
Παρακαλούμε μην πετάξετε το έντυπο. Ανακυκλώστε ή δώστε το σε κάποιον φίλο.

Σκοπός αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας παρουσιάσει το νέο Jazz. Για τη διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές ανατρέξτε στις σελίδες των 
προδιαγραφών και συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην απεικονίζουν με ακρίβεια τη διαθέσιμη γκάμα ή να 
απεικονίζουν έκδοση που δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σας συστήνουμε να συζητάτε πάντα τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών με τον επίσημο έμπορο του 
δικτύου επιβατικών Honda αφού ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, μικρές ή μεγάλες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο, στον εξοπλισμό, τα χρώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες. 0
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Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive
Bi-Tone σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl και το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

ΤΟ ΝΕΟ JAZZ 
ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Η γκάμα του νέου Jazz περιλαμβάνει το προηγμένο υβριδικό
σύστημα κίνησης e:HEV και δυναμική, μοντέρνα εμφάνιση.
Ευρύχωρο και με μικρές εξωτερικές διαστάσεις, το νέο Jazz
είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο αυτοκίνητο.

Επιλέξτε μεταξύ του εκλεπτυσμένου και κομψού Jazz hatchback
ή του νέου Jazz Crosstar που έχει έντονο lifestyle χαρακτήρα,
εντυπωσιάζει με τη σχεδίασή του και αντλεί έμπνευση από τα SUV.

 ΣΧΕΔΙΑΣΗ 03-10

 ΑΝΕΣΗ & ΕΥΚΟΛΙΑ 11-18

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 19-20

 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 21-22

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 23-24

 ΓΚΑΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 25-32

 ΧΡΩΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 33-38

 ΑΞΕΣΟΥΑΡ 39-48

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 49-52

 ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 53-56
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive

σε Platinum White Pearl.

Η νέας γενιάς υβριδική τεχνολογία μας 
e:HEV προσφέρει μια δυναμική εμπειρία 
ηλεκτροκίνησης παρέχοντας στη γκάμα

του νέου Jazz υψηλές επιδόσεις,
οικονομία και χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ηλεκτρική λειτουργία 
οδήγησης που επιτρέπει την οδήγηση

με 100% αθόρυβη, ηλεκτρική ενέργεια. 

Αυτή η προηγμένη τεχνολογία κάνει
το νέο Jazz να ταιριάζει περισσότερο από ποτέ

στο σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

e:HEV
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Η γκάμα του νέου Jazz διαθέτει
ένα καθαρό, αδιάλειπτο προφίλ που προσφέρει 

αποτελεσματική αεροδυναμική και εξαιρετικό στυλ. 
Κάθε λεπτομέρεια δίνει στο Jazz έξυπνη και σύγχρονη 

εμφάνιση, καθώς και μοναδική προσωπικότητα.

ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται
είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive Bi-Tone

σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl.

ΤΟ ΝΕΟ
JAZZ 

CROSSTAR

Το Jazz Crosstar είναι νέο
στη γκάμα του Jazz και σχεδιάστηκε 
για τους δυναμικούς, σύγχρονους 
ανθρώπους που θέλουν να ζουν 
έντονα τη ζωή τους. Τη στιβαρή, 
μυώδη παρουσία του ενισχύουν
η ξεχωριστής αισθητικής γρίλια,
οι κομψές ενσωματωμένες ράγες 

οροφής και η μεγαλύτερη απόσταση
από το έδαφος για ευκολότερη
πρόσβαση και επιβλητική θέα
του οδοστρώματος μπροστά

από το αυτοκίνητο.

Τα μοναδικής αισθητικής 
προστατευτικά του αμαξώματος
και οι επιλογές των εκπληκτικών 

διχρωμιών του αμαξώματος 
εξασφαλίζουν μια εξωτερική

εμφάνιση που τραβά τα βλέμματα,
ενώ οι αδιάβροχες εσωτερικές 
επενδύσεις παρέχουν μεγάλη 

προστασία στην καμπίνα
του αυτοκινήτου.



Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive Bi-Tone σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl.



11 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.

Το εσωτερικό των νέων Jazz και Jazz Crosstar είναι όμορφα απλό και απίστευτα άνετο,
με απαλά υλικά και καθαρές ενδείξεις. Η νέα ψηφιακή οθόνη οδηγού 7’’ και η οθόνη αφής

Honda CONNECT 9’’ παρέχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. 

Η αξιοσημείωτη αίσθηση του χώρου ενισχύεται από το κομψό ταμπλό
και τα εργονομικής σχεδίασης χειριστήρια, καθώς και από την ευρεία

και ανεμπόδιστη θέα του δρόμου μπροστά από το αυτοκίνητο.

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ
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Ό,τι χρειάζεστε στη ζωή σας
χωράει στα νέα Jazz και Jazz Crosstar.
Τα ευφυή μας Magic Seats προσφέρουν

την ευελιξία που θέλετε, ακριβώς
τη στιγμή που τη χρειάζεστε. 

Τα πίσω καθίσματα μπορούν
να διαμορφωθούν με διάφορους τρόπους
και με μία εύκολη κίνηση, προσφέροντάς
σας τη δυνατότητα να μεταφέρετε σχεδόν
τα πάντα, από σανίδες του σερφ μέχρι

μικρά δεντράκια. Η επίπεδη αναδίπλωση
και βύθισή τους προσφέρει επιπλέον χώρο

αποθήκευσης, ενώ ανασηκώνοντας τα καθίσματα
μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλο το ύψος

του εσωτερικού, από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive Bi-Tone
σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl.
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Χαρείτε εξαιρετική θέα χάρη στο πανοραμικό παρμπρίζ, τις πολύ λεπτές κολώνες Α
και τους κρυμμένους υαλοκαθαριστήρες. Αυτό το αναβαθμισμένο οπτικό πεδίο παρέχει μια θέση οδήγησης

που ενισχύει την αυτοπεποίθηση, με ελάχιστα τυφλά σημεία, και επιτρέπει στο φως
να μπαίνει άφθονο μέσα στην καμπίνα ενισχύοντας την ήδη εντυπωσιακή αίσθηση ευρυχωρίας.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΘΕΑ

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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Τα μπροστινά καθίσματα έχουν σχεδιαστεί
για να μειώνουν την κόπωση και να προσφέρουν 

επίπεδα άνεσης ενός μεγάλου πολυτελούς 
αυτοκινήτου. Οι προσεκτικά επιλεγμένες πινελιές 

όπως είναι το φαρδύ κεντρικό υποβραχιόνιο
με χώρο αποθήκευσης και οι θύρες USB μπροστά
και πίσω, εξασφαλίζουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες
θα απολαμβάνουν κάθε στιγμή της διαδρομής.

ΑΝΕΤΟ
ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Για αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
της κάθε έκδοσης ανατρέξτε στις σελίδες 49-52.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 

Η ζωή είναι πιο ευχάριστη όταν αισθάνεστε συνδεδεμένοι. Η γκάμα του νέου Jazz σας συνδέει απρόσκοπτα
με τον κόσμο σας, μέσα από την πλέον προηγμένη τεχνολογία ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Φυσικά, περιλαμβάνεται ψηφιακό ραδιόφωνο DAB για να σας προσφέρει ευρεία επιλογή σταθμών,
ενώ η νέα οθόνη αφής 9’’ παρέχει τη γνωστή διάταξη και χρηστικότητα ενός smartphone με την ενσωμάτωση 
των Android Auto και Apple CarPlay*. Μπορείτε ακόμη και να συνδεθείτε με το Jazz σας εξ αποστάσεως,

μέσω της εφαρμογής μας My Honda+, η οποία, μεταξύ άλλων, σας επιτρέπει το απομακρυσμένο
κλείδωμα και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου και την  αποστολή διαδρομών στο σύστημα πλοήγησης.

Το Honda Personal Assistant που ενεργοποιείται μέσω φωνητικών εντολών,
μπορεί να διατηρήσει μια φυσική συνομιλία μαζί σας χρησιμοποιώντας κατανόηση βάσει
περιεχομένου, ώστε να μάθει πώς να σας προσφέρει σχετικές συστάσεις. Έτσι, αν θέλετε

να ενημερωθείτε για τον καιρό ή να βρείτε την αγαπημένη σας μουσική ή κάποιο εστιατόριο,
ο προσωπικός σας βοηθός είναι πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσει.

* Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.,
εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά 

και εξοπλισμό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες 49-52.

Για τη διαθεσιμότητα του My Honda+ και του Honda Personal Assistant 
παρακαλούμε επικοινωνείστε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
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Η προηγμένη υβριδική μας τεχνολογία e:HEV επιτυγχάνει 
ένα εξαιρετικό μίγμα αβίαστης οδηγικής απόδοσης και 
εντυπωσιακής οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου. 

Σχεδιάστηκε για να προσφέρει άμεση, ομαλή
και αποτελεσματική οδήγηση σε όλες τις συνθήκες. 
Ο ειδικά σχεδιασμένος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 

εντυπωσιακή ροπή 253Nm και συνδυάζεται
με έναν ζωηρό κινητήρα βενζίνης με ισχύ 98PS

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σας κατά την οδήγηση.
Η μέγιστη ισχύς του Jazz είναι 109PS*.
Στο νέο Jazz, η απόλαυση της οδήγησης

δεν σταματά ποτέ.

Η προηγμένη τεχνολογία e:HEV είναι ικανή να ελέγχει 
διαρκώς την απόδοση και την οικονομία του Jazz

για να προσφέρει την πιο κατάλληλη πηγή ενέργειας. 
Έτσι, παρέχει τη βέλτιστη ενέργεια στο αυτοκίνητο ομαλά 

και απρόσκοπτα, αλλάζοντας αυτόματα μεταξύ τριών 
προγραμμάτων οδήγησης: engine drive, hybrid drive

και του πλήρως ηλεκτρικού EV drive.

ΠΛΗΡΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

*Για αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
του μοντέλου ανατρέξτε στις σελίδες 49-52.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
(COLLISION MITIGATION
BRAKING SYSTEM)
Στην πιθανότητα σύγκρουσης με όχημα 
ή με πεζό, το σύστημα σας προειδοποιεί 
ενώ παράλληλα μειώνει την ταχύτητα του 
αυτοκινήτου, βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων μιας πιθανής επαφής. 
Πλέον, έχουμε αναβαθμίσει το σύστημα με 
νυχτερινή λειτουργία ώστε να εντοπίζει πεζούς 
ή ποδηλάτες όταν δεν υπάρχει φωτισμός 
στον δρόμο. Επίσης, το σύστημα εφαρμόζει 
τα φρένα μόλις ανιχνεύσει ένα επερχόμενο 
όχημα που διασχίζει τον δρόμο ή εισέρχεται 
στην πορεία του αυτοκινήτου σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ
(LANE DEPARTURE WARNING)
Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να απομακρύνεται 
από τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να έχετε 
ανάψει το σχετικό φλας, ενεργοποιείται 
η οπτική και ηχητική ένδειξη για να σας 
προειδοποιήσει ότι πρέπει να διορθώσετε
τη θέση σας στη λωρίδα κυκλοφορίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM)
Το σύστημα αναγνώρισης σημάτων οδικής 
κυκλοφορίας αναγνωρίζει την ύπαρξή τους
και σας μεταφέρει τη σχετική πληροφορία
με οπτική ένδειξη. Μπορούν να εμφανιστούν 
δύο σήματα ταυτόχρονα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ
(LANE KEEPING ASSIST SYSTEM)
Σας βοηθά να παραμένετε στη μέση της 
λωρίδας κυκλοφορίας και προσφέρει μια
πιο ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, 
μειώνοντας την ανάγκη διορθωτικών κινήσεων 
στο τιμόνι και μεγαλύτερης προσπάθειας
κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(INTELLIGENT SPEED LIMITER)
Συνδυάζει έξυπνα το όριο ταχύτητας που 
έχει τεθεί από τον οδηγό, με το Traffic Sign 
Recognition System, για να ρυθμίσει αυτόματα 
το όριο ταχύτητας του οχήματος, ανάλογα 
με αυτό που έχει ανιχνεύσει το Σύστημα 
Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(ADAPTIVE CRUISE CONTROL
ΜΕ LOW SPEED FOLLOW)
Αυτή η λειτουργία διατηρεί μια καθορισμένη 
ταχύτητα ταξιδιού και απόσταση από το 
αυτοκίνητο που κινείται μπροστά σας.
Αν το αυτοκίνητο που έχει ανιχνευτεί 
σταματήσει, το σύστημα θα επιβραδύνει και 
θα σταματήσει το όχημά σας, χωρίς να πρέπει 
να κρατήσετε το πόδι σας στο φρένο.
Μόλις το αυτοκίνητο μπροστά αρχίσει να 
κινείται πάλι, απλά πατήστε το γκάζι για
να συνεχίσει η λειτουργία.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
(AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS)
Εντοπίζει ένα όχημα μπροστά από το δικό 
σας, συμπεριλαμβανομένων επερχόμενων 
οχημάτων, και αλλάζει αυτόματα μεταξύ 
μεγάλης και μεσαίας σκάλας φώτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
(BLIND SPOT INFORMATION)
Αυτή η έξυπνη τεχνολογία κάνει τις αλλαγές 
λωρίδας και τις προσπεράσεις πιο ασφαλείς. 
Σας προειδοποιεί όταν εντοπίσει οχήματα στο 
τυφλό σημείο του αυτοκινήτου σας, ανάβοντας 
ένα φως στον καθρέπτη της πόρτας σας. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ
(CROSS TRAFFIC MONITOR)
Όταν κάνετε όπισθεν, το Cross Traffic Monitor 
μπορεί να εντοπίσει οχήματα που πλησιάζουν 
από όποια από τις δύο πλευρές και σας 
προειδοποιεί για επικείμενο κίνδυνο.

ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Η γκάμα του νέου Jazz διαθέτει την πλέον εξελιγμένη σειρά τεχνολογιών προηγμένης ασφάλειας
και συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, Honda SENSING. Η πρόσθετη ασφάλεια

ενισχύθηκε με νέο κεντρικό αερόσακο και αερόσακο γονάτου οδηγού, καθώς και με έξυπνους
πλευρικούς αερόσακους πίσω. Έτσι, μένετε εσείς και οι συνεπιβάτες σας σώοι και ασφαλείς.

Για αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό
της κάθε έκδοσης ανατρέξτε στις σελίδες 49-52.

Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Jazz 1.5 i-MMD
Crosstar Executive Bi-Tone σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl
και το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Comfort
σε Shining Gray Metallic. Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό,

παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες 49-52.

1.5 i-MMD Hybrid
e-CVTCOMFORT

♦ Ατσάλινοι τροχοί 15" 
♦ Μαύρο υφασμάτινο εσωτερικό
♦ 10 αερόσακοι
♦ Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής 

πίεσης ελαστικών (Deflation warning system)
♦ Σινιάλο έκτακτης ακινητοποίησης 

(Emergency stop signal)
♦ Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας 

(Adjustable speed limiter)
♦ Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη συγκράτηση 

φρένου (Electric parking brake with automatic 
brake hold)

♦ Electric Power Steering - Variable gear ratio
♦ Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα 

(Hill Start Assist)
♦ ECON mode
♦ Αυτόματος κλιματισμός A/C
♦ Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
♦ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι 

καθρέπτες θυρών
♦ Κεντρικό κλείδωμα μέσω τηλεχειριστηρίου 

με 2 κλειδιά
♦ Μπροστινό υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού 

και συνοδηγού 
♦ Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω 
♦ Μηχανική ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του οδηγού
♦ Θήκη πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού
♦ Θερμαινόμενα καθίσματα μπροστά
♦ Magic Seats
♦ Πίσω καθίσματα 60/40 διαιρούμενα 

αναδιπλούμενα με μια κίνηση
♦ Bluetooth™ Hands Free Τηλέφωνο 

♦ 5" monitor audio (AM/FM/DAB)
♦ Μπροστινή θύρα USB 
♦ 4 ηχεία
♦ Καθρέπτες θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
♦ Προβολείς LED
♦ Φώτα ημέρας LED
♦ Αυτόματοι προβολείς
♦ Σύστημα υποστήριξης προβολέων 

(Highbeam support system)
♦ Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων 

(Headllight Auto On/Off Timer 
- Coming Home/Leaving Home Function)

Honda Sensing:
♦ Σύστημα αυτόματης πέδησης μετριασμού 

σύγκρουσης (Collision mitigation braking system)
♦ Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης 

(Forward collision warning)
♦ Έξυπνος περιοριστής ταχύτητας (Intelligent speed 

limiter)
♦ Ειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα 

(Lane departure warning)
♦ Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας 

(Lane keep assist system)
♦ Σύστημα ακολούθησης χαμηλής ταχύτητας 

(Low speed following)
♦ Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης λωρίδας 

(Road departure mitigation)
♦ Σύστημα αναγνώρισης σημάτων οδικής 

κυκλοφορίας (Traffic sign recognition system)
♦ Σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας 

(Adaptive cruise control)
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1.5 i-MMD Hybrid
e-CVTELEGANCE

Επιπλέον των χαρακτηριστικών
που είναι διαθέσιμα στην έκδοση Comfort,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Elegance περιλαμβάνονται:

♦ Τροχοί 15" από κράμα αλουμινίου
♦ Εσωτερικά πάνελ με απαλή δερμάτινη 

επένδυση (soft pad leather)
♦ Μαύρο υφασμάτινο / δερμάτινο εσωτερικό
♦ Συναγερμός ασφαλείας (Security alarm system)
♦ Ηλεκτρικά ανακλινόμενοι καθρέπτες θυρών
♦ Θήκη πίσω από το κάθισμα του οδηγού
♦ Αισθητήρες στάθμευσης (εμπρός και πίσω)
♦ Honda CONNECT με οθόνη αφής 9", 

AM/FM/DAB ψηφιακό ραδιόφωνο, 
Apple CarPlay*, Android Auto™

♦ x2 θύρες USB εμπρός
♦ Wireless Apple CarPlay

* Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και 
οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, 
πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες 
εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. 
Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Elegance
σε Midnight Blue Beam Metallic. Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό,

παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες 49-52.
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive
σε Platinum White Pearl. Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμό,

παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες 49-52.

1.5 i-MMD Hybrid
e-CVTEXECUTIVE

Επιπλέον των χαρακτηριστικών
που είναι διαθέσιμα στην έκδοση Elegance,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Executive περιλαμβάνονται:

♦ Τροχοί 16" από κράμα αλουμινίου
♦ Σύστημα έξυπνης εισόδου και εκκίνησης 

(Smart entry and start)
♦ Γκρι ή μαύρο υφασμάτινο  / δερμάτινο εσωτερικό
♦ Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
♦ Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση

Honda Sensing
(επιπλέον των χαρακτηριστικών της έκδοσης Elegance):
♦ Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου, 

συμπεριλαμβάνεται Παρακολούθηση 
Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων (Blind Spot 
Information incl. Cross Traffic Monitor)

♦ Θερμαινόμενο τιμόνι
♦ Καθρέπτες θυρών με επιχρωμίωση στο πάνω μέρος
♦ Μπροστινά φώτα ομίχλης LED
♦ Πίσω κάμερα στάθμευσης
♦ Ηλεκτρικά παράθυρα και ανακλινόμενοι καθρέπτες 

θυρών μέσω τηλεχειριστηρίου (λειτουργία με κλειδί)
♦ Honda CONNECT με Garmin Navigation, 

οθόνη αφής 9", AM/FM/DAB ψηφιακό ραδιόφωνο, 
Apple CarPlay*, Android Auto™

♦ x2 θύρες USB πίσω
♦ Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy glass)

* Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και 
οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, 
πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες 
εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. 
Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
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1.5 i-MMD Hybrid
e-CVTCROSSTAR 

EXECUTIVE
Επιπλέον των χαρακτηριστικών
που είναι διαθέσιμα στην έκδοση Executive,
στα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Crosstar Executive περιλαμβάνονται:

♦ Υφασμάτινη επένδυση από αδιάβροχο υλικό
♦ Premium Audio - 8 ηχεία / μπροστά Tweeter 

κεντρικό ηχείο subwoofer
♦ Ασημί καθρέπτες θυρών
♦ Στυλ Crosstar (μπροστινός και πίσω προφυλακτήρας 

/ διακοσμητικό μπροστινών φώτων ομίχλης 
/ μαύρο φτερό και διακοσμητικό πλαϊνών μαρσπιέ)

♦ Ράγες οροφής (Roof rails)

Στην έκδοση Crosstar Executive δε διαθίθεται 
σε σχέση με την έκδοση Executive:
♦ Πληροφόρηση τυφλού σημείου 

με Παρακολούθηση κυκλοφορίας διασταυρώσεων
♦ Θερμαινόμενο τιμόνι

* Μόνο το iPhone 5 ή νεότερα μοντέλα με λειτουργικό iOS 8.4 ή μεταγενέστερο, είναι συμβατά με το Apple CarPlay. Τα χαρακτηριστικά, οι εφαρμογές και 
οι υπηρεσίες Apple CarPlay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και μπορεί να αλλάξουν. Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™, 
πρέπει να κατεβάσετε στο smartphone σας την εφαρμογή Android Auto™ από το Google Play™. Μόνο οι εκδόσεις Android 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερες 
εκδόσεις είναι συμβατές με το Android Auto™. Η διαθεσιμότητα Android Auto™ ενδέχεται να αλλάξει και εξαρτάται από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή. 
Το Android Auto και το Apple CarPlay δεν διατίθενται επί του παρόντος στην Ελλάδα. Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο 
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive
Bi-Tone σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl. Για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά

και εξοπλισμό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις σελίδες 49-52.



PREMIUM CRYSTAL RED METALLICTAFFETA WhITE III

PLATINUM WhITE PEARL MIDNIghT BLUE BEAM METALLIC

ShININg gRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIghT WhITE PEARL

Η διαθεσιμότητα των χρωμάτων ενδέχεται να αλλάξει και κάποια χρώματα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
Δεν είναι δυνατό να αναπαράγουμε τις ίδιες αποχρώσεις με το εκτυπωμένο υλικό.
Παρακαλούμε ζητήστε από τον επίσημο έμπορο του δικτύου επιβατικών Honda να σας δείξει δείγματα.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive.

Δημιουργήσαμε μια ευρεία σειρά από χρώματα που ταιριάζουν απόλυτα με το κομψό νέο Jazz,
ενώ προσφέρονται επιλογές διχρωμιών σε επιλεγμένα χρώματα και εκδόσεις. Αυτές οι εκδόσεις συμπληρώνονται

και με μια επιλογή επενδύσεων υψηλής ποιότητας από ύφασμα και ύφασμα / δέρμα.

ΧΡΩΜΑΤΑ JAZZ



ΧΡΩΜΑΤΑ JAZZ CROSSTAR

PLATINUM WhITE PEARL / Bi-Tone

PREMIUM SUNLIghT WhITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIghT WhITE PEARL / Bi-Tone

SURF BLUE / Bi-Tone

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / Bi-Tone

CRYSTAL BLACK PEARLΤο νέο Jazz Crosstar διατίθεται με μία εντυπωσιακή σειρά από διχρωμίες
και μονά χρώματα, η οποία περιλαμβάνει το αποκλειστικό Surf Blue.

Τα καθίσματα είναι επενδυμένα με άνετο και αδιάβροχο ύφασμα, που βοηθάει
ώστε το εσωτερικό να διατηρείται καθαρό όπου και αν πάτε.

Η διαθεσιμότητα των χρωμάτων ενδέχεται να αλλάξει και κάποια χρώματα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.
Δεν είναι δυνατό να αναπαράγουμε τις ίδιες αποχρώσεις με το εκτυπωμένο υλικό.
Παρακαλούμε ζητήστε από τον επίσημο έμπορο του δικτύου επιβατικών Honda να σας δείξει δείγματα.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.

Το Surf Blue και οι διχρωμίες που εμφανίζονται είναι διαθέσιμα μόνο στο Jazz Crosstar.

TAFFETA WhITE III
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ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΚΡΙ ΥΦΑΣΜΑ / ΔΕΡΜΑΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ / ΔΕΡΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΜΑΥΡΟ
ΥΦΑΣΜΑ

ΜΑΥΡΟ
ΥΦΑΣΜΑ/ΔΕΡΜΑ

ΓΚΡΙ
ΥΦΑΣΜΑ/ΔΕΡΜΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΥΦΑΣΜΑ

COMFORT ♦

ELEgANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXECUTIVE ♦

Οι συνδυασμοί εξωτερικών χρωμάτων και εσωτερικής επένδυσης διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

ΥΦΑΣΜΑ / ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
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Τα γνήσια αξεσουάρ Honda σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν
με τα ίδια υψηλά στάνταρ που έχει κάθε όχημα Honda.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε τα αξεσουάρ

που σας ταιριάζουν περισσότερο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ JAZZ
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FUNCTIONAL FINESSE PACK
Κάντε το νέο σας Jazz ξεχωριστό και ακόμη πιο κομψό, και ενισχύστε τη δυναμική, ζωηρή του εμφάνιση προσθέτοντας

αξεσουάρ σε χρώμα premium silver τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του. Το πακέτο περιλαμβάνει:
Διακοσμητικό μπροστινής γρίλιας, γυαλιστερά μαύρα πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος με EU Matte Silver ένθετα,
διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα και ταιριαστά πατάκια δαπέδου Elegance. Τα ασημί καλύμματα των καθρεπτών

δεν περιλαμβάνονται στο Functional Finesse Pack, αλλά είναι διαθέσιμα στον προαιρετικό extra εξοπλισμό.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι προαιρετικοί τροχοί αλουμινίου 16" JA1601.

FUNCTIONAL FUN PACK - ORANgE
Τολμήστε και κάντε το νέο σας Jazz μοναδικό και ξεχωριστό, και ενισχύστε τη δυναμική του σχεδίαση

προσθέτοντας καλαίσθητες χρωματικές πινελιές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Διακοσμητικό μπροστινής γρίλιας, καλύμματα καθρεπτών θυρών,

πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος με ένθετα σε χρώμα Tuscan Orange, διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα
και πατάκια δαπέδου Elegance. Το Functional Fun Pack είναι διαθέσιμο και σε λευκό χρώμα.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι προαιρετικοί τροχοί αλουμινίου 16" JA1601.

ROBUST PACK
Ενισχύστε το Crosstar σας προσθέτοντας χαμηλά διακοσμητικά SUV εμφάνισης,

τα οποία αντανακλούν τη ζωηρή και δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου.
Το πακέτο περιλαμβάνει: χαμηλά διακοσμητικά μπροστά και πίσω.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΥΡΩΝ
Αυτά τα προστατευτικά εισόδου

προσθέτουν μια προσωπική πινελιά
στο αυτοκίνητό σας ενώ προστατεύουν 
το κάτω μέρος τους από σημάδια και 
γρατζουνιές. Είναι κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν 
εντυπωσιακό, χαραγμένο λογότυπο Jazz.

Το ένα σετ περιλαμβάνει:
δύο προστατευτικά εισόδου

μπροστινών θυρών.

ΛΟΥΡΑΚΙ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ
Αυτό το λουράκι πίσω πόρτας

είναι ένα πολύ χρήσιμο αξεσουάρ
που επιτρέπει το εύκολο κλείσιμο

της πόρτας του χώρου αποσκευών.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

Αυτά τα φωτιζόμενα προστατευτικά
θυρών είναι κατασκευασμένα από 

βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και 
διαθέτουν φωτιζόμενο λογότυπο Jazz.

Είναι όμορφα σε εμφάνιση και
προστατεύουν το κάτω εσωτερικό

των θυρών από σημάδια και γρατζουνιές.
Το kit περιλαμβάνει:

δύο διακοσμητικά μπροστινών θυρών.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Ο φωτισμός της κεντρικής κονσόλας
ενεργοποιείται με το ξεκλείδωμα

ή το άνοιγμα των θυρών
και προσφέρει έναν απαλό λευκό

φωτισμό στην περιοχή της κεντρικής
κονσόλας του αυτοκινήτου. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΘΥΡΩΝ

Το εσωτερικό της πόρτας
φωτίζεται μόλις ενεργοποιηθεί

ο κεντρικός διακόπτης.
Αυτό το αξεσουάρ τοποθετείται

στα χερούλια θυρών και τις θήκες θυρών
και προσφέρει ένα απαλό, λευκό φως. 

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
& ΠΙΣΩ ΤΥΠΟΥ «ΣΚΑΦΑΚΙ»

Τα λαστιχένια πατάκια μπροστά και
πίσω διαθέτουν υπερυψωμένα άκρα

για την προστασία του δαπέδου μπροστά
και πίσω. Είναι κατασκευασμένα από 

υλικό που είναι ανθεκτικό και καθαρίζεται 
εύκολα, και διαθέτουν λογότυπο Jazz.

Το ένα σετ περιλαμβάνει:
Λαστιχένια πατάκια μπροστά και πίσω. 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Ο μπροστινός χώρος των ποδιών
φωτίζεται με το ξεκλείδωμα ή το άνοιγμα

των θυρών και προσφέρει μια απαλή,
ξεχωριστή λάμψη στο εσωτερικό

του αυτοκινήτου. 

CONVENIENCE PACK

Το Convenience Pack είναι
μια επιλογή κομψών αξεσουάρ που 
σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν
το αυτοκίνητό σας από γρατζουνιές, 

λάσπη και άμμο.
Το πακέτο περιλαμβάνει: 

Αναδιπλούμενο κάλυμμα για το χώρο 
αποσκευών, λαστιχένια πατάκια μπροστά 
και πίσω τύπου «σκαφάκι», προστατευτικά 

εισόδου θυρών και εσωτερικό
λουράκι πίσω πόρτας.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Αυτό το νέο αναδιπλούμενο κάλυμμα προστατεύει τον χώρο αποσκευών

και μέρος του δαπέδου όταν είναι κατεβασμένα τα καθίσματα.
Αυτό το κάλυμμα διαθέτει εύκαμπτη προέκταση για προστασία

από γρατζουνιές κατά το φόρτωμα του οχήματος.

ILLUMINATION PACK

Το Illumination Pack χρησιμοποιεί
έναν συνδυασμό φώτων

για να προσφέρει
μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα

στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Το πακέτο περιλαμβάνει:

Λευκά φώτα στον χώρο
των ποδιών μπροστά,

φωτιζόμενα προστατευτικά εισόδου 
θυρών, φωτισμό επένδυσης θυρών
και φωτισμό κεντρικής κονσόλας.
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ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Ενισχύστε τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών

του αυτοκινήτου σας με δύο ασφαλείς μπάρες οροφής. 
Περιλαμβάνει 4 κλειδαριές και έχει μέγιστη

δυνατότητα φόρτωσης 30 κιλών ή ενός ποδηλάτου. 

ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ*
Μπορείτε να μεταφέρετε το ποδήλατό σας προσθέτοντας

τη σχάρα ποδηλάτου με μία αντικλεπτική κλειδαριάκαι μεταλλικό πλαίσιο. Το σύστημα ‘Easy Fit’ διαθέτει
μια εσοχή για τη διατήρηση του ποδηλάτου

σε όρθια θέση, οπότε τα χέρια σας είναι ελεύθερα
για την ασφαλή πρόσδεση στη σχάρα.
Μέγιστο βάρος ποδηλάτου: 20 κιλά.

*Είναι δυνατή η μεταφορά έως και 2 ποδηλάτων,
αλλά μόνο σε συνδυασμό με εγκάρσιες ράβδους στο Crosstar.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
SKI ΚΑΙ SNOWBOARD

Εύκολο στη χρήση σύστημα μεταφοράς εξοπλισμού σκι
για ένα ή δυο ζευγάρια πέδιλων (εξαρτάται από
το μέγεθος των πέδιλων) ή για ένα snowboard.

Τα πέδιλα ή το snowboard ασφαλίζονται
μεταξύ δύο λαστιχένιων εξαρτημάτων που προστατεύουν

τον εξοπλισμό και μπορούν να τοποθετηθούν
εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Περιλαμβάνει κλειδαριές και ζυγίζει 3,6 κιλά.

ThULE ROOFBOX 410L 
Αυτή η στιβαρή, αδιάβροχη μπαγκαζιέρα,

που είναι κατασκευασμένη από τη Thule και πιστοποιημένη 
από τη Honda, προσφέρει επιπλέον χώρο αποθήκευσης
410 λίτρων. Διαθέτει σύστημα Power-Click για εύκολη 

τοποθέτηση, αντικλεπτική κλειδαριά και άνοιγμα
από τις δύο πλευρές. Οι διαστάσεις της είναι 175εκ.

μήκος, 86 εκ. πλάτος και 46 εκ. ύψος.

CARgO PACK

Αν μεταφέρετε συχνά αποσκευές ή ειδικό εξοπλισμό, το Cargo Pack θα σας βοηθήσει
να τα κρατάτε οργανωμένα και ασφαλή. Το πακέτο περιλαμβάνει: σκληρό δάπεδο,

φως LED χώρου αποσκευών, προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα και
διακοσμητικό πίσω πόρτας του χώρου αποσκευών.
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ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" JA1601 

Η σχεδίαση των τροχών 16" JA1601
διαθέτει επιφάνεια που έχει κοπεί με διαμάντι,

και έχει γυαλιστερό διάφανο βερνίκι
και «ακτίνες» Gunpowder Black.

ΤΡΟΧΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15" JA1505

Η σχεδίαση των τροχών 15" JA1505
διαθέτει επιφάνεια που έχει κοπεί με διαμάντι,

και έχει γυαλιστερό διάφανο βερνίκι
και «ακτίνες» Gunpowder Black.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Το κάλυμμα του παρμπρίζ είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη ασπίδα,

καθώς προστατεύει τους καθρέπτες και τα μπροστινά πλαϊνά παράθυρα
από την κακοκαιρία όταν το αυτοκίνητό σας είναι σταθμευμένο

σε εξωτερικό χώρο. Διαθέτει λογότυπο Jazz.

SPOILER ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ
Αν θέλετε να κάνετε την εμφάνιση του αυτοκινήτου σας ακόμη πιο εκλεπτυσμένη,

αυτό το γνήσιο spoiler της Honda είναι ό,τι χρειάζεστε. Τα  spoilers της Honda έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για να ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο αυτοκινήτου και έχουν υποστεί εκτεταμένες δοκιμές που εξασφαλίζουν

τις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει η Honda για τα υψηλής ποιότητας αξεσουάρ της.
Επίσης, αυτό το spoiler είναι πλήρως ενσωματωμένο στο αμάξωμα του αυτοκινήτου

και είναι διαθέσιμο σε όλα τα εργοστασιακά χρώματα. 

ΠΑΤΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ELEgANCE
Αυτά τα κομψά και με άριστη εφαρμογή πατάκια

δαπέδου διαθέτουν μαύρη nubuck κλωστή
και ραμμένο έμβλημα Jazz για ανθεκτικότητα.

Το ένα σετ περιλαμβάνει:
μπροστινά και πίσω πατάκια.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ*
Κάντε όπισθεν με απόλυτη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση

με την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης.
Παρέχει μια πλήρη εικόνα του πίσω μέρους στην οθόνη
του συστήματος πλοήγησης, οπότε πάντα θα γνωρίζετε

τι βρίσκεται πίσω από το αυτοκίνητό σας. Το kit περιλαμβάνει:
μια κάμερα και τα παρελκόμενα της εγκατάστασης.

*Αυτό το αξεσουάρ είναι διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις Comfort και Elegance. 
Στην έκδοση Executive και στο Crosstar ανήκει στον βασικό τους εξοπλισμό
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

hONDA JAZZ
♦ = Standard        - = Δεν διατίθεται

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κυβισμός (κ.εκ.) 1498 1498 1498 1498

Valve Train Chain Driven
DOHC

Chain Driven
DOHC

Chain Driven
DOHC

Chain Driven
DOHC

Προδιαγραφές συστήματος ελέγχου ρύπων EURO 6D EURO 6D EURO 6D EURO 6D

Απαιτούμενο καύσιμο Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95) Αμόλυβδη (95)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη Ισχύς βενζινοκινητήρα  (kw/σ.α.λ.) 72 @ 5500-6400 72 @ 5500-6400 72 @ 5500-6400 72 @ 5500-6400

Μέγιστη Ισχύς βενζινοκινητήρα (ps/σ.α.λ.) 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400 98 @ 5500-6400

Μέγιστη Ροπή βενζινοκινητήρα (N-m at rpm) 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000 131 @ 4500-5000

Μέγιστη Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα (kW [PS]) 80 [109] 80 [109] 80 [109] 80 [109]

Μέγιστη Ροπή Ηλεκτροκινητήρα (Nm) 253 253 253 253

0 à100 km/h (δευτερόλεπτα) 9,4 9,4 9,5 9,9

Μέγιστη Ταχύτητα (Km/h) 175 175 175 173

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Worldwide harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)†

Χαμηλή - FC l/100km 3,5 3,5 3,7 3,9

Μεσαία - FC l/100km 3,8 3,9 3,9 4,0

Υψηλή - FC l/100km 3,9 3,9 3,9 4,1

Έξτρα Υψηλή - FC l/100km 5,8 5,8 5,9 6,3

Συνδυασμένη - FC l/100km 4,5 4,5 4,6 4,8

Χαμηλή - CO2 g/km 79 79 83 87

Μεσαία - CO2 g/km 87 87 88 90

Υψηλή - CO2 g/km 88 88 89 94

Έξτρα υψηλή - CO2 g/km 132 132 134 143

Συνδυασμένη - CO2 g/km 102 102 104 110

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΚΠΟΜΠΕΣ

New European Driving Cycle (NEDC)†

Αστικός Κύκλος (l/100km) 2,4 2,4 2,5 2,7

Υπεραστικός Κύκλος (l/100km) 4,3 4,3 4,3 4,6

Συνδυασμένος (l/100km) 3,6 3,6 3,7 3,9

Αστικός Κύκλος CO2 (g/km) 55 55 57 61

Υπεραστικός Κύκλος CO2 (g/km) 98 98 99 105

Συνδυασμένος CO2 (g/km) 82 82 84 89

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (χιλ.) 4044 4044 4044 4090

Πλάτος (χιλ.) 1694 1694 1694 1725

Πλάτος συμπεριλαμβανομένων των καθρεπτών θυρών (χιλ.) 1966 1966 1966 1966

Ύψος - Χωρίς Φορτίο (χιλ.) 1526 1526 1526 1556

Μεταξόνιο (χιλ.) 2517 2517 2517 2520

Εμπρόσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1487 1487 1487 1498

Οπίσθιο Μετατρόχιο (χιλ.) 1474 1474 1474 1485

Απόσταση από το έδαφος - με τον οδηγό (χιλ.) 136 136 136 152

Κύκλος στροφής αμαξώματος (m) 10.1 10.1 10.1 10.1

Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα 2.51 2.51 2.35 2.63

Μέγιστος αριθμός επιβατών 5 5 5 5

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χώρος αποσκευών - Όρθια πίσω καθίσματα (λίτρα, μέθοδος VDA) 304 304 304 298

Χώρος αποσκευών - Πεσμένα πίσω καθίσματα,
Φόρτωση μέχρι το παράθυρο (λίτρα, μέθοδος VDA) 844 844 844 838

Χώρος αποσκευών - Πεσμένα πίσω καθίσματα,
Φόρτωση μέχρι την οροφή (λίτρα, μέθοδος VDA) 1205 1205 1205 1199

Δεξαμενή καυσίμου (λίτρα) 40 40 40 40

θχαηΕΑ+όβαρο (κ)(ά) 1228-12461228-12461228-12461253-1255Μέγ)στο ε+)τρε+τό βάρος (κ)(ά)1710 1710 1710 1710Μέγ)στο ε+)τρε+τό βάρος στους άξονες - Εμ+ρός / Πίσέ (κ)(ά) 946/784946/784946/784946/784Μέγ)στη ήόρτωση οροήής (κ)(ά)**35 35 35 50
χΕάχώέτχΑυρόσακος οδηγού♦♦♦♦Αυρόσακος συνοδηγού SRS (μυ δ)ακό+τη α+υνυργο+οίησης)♦♦♦♦Π(ευρ)κοί αυρόσακο) (Εμ+ρός κα) Πίσέ)♦♦♦♦Π(ευρ)κοί αυρόσακο) τύ+ου κουρτίνας (Εμ+ρός κα) Πίσέ)♦♦♦♦Κυντρ)κός αυρόσακος εμ+ρός♦♦♦♦Αυρόσακος γόνατου οδηγού♦♦♦♦Σύστημα Αντ)μ+(οκαρίσματος Τροχών- Anti-Lock Braking System♦♦♦♦Υ+ο¨οήθηση Πέδησης - Brake Assist♦♦♦♦Σύστημα Ε(έγχου Ευστάθε)ας - Vehicle Stability Assist♦♦♦♦Μ+ροστ)νές Ζώνες Ασήα(είας με Emergency Locking Retractor♦♦♦♦Βάσε)ς Λρόσδεσης ISO Fix γ)α Λα)δ)κό κάθ)σμα(στα δύο ακρ)ανά +ίσέ καθίσματα)♦♦♦♦Σ)ν)ά(ο Έκτακτης Ακ)νητο+οίησης - Emergency Stop Signal ♦♦♦♦Σύστημα +ροε)δο+οίησης χαμη(ής Λίεσης ε(αστ)κών- Deflation Warning System♦♦♦♦Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Μετρ)ασμού Σύγκρουσης- Collision Mitigation Braking System♦♦♦♦Προε)δο+οίηση μετω+)κής σύγκρουσης- Forward Collision Warning♦♦♦♦Σύστημα Υ+ο¨οήθησης Δ)ατήρησης Λωρίδας- Lane Keep Assist System ♦♦♦♦Ε)δο+οίηση Απόκ()σης από τη Λωρίδα- Lane Departure Warning♦♦♦♦Σύστημα Α+οφυγής Παρέκκ()σης Λωρίδας- Road Departure Mitigation ♦♦♦♦Ρυθμ)ζόμενος Περ)ορ)στής Ταχύτητας- Adjustable Speed limiter ♦♦♦♦Έξυπνος Περ)ορ)στής Ταχύτητας - Intelligent Speed limiter ♦♦♦♦Σύστημα Αναγνώρ)σης Σημάτων Οδ)κής Κυκ(οφορίας- Traffic Sign Recognition System♦♦♦♦Σύστημα Ακο(ούθησης Χαμη(ής Ταχύτητας- Low Speed Following♦♦♦♦Π(ηροφόρηση Τυφ(ού Σημείου συμ*ερ)(αμ¨άνετα) Παρακο(ούθηση Κυκ(οφορίας Δ)ασταυρώσεων- Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor--♦-ΠΡΟΣ(ΑΣΙΑΣύστημα Immobilizer♦♦♦♦Συναγερμός ασφα(είας (Security Alarm System)-♦♦♦Κεντρ)κο κ(είδωμα μέσω τη(εχε)ρ)στηρίου με 2 κ(ειδ)ά♦♦♦♦Smart Entry & Start (Σύστημα Έξυπνης Ε)σόδου κα) Εκκίνησης)--♦♦Εταζέρα♦♦♦♦

COMFORT1.5 i-MMDHybrid e-CVTELEGANCE1.5 i-MMDHybrid e-CVTEXECUTIVE1.5 i-MMDHybrid e-CVT
CROSSTAREXECUTIVE1.5 i-MMDHybrid e-CVT

COMFORT1.5 i-MMDHybrid e-CVTELEGANCE1.5 i-MMDHybrid e-CVTEXECUTIVE1.5 i-MMDHybrid e-CVT
CROSSTAREXECUTIVE1.5 i-MMDHybrid e-CVT† Οι τιμ)ς κα,α.+λωσης κα(σίμο( πο( προ)ρχο.,αι α-ό α-ο,ελέσμα,α εργασ,ηριακώ. δοκιμώ. β+σει νομοθεσίας ,ης ΕΕ, παρ)χο.,αι για σκο-ούς σύγκρισης και ε.δ)χε,αι να μην α.τικα,ο-,ρίζο(. ,ην οδηγική εμπειρία σε πραγμα,ικές συ.θήκες. Το Honda Jazz )χει δοκιμασ,εί β+σει το( ν)ο( κύκλο( δοκιμώ. CO2 και κα,α.+λωσης κα(σίμο(, το( WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), σύμφωνα με το. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 ,ης Επι,ρο-ής. Οι με,ρήσεις WLTP α.τικα,ο-,ρίζο(. καλύ,ερα ,η. πραγμα,ική α-όδοση το( οχήμα,ος ό,α. οδηγεί,αι στο. δρόμο. Κα,ά ,η φ+ση με,άβασ/ς με,α*ύ το( NEDC (New European Driving Cycle), προ/γούμε.ο( κύκλο( δοκιμώ., και το( WLTP, οι τιμ)ς NEDC για ,α CO2 και ,ην κα,α.+λωση κα(σίμο( θα παραμεί.ο(. διαθ)σιμες σύμφωνα με το. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1153 ,ης Επι,ρο-ής.** Μ)γισ,η φόρ,ωση οροφής: Με χρήση γνήσιων α*εσο(+ρ Honda. Η σχ+ρα οροφής δε. εί.αι standard. Παρακαλούμε συμβο(λε(,εί,ε το ε-ίσημο δίκ,υο ε-ιβα,ικώ. Honda.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

hONDA JAZZ
♦ = Standard        - = Δεν διατίθεται

COMFORT
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

ELEGANCE
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

EXECUTIVE
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

CROSSTAR
EXECUTIVE
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

COMFORT
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

ELEGANCE
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

EXECUTIVE
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT

CROSSTAR
EXECUTIVE
1.5 i-MMD

Hybrid e-CVT
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων ♦ - - -

Υφασμάτινη / δερμάτινη επένδυση καθισμάτων - ♦ ♦ -

Υφασμάτινη / αδιάβροχη επένδυση καθισμάτων - - - ♦
Εσωτερικά πάνελ - πλαστικά ♦ - - -

Εσωτερικά πάνελ - απαλό δέρμα (soft pad leather) - ♦ ♦ -

Εσωτερικά πάνελ - απαλό πλέγμα (soft pad mesh) - - - ♦
Εσωτερικές λαβές θυρών - βαμμένες ♦ - - -

Εσωτερικές λαβές θυρών - επιμεταλλωμένες - ♦ ♦ ♦
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση - - ♦ ♦
Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση - - ♦ ♦

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ECON Mode ♦ ♦ ♦ ♦
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα - hill Start Assist ♦ ♦ ♦ ♦
Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση με μεταβλητή σχέση 
μετάδοσης (Electric Power Steering with Variable gear Ratio) ♦ ♦ ♦ ♦

Ηλεκτρικό Χειρόφρενο (Electric Parking Brake) ♦ ♦ ♦ ♦
Συγκράτηση Φρένου (Brake hold) ♦ ♦ ♦ ♦
Διακοπή λειτουργίας κινητήρα στο ρελαντί (Idle Stop) ♦ ♦ ♦ ♦
Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών (Multi information Display) ♦ ♦ ♦ ♦

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ  ΕΥΚΟΛΙΑ

Adaptive Cruise Control ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματος Κλιματισμός ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες ♦ ♦ ♦ ♦
Πίσω κάμερα στάθμευσης - - ♦ ♦
Αισθητήρες στάθμευσης (Εμπρός και Πίσω) - ♦ ♦ ♦
Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα ♦* ♦* ♦ ♦
Ηλεκτρικά παράθυρα μέσω τηλεχειριστηρίου
(λειτουργία με κλειδί) - - ♦ ♦

Τηλεσκοπικό Τιμόνι με ρύθμιση καθ' ύψος ♦ ♦ ♦ ♦
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες θυρών ♦ ♦ ♦ ♦
Ηλεκτρικά ανακλινόμενοι καθρέπτες θυρών - ♦ ♦ ♦
Ανακλινόμενοι καθρέπτες θυρών μέσω τηλεχειριστηρίου 
(λειτουργία με κλειδί) - - ♦ ♦

Σκιάδιο οδηγού / συνοδηγού με καθρέπτη ♦ ♦ ♦ ♦
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ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Στη Honda, πάντα προσπαθούμε
να κάνουμε την τεχνολογία πιο χρήσιμη και 

ψάχνουμε τρόπους για να κάνουμε τον κόσμο 
καλύτερο. Είμαστε ο πρώτος κατασκευαστής 

που διέθεσε υβριδικά αυτοκίνητα
προς πώληση στην Ευρώπη και έχουμε 

περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας 
στην ηλεκτροκίνηση. 

Τώρα, δεσμευόμαστε να κάνουμε
όλα τα ευρείας κυκλοφορίας μοντέλα 
μας ηλεκτροκίνητα μέχρι το 2022, 

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομία, 
χαμηλότερους ρύπους και πιο

καθαρό περιβάλλον. 

Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό Honda e
είναι το επόμενο βήμα μας σε αυτό

το συναρπαστικό ταξίδι, με έναν μοναδικό 
συνδυασμό δυναμικής απόδοσης, 

αναβαθμισμένης άνεσης και τεχνολογίας 
αιχμής. Η επαναφόρτιση είναι γρήγορη, 
αξιόπιστη και ξεκούραστη, χάρη στον 

φορτιστή Honda Power Charger,
ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα

στο σπίτι ή το γραφείο σας. 

Καλωσορίσατε
στη επόμενη γενιά αυτοκινήτων.

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι
το Honda e Advance σε Platinum White Pearl.



Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive Bi-Tone
σε χρώμα Surf Blue με Crystal Black Pearl και το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.


