ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (МТ)

1.3 I-VTEC

Jazz за 2015 ще бъде оборудван с нов мощен и ефикасен 1.3-литров бензинов
двигател от серията Earth Dreams Technology. Пакетът Advanced Driver Assist System,
който работи с камера и радар, е в основата на цялостен списък от нови съвременни
технологии за безопасност, които се въвеждат в новата продуктова линия на Honda
през 2015.

Двигател

4-цилиндров

Захранване

електроуправляемо интегрирано

Обем

1318 см3

Максимална мощност

102 к.с. при 6000 об/мин

Максимален въртящ момент

123 Нм при 5000 об/мин

Габаритни размери (Д х Ш х В)

3,995 м х 1,694 м х 1,541 м

Тегло

1138 кг

Разход (извънградско)

4.6 л /100 км

Отделян CO₂

111 г/км

Описаните спецификации не се отнасят до който и да е конкретен продукт, наличен или офериран за продажба. Производителят и БУЛТРАКО АД си запазват правото да изменят спецификациите, включително предлаганите цветове, с или без предизвестие,
по собствена преценка и съображения. Възможни са по-малки или по-големи промени. Разбира се, положени са максимални усилия да бъде осигурена точността и коректността на информацията в тази брошура. Настоящата публикация не може по никакъв
начин да се счита за оферта от производителя или Бултрако АД до когото и да е. Всички продажби се осъществяват от оторизирани дилъри на Бултрако АД съгласно стандартните условия за продажба. Обикновено брошурите се подготвят и отпечатват преди
доставката на стокови наличности, съответно не винаги е възможно незабавното отразяване на промени в спецификациите или в определени случаи във функциите на специфично оборудване. Моля, винаги се консултирайте с оторизираните дилъри на Бултрако
АД за подробна и актуална информация за спецификациите и характеристиките на предлаганите продукти, особено ако изборът ви се базира на конкретни характеристики на автомобилите.

Бултрако АД – официален вносител за България. www.honda.bg
София – Изток
бул. Ботевградско шосе 326
телефон: 02 8181 980

София – Юг
бул. България 111
телефон: 02 8181 968

Бултрако Моторс АД
Варна
бул. Ян Хунияди 69
телефон: 052 703 969

Пловдив
бул. Пазарджишко шосе 82
телефон: 032 908 170

Ай Ем Ай ЕООД
Стара Загора
Богомиловско шосе, 1-ви километър
телефон: 042 270 034

JAZZ

НОВИЯТ

НОВИЯТ JAZZ. МАЛКА КОЛА

ГОЛЯМО ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Третото поколение Honda Jazz пристига в Европа в края на лятото на 2015 г. Автомобилът е със смели решения, още по-изискан
външен и вътрешен дизайн, с ненадминато вътрешно пространство и гъвкавост. Новият Jazz запазва класическия силует на
Jazz, нo се отличава със съвременен стил, включително с мощно
ново лице и със стилни линии.

ВСИЧКО
ПОД РЪК А
МАГИЯТА НА

HONDA

Показаният модел е Jazz 1.3 i-VTEC Elegance, цвят Sunset Orange, с 16”алуминиеви
джанти и опционална система Honda CONNECT с Garmin навигация.

Honda Connect е нова автомобилна
информационна система със 7-инчов
сензорен екран в центъра на таблото.

Системата Magic Seats®
предлага несравнима
гъвкавост на интериора,
както и водещо в класа си
пространство, с възможност за различна конфигурация за превозване на
товари и пътници.

