
de nieuwe



 
Het leven zit vol verrassingen. 

Dat kan een spontaan gezinsuitje zijn, een 
weekendje surfen met vrienden of een ritje 
naar het winkelcentrum voor een leuke nieuwe 
toevoeging aan uw interieur.
Ook de nieuwe Honda Jazz zit vol 
verrassingen. Uiteraard heeft hij nog steeds 
diezelfde Magic Seats en het compacte design, 
gewaardeerd door velen, maar hij is nu ook iets 
groter en nog beter! Het maakt dus niet zoveel 
uit wat u allemaal tegenkomt in uw leven, want 
de nieuwe Jazz is op alles voorbereid.
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en dat is precies wat de 
nieuwe Honda Jazz doet. Hij 
is van kop tot teen helemaal 
opnieuw ontworpen met 
nieuwe ronde vormen die 
meer elegantie en verfijndheid 
uitstralen. 
Het langere en lichtere chassis 
ziet er niet alleen geweldig 
uit, maar we hebben dankzij 
de aangepaste carrosserie 
daarenboven nog meer 
ruimte aan het toch al 
toonaangevende interieur 
kunnen toevoegen.
Het resultaat is een 
ongeëvenaarde hoeveelheid 
functionele ruimte in de 
compacte klasse. 
Het lagere zwaartepunt en de 
sportieve wegligging staan 
garant voor veel rijplezier, elke 
keer weer. 

veelzijdigONGELOOFLIJK

Bij Honda geloven we in het ontwerpen van auto’s die 
het leven makkelijker maken  – 

Het afgebeelde model 
is de Jazz 1.3 i-VTEC 

Elegance in Sunset Orange 
met Honda CONNECT 

en het optionele Garmin 
navigatiesysteem.

03
DESIGN EXTERIEUR 





Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC 
Elegance in Sunset Orange met Honda CONNECT 

en het optionele Garmin navigatiesysteem.

De moderne, sportieve vormgeving is niet alleen 
bedoeld om mee te pronken, maar ook om te presteren.

Alle elementen zijn zodanig bewerkt dat ze de 
aerodynamische prestaties verbeteren. 

Van de hoge raamlijn en de scherp vormgegeven zijpanelen 
tot het frisse bumperdesign: alles is zorgvuldig vervaardigd om 

al het mogelijke rijplezier uit de Jazz te halen. Met de nieuw 
ontworpen lichten en de grote futuristische voorruit is de 

nieuwe Jazz echt een dynamische en elegante verschijning  
op de weg.

anders
STIJLVOL
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Neem plaats achter het stuur van de nieuwe 
Jazz en u zult zich meteen thuis voelen.   
Uw handen zullen intuïtief de bedienings
elementen vinden en u zult zien dat de meters 
heel duidelijk en makkelijk af te lezen zijn.  
We hebben veel aandacht besteed aan het 
creëren van een stijlvolle bestuurdersruimte met 
eersteklas materialen en kwaliteitsbekleding. 
Maar we zijn ook de kleine details niet vergeten 
die rijden zo leuk maken, zoals de nieuwe 
‘one touch’ bedieningselementen voor de 
airconditioning. 
Het is ons gelukt een functioneel interieur te 
creëren, met een innovatief design en een 
bagageruimte die uniek is in zijn klasse. U 
heeft alle ruimte voor uw spullen en voor uw 
passagiers en uzelf, dus geniet van de rit. 

Stijl
BEGINT VANBINNEN

Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange met Honda CONNECT, het optionele Garmin 
navigatiesysteem en verwarmbare voorstoelen.
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Het afgebeelde model 
is de Jazz 1.3 i-VTEC 
Elegance in Sunset 
Orange met Honda 
CONNECT en het 
optionele Garmin 
navigatiesysteem.

Naarmate uw leven verandert, 
doet de Jazz dat ook. 

Onze innovatieve Magic Seats 
bieden u alle veelzijdigheid 
die u nodig heeft. Of u nu een 
ritje naar de doehetzelfzaak 
maakt of een rondje op de 
mountainbike wilt maken, in een 
paar eenvoudige stappen past 
de Jazz zich moeiteloos aan. De 
achterbank is in één beweging 
op en neer te klappen en dankzij 
de 60:40 deelbaarheid zijn veel 
verschillende indelingen mogelijk.

magischPRAKTISCH
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Stadsauto’s staan bekend om hun makkelijke 
bestuurbaarheid en wendbaarheid, maar 
schieten vaak tekort als het om functionaliteit 
gaat. 

De nieuwe Honda Jazz biedt u beide. Naast 
een plezierige en responsieve rijervaring levert 
hij ook een ruimte die uniek is in zijn klasse, 
waaraan verborgen componenten en slimme 
opbergmogelijkheden toegevoegd werden.
De Jazz heeft een verrassend grote kofferruimte met 
een inhoud van 884 liter*, die slim is vormgegeven en 
zich aanpast aan uw wensen. Als de achterbank is 
neergeklapt, ontstaat een ruimte waar alles moeiteloos 
in past, zoals een nieuwe tv of salontafel, maar ook 
fietsen en surfboards.

ruimtePRAKTISCHE

*Meting gebaseerd op bagagecapaciteit tot aan het raam met de bank neergeklapt. 
Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.
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Verbonden
MET UW LEVEN

We hebben een innovatieve en intelligente technologie 
ontwikkeld die elke rit mooier maakt.

De Jazz beschikt over het nieuwe Honda CONNECT audio 
en informatiesysteem. Met dit systeem blijft u altijd verbonden 
met alles in het leven waar u van houdt, zoals uw favoriete 
muziek en uw vrienden.
Honda CONNECT zorgt ervoor dat u onderweg uitstekend 
verbonden blijft via Wifi tethering* of een mobiele Wifirouter. 
Het Honda CONNECT 7” touchscreen kunt u een persoonlijk 
tintje geven met uw favoriete foto’s. Uw gewenste soundtrack 
selecteert u heel eenvoudig met Aha™ radio. U kunt naar 
uw favoriete online muziekdiensten en radioprogramma’s van 
over de hele wereld luisteren, zoals het nieuws, podcasts en 
luisterboeken. 
Via Bluetooth® kunt u uw smartphone verbinden met het 
handsfree telefoonsysteem in de auto. Daarnaast is het 
mogelijk om op het internet te surfen** op uw touchscreen. 
De satellietnavigatie van Garmin is verkrijgbaar als optie 
in Honda CONNECT en beschikt over een eenvoudig 
iconenmenu. Hiermee heeft u toegang tot de actuele 
verkeersinformatie en ziet u wat de maximumsnelheid is van 
de weg waarop u rijdt. U geniet bovendien 5 jaar lang van 
gratis kaartupdates. Honda CONNECT is ook compatibel met 
MirrorLink®***. 

GEPERSONALISEERD HOMESCHERM
Geef Honda CONNECT een persoonlijk 
tintje door uw favoriete foto te uploaden als 
achtergrond. Het scherm kan naar wens worden 
aangepast.

BLUETOOTH® HANDSFREE TELEFOON∆

Gebruik het intuïtieve touchscreen om toegang 
te krijgen tot alle contacten in uw mobiele 
telefoon.

GARMIN NAVIGATIE
Garmin PhotoReal™ geeft kruispunten weer 
met fotorealistische afbeeldingen en afritten met 
een pijl die de rijstrook aanwijst. Het systeem 
bevat daarnaast routevoorspelling, actuele 
verkeersvermijdingsopties, weergave van de 
maximumsnelheid, 3Dgebouwen, terreinzicht en 
nog veel meer.

AHA™
Via de Aha™ app kunt u verbinding maken met 
internetradio, uw Facebook™ en Twitter™
accounts en restaurants en hotels in de buurt 
zoeken.

* Dataverbruikskosten en roamingkosten kunnen voortkomen uit het gebruik van toepassingen met Honda CONNECT. We raden u aan de voorwaarden van uw 
mobiele telefoonabonnement te raadplegen. 

**Deze functie kan alleen worden gebruikt als de auto stationair loopt.
*** Deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLink®. Met deze technologie kan de gebruiker 

het scherm van zijn smartphone weergeven op het touchscreen en zo toegang verkrijgen tot de toepassingen  op zijn smartphone.
ΔHFTcompatibiliteit kan variëren.
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Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange met Honda CONNECT en het optionele Garmin navigatiesysteem.

We hebben elk aspect van de nieuwe Honda Jazz 
verfijnd om meer dynamiek, ruimte en elegantie te 
bieden.  

Maar daar hebben we het niet bij gelaten. Onder de 
motorkap vindt u een gloednieuwe 1.3 iVTEC benzine motor 
met een indrukwekkend vermogen van 102 pk en net zulke 
indrukwekkende CO2uitstootcijfers.  
We wilden zeker weten dat de nieuwe Jazz bij u past. 
Daarom bieden we naast de optie van de nieuwe 
handgeschakelde 6versnellingsbak ook de optie van 
onze geavanceerde Continuously Variable Transmission 
(CVT  Automatische transmissie). De innovatieve CVT
technologie past zich aan uw rijstijl aan en wijzigt vloeiend de 
overbrengingsverhouding om het optimale motorvermogen 
te leveren voor de gekozen snelheid. Dit zorgt niet alleen voor 
een lager brandstofverbruik, maar ook voor meer rijplezier. 
Beide transmissiesystemen leveren buitengewone prestaties en 
efficiëntie. Met de startstopfunctie kunt u nog meer brandstof 
besparen. Als u tot stilstand komt, bijvoorbeeld voor het 
stoplicht, schakelt de startstopfunctie de motor uit en ook 
automatisch weer aan als u wilt wegrijden. 

Start-stopknop

CVT

Het vermogen 
OM TE PRESTEREN
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Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange with Honda CONNECT and optional Garmin Navigation.

Bij Honda vinden we veiligheid op de weg  
erg belangrijk.

Wij denken dat ongelukken het beste voorkomen 
kunnen worden door deze steeds een stap voor te 
zijn. Daarom bieden wij u onze technologieën in het 
Advanced Driving Assist Systeem. Deze helpen de 
bestuurder door als extra sensoren te fungeren, die 
waarschuwingen geven en reageren als dat nodig is.

Het CityBrake Active System bijvoorbeeld, dat 
standaard is op alle uitvoeringen, houdt langzaam 
rijdend verkeer voor uw auto in de gaten en waarschuwt 
u voor een botsing. Hierdoor heeft u voldoende 
tijd om actie te ondernemen en wordt zelfs een 
noodremingreep gedaan om de snelheid zoveel mogelijk 
te verlagen als u geen actie onderneemt. 

Ons Lane Departure Warning* alarm waarschuwt u als 
uw Jazz van de rijstrook afwijkt zonder dat u richting 
aangeeft en de slimme Forward Collision Warning* 
bewaakt het gebied rondom de auto om u te helpen 
aanrijdingen te voorkomen en iedereen meer veiligheid 
te bieden.

LANE DEPARTURE WARNING*
(WAARSCHUWINGSSYSTEEM VERLATEN RIJBAAN)

Als er een wegmarkering wordt waargenomen en de 
auto van de huidige rijstrook afwijkt zonder dat u richting 
aangeeft, brengt Lane Departure Warning u hiervan 
op de hoogte door middel van hoorbare en zichtbare 
signalen.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM
(STAD-NOODREMASSISTENTIESYSTEEM)

1:  Tijdens het rijden in de bebouwde kom met een 
snelheid van 532 km/u houdt dit systeem de afstand 
tussen u en uw voorligger in de gaten, zodat het risico 
op een aanrijding beperkt wordt.

2:  Als u te dicht bij uw voorligger komt, geeft de Jazz u 
een hoorbare en zichtbare waarschuwing via het iMID 
scherm. 

3:  Als u nog steeds niet reageert, en het risico op een 
aanrijding groot is, kan het CityBrake Active System 
automatisch een noodremingreep doen om de 
snelheid zoveel mogelijk te verlagen. Onder goede 
rijomstandigheden kan dit zelfs een aanrijding volledig 
voorkomen. 

TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM*
(VERKEERSBORDENHERKENNING)

Verkeersbordenherkenning 
herkent verkeersborden tot 
een afstand van 100 meter 
ver en geeft deze informatie 
aan de bestuurder door via 
het iMID scherm terwijl u 
ze voorbijrijdt. Er kunnen 
twee verkeersborden 
tegelijkertijd worden 
weergegeven.

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER*

Stelt automatisch de maximumsnelheid in die de 
verkeersbordenherkenning waarneemt.

Als de intelligente snelheidsbegrenzer is geactiveerd, 
rijdt de auto op normale wijze maar kan de 
maximumsnelheid niet worden overschreden, tenzij de 
bestuurder het systeem uitschakelt. 

HIGHBEAM SUPPORT SYSTEM*
(GROOTLICHTONDERSTEUNINGSSYSTEEM)

Het grootlichtondersteuningssysteem beoordeelt de 
rijomstandigheden en schakelt automatisch tussen groot 
licht en normale verlichting.

FORWARD COLLISION WARNING*
(WAARSCHUWINGSSYSTEEM FRONTALE BOTSING)

Als de camera aan de voorkant een auto waarneemt, 
waarschuwt het systeem u voor een aanrijding zodat u de 
tijd heeft om adequaat te reageren.

gemoedsrust
ULTIEME

*Alleen beschikbaar op de Comfort en Elegance uitvoeringen.
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veiligheid
ONTWORPEN VOOR UW

Bij het ontwerpen van de Jazz 
speelde de veiligheid van zowel 
de inzittenden als andere 
weggebruikers een grote rol. 

De veiligheid van uw passagiers 
en andere weggebruikers is 
altijd één van onze belangrijkste 
aandachtspunten. Daarom hebben 
we de nieuwe Jazz van heel veel 
geavanceerde technologieën 
voorzien, waarvan de meeste 
standaard zijn in de verschillende 
uitvoeringen.

VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA)
Bewaakt de vier wielen afzonderlijk en berekent de 
precieze hoeveelheid vermogen of remkracht die 
nodig is om de controle terug te krijgen bij verlies 
van grip. Onder gladde omstandigheden regelt 
het de hoeveelheid motorkoppel en remkracht 
per wiel, zodat de snelheid wordt verlaagd tot een 
punt waarop veilig en stabiel verder kan worden 
gereden.

SRSAIRBAGS VOOR BESTUURDER  
EN PASSAGIERS
Voor maximale bescherming beschikken de 
airbags voorin over een tweetrapsontplooiing, 
zodat het moment en de kracht van activering 
kunnen worden aangepast aan de ernst 
van de aanrijding. De gordijnairbags aan de 
zijkant beschermen de bestuurder en de 
passagiers voor en achterin bij een aanrijding 
van opzij, waarbij ze samenwerken met de 
3puntsgordel. 

HILL START ASSIST
Hill Start Assist voorkomt achteruitrollen als u de 
auto start op een helling. Met behulp van een 
hellingsensor wordt de remdruk gereguleerd, 
zodat de auto stationair blijft draaien gedurende 
1½ seconde nadat u het rempedaal loslaat.

BRAKE ASSIST
Brake Assist helpt het voertuig sneller tot 
stilstand te brengen in een noodsituatie.
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JazzUW

Voor u ontworpen, u maakt hem eigen. 
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trend
JAZZ

1.3 i-VTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.3 i-VTEC
Continuously Variable Transmission (CVT)

Standaarduitrusting:

Airbags (vooraan, achteraan en zijdelingse)
Actieve hoofdsteunen vooraan
ABS - Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Remassistentie (BA)
Stabiliteitssysteem (VSA)
Hill Start Assist (HSA)
Waarschuwingssysteem bandendrukverlies (DWS)
Actief stadremsysteem (CTBA)
Afdekscherm voor de bagageruimte
Centrale deurontgrendeling met 2 
afstandsbedieningen
Stoffen interieur
Multi Info Display (MID) 
Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL)
Elektrische stuurbekrachtiging (EPS)
Hill Start Assist (HSA)
Auto Start/Stop
Manuele airco
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer
Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van de 
ruitenwissers)
Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de 
koplampen)
Elektrische ruiten (voor en achter)
In de hoogte en in de diepte verstelbaar stuur
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Bestuurdersstoel manueel in de hoogte verstelbaar
Magic Seats
Kofferbak
Radio-CD speler 

Optie:
Verwarmbare stoelen (vooraan)

USB/AUX-ingang
4 luidsprekers
Audiobediening aan het stuur
Bluetooth® ∆

Koplampen halogeen
LED dagrijlichten
Koplampen met ON/OFF timer (Coming /Leaving 
Home Function)
15” stalen velgen
Bandenreparatiekit
Schakelpeddels (voor automatische transmissie)

∆HFT-compatibiliteit kan variëren.

CRUISECONTROL
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Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Trend in White Orchid Pearl.

Ruitenwissers met 
regensensor

De ruitenwissers worden 
automatisch geactiveerd als er 
vocht wordt waargenomen op de 
voorruit, en passen hun snelheid 
aan indien nodig.

Cd-tuner MP3-compatibel  
met usb/aux-aansluiting

Verbind uw digitale muziekspeler met 
de MP3-compatibele cd-tuner.

Automatische verlichting

De lampen gaan automatisch 
aan als er onvoldoende licht is.

City-Brake Active System

Is actief als de auto minder dan 32 km/u 
rijdt en helpt ongelukken bij lage 
snelheden te voorkomen.



comfort
JAZZ

1.3 i-VTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.3 i-VTEC
Continuously Variable Transmission (CVT)

Bijkomende standaarduitrusting  
ten opzichte van Trend: 

Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW)
Verkeersbordenherkenning (TSR)
Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA)
Rijstrookassistent (LDW)
Parkeersensoren (2 vooraan en 4 achteraan)
Elektrisch verwarmbare en bedienbare 
buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Honda CONNECT & Radio-CD speler 
(touchscreen 7”, AM/FM, internet radio*, AhaTM 
app integration*, internet browsing*)
2x USB ingang, 1x HDMI ingang 
Automatische regeling lichtsterkte koplampen 
(Highbeam Support System)
15” lichtmetalen velgen
Schakelpeddels (voor automatische transmissie)

Opties:
Verwarmbare stoelen 
Honda CONNECT met GARMIN Navigatie & 
Radio-CD speler (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, 
internet radio, AhaTM app integration*, internet 
browsing* & haaienvin antenne) 

* Connectiviteit voor de AhaTM app (inclusief internetradio) en voor surfen op het internet gaat via Wifi tethering of mobiele Wifi-router. Dataverbruikskosten en roamingkosten kunnen voortkomen uit het gebruik 
van applicaties met Honda CONNECT. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te raadplegen. Surfen op het internet kan alleen als de auto stationair loopt. Let op: Honda CONNECT 
is ook compatibel met MirrorLinkTM (deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLinkTM).

PARKEERSENSORENHONDA CONNECT
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Parkeersensoren

Parkeersensoren aan voor- en 
achterkant maken het gemakkelijker 

om in krappe ruimtes te parkeren. 
Een pieptoon wordt steeds 

indringender naarmate u dichter bij 
een object in de buurt komt.

Elektrisch verwarmbare en 
bedienbare buitenspiegels

Makkelijk naar wens aan  
te passen en op koude dagen 

snel ijsvrij.

Bedieningselementen 
aan stuur

Hiermee heeft de 
bestuurder toegang tot de 
bedieningselementen zonder 
dat hij zijn handen van het 
stuur hoeft te halen.

High Beam  
Support System

Bewaakt de rijomstandigheden 
en schakelt automatisch tussen 
grootlicht en normaal licht. 

Cruisecontrol met 
snelheidsbegrenzer

Met de elektronische 
cruisecontrol kunt u een 
stabiele cruisesnelheid 
aanhouden, wat vooral tijdens 
lange ritten erg aangenaam is.

Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Comfort in Brilliant Sporty Blue Metallic.



elegance
JAZZ

1.3 i-VTEC
Handgeschakelde 6-versnellingsbak

1.3 i-VTEC
Continuously Variable Transmission (CVT)

Bijkomende standaarduitrusting  
ten opzichte van Comfort:

Alarmsysteem
Smart Entry & Start 
Lederen stuur
Lederen knop versnellingspook
Automatische airco
Achteruitrijcamera
Bestuurders- en passagiersstoel manueel  
in de hoogte verstelbaar
6 luidsprekers
Privacy Glass - achteraan
Mistlichten vooraan
16” lichtmetalen velgen
Schakelpeddels (voor automatische transmissie)

Opties:
Verwarmbare stoelen 
Honda CONNECT met GARMIN Navigatie & Radio-
CD speler (touchscreen 7”, AM/FM/DAB, internet 
radio, AhaTM app integration*, internet browsing* & 
haaienvin antenne) 

* Connectiviteit voor de AhaTM app (inclusief internetradio) en voor surfen op het internet gaat via Wifi tethering of mobiele Wifi-router. Dataverbruikskosten en roamingkosten kunnen voortkomen uit het gebruik 
van applicaties met Honda CONNECT. We raden u aan de voorwaarden van uw mobiele telefoonabonnement te raadplegen. Surfen op het internet kan alleen als de auto stationair loopt. Let op: Honda CONNECT 
is ook compatibel met MirrorLinkTM (deze functie is alleen beschikbaar als de smartphone van de gebruiker compatibel is met Honda CONNECT MirrorLinkTM).

ACHTERUITRIJCAMERA
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Honda CONNECT  
met navigatie 

Intuïtief entertainmentsysteem met 
touchscreen, met ingebouwde 
satellietnavigatie om u van A naar B 
te brengen.

Smart Entry 
& Start

Met Smart Keyless Entry 
& Start kunt u uw auto 

vergrendelen, ontgrendelen 
en starten terwijl de 

autosleutel nog in uw zak zit.

Lederen stuur

Geeft uw Jazz een luxueuze uitstraling.

Automatische airconditioning

Kies de gewenste temperatuur zodat 
u comfortabel en met een goede 
ventilatie achter het stuur zit.

16” lichtmetalen velgen

De 16” lichtmetalen velgen 
geven uw Jazz een opvallende 
en sportieve uitstraling.

Privacyglas achteraan

Het privacyglas creëert een 
privéruimte en beperkt de 

hoeveelheid zonlicht die 
via de achterkant uw Jazz 

binnenkomt. 

Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange met Honda CONNECT en het optionele Garmin navigatiesysteem.



 kleur
UW

De Jazz staat bekend om zijn flexibiliteit, dus natuurlijk zijn er verschillende kleuren om uit te kiezen. 
Welke past het beste bij u?

White Orchid Pearl Sunset Orange

Tinted Silver Metallic Crystal Black Pearl
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bekleding
UW

Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Elegance met 
Honda CONNECT en het optionele Garmin navigatiesysteem.

Stoffen bekleding met ‘uniek’ patroon 
beschikbaar op Elegance uitvoering

Stoffen bekleding met ‘dynamisch’ patroon 
beschikbaar op Comfort en Trend uitvoeringen

Met onze bekleding ziet uw Jazz er niet alleen goed 
uit, maar voelt hij vanbinnen ook heerlijk aan.

Brilliant Sporty Blue Metallic Alabaster Silver Metallic

Attract YellowMilano Red



CARGO PACK  
Als u vaak bagage of speciale 

spullen moet vervoeren voor werk 
of ontspanning, dan biedt het 

Cargo Pack een unieke combinatie 
van opbergmogelijkheden.

Pakketinhoud:
Kofferbakbeschermer met 

opbergelementen 
Opbergvak onder afdekscherm

SPORT PACK
Het Sport Pack benadrukt de natuurlijke 
sportieve stijl van uw auto. Door het toevoegen 
van deze glanzende zwarte accessoires en 
accessoires in bijpassende kleur, lijkt de auto 
lager op de weg te staan, wat zorgt voor een 
dynamische uitstraling. 

Pakketinhoud:
Voorskirt 
Tweekleurige zijskirts
Achterskirt
Achterspoiler

Afbeelding is inclusief 15” Stardust lichtmetalen velgen.

Maak uw Jazz naar wens af met onze originele accessoires. Er zijn 
verschillende pakketten verkrijgbaar.

Onze accessoires zijn niet alleen ontworpen en geproduceerd met 
dezelfde hoge eisen, maar sluiten ook perfect aan bij uw Jazz.
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ILLUMINATION PACK 
Het Illumination Pack is een 
combinatie van verschillende soorten 
verlichting die het interieur van de 
auto een sfeervolle look geeft en het 
zicht aan de buitenkant van de auto 
verhogen. 

Pakketinhoud: 
Blauwe voetverlichting vooraan 
Verlichte dorpelsierlijst

DESIGN PACK
Dit stijlvolle pakket verfijnt de uitstraling van uw 
Jazz. Benadruk de elegantie van de auto door het 
toevoegen van deze accessoires in metallic zilverkleur.

Pakketinhoud:
Voorgrillekit
Achterklepsierlijst
Buitenspiegelkappen

Afbeelding is inclusief 15” Nucleus lichtmetalen velgen.

CONVENIENCE PACK
Het Convenience Pack is een pakket 
stijlvol ontworpen accessoires die uw auto 
beschermen tegen modder, zand en krassen. 

Pakketinhoud:
Flankbeschermers in bijpassende kleur
Spatlappen voor & achteraan
Dorpelsierlijst

Afbeelding is inclusief 15” Nucleus lichtmetalen velgen.

Om alle verkrijgbare accessoires te bekijken,
kunt u de accessoire-app downloaden op iTunes™ en Google Play™ ➞

32
OPTIES & PAKKETTEN 



FLANKBESCHERMERS
Dit accessoire beschermt uw auto tegen lelijke 
krassen. Verkrijgbaar in carrosseriekleur of zwart.

ACHTERSPOILER 
Als u houdt van een verfijnde uitstraling, 
dan is deze originele achterspoiler in 
carrosseriekleur van Honda precies wat u 
zoekt. De spoiler is volledig geïntegreerd in 
de carrosserie van de auto.

Honda 3D-Sound System
Honda 3Dgeluid: “Muziek klonk nog nooit zo levensecht”. 
We willen allemaal dat de geluidssystemen in onze auto 
de muziek van onze favoriete artiesten natuurgetrouw 
ten gehore brengen. Door toevoeging van een compacte 
DSP (digital signal processing) unit aan het bestaande 
geluidssysteem in uw Honda krijgt u het gevoel dat u zich 
in een concertzaal bevindt. 

TABLETHOUDER
Om uw passagiers te vermaken, kunt u onze 
tablethouder aanschaffen. Dankzij de verschillende 
posities waarin de houder te plaatsen is, kunnen uw 
passagiers op comfortabele wijze een film kijken, hun 
emails lezen of spelletjes spelen. Het plezier houdt 
nooit op, want de tablet kan worden opgeladen via 
de 12Vaansluiting indien nodig.

AFNEEMBARE TREKHAAK
Met deze afneembare trekhaak doet 

u geen afbreuk aan de vormgeving 
van uw auto. Alle originele trekhaken 

van Honda zijn gebruiksvriendelijk, 
volledig compatibel en samen te 
gebruiken met uw elektrische en 

veiligheidssystemen van Honda. U 
kunt een aanhangwagen trekken 

met een maximaal trekgewicht van 
1000 kg en een verticale belasting van 

95 kg. Er is ook een vaste trekhaak 
verkrijgbaar.

LICHTMETALEN
VELGEN

1.  15” Stardust  
lichtmetalen velg 

2.  15” Nucleus  
lichtmetalen velg

1. 2.



VOORGRILLE
Deze voorgrille in metallic zilverkleur voegt net dat beetje extra 
flair toe, waarmee u uw auto onderscheidt. 

SPORTPEDALEN
De aluminium sportpedalen creëren 
niet alleen een sportieve look, maar 
bieden uw voeten ook extra grip. 

KOFFERBAKBESCHERMER MET OPBERGELEMENTEN
Deze waterproof kofferbakbeschermer met opbergelementen 
die perfect in uw koffferruimte past, beschermt uw auto tegen 
vuil en krassen. Antislip, met logo van de Jazz en inclusief 
opbergelementen.

OPBERGVAK ONDER AFDEKSCHERM BAGAGERUIMTE
Het opbergvak voor onder het afdekscherm van de 
bagageruimte voegt extra opbergruimte toe aan de koffer 
voor bijvoorbeeld schoenen of een paraplu. Het maximale 
draaggewicht is 1 kg.

Om alle verkrijgbare accessoires te bekijken,
kunt u de accessoire-app downloaden op iTunes™ en Google Play™ ➞
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Bij Honda geloven we in het 
continu opzoeken van de 
grenzen van topkwaliteit, 
om zo nog krachtigere, 
efficiëntere en leukere 
voertuigen te maken.

De nieuwe Civic serie is het 
resultaat van deze manier van 
denken. De nieuwe serie is 
verfijnd, opnieuw bestudeerd 
en opnieuw vormgegeven, met 
bijzondere looks die de krachtige 
prestaties, geavanceerde 
technologieën en buitengewone 
comfortniveaus weerspiegelen.

Deze innovatieve denkwijze heeft 
het leven geschonken aan een 
mensachtige robot genaamd 
ASIMO, een hoge vlucht 
genomen met de HondaJet en 
een aantal van de populairste 
motorfietsen ter wereld 
voortgebracht. De kennis die we 
vergaren via alle dingen die we 
doen en alle dingen die we leren, 
stoppen we in alles wat we 
maken, net zoals de Jazz. 

dreamsTHE POWER OF

De afgebeelde modellen zijn de Civic 1.6 i-DTEC Sport 
in Brilliant Sporty Blue Metallic, de Civic 1.8 i-VTEC 
Executive in Polished Metal Metallic, de Civic Tourer  
1.6 i-DTEC Executive in White Orchid Pearl en de Civic 
Type R in Championship White.
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Het afgebeelde model is de Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Sunset Orange met 16” lichtmetalen velgen  
en het optionele Honda CONNECT met het Garmin navigatiesysteem.





Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me. 

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk 
wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de gegevens in deze brochure juist zijn. 
Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de Honda dealer die gebonden is aan de standaardverkoopvoorwaarden en de garantievoorwaarden die 
voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties uptodate zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures 
een aantal maanden voor de verspreiding worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in bijkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten dan ook 
aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door een van de getoonde kenmerken. 

Verantwoordelijke uitgever:   Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch  Doornveld 180184  B1731 Zellik  BTWnummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch  Beechavenue 54  1119 PW SchipholRijk  BTWnummer: NL 810.945.733.B01


