ Kompatibel med appen MyHonda+ 
♦ Mørktonede ruter
♦ Takskinner
♦ LED tåkelys foran 
♦ LED front- og baklykter

*Apple CarPlay krever iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere. Det er ikke sikkert at Apple CarPlay-funksjoner, -apper og -tjenester er tilgjengelige i alle 
områder, og tilgjengeligheten kan variere. For å bruke Android Auto™ må du laste ned appen Android Auto™ fra Google Play™. Android Auto™ kan bare brukes 
med Android 5.0 (Lollipop) eller nyere. Tilgjengeligheten til Android Auto™ kan endres og varierer etter geografisk plassering. Apple CarPlay er et varemerke som 
tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.
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TAFFETA WHITE II I

Vi har utviklet mange farger som passer perfekt på nye og stilrene 
Jazz, inkludert tofargede finisher med utvalgte farger og modeller.* 

Disse suppleres av vårt utvalg av kvalitetsinteriør i stoff eller  
stoff og skinn.

JAZZ-FARGER
PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / TOFARGET

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TOFARGET

Modellen som vises her, er Jazz 1.5 i-MMD Executive.
 *Tofarget eksteriør er bare tilgjengelig for Executive-modellen.



Nye Jazz Crosstar er tilgjengelig i et iøynefallende utvalg av en- og 
tofargede finisher, inkludert den eksklusive fargen Surf Blue. Setene 
er trekt i et komfortabelt, men vannavstøtende materiale som sørger 

for at interiøret alltid ser rent og pent ut, uansett hvor du kjører.

JAZZ CROSSTAR- 
FARGER

Modellen som vises her er Jazz Crosstar 1,5 i-MMD Executive
Surf Blue og utvalget av tofarger er bare tilgjengelige på Jazz Crosstar

TAFFETA WHITE II I

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / TOFARGET

SURF BLUE / TOFARGET

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TOFARGET

CRYSTAL BLACK PEARL PLATINUM WHITE PEARL / TOFARGET



SVART
STOFF

SVART  
STOFF / SKINNR

GRÅTT  
STOFF / SKINN

VANNAVSTØTENDE 
STOFF

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXECUTIVE ♦

SVART STOFF GRÅTT STOFF / SKINNSVART STOFF / SKINN

INNVENDIG DØR- OG SETETREKK

Kombinasjoner av eksteriør- og interiørfarger varierer fra modell til modell. Kontakt din Honda-forhandler for mer informasjon.

37
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Tilbehør fra Honda er designet og utviklet etter de samme 
strenge standardene som alle produkter fra Honda. Du 

trenger bare å velge de alternativene som passer for deg.

PERSONLIG TILPASNING
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Gjør din Jazz unik med smakfulle fargede detaljer både utvendig og innvendig for å fremheve 
bilens dynamiske design. Pakken består av: dekor til frontgrill, deksler til sidespeil, sidelister 

med Tuscan-oransje detaljer, dekor til bakre støtfanger, og Elegance gulvmatter. Functional 
Fun-pakken er også tilgjengelig i hvitt. 

FUNCTIONAL FUN-PAKKE – ORANSJE ROBUST-PAKKE

FUNCTIONAL FINESSE-PAKKE

Gjør din Crosstar enda bedre med disse SUV-liknende detaljene som understreker bilens 
unike design. Pakken består av: nedre dekor foran og bak.

Gjør din nye Jazz unik med premium sølvfargede detaljer både utvendig og innvendig for å fremheve bilens dynamiske 
og levende design. Pakken består av: dekor til frontgrill, blanksvarte sidelister med detaljer i matt sølv, dekor til bakre 

støtfanger og matchende Elegance gulvmatter.
Sølvdeksler til sidespeil er ikke inkludert i Functional Finesse-pakken, men de er tilgjengelig som ekstrautstyr.  

Bildet viser 16" JA1601 lettmetallfelger, som er tilgjengelige som tilbehør.

Bildet viser 16" JA1601 lettmetallfelger, som er tilgjengelig som ekstrautstyr.
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DØRTERSKELLISTER

Disse dørterskellistene gir bilen en 
personlig stil, samtidig som de beskytter 

dørtersklene mot merker og riper. De 
er laget i rustfritt stål, og de har en 

iøynefallende etset Jazz-logo. Ett sett 

består av: to lister til dørtersklene foran.

STROPP TIL BAKLUKE

Stroppen til bakluken er et uunnværlig 
tilbehør som gjør det enklere å stenge 

bakluken.

BELYSTE DØRTERSKELLISTER

Disse belyste dørterskellistene er laget i 
børstet rustfritt stål, og de har en belyst 

Jazz-logo. I tillegg til å se bra ut, beskytter 
de dørtersklene mot riper og merker. Settet 

består av: to dørterskellister til frontdørene.

BELYST MIDTKONSOLL

Belysningen av midtkonsollen aktiveres 
når dørene låses opp eller åpnes, slik at 

midtkonsollområdet får en myk, hvit belysning.

BELYST POLSTRING I DØRENE

Polstringen i dørene belyses når tenningen 
slås på. Dette tilbehøret monteres i 

dørhåndtakene og dørlommene for å gi et 
kjølig og rolig hvitt lys.

GUMMIMATTER FORAN OG BAK  
MED BUET KANT

Gummimattene med buet kant beskytter 
fotbrønnene foran og bak. De er laget av 
et solid materiale som er enkelt å holde 

rent, og de har Jazz-logoen. Ett sett 

består av: Gummimatte med buet kant, 
til bruk foran og bak.

ILLUMINATION-PAKKE

Illumination-pakken bruker en kombinasjon 
av lys for å gi interiøret en behagelig 
atmosfære. Pakken består av: Hvitt 

komfortlys foran, belyste dørterskellister, 
belyst polstring i dørene og  

belyst midtkonsoll.

CONVENIENCE-PAKKEN

Convenience-pakken er utvalgt tilbehør 
som beskytter bilen mot riper, gjørme og 

sand. Pakken består av: sammenleggbar 
bagasjeromsmatte, gummimatter foran 

og bak med buet kant, dørterskellister og 
stropp til bakluke.

 SAMMENLEGGBAR 
BAGASJEROMSMATTE

Den nye sammenleggbare bagasjeromsmatten 
beskytter bagasjerommet og gulvet når setene 

er felt ned. Matten har fleksibel klaff som 
beskytter mot riper.

HVITT KOMFORTLYS FORAN

Fotbrønnen foran lyses opp når dørene 
låses opp eller åpnes, slik at interiøret 

får et mykt, kjølig lys.
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Hvis du ofte har med deg bagasje eller spesialutstyr, sørger Cargo-pakken for 
å holde det organisert og trygt. Pakken består av: Bagasjeromsmatte, LED-

bagasjelys, folie til bakre støtfanger og dekor til bagasjeromsterskel.

CARGO-PAKKE

x2

TAKSTATIV

Øk bilens bagasjekapasitet med et sikkert takstativ. 
Det har fire låser, og det har maksimal kapasitet på 

30 kg eller én sykkel.

 SYKKELSTATIV*

Monter sykkelstativet med tyverisikring og metallramme på taket, 
slik at du kan ta med deg sykkelen din. «Easy Fit» har et spor som 

holder sykkelen på plass, slik at du kan bruke begge hender når du 
skal feste den. Maksimal belastning: 20 kg.

*Det er plass til to sykler, men bare i kombinasjon med tverrstenger på Crosstar.

SKI- OG SNOWBOARDSTATIV

Brukervennlig skistativ til ett eller to par ski (avhengig av hvor store 
skiene er) eller ett snowboard. Skiene eller snowboardet sitter godt 
fast mellom to gummiprofiler som beskytter utstyret, og som enkelt 

monteres uten verktøy. Leveres med låser, og veier 3,6 kg.

 THULE TAKBOKS 410L

Med denne stabile og vanntette takboksen, som er Thule-sertifisert 
av Honda, får du 410 liter ekstra bagasjeplass. Den har Power- 

Click-systemet for enkel montering, tyverisikker lås og kan åpnes fra 
begge sider. Den er 175 cm lang, 86 cm bred og 46 cm høy.
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16" JA1601 LETTMETALLFELG

Lettmetallfelgen 16" JA1601 har diamantskåret 
A-overflate med blank klarlakk og detaljer i 

Gunpowder Black.

15" JA1505 LETTMETALLFELG

Lettmetallfelgen 15" JA1505 har diamantskåret 
A-overflate med blank klarlakk og detaljer i 

Gunpowder Black.

FRONTRUTETREKK

Frontrutetrekket beskytter mot vær og vind, og det 
beskytter også speilene og siderutene når bilen er 

parkert utendørs. Det har Jazz-logoen.

HEKKSPOILER

Hvis du er ute etter en sofistikert stil, er denne originale spoileren fra Honda det du trenger. 
Spoilerne våre er spesialutviklet for å passe til hver enkelt bilmodell, og det er bare tilbehør 

av den beste kvaliteten som består Hondas omfattende tester. I tillegg integreres denne 
elegante spoileren i bilens karosseri, og den er tilgjengelig i alle farger.

ELEGANCE GULVMATTER

Disse elegante og komfortable mattene med kant i 
svart nubuck har et vevd og slitesterkt Jazz-emblem. 

Ett sett består av: matter foran og bak.

PARKERINGSKAMERA*

Med parkeringskameraet kan du trygt rygge. 
Navigasjonsskjermen viser alt som befinner seg bak 

bilen, slik at du alltid har full oversikt. Settet består av: 
parkeringskamera og monteringsdetaljer.

*Dette tilbehøret er bare tilgjengelig til Comfort og Elegance, 
siden det er standard for Executive og Crosstar.47 48



Motor

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Slagvolum (cc)  1498  1498 1498 1498
Ventilkontroll Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC
Utslippsstandard EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP
Nødvendig drivstoff UNLEADED(95) UNLEADED(95) UNLEADED(95) UNLEADED(95)

Ytelse

Maksimal motoreffekt (kw@rpm) 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400 72@5500-6400
Maksimal motorkraft (hk@rpm) 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400 97@5500-6400
Maksimalt dreiemoment (Nm@rpm) 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000 131@4500-5000
Maksimal effekt, elektrisk motor (kW [PS]) 80 [109] 80 [109] 80 [109] 80 [109]
Maksimalt dreiemoment, elektrisk motor (Nm) 253 253 253 253
0 → 100 km/t (sekunder) 9.4 9.4 9.5 9.9
Toppfart (km/t) 175 175 175 173

Drivstofføkonomi og utslipp -  
Worldwide Harmonised Light Vehicle  
Test Procedure (WLTP)†

Lav – FC (l / 100 km) 3.5 3.5 3.7 3.9
Høy – FC (l / 100 km) 3.9 3.9 3.9 4.1
Kombinert – FC (l / 100 km) 4.5 4.5 4.6 4.8
CO2-nivå (g/km) 79-132 79-132 83-134 87-143

rivstofføkonomi og utslipp - New European 
Driving Cycle (NEDC-Equivalent)†
Bykjøring (l / 100 km) 2.4 2.4 2.5 2.7
Landeveiskjøring (l / 100 km) 4.3 4.3 4.3 4.6
Blandet (l / 100 km) 3.6 3.6 3.7 3.9
CO2-nivå (g/km) 55-98 55-98 57-99 61-105

Mål

Total lengde (mm) 4044 4044 4044 4090

Total bredde (mm) 1694 1694 1694 1725

Total bredde med dørspeil (mm) 1966 1966 1966 1966

Total høyde – uten last (mm) 1526 1526 1526 1556

Akselavstand (mm) 2517 2517 2517 2520

Sporvidde foran (mm) 1487 1487 1487 1498

Sporvidde bak (mm) 1474 1474 1474 1485

Bakkeklaring med sjåfør (mm) 136 136 136 152

Svingradius – ved karosseri (m) 10.1 10.1 10.1 10.1

Rattlås for å låse (rattomdreininger) 2.51 2.51 2.35 2.63

Maks. antall sitteplasser (personer) 5 5 5 5

Kapasitet

Bagasjeromskapasitet – bakseter oppe (liter, 
VDA-metode) 304 304 304 298

Bagasjeromskapasitet – bakseter nede, lastet til 
vinduer (liter, VDA-metode)  844 844 844 838

Bagasjeromskapasitet – bakseter nede, lastet til 
taket (liter, VDA-metode) 1205 1205 1205 1199

Drivstofftank (liter) 40 40 40 40

Vekt

Egenvekt (kg) 1300 1304 1304 1325
Maks. tillatt vekt (kg) 1710 1710 1710 1710

Nyttelast (kg) 410 406 406 385

Maks. Tillatt aksellast – foran/bak (kg) 946/784 946/784 946/784 946/784
Maksimal taklast (kg) 35 35 35 50

♦ Standard  - Ikke tilgjengelig
†Tall for drivstofforbruk fra EU-regulerte laboratorietester brukes kun til sammenligningsformål og gjenspeiler ikke nødvendigvis den faktiske kjøreopplevelsen. Honda Jazz har gjennomgått WLTP-testing for CO2-utslipp og drivstofforbruk 
i hehold til komisjonsforordning (EU) 2017/1151. WLTP-tallene gjenspeiler bedre den faktiske ytelsen til kjøretøyet veg kjörong på vej. I overgangsfasen mellom NEDC (det gamle testregimet) og WLTP vil NEDC-verdier for CO2 utslipp og 
drivstofforbruk være tilgjengelige i henhold til komisjonsforordning (EU) 2017/1151.

Sikkerhet

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

SRS-kollisjonspute, sjåfør (ett-trinns oppblåsing) ♦ ♦ ♦ ♦

SRS-kollisjonspute for passasjer med bryter for 
å slå av 

♦ ♦ ♦ ♦

Sidekollisjonsputer (foran) ♦ ♦ ♦ ♦

Sidekollisjonsgardiner (foran og bak) ♦ ♦ ♦ ♦

Kollisjonspute i midten foran ♦ ♦ ♦ ♦

Kollisjonspute ved sjåførens knær ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (blokkeringsfrie bremser) ♦ ♦ ♦ ♦

Bremsekraftforsterkning ♦ ♦ ♦ ♦

Kjøretøystabilisering ♦ ♦ ♦ ♦

Sikkerhetsbelter foran med beltestrammer ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFix-punkter (ytre bakseter) ♦ ♦ ♦ ♦

Nødstoppsignal ♦ ♦ ♦ ♦

Punteringsvarslingssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Kollisjonsbegrensende bremsesystem ♦ ♦ ♦ ♦

Varslingssystem for frontkollisjoner ♦ ♦ ♦ ♦

Retningsstabilitetssystem ♦ ♦ ♦ ♦

Filholderassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Veiholderassistent ♦ ♦ ♦ ♦

Justerbar hastighetsbegrenser ♦ ♦ ♦ ♦

Intelligent hastighetsbegrenser ♦ ♦ ♦ ♦

Blindsoneinformasjon med overvåkningssystem for 
kryssende trafikk

- - ♦ -

Trafikkskiltgjenkjenning ♦ ♦ ♦ ♦

Følgefunksjon i lave hastigheter ♦ ♦ ♦ ♦

Blindsoneinformasjon med overvåkningssystem for 
kryssende trafikk

- - ♦ -

Sikkerhet

Startsperre ♦ ♦ ♦ ♦

Bilalarmsystem - ♦ ♦ ♦

Fjernstyrt sentrallås med 2 sammenleggbare 
nøkler 

♦ ♦ ♦ ♦

Smart åpning og start - - ♦ ♦

Hattehylle ♦ ♦ ♦ ♦

Interiør

Stoffinteriør ♦ - - -

Stoff-/skinninteriør - ♦ ♦ -

Stoff/vannavstøtende - - - ♦

Interiørpaneler – plast ♦ - - -

Interiørpaneler – mykt skinn - ♦ ♦ -

Interiørpaneler – myk netting - - - ♦

Innvendige dørhåndtak – malt ♦ - - -

Innvendige dørhåndtak – plettert - ♦ ♦ ♦

Skinnratt - - ♦ ♦

Girkule i skinn - - ♦ ♦

Funksjoner og teknologi

ECON-modus ♦ ♦ ♦ ♦

Bakkestarthjelp ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk servostyring med variabel utveksling ♦ ♦ ♦ ♦
Elektronisk parkeringsbrems med automatisk 
holdefunksjon ♦ ♦ ♦ ♦

Tomgangsstans ♦ ♦ ♦ ♦

Multiinformasjonsdisplay ♦ ♦ ♦ ♦
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Komfort og brukervennlighet

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Adaptive Cruise Control ♦ ♦ ♦ ♦

Klimaanlegg med automatisk friskluftsanlegg ♦ ♦ ♦ ♦

Automatiske vindusviskere med regnsensor ♦ ♦ ♦ ♦

Parkeringskamera bak - - ♦ ♦

Parkeringssensorer (foran og bak) - ♦ ♦ ♦

Elektriske vinduer foran og bak ♦* ♦* ♦ ♦

Elektriske vinduer med fjernstyring (betjenes fra 
nøkkelen)

- - ♦ ♦

Ratt med tilt- og teleskopjustering ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk justerbare og oppvarmede utvendige 
speil

♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisk innsvingbare utvendige speil - ♦ ♦ ♦

Elektrisk innsvingbare utvendige speil (betjenes 
fra nøkkelen)

- - ♦ ♦

Sminkespeil i solskjermen ♦ ♦ ♦ ♦

Uttak for tilbehør (front) ♦ ♦ ♦ ♦

Manuell justering av førersetehøyden ♦ ♦ ♦ ♦

Armlene for fører- og passasjersete foran ♦ ♦ ♦ ♦

Lomme på bakseterygg ♦ ♦ ♦ ♦

Lomme på førerseterygg - ♦ ♦ ♦

Oppvarmede seter foran ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Interiørbelysning ♦ ♦ ♦ ♦

Kartlys (front) ♦ ♦ ♦ ♦

Innvendig belysning ♦ ♦ ♦ ♦

Bagasjeromsbelysning ♦ ♦ ♦ ♦

Lyd og kommunikasjon

5" skjerm for lyd (AM/FM/DAB) ♦ - - -

Honda CONNECT (9" berøringsskjerm, AM/FM/
DAB, Apple CarPlay / Android Auto™)Δ - ♦ - -

Honda CONNECT med Garmin-navigasjon (9" 
berøringsskjerm, AM/FM/DAB, Apple CarPlay / 
Android Auto™)Δ

- - ♦ ♦

En USB-tilkobling foran ♦ - - -

To USB-tilkoblinger foran - ♦ ♦ ♦

To USB-tilkoblinger bak - - ♦ ♦

Fire høyttalere ♦ ♦ ♦

Premium-lyd – åtte høyttalere / diskant foran / 
senterhøyttaler

- - - ♦

Subwoofer - - - ♦

Rattmonterte kontroller for stereoanlegg ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ håndfri telefon (HFT) ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Standard  - Ikke tilgjengelig
*Automatisk vindusfunksjonalitet er kun tilgjengelig på sjåførsiden.
†Tofarget svart takfarge er tilgjengelig på modellene Executive og Crosstar Executive.
ΔApple CarPlay krever iPhone 5 eller nyere med iOS 8.4 eller nyere. Det er ikke sikkert at Apple CarPlay-funksjoner, -apper og -tjenester er tilgjengelige i alle områder, og tilgjengeligheten kan variere. For å bruke Android 
Auto™ må du laste ned appen Android Auto™ fra Google Play™. Android Auto™ kan bare brukes med Android 5.0 (Lollipop) eller nyere. Tilgjengeligheten til Android Auto™ kan endres og varierer etter geografisk plassering. 
Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc., og som er registrert i USA og andre land.

Eksteriør

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR 
EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Haifinneantenne ♦ ♦ ♦ ♦

Crystal Black Pearl-tak (med tofarget karosseri) - - ♦† ♦†

Dørhåndtak i bilens farge ♦ ♦ ♦ ♦

Sidespeil i bilens farge ♦ ♦ - -

Krombelagte sidespeil - - ♦ -

Sølvfargede sidespeil - - - ♦

Crosstar-styling (støtfanger foran og bak / tåkelys-
list / svart støtfanger og stigtrinnbeskytter)

- - - ♦

Takskinner - - - ♦

Sotede ruter - - ♦ ♦

e:HEV-emblem ♦ ♦ ♦ ♦

Utvendige lys
LED-frontlykter ♦ ♦ ♦ ♦

Automatisk fjernlyssystem (HSS) ♦ ♦ ♦ ♦

Lykter med automatisk skumringssensor ♦ ♦ ♦ ♦

LED-tåkelys foran - - ♦ ♦

LED kjørelys ♦ ♦ ♦ ♦

Dekk
15" stålfelger ♦ - - -

15" lettmetallfelger - ♦ - -

16" lettmetallfelger - - ♦ ♦

Dekk 185/60 R15 88H ♦ ♦ - -

Dekk 185/50 R16 87H - - ♦ -

Dekk 185/60 R16 86H - - - ♦

Dekkreparasjonssett ♦ ♦ ♦ ♦
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EN NY 
RETNING
Hos Honda leter vi alltid etter nye 

måter å gjøre teknologien med 
brukervennlig på, og vi ønsker å 

gjøre verden til et bedre sted. Vi var 
den første produsenten som solgte 

hybridbiler i Europa, og vi har mer enn 
20 års erfaring med elektrifisering. 

Nå har vi forpliktet oss til å elektrifisere 
alle de mest populære modellene våre 
innen 2022 for å sikre bedre økonomi, 

lavere utslipp og et renere miljø.

Helt nye og helelektriske Honda e er 
det neste skrittet på denne spennende 

reisen, med en unik kombinasjon av 
dynamisk ytelse, raffinert komfort og 
banebrytende teknologi. Ladingen 
er rask, pålitelig og problemfri med 

Honda Power Charger, som du enkelt 
kan montere hjemme eller på jobb.

Velkommen til den neste 
generasjonen.

Modellen som vises her, er Honda e Advance i fargen Platinum White Pearl.54



Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment til 
generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side overfor 

andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. Selgeren 
kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  

Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no

THJAZ21NO-FMC

Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. Ikke 
kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn, eller resirkuler meg.


