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НАПЪЛНО НОВИЯТ JAZZ.
ЖИВОТЪТ ВИ, СЪБРАН 

В ЕДИН ХИБРИД

Гамата на напълно новия Jazz излиза на пазара с 
високотехнологичното хибридно задвижване e:HEV 
и съвременен динамичен дизайн. Просторен отвътре 
и компактен отвън, моделът е наистина един 
съвършен и интелигентно разработен автомобил. 

Изберете стилния и изискан хечбек Jazz или 
новата версия Jazz Crosstar, изпълнена в стила на 
автомобилите от категория SUV и насочена към 
хората с активен начин на живот. 

Показаният на снимката модел е Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive в двуцветно изпълнение 
синьо и черно (Surf Blue и Crystal Black Pearl) и 1.5 i-MMD Executive в бял цвят Platinum White Pearl.



Показаният на снимката модел е Jazz 1.5 i-MMD Executive в бял цвят Platinum White Pearl.

Нашата хибридна технология e:HEV от ново 

поколение осигурява енергично електрическо 

шофиране, съчетавайки отличните показатели 

с икономичен разход на гориво и ниски нива 

на вредните емисии. Всички версии в гамата на 

Jazz могат да бъдат управлявани в безшумния 

100-процентово електрически режим. 

С тази прогресивна технология новият Jazz 

е по-актуален откогато и да било на фона на 

съвременната автомобилна среда. 

ХИБРИДНАТА 
ТЕХНОЛОГИЯ 
E:HEV HYBRID
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Новият Jazz е създаден с изчистен 

и неподражаем профил, отлична 

аеродинамична линия, лекота и стил. 

Всеки негов детайл му придава 

интелигентно съвременно излъчване 

и собствена идентичност. 

ИЗТЪНЧЕН 
ДИЗАЙН

Model shown is the Jazz 1.5 i-MMD Executive in Platinum White Pearl. 07



Показаният Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive в двуцветно изпълнение 
в синьо и черно – Surf Blue и Crystal Black Pearl.

НОВИЯТ 
JAZZ 

CROSSTAR
Новото попълнение в гамата е Jazz 

Crosstar. Разработен с динамика и 

фокус върху активния начин на живот, 

той се отличава с мускулеста визия, 

забележителна радиаторна решетка, 

гладки релси на покрива и по-висока 

позиция на шофьорската седалка 

за по-лесен достъп и още по-добър 

обзор на пътя. 

Допълнителните защитни елементи 

по каросерията и открояващият се 

цвят в два тона го правят особено 

привлекателен за окото, 

а водоустойчивата тапицерия вътре 

ще запази добрия му вид независимо 

от изненадите, които ни сервира 

всекидневието. 
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Показаният Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive в двуцветно изпълнение в синьо и черно – Surf Blue и Crystal Black Pearl.



12 Показаният на снимката модел е Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.

С меките си материи и с дисплеи 

с изчистен дизайн интериорът в новите Jazz 

и Jazz Crosstar е семпъл по един красив начин и 

е невероятно комфортен. Нов сензорен 7-инчов 

дигитален дисплей за шофьора и 9-инчов 

за Honda CONNECT дават бърз и лесен достъп 

до основната информация. 

Забележителното усещане за простор 

е подсилено от изчистеното приборно табло 

с ергономични бутони и изключително добрия 

обзор на пътя през широкото челно стъкло. 

ВЪТРЕШНО 
ПРОСТРАНСТВО



Всичко, което импонира на вашия начин на живот, 

може да бъде събрано в Jazz и в Jazz Crosstar. 

Нашата практична система „магически седалки“, 

патентована като Honda Magic Seats, осигурява 

желаното от вас пренареждане в купето при 

ситуациите, в които ви е необходимо 

допълнително пространство. 

Задните седалки могат да бъдат конфигурирани 

по ред разнообразни начини с едно лесно 

движение, давайки ви по този начин възможността 

да транспортирате в автомобила си почти всичко 

– от сърф до малко дръвче в саксия. Можете да 

ги сгънете до равна повърхност и те буквално да 

„потънат“ в пода, осигурявайки допълнително 

пространство за багаж, или долната им част да се 

обърне нагоре като столче в киносалон, за да ви 

позволи да се възползвате от пълната височина 

на автомобила. 

ГЪВКАВОСТ БЕЗ 
КОНКУРЕНЦИЯ

 Показаният на снимката модел е Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive в двуцветно изпълнение в синьо и черно – Surf Blue и Crystal Black Pearl. 14





Предните седалки са проектирани така, че да 

намаляват чувството за умора и да осигурят 

комфорт почти като в лимузина. Добре обмислени 

детайли като широките централни подлакътници 

с отделения за съхранение на дребни вещи и USB 

букси на първия и втория ред в купето ще накарат 

всеки да се наслади на пътуването. 

КОМФОРТЕН 
И МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЕН

Показаният на снимката модел е Jazz 1.5 i-MMD Executive в бял цвят Platinum White Pearl.
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ЖИВОТЪТ Е ПО-ХУБАВ, 
КОГАТО СМЕ СВЪРЗАНИ

Животът е по-хубав, когато се чувствате свързани. Гамата на 

новия Jazz безпроблемно ви свързва с вашия свят благодарение на 

инфоразвлекателната ни система от най-ново поколение. Естествено 

включили сме и дигитално DAB радио, което ще ви предложи най-широкия 

избор от станции, а новият 9-инчов сензорен дисплей е с интерфейс, близък 

до този на мобилните телефони и е съвместим както с Android Auto, така и с 

Apple CarPlay*. Дори бихте могли да се свържете с вашия Jazz дистанционно 

чрез приложението My Honda+, което освен всичко останало ще ви позволи 

да отключвате и заключвате автомобила си от разстояние или да зададете 

дестинация на навигационната си система. 

Можете да поддържате напълно естествен разговор със системата Honda 

Personal Assistant. Тя е с гласово управление и с помощта на контекстуално 

разпознаване разбира как да ви даде най-подходящите препоръки. Така 

че, ако ви е необходимо да проверите какво ще бъде времето, да намерите 

любимата си музика или да изберете ресторант, този дигитален личен 

асистент ще бъде ваш неоценим помощник. 

*Apple CarPlay е запазена търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. 
Пълните спецификации ще откриете на стр. 50-51.
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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.

Нашата високотехнологична хибридна технология e:HEV 

постига уникална бленда от безпроблемно шофиране 

и икономия на гориво. Проектирана е, за да осигури 

динамично, плавно и икономично управление, независимо 

от обстоятелствата. Специално разработеният електрически 

двигател осигурява впечатляващите 253 Нм въртящ момент, 

за да ви изстреля напред. Той е свързан с пъргавия бензинов 

силов агрегат с макс. мощност от 97 к.с., за да отговорят 

заедно на вашите желания. С новия Jazz забавлението 

зад волана е винаги гарантирано. 

e:HEV технологията е умна, защото тя непрекъснато следи 

динамичните показатели и разхода на вашия Jazz, за да 

избере най-препоръчителния за дадена ситуация източник 

на мощност. Системата осигурява оптималната за автомобила 

енергия, като превключва плавно и без прекъсване между 

три режима на задвижване – двигател с вътрешно горене,   

хибриден или изцяло електрически. 

ГАРАНТИРАНО 
ЗАБАВЛЕНИЕ 
ЗАД ВОЛАНА

Показаният на снимката модел е Jazz 1.5 i-MMD Executive в бял цвят Platinum White Pearl.
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*Само iPhone 5 или по-нови версии с iOS 8.4, или последващи поколения на операционната система са съвместими с Apple CarPlay. Възможно 
е характеристиките, приложенията и услугите на Apple CarPlay да не са налични на всички пазари и да подлежат на промяна. За да използвате 
Android Auto™, е необходимо да изтеглите на вашия мобилен телефон приложението Android Auto™ от Google Play™. Само Android 5.0 (Lollipop) 
или следващи версии са съвместими с Android Auto™. Наличието на Android Auto™ подлежи на промяна и може да варира според географската 
ви локация. Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни

1.5 i-MMD Hybrid  
e-CVTEXECUTIVE

Освен включеното в ниво 
на оборудване Elegance обзавеждане, 
Executive предлага:

 ♦ 16-цолови джанти от лека сплав
 ♦ Тапицерия от сив или черен текстил и кожа
 ♦ Информация за мъртва зона с включено 
следене на страничния трафик

 ♦ Кожен волан
 ♦ Кожена топка на скоростния лост
 ♦ Отопляем волан
 ♦ Хромирани странични огледала с вградени LED 
индикатори 

 ♦ Предни LED фарове за мъгла 
 ♦ Камера за паркиране
 ♦ Дистанционно управление 
на стъклата и огледалата от ключа

 ♦ Honda CONNECT с навигация Garmin; 9-инчов 
сензорен дисплей, AM/FM/DAB дигитално радио, 
Apple CarPlay*, Android Auto™ и 2x USB порта 

 ♦ 2х USB порт за задните седалки
 ♦ Тонирани стъкла

Показаният на снимката модел е Jazz 1.5 i-MMD Executive в бял цвят Platinum White Pearl. 
Пълните спецификации ще откриете на стр. 50-53.31



*За това ниво не е налична системата Информация за мъртва зона с включено следене на страничния трафик, стандартна при Executive

Освен включеното в ниво 
на оборудване Executive обзавеждане, 
Crosstar Executive* предлага:

1.5 i-MMD Hybrid  
e-CVT

 ♦ Текстилна тапицерия с водоустойчиво покритие
 ♦ Премиум аудиосистема
 ♦ 8 говорителя и високочестотни говорители 
отпред

 ♦ Сребристи странични огледала с вградени LED 
индикатори 

 ♦ Стилов пакет Crosstar (предна и задна брони / 
декоративни рамки около фаровете за мъгла / 
черни вежди и декоративни странични прагове)

 ♦ Релси на покрива

CROSSTAR 
EXECUTIVE

Показаният на снимката модел е Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive в двуцветно изпълнение –  
Surf Blue with Crystal Black Pearl.Пълните спецификации ще откриете на стр. 50-53.33





Новият Jazz Crosstar е наличен с гама от приятни за окото 

цветове и възможности за избор на покрив, изпълнен 

в различен тон, включително и за ексклузивното за тази версия 

синьо Surf Blue. Седалките са тапицирани с комфортна, здрава и 

водоустойчива материя, която пази интериора ви чист и допълва 

технологичния облик на автомобила. 

ЦВЕТОВЕТЕ НА 
JAZZ CROSSTAR

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / TWO-TONE

SURF BLUE / TWO-TONE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TWO-TONE

Показаният на снимката модел е Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.
Surf Blue и показаните двуцветни изпълнения на каросерията са налични само за Jazz Crosstar.

TAFFETA WHITE III

CRYSTAL BLACK PEARL PLATINUM WHITE PEARL / TWO-TONE



ЧЕРЕН 
ТЕКСТИЛ

ЧЕРЕН
ТЕКСТИЛ/КОЖА

СИВ 
ТЕКСТИЛ/КОЖА

ТЕКСТИЛ С 
ВОДОУСТОЙЧИВО 

ПОКРИТИЕ

COMFORT ♦

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXECUTIVE ♦

ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ СИВ ТЕКСТИЛ / КОЖАЧЕРЕН ТЕКСТИЛ / КОЖА

ТАПИЦЕРИИ 
ЗА ИНТЕРИОРА

Цветовете за екстериора и тапицериите за интериора, както и различните комбинации не са еднакви за всички нива на оборудване. 
Обърнете се за допълнителна информация към най-близкия до вас оторизиран дилър на Honda.
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ДЕКОРАТИВНИ ПРАГОВЕ

Те добавят индивидуалност на автомобила 

ви, като същевременно го предпазват 

от следи и драскотини. Изработени са от 

неръждаема стомана и са декорирани 

с красивото лого на Jazz. Комплектът 

включва: два прага за предните врати.

РЪКОХВАТКА ЗА ВРАТАТА 
НА БАГАЖНИКА

Тази ръкохватка е незаменим 

аксесоар, който ще улесни 

затварянето на багажника.

ПРАГОВЕ НА ВРАТИТЕ 
С ОСВЕТЛЕНИЕ

Тези великолепни декоративни прагове са 

изработени от матирана стомана и светват 

с логото на Jazz. Освен че изглеждат 

добре, предпазват и вътрешните прагове 

на вратите от следи от замърсяване и 

драскотини. Комплектът включва: два 

прага за предните врати. 

ОСВЕТЛЕНИЕ В 
ЦЕНТРАЛНАТА КОНЗОЛА

Осветлението в централната конзола 

се активира при отключване или отваряне 

на вратите, като я осветява 

в мека бяла светлина

ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪВ ВРАТИТЕ

Задейства се при активиране на 

контактния ключ. Този аксесоар е 

монтиран в дръжките на вратите и 

джобовете им. Светлината е мека, 

бяла и успокояваща. 

ПРЕДНИ И ЗАДНИ 
ГУМИРАНИ СТЕЛКИ

Предните и задни гумирани залепващи 

стелки с повдигнати краища са изработени, 

за да предпазят пода на автомобила. 

Изработени са от устойчив и лесен за 

почистване материал и са декорирани с 

логото на Jazz. Комплектът включва: 

Предни и задни гумирани залепващи стелки.

ПАКЕТ ОСВЕТЛЕНИЕ

Този пакет работи с комбинация от 

светлини, за да създаде неповторима 

атмосфера във вашия автомобил. 

Пакетът включва: Предно бяло 

амбиентно осветление в краката, 

осветление в праговете на вратите и 

осветление в централната конзола.

ПАКЕТ УДОБСТВО

Пакет „Удобство“ включва селекция 

от стилни аксесоари, които ще 

предпазят автомобила ви от 

драскотини, ожулвания, кал и пясък. 

Пакетът включва: сгъваема стелка за 

багажника, предни и задни гумирани 

залепващи стелки, декоративни 

прагове на вратата и ръкохватка тип 

„каишка“ за вратата на багажника.
СГЪВАЕМА ПОСТЕЛКА ЗА БАГАЖНИКА

Тази нова сгъваема стелка за багажника 

предпазва товарния му под при свалени 

седалки. Тя е с протектор, който да разгънем 

допълнително при товарене, за да предпазим 

полираните повърхности от драскотини. 

ПРЕДНО БЯЛО АМБИЕНТНО 
ОСВЕТЛЕНИЕ В КРАКАТА

Предната част на автомобила се осветява  

в зоната на краката ви при отключване 

или отваряне на вратите, внасяйки свеж 

блясък в интериора на вашия автомобил. 
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Ако често ви се налага да транспортирате багаж или специална 

екипировка, този пакет е именно за вас. Той ще ви помогне да подредите 

организирано и да транспортирате безопасно всичко необходимо. 

Пакетът включва: гумирана постелка за багажника, LED осветление в 

товарния отсек, фолио на задната броня и декоративен праг на багажника.

ПАКЕТ ЗА ТОВАРЕНЕ

x2

БАГАЖНИК НА ПОКРИВА

Увеличава багажното пространство на автомобила 

с помощта на добре подсигурена основа за багаж на 

покрива. Включва четири захвата и е с товарен капацитет 

от 30 кг или един велосипед. 

БАГАЖНИК ЗА ВЕЛОСИПЕД*

Вземете велосипеда си навсякъде с вас, като добавите 

към оборудването на вашия Jazz специалeн багажник със 

заключване против кражби и метална рамка. Системата Easy 

Fit е със специален жлеб, на който да застопорите велосипеда 

изправен, така че ръцете ви да са свободни, докато го 

закрепите добре. Максимална маса на велосипеда – 20 кг. 

*Събира до два велосипеда, но само в комбинация с напречните релси на покрива при Crosstar.

СТОЙКА ЗА СКИ И СНОУБОРД

Лесна за използване стойка за един или два чифта ски 

според размера им или за един сноуборд. Тя ще ви помогне 

да фиксирате тези спортни принадлежности между два 

гумени профила, които предпазват екипировката ви и се 

регулират изключително лесно без инструменти. 

Включва две закопчалки и тежи 3,6 кг.

КУТИЯ THULE ЗА ПОКРИВА, 410 Л

Тази здрава и водоустойчива кутия за багаж Thule е 

сертифицирана от Honda. Тя ви осигурява допълнително 

багажно пространство с обем от 410 л. Оборудвана е със 

система Power-Click за лесно монтиране, заключване 

против кражба и е с двустранно отваряне. Размерите са 

175 см дължина, 86 см широчина и 46 см височина. 
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16-ИНЧОВА АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА JA1601

Дизайнът на джантата 16" JA1601 е 

с A-повърхност тип „diamond cut“, 

полирано покритие и черни матирани 

отвори тип Gunpowder Black.

15-ИНЧОВА АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА JA1505

Дизайнът на джантата 15" JA1505 е 

с А-повърхности тип „diamond cut“, 

полирано покритие и черни матирани 

отвори тип Gunpowder Black.

ПОКРИВАЛО ЗА ЧЕЛНОТО СТЪКЛО

Покривалото ще предпази челното стъкло и 

страничните огледала от несгодите на лошото 

време, пряката слънчева светлина, твърди частици 

и прах, когато автомобилът ви е паркиран навън. 

Декорирано е с логото на Jazz.

СПОЙЛЕР НА ВРАТАТА НА БАГАЖНИКА

Ако целите да постигнете по-изискан външен вид за своя Jazz, този оригинален спойлер Honda е 

точно за вас. Нашите спойлери са проектирани така, че да пасват идеално на всеки конкретен модел 

от автомобилната ни гама. Само аксесоарите от най-високо качество преминават с отлична оценка 

интензивните тестове за качество на Honda. Нещо повече – този гладък спойлер се вписва идеално 

в дизайна на Jazz и е наличен във всички цветове.

СТЕЛКИ ELEGANCE

Тези елегантни и удобни стелки са обточени по 

краищата с черен набук и са с тъкана емблема 

на Jazz за повече дълготрайност. Комплектът 

включва: предни и задни стелки. 

КАМЕРА ЗА ПАРКИРАНЕ*

Движете се на задна скорост безопасно и уверено 

с помощта на камерата за паркиране. Дава пълен 

изглед назад така, че винаги да знаете какво има зад 

автомобила ви. Комплектът включва: камера за 

паркиране и елементи за монтаж. 

*Аксесоарът е наличен за нива на оборудване Comfort и Elegance, 
тъй като е включен стандартно в обзавеждане Executive и Crosstar.48 49



Двигател

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

Работен обем (куб. см)  1498  1498 1498 1498

Брой клапани на цилиндър DOHC DOHC DOHC DOHC

Стандарт на емисиите EURO 6D EURO 6D EURO 6D EURO 6D

Вид гориво безоловен (95) безоловен (95) безоловен (95) безоловен (95)

Показатели

Максимална мощност на двигателя (кВт при об./мин) 72 при 5500-6400 72 при 5500-6400 72 при 5500-6400 72 при 5500-6400

Максимална мощност на двигателя (к.с. при об./мин) 97 при 5500-6400 97 при 5500-6400 97 при 5500-6400 97 при 5500-6400

Максимален въртящ момент (Нм при об./мин) 131 при 4500-5000 131 при 4500-5000 131 при 4500-5000 131 при 4500-5000

Максимална мощност на електромотора (кВт [к.с.]) 80 [109] 80 [109] 80 [109] 80 [109]

Максимален въртящ момент на електромотора (Нм) 253 253 253 253

0 → 100 км/ч (сек.) 9,4 9,4 9,5 9,9

Максимална скорост (км/ч) 175 175 175 173

Разход на гориво и емисии – Хармонизирана 
в световен мащаб процедура за изпитване на 
лекотоварни превозни средства (WLTP)†

При ниска скорост (л/100 км) 3,5 3,5 3,7 3,9

При висока скорост (л/100 км) 3,9 3,9 3,9 4,1

Комбиниран режим (л/100 км) 4,5 4,5 4,6 4,8

Емисии CO₂ (г/км) 79-132 79-132 83-134 87-143

Разход на гориво и емисии – по Нов европейски 
стандарт (NEDC)†

Градски цикъл (л/100 км) 2,4 2,4 2,5 2,7

Извънградски цикъл (л/100 км) 4,3 4,3 4,3 4,6

Комбиниран цикъл (л/100 км) 3,6 3,6 3,7 3,9

Емисии CO₂ (г/км) 55-98 55-98 57-99 61-105

Размери

Дължина (мм) 4044 4044 4044 4090

Широчина (мм) 1694 1694 1694 1725

Широчина, вкл. със страничните огледала (мм) 1966 1966 1966 1966

Височина ненатоварен (мм) 1526 1526 1526 1556

Колесна база (мм) 2517 2517 2517 2520

Предна следа (мм) 1487 1487 1487 1498

Задна следа (мм) 1474 1474 1474 1485

Клиренс с шофьора (мм) 136 136 136 152

Диаметър на обратен завой (м) 10,1 10,1 10,1 10,1

Ъгъл на завъртане на волана от край до край 2,51 2,51 2,35 2,63

Максимален брой места 5 5 5 5

Обеми

Обем на багажника с изправени седалки (л, VDA метод) 304 304 304 298

Обем на багажника със сгънати задни седалки 
до задното стъкло (л, VDA метод)  844 844 844 838

Обем на багажника със сгънати задни седалки 
до покрива (л, VDA метод) 1205 1205 1205 1199

Обем на резервоара (л) 40 40 40 40

Маси и тегла

Маса празен (кг) 1228-1246 1228-1246              1228-1246 1325

Максимално допустима маса (кг) 1710 1710 1710 1710

Максимално допустимо натоварване 
на мостовете преден / заден (кг) 946/784 946/784 946/784 946/784

Максимално натоварване на покрива (кг) 35 35 35 50

♦ Стандартно  - Не се предлага

† Данните за разход на гориво, съгласно резултати от лабораторни тестове по регламента на Европейски съюз, са предоставени със сравнителна цел и е възможно да не отговарят на стойностите, 
получени при шофиране в реални условия. Honda Jazz бе подложен на изпитания по новия Световен хармонизиран стандарт за разход на гориво и вредни емисии WLTP съгласно изискванията на 
регламент 2017/1151 на Европейската комисия. Данните по WLTP отразяват по-добре актуалните показатели на автомобила при шофиране в реални условия. По време на фазата от преминаване от 
NEDC (досегашния режим на тестване) и WLTP, данните за разход на гориво и СО₂ по NEDC се оповестяват съгласно регламент 2017/1153 на Европейската комисия.

Безопасност

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

Въздушна възглавница SRS за шофьора 
(едностепенно надуване) 

♦ ♦ ♦ ♦

Въздушна възглавница за пасажера SRS 
с опция за изключване

♦ ♦ ♦ ♦

Предни странични въздушни възглавници ♦ ♦ ♦ ♦

Предни и задни странични въздушни завеси ♦ ♦ ♦ ♦

Предна централна въздушна възглавница ♦ ♦ ♦ ♦

Въздушна възглавница за коленете на шофьора ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (Антиблокираща спирачна система) ♦ ♦ ♦ ♦

Система за подпомагане на спирането (BA) ♦ ♦ ♦ ♦

Електронна система за подпомагане 
динамичната устойчивост на автомобила (VSA)

♦ ♦ ♦ ♦

Предни предпазни колани с аварийно управление на натягането ♦ ♦ ♦ ♦

ISO Fix система за детско столче за външните задни седалки ♦ ♦ ♦ ♦

Сигнал за аварийно спиране ♦ ♦ ♦ ♦

Предупреждение за ниско налягане в гумите (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦

Спирачна система за предотвратяване на ПТП ♦ ♦ ♦ ♦

Предупреждение за челен удар ♦ ♦ ♦ ♦

Асистент за спазване на пътната лента ♦ ♦ ♦ ♦

Предупреждение за напускане на пътната лента ♦ ♦ ♦ ♦

Система за предотвратяване на напускането на пътното платно ♦ ♦ ♦ ♦

Регулируем ограничител на скоростта ♦ ♦ ♦ ♦

Интелигентен ограничител на скоростта ♦ ♦ ♦ ♦

Система за разпознаване на пътни знаци ♦ ♦ ♦ ♦

Система за спазване на дистанция при ниска скорост ♦ ♦ ♦ ♦

Информация за мъртва зона с включено следене 
на страничния трафик

- - ♦ -

Сигурност

Имобилайзер ♦ ♦ ♦ ♦

Аларма - ♦ ♦ ♦

Централно заключване с дистанционно управление 
с 2 сгъваеми ключа

♦ ♦ ♦ ♦

Безконтактно отключване и запалване - - ♦ ♦

Щора на багажника ♦ ♦ ♦ ♦

Интериор

Текстилна тапицерия ♦ - - -

Тапицерия текстил / кожа - ♦ ♦ -

Текстилна тапицерия с водоустойчиво покритие - - - ♦

Интериорни повърхности от висококачествена пластмаса ♦ - - -

Интериорни повърхности с мека кожа - ♦ ♦ -

Интериорни повърхности с високотехнологична дишаща 
материя меш

- - - ♦

Лакирани дръжки на вратите ♦ - - -

Позлатени дръжки на вратите - ♦ ♦ ♦

Кожен волан - - ♦ ♦

Кожена топка на скоростния лост - - ♦ ♦

Функции и технологии

Икономичен режим ECON ♦ ♦ ♦ ♦

Асистент за потегляне под наклон (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Адаптивен електрически сервоусилвател на волана ♦ ♦ ♦ ♦

Електрическа паркинг спирачка с автоматично задържане ♦ ♦ ♦ ♦

Старт/стоп система Idle Stop ♦ ♦ ♦ ♦

Мултифункционален дисплей ♦ ♦ ♦ ♦
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Комфорт и удобство

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

Адаптивен автопилот ♦ ♦ ♦ ♦

Автоматичен климатик ♦ ♦ ♦ ♦

Автоматични чистачки със сензори за дъжд ♦ ♦ ♦ ♦

Камера за паркиране - - ♦ ♦

Предни и задни сензори за паркиране - ♦ ♦ ♦

Предни и задни електрически стъкла ♦* ♦* ♦ ♦

Електрически стъкла с управление 
от дистанционното на ключа

1228-1246 - ♦ ♦

Регулируем във височина и дълбочина волан ♦ ♦ ♦ ♦

Електрически регулируеми отопляеми странични огледала ♦ ♦ ♦ ♦

Електрически сгъваеми странични огледала - ♦ ♦ ♦

Дистанционно управление на страничните огледала - - ♦ ♦

Огледала в сенниците ♦ ♦ ♦ ♦

Букса за аксесоари отпред ♦ ♦ ♦ ♦

Регулируема във височина шофьорска седалка (механично) ♦ ♦ ♦ ♦

Подлакътник за шофьора и пътника отпред ♦ ♦ ♦ ♦

Заден джоб на предната пътническа седалка ♦ ♦ ♦ ♦

Заден джоб на шофьорската седалка - ♦ ♦ ♦

Предни отопляеми седалки ♦ ♦ ♦ ♦

„Магически“ седалки ♦ ♦ ♦ ♦

Интериорно осветление ♦ ♦ ♦ ♦

Осветление за четене (отпред) ♦ ♦ ♦ ♦

Дискретно осветление ♦ ♦ ♦ ♦

Осветление в багажника ♦ ♦ ♦ ♦

Аудио и комуникации

5-инчов аудиодисплей, AM/FM/DAB ♦ - - -

Honda CONNECT (9-инчов сензорен дисплей, 
AM/FM/DAB, Apple CarPlay / Android Auto™)∆ - ♦ - -

Honda CONNECT с навигация Garmin 
(9-инчов сензорен дисплей, AM/FM/DAB, 
Apple CarPlay / Android Auto™)∆

- - ♦ ♦

x1 USB порт отпред ♦ - - -

x2 USB порта отпред - ♦ ♦ ♦

x2 USB порта отзад - - ♦ ♦

4 говорителя ♦ ♦ ♦

Премиум аудиосистема с 8 говорителя/високочестотни 
говорители отпред/централен говорител

- - - ♦

Събуфер - - - ♦

Управление на аудиосистемата от волана ♦ ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ система „Свободни ръце“ (HFT) ♦ ♦ ♦ ♦

♦ Стандартно  - Не се предлага

*Функцията за автоматично стъкло е налична само от страната на шофьорското място.
†Вариантите за черен покрив, различен от цвета на каросерията, са налични само за нива на оборудване Executive и Crosstar Executive.
∆Само iPhone 5 или по-нови версии с iOS 8.4, или последващи поколения на операционната система са съвместими с Apple CarPlay. Възможно е характеристиките, приложенията и услугите на Apple CarPlay да не са налични 
на всички пазари и да подлежат на промяна. За да използвате Android Auto™, е необходимо да изтеглите на вашия мобилен телефон приложението Android Auto™ от Google Play™. Само Android 5.0 (Lollipop) или следващи версии 
са съвместими с Android Auto™. Наличието на Android Auto™ подлежи на промяна и може да варира според географската ви локация. Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Екстериор

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

Радиоантена тип „перка на акула“ ♦ ♦ ♦ ♦

Черен покрив Crystal Black Pearl (при двуцветна каросерия) - - ♦† ♦†

Дръжки на вратите в цвета на каросерията ♦ ♦ ♦ ♦

Странични огледала в цвета на каросерията ♦ ♦ - -

Хромирани странични огледала - - ♦ -

Сребристи странични огледала - - - ♦

Стилов пакет Crosstar (предна и задна брони/ 
декоративни рамки около фаровете за мъгла/ 
черни вежди и декоративни странични прагове)

- - - ♦

Релси на покрива - - - ♦

Тонирани стъкла - - ♦ ♦

Емблема e:HEV ♦ ♦ ♦ ♦

Външни светлини

Предни LED фарове ♦ ♦ ♦ ♦

Система за автоматично 
превключване къси/дълги светлини (HSS)

♦ ♦ ♦ ♦

Автоматични светлини със сензор за мрак ♦ ♦ ♦ ♦

Предни LED светлини за мъгла - - ♦ ♦

Дневни LED светлини ♦ ♦ ♦ ♦

Джанти и гуми

15-цолови стоманени ♦ - - -

15-цолови от лека сплав - ♦ - -

16-цолови от лека сплав - - ♦ ♦

Гуми 185/60 R15 88H ♦ ♦ - -

Гуми 185/55 R16 87H - - ♦ -

Гуми 185/60 R16 86H - - - ♦

Комплект за ремонт на гуми ♦ ♦ ♦ ♦
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Показаният на снимката модел е Honda e Advance в бял цвят Platinum White Pearl.

НОВИ 
ПОСОКИ
В Honda винаги се стремим да 

направим технологиите възможно 

най-полезни и да превърнем света в 

едно още по-добро място. Ние бяхме 

първият производител, предложил 

сериен хибриден автомобил на 

европейския пазар и разполагаме 

с над двадесетгодишен опит с 

електрическите технологии.

Сега се ангажираме до 2022 г. 

всички наши водещи модели да 

бъдат с електрическо задвижване, 

като осигурим по този начин още 

по-икономично шофиране, по-

ниски нива на вредните емисии и 

по-чиста околна среда. 

С уникалната си комбинация от 

динамични показатели, комфорт 

и високи технологии напълно 

новият електрически модел 

Honda „e“ е следващата стъпка 

в това вълнуващо пътешествие. 

Зареждането му става бързо, 

удобно и без усилия с помощта на 

нашето устройство Honda Power 

Charger, което лесно може да бъде 

разположено в дома или в офиса ви. 

Добре дошли в света 

на следващото поколение!
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Показаните на снимката модели са Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive в двуцветно изпълнение 
 синьо и черно – Surf Blue и Crystal Black Pearl, както и 1.5 i-MMD Executive в бял цвят Platinum White Pearl.
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