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CONSUMENTENPRIJSLIJST

JAZZ 1.3 BENZINE 6MT kW/pk CO2 / g / km Zuinigheids-
categorie

Netto
catalogusprijs

BPM Consumentenprijs 
excl. BTW

Consumentenprijs  
incl. 21% BTW

Consumentenprijs 
incl. 21% BTW  

en rijklaarkosten*

Tarief 
bijtelling

Mogelijke 
opties

1.3 Trend 75/102 116 D € 12.123,- € 4.251,- € 16.374,- € 18.920,- € 19.750,- 22% 1       
1.3 Comfort 75/102 116 D € 13.396,- € 4.251,- € 17.647,- € 20.460,- € 21.290,- 22% 12      
1.3 Elegance 75/102 120 D € 14.867,- € 4.831,- € 19.698,- € 22.820,- € 23.650,- 22% 12  

JAZZ 1.3 BENZINE CVT kW/pk CO2 / g / km Zuinigheids-
categorie

Netto
catalogusprijs

BPM Consumentenprijs 
excl. BTW

Consumentenprijs  
incl. 21% BTW

Consumentenprijs 
incl. 21% BTW  

en rijklaarkosten*

Tarief 
bijtelling

Mogelijke 
opties

1.3 Trend 75/102 106 C € 13.900,- € 2.801,- € 16.701,- € 19.620,- € 20.450,- 22% 1       
1.3 Comfort 75/102 111 C € 14.574,- € 3.526,- € 18.100,- € 21.160,- € 21.990,- 22% 12     
1.3 Elegance 75/102 114 C € 16.164,- € 3.961,- € 20.125,- € 23.520,- € 24.350,- 22% 12  

Fabrieksopties Netto
catalogusprijs

BPM Consumentenprijs 
excl. BTW

Consumentenprijs 
incl. 21% BTW

1 Metaalkleur € 421,49 € 0,- € 421,49 € 510,-

2 Honda Connect Navigatie (Comfort & Elegance) € 578,51 € 0,- € 578,51 € 700,-

*De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitewisservloeistof, handling (transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken). 

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 er een ruimte 
waar alles moeiteloos in past, zoals een nieuwe tv of salontafel, maar ook fietsen en surfboards.



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 City-Brake 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 5-32 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 i-MID 
scherm. 

3:  Als u nog steeds niet reageert, en het risico op een 
aanrijding groot is, kan het City-Brake 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 i-MID 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.



 

TECHNISCHE GEGEVENS

1) Alle waarden hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gemiddelde verbruikscijfers zijn vastgesteld conform voorgeschreven EU-meetmethoden in de huidige uitgave RL 715/2007/EG. 
De van het EU-basismodel afwijkende uitrusting kan tot een andere massa ledig voertuig leiden. Dit beïnvloedt topsnelheid, acceleratie, verbruik en emissiewaarden. 
Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto hangen niet alleen af van een efficiënt verbruik van de brandstof door de auto maar ook van de rijomstandigheden en niet-technische invloeden 
zoals weersomstandigheden, wegcondities, verkeer en de conditie van het voertuig.

1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC 6MT 1.3 i-VTEC CVT 1.3 i-VTEC CVT 1.3 i-VTEC CVT

Trend Comfort Elegance Trend Comfort Elegance
Motor
Brandstoftype Benzine Benzine
Cilinderinhoud (cm3) 1318 1318
Boring x slag (mm) 73.0 x 78.7 73.0 x 78.7
Compressieverhouding 13,5 13,5
Cilinderkop Chain Driven DOHC Chain Driven DOHC 
Emissienorm EURO 6 EURO 6
Brandstoftype LOODVRIJ(95) LOODVRIJ(95)
Prestaties
Max. vermogen (kW / t/min) 75 kW/6.000 tpm 75 kW/6.000 tpm 
Max. vermogen (pk / t/min) 102 pk/6.000 tpm 102 pk/6.000 tpm 
Max. koppel (Nm / t/min) 123 Nm/5.000 tpm 123 Nm/5.000 tpm 
Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) 11,2 11,3 11,4 12,0 12,1 12,3
Topsnelheid (km/u) 190 182
Geluidsniveau in wagen (dB) 65,0 65,0
Brandstofverbruik en emissiewaarden1

Stadsverkeer (l/100 km) 6,1 6,1 6,2 5,3 5,4 5,5
Landelijk (l/100 km) 4,3 4,3 4,5 4,1 4,4 4,5
Gecombineerd (l/100 km) 5,0 5,0 5,1 4,6 4,8 4,9
CO2 emissie (g/km) 116 116 120 106 111 114
Afmetingen
Lengte (mm) 3.995 3.995
Breedte (mm) 1.694 1.694
Breedte inclusief buitenspiegels (mm) 1.980 1.980
Hoogte (mm) 1.525 1.525
Hoogte inclusief micro antenne (mm) 1.669 1.669
Hoogte inclusief haaienvin antenne (mm)  
(enkel beschikbaar optioneel met Honda Connect Navigatie op Comfort en Elegance) 1.550 1.550

Wielbasis (mm) 2.530 2.530
Spoor voor (mm) 1.483 1.483 1.477 1.483 1.483 1.477
Spoor achter (mm) 1.472 1.472 1.466 1.472 1.472 1.466
Bodemvrijheid (mm) 110 110
Aantal zitplaatsen (personen) 5 5
Draaicirkel (m) 10,8 10,8
Aantal stuurwielomwentelingen 2,67 2,67 2,52 2,67 2,67 2,52
Laadvermogen
Koffervolume volgens VDA-norm (l) 354 354
Koffervolume met neergeklapte achterbank, tot onderkant raam volgens VDA-norm (l) 884 884
Koffercapaciteit met neergeklapte achterbank, tot dak volgens VDA-norm (l) 1.314 1.314
Inhoud brandstoftank (l) 40 40
Gewicht
Massa Ledig Voertuig2 (kg) 1.038 1.064 1.070 1.070
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1.605 1.605
Laadvermogen (kg) 492 498 473 473
Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) 855/835 855/835
Max. trekgewicht (geremd) (kg) 1.000 1.000
Max. trekgewicht (ongeremd) (kg) 450 450
Max. daklast (kg) 35 35
Aandrijving
Type transmissie 6MT CVT
1e versnelling 3,461 2,526 ~ 0,408
2e versnelling 1,869
3e versnelling 1,235
4e versnelling 0,948
5e versnelling 0,809
6e versnelling 0,688
Achteruitversnelling 3,307 2,706 ~ 1,382
Eindreductie 4,625 4,992



2) De daadwerkelijke massa ledig voertuig kan hoger zijn door andere specificaties.
3) De kogeldruk mag niet overschreden worden als de aanhanger volledig is beladen.  

 Informatie over de techniek, uitvoeringen, carrosserie en afmetingen van het voertuig zijn in overeenstemming met de gegevens die 
voorafgaand aan het drukken bekend zijn en hebben betrekking op de Nederlandse specificaties. Prijs-, specificatiewijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.
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Cruise Control

CVT automatische transmissie

Bluetooth



UITRUSTING Trend Comfort Elegance

Veiligheid
SRS airbag bestuurder l l l

SRS airbag passagier met aan-uit schakelaar l l l

Zijdelingse airbags (vooraan) l l l

Gordijnairbags (vooraan en achteraan) l l l

Actieve hoofdsteunen vooraan l l l

14" geventileerde remschijven vooraan l l l

13" remschijven achteraan l l l

Anti-lock Braking System (ABS) l l l

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) l l l

Remassistentie (BA) l l l

Stabiliteitssysteem (VSA) l l l

Hill Start Assist (HSA) l l l

Veiligheidsgordels voor- en achteraan met oprolmechanisme met noodvergrendeling (ELR) l l l

ISOFIX-bevestigingssysteem l l l

Emergency Stop Signal (ESS) l l l

Waarschuwingssysteem bandendrukverlies (DWS) l l l

Actief stadremsysteem (CTBA) l l l

Frontale botsing waarschuwingssysteem (FCW) - l l

Verkeersbordenherkenning (TSR) - l l

Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA) - l l

Rijstrookassistent (LDW) - l l

Beveiliging
Antidiefstalsysteem l l l

Alarmsysteem - - l

Afdekscherm voor de bagageruimte l l l

Centrale deurontgrendeling met 2 afstandsbedieningen l l -

Smart Entry & Start - - l

Interieur
Stoffen interieur l l l

Lederen stuur - - l

Lederen knop versnellingspook - - l

Functionaliteit en technologie
Multi Info Display (i-MID) l l l

Schakelindicator (Shift Indicator Light - SIL) l l l

Adaptieve elektrische stuurbekrachtiging (EPS) l l l

Hill Start Assist (HSA) l l l

Auto start-stop l l l

Schakelpeddels aan het stuur (enkel CVT) l l l

Comfort & gebruiksgemak
Manuele airco l l -

Automatische airco - - l

Cruisecontrol met snelheidsbegrenzer l l l

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers) l l l

Ruitenwisser achteraan l l l

Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen) l l l

Parkeersensoren (2 vooraan en 4 achteraan) - l l

Achteruitrijcamera - - l

Elektrische ruiten (voor en achter) l l l

Elektrisch bediende zijruiten bestuurder l l l

Elektrisch bediende zijruiten passagier - - l

In de hoogte en in de diepte verstelbaar stuur l l l

Elektrisch bedienbare buitenspiegels l l l

Elektrisch verwarmbare en bedienbare buitenspiegels - l l

Elektrisch inklapbare buitenspiegels - l l



UITRUSTING Trend Comfort Elegance

Comfort & gebruiksgemak
Make-up spiegel met zonneklep l l l

12 volt stopcontact vooraan l l l

12 volt stopcontact in centrale console - - l

Bestuurdersstoel manueel in de hoogte verstelbaar l l l

Opbergvak in rugleuning bestuurdersstoel - - l

Passagiersstoel manueel in de hoogte verstelbaar - - l

Opbergvak in rugleuning passagiersstoel l l l

Stoelverwarming (vooraan) l l l

Verstelbare rugleuning stoelen achteraan l l l

Magic Seats l l l

Kofferbak l l l

Interieurverlichting
Leeslampjes (vooraan) l l l

Kofferverlichting l l l

Verlichting bij het uitstappen (vooraan en achteraan) l l l

Audio & communicatie
Radio-CD speler l - -

Honda CONNECT met CD speler
(touchscreen 7”, AM/FM, internet radio, AhaTM app integration, internetbrowser) - l l

Honda CONNECT met navigation Garmin en CD-speler
(touchscreen 7”, AM/FM/DAB, internet radio, AhaTM app integration, internetbrowser en haaienvin antenne) - ❍ ❍

USB/AUX-ingang (iPod compatibel) l - -

2x USB ingang, 1x HDMI ingang - l l

4 luidsprekers l l -

6 luidsprekers - - l

Audiobediening aan het stuur l l l

Bluetooth® handsfree-systeem l l l

Exterieur
Micro antenne l l l

Privacy Glass - koffervenster - - l

Deurhandgrepen in koetswerkkleur l l l

Koplampen
Koplampen halogeen l l l

Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support System) - l l

Mistlichten vooraan - - l

LED dagrijlichten l l l

LED hooggeplaatst stoplicht l l l

"Follow me home" koplampen (Coming Home/Leaving Home Function) l l l

Velgen & banden
15" stalen velgen l - -

15" lichtmetalen velgen - l -

16" lichtmetalen velgen - - l

Banden 185/60 R15 84H l l -

Banden 185/55 R16 83H - - l

Reservewiel T135/80 D15  99M,100M - - -

Bandenreparatiekit l l l

   l  = Standaarduitrusting     ❍  = Fabrieksoptie      A = Accessoire   





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 Wifi-router. 
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 (nieuwste generatie) 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, 3D-gebouwen, terreinzicht en 
nog veel meer.

AHA™
Via de Aha™ app kunt u verbinding maken met 
internetradio en 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.
ΔHFT-compatibiliteit kan variëren.





ACCESSOIRES

Accessoire prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek ook het Youtube kanaal van Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) met films over accessoires.

SPORT PACK
Het Sport Pack benadrukt de natuurlijke sportieve stijl van uw auto en 
zorgt voor een dynamische uitstraling. De auto ljjkt lager op de weg te 
staan dankzij de toevoeging van zwarte voor- en achterskirts, zijskirts in 
zowel een glanzend zwarte afwerking als in de carrosseriekleur, en de 
achterspoiler in de kleur van de carrosserie. 
De prijs voor het Sport  Pack bedraagt € 2.120 (excl. BTW = € 1.752,07)

DESIGN PACK
Dit stijlvolle pakket verfijnt het uiterlijk van uw Jazz. Benadruk de 
elegantie van uw Jazz door het toevoegen van een grille in metallic 
zilver, buitenspiegelkappen in metalic zilver en een achterklepsierlijst 
in metallic zilver. 
De prijs voor het Sport Pack bedraagt € 635 (excl. BTW = € 524,79)

Buitenspiegelkappen  
in metallic zilver  

Grille in metallic zilver  Achterklepsierlijst  
in metallic zilver 

Zwarte voorskirt   Zijskirt (zwart en  
carrosseriekleur)  

Achterspoiler 
(carrosseriekleur) 

zwarte achterskirt

01 02 03

01

01

02

03

01 02 03 04

0102

04

02
03

04



ACCESSOIRES

Accessoire prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek ook het Youtube kanaal van Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) met films over accessoires. 

15’’ Lichtmetalen velg Nucleus Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

15’’ Lichtmetalen velg Nucleus € 177,69 € 215,-

15’’ Lichtmetalen velg Stardust Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

15’’ Lichtmetalen velg Stardust € 177,69 € 215,-

Vaste trekhaak Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

inclusief 7-polige kabelset € 681,82 € 825,-

inclusief 13-polige kabelset € 727,27 € 880,-

Afneembare trekhaak Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

inclusief 7-polige kabelset € 814,05 € 985,-

inclusief 13-polige kabelset € 859,50 € 1.040,-

Mistlampen vooraan Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Mistlampen vooraan € 326,45 € 395,-

Sportpedalen Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Sportpedalen in aluminuim € 107,44 € 130,-

Kofferschaal met verdelers Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Kofferschaal met verdelers € 107,44 € 130,-

Opbergvak onder plank Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Opbergvak onder plank € 144,63 € 175,-

Verlichte dorpelsierlijst Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Verlichte dorpelsierlijst € 305,79 € 370,-

Blauwe voetsfeerverlichting vooraan Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Blauwe voetsfeerverlichting vooraan € 161,16 € 195,-



Accessoire prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek ook het Youtube kanaal van Honda Access Europe (www.youtube.com/user/hondaaccesseurope) met films over accessoires. 

Flankbeschermers Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Flankbeschermers € 173,55 € 210,-

Flankbeschermers (in koetswerkkleur) € 305,79 € 370,-

Spatlappen voor- en achteraan Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Spatlappen voor- en achteraan € 119,83 € 145,-

Voor- en achterbumper-
beschermingen

Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Voor- en achterbumperbeschermingen € 177,69 € 215,-

Hondenrek Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Hondenrek € 239,67 € 290,-

Ski- en snowboardbevestiging Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Ski- en snowboardbevestiging € 111,57 € 135,-

Tablethouder-kit Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Tablethouder-kit € 132,23 € 160,-

Afdekhoes voorruit Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Afdekhoes voorruit € 57,85 € 70,-

Honda 3D Sound Consumentenprijs 
incl. montage

excl. BTW incl. 21% BTW 

Honda 3D Sound € 433,88 € 525,-

Ontdek alle accessoires op de Jazz op www.jazz-accessories.com/nl-nl

of via de Jazz Accessoires App.





 
Honda staat voor sportiviteit, veiligheid, rijplezier, betrouwbaarheid en zeer lage 
kosten per kilometer. Kwaliteit en zekerheid zijn bij Honda vanzelfsprekend. De basis 
voor succes wordt bepaald door ervaring en de relatie tussen de berijders en de 
Honda dealer. Honda levert meer dan een ‘hightech’ auto alleen. Wat kunt u nog 
meer van Honda verwachten:

Elke nieuwe Honda kent een heel leven lang een zorgeloze levensduur. Naast 
lage onderhoudskosten en grote service-intervallen kennen we een verstrekkende 
 kwalitatieve garantie.
Technische garantie: 3 jaar met een maximum van 100.000 km.
Lakgarantie: 3 jaar
Uitlaatgarantie: 5 jaar 
Chassisgarantie: 10 jaar
Carrosseriegarantie: 12 jaar
Een uitstekend Europees dealernetwerk biedt u zekerheid.

UNIEKE AUTOVERZEKERING 
Honda levert sportieve, uiterst veilige en betrouwbare auto’s, waaraan u beslist 
 jarenlang rijplezier beleeft. De zorg voor uw veiligheid en kostenbesparing houdt 
echter niet op nadat u uw Honda sleutel heeft ontvangen van uw dealer. Bij de 
ontwikkeling van deze exclusieve Honda verzekering hebben wij naar de beste 
voorwaarden gezocht, in combinatie met het meest complete pakket, tegen een 
zeer aantrekkelijke premie. Uitgangspunt is dat u, bij onverhoopte calamiteiten, 
 mobiel blijft en beschermd bent tegen alle ongemakken.

TOT ACHT JAAR GARANTIE OP UW NIEUWE HONDA 
Elke nieuwe Honda wordt afgeleverd met een fabrieksgarantie van drie jaar. U kunt 
ervoor kiezen deze garantie nog eens uit te breiden met maximaal vijf jaar. Dat 
betekent dat u maar liefst acht jaar technische garantie kunt krijgen op uw nieuwe 
Honda! 

Overdraagbaar 
En wat ook zo mooi is: de garantie is overdraagbaar. Dat betekent dat als u uw  
Honda besluit te verkopen, de koper de resterende garantie erbij krijgt. Daardoor  
is uw auto vaak meer waard. U dient de auto bij doorverkoop wel eerst te laten 
controleren door een Honda dealer. 

LEVENSLANG GRATIS PECHHULP 
Het overkomt iedereen wel eens. Een auto die niet meer start, of nog vervelender, 
een auto die het ineens begeeft als u onderweg bent. Speciaal voor Honda 
eigenaren hebben we Honda Assistance, een gratis mobiliteitsservice in heel Europa.  
Bij onverwachte problemen hoeft u alleen maar even het gratis nummer te bellen.  
Vraag uw dealer naar de levenslange gratis Honda Assistance.

Honda Financiering op maat, flexibel en snel.
Raadpleeg uw Honda-dealer.

VERZEKERING

VERLENGDE GARANTIE

ASSISTANCE



www.honda.nl

De afgebeelde modellen in deze prijslijst kunnen zijn voorzien van afwijkende specificaties/uitrusting.

• De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitewisservloeistof, handling (transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), 
ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken) • Tenzij anders vermeld, zijn Honda automobielen niet geschikt 
voor het rijden op LPG • De wettelijke recycleringsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche. Auto 
Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor 
hergebruik van het materiaal • CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 120 g/km • Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,7 km - max. 1 op 19,6 km. Vermelde 
brandstofverbruikcijfers zijn gebaseerd op de 692/2008/EC norm. Werkelijk verbruik kan (negatief) beïnvloed worden door montage van banden met afwijkende 
specificaties, rijstijl en eventueel gemonteerde accessoires • Uw Honda dealer informeert u graag over de originele accessoires en de daarbij behorende 
garantie. Meer informatie: Kijk op onze internetsite www.honda.nl.

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl 
wijzigingen blijven voorbehouden.

Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Beechavenue 54 - 1119 PW Schiphol-Rijk - BTW-nummer: NL 810.945.733.B01


