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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive σε Surf Blue.
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Υβριδικό

3
Το

 Ν
έο

 H
o

n
d

a
 Ja

zz
2



ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η επόμενη γενιά της υβριδικής τεχνολογίας Honda έχει σχεδιαστεί για μια δυναμική
εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει έναν κινητήρα 1,5 i-VTEC με μια μπαταρία λιθίου.
Το έξυπνο, αυτό-φορτιζόμενο υβριδικό σύστημα e:HEV επιλέγει αυτόματα μεταξύ
των τριών λειτουργιών: Ηλεκτρική, Υβριδική ή μέσω κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η προεπιλεγμένη ηλεκτρική λειτουργία (Electric Drive) προσφέρει άμεση επιτάχυνση
από στάση, σχεδόν αθόρυβη οδήγηση και 100% ηλεκτρική κίνηση.

Η Υβριδική Λειτουργία (Hybrid Drive) συνδυάζει τον κινητήρα βενζίνης με δύο ηλεκτροκινητήρες, 
για να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση.

O κινητήρας βενζίνης (Engine Drive) επιτρέπει τη διατήρηση υψηλής ταχύτητας και
φορτίζει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η πλεονάζουσα ενέργεια αποθηκεύεται
για μελλοντική χρήση στις λειτουργίες Electric ή Hybrid.

υβριδική εμπειρία
Μια αυτό-φορτιζόμενη

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

54
Το

 Ν
έο

 H
o

n
d

a
 Ja

zz



Επιδόσεις
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ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
ΑΜΕΣΗ, ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

Ο πλήρως υβριδικός κινητήρας του Jazz είναι αυτό-φορτιζόμενος, εξαιρετικά αποδοτικός,
απολαυστικός στην οδήγηση και ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο ζωής σας.
Παρέχει εντυπωσιακά μεγάλη και πλήρως αξιοποιήσιμη ροπή 253 Nm, την οποία
συνδυάζει με έναν ζωηρό ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 109 ίππους.

Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και
μικρότερη εκπομπή ρύπων, προστατεύοντας το περιβάλλον, αλλά και το πορτοφόλι σας.
Απολαύστε άμεση ισχύ και μια ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης, σε κάθε σας διαδρομή.

απόδοση
Πλήρως υβριδική

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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Σχεδίαση
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ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ*

Συνδυάζοντας τη χαρισματική σχεδίαση με την πρακτική ζωή, το Jazz
διαθέτει ένα καθαρό προφίλ και μια εντυπωσιακή σιλουέτα που συνδυάζουν
αεροδυναμική απόδοση και μεγάλη κομψότητα.

Πλήρως επανασχεδιασμένη, η κάθε λεπτομέρεια είναι εκεί για να προσφέρει στο Jazz σας,
έξυπνη, σύγχρονη εμφάνιση και μια έντονη προσωπικότητα που ξεχωρίζει.

* Διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

μεγάλες εντυπώσεις
Μικρές διαστάσεις,
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Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive σε Surf Blue.

Το Crosstar σχεδιάστηκε με γνώμονα τον ενεργό τρόπο ζωής:
η σκληρή, μυώδης εμφάνιση και η χαρακτηριστική γρίλια κάνουν ακόμη
πιο αισθητή την παρουσία του, ενώ το μεγάλο ύψος του, προσφέρει ευκολότερη
πρόσβαση και καλύτερη ορατότητα από τα μπροστινά καθίσματα.

Τα πλευρικά προστατευτικά και οι εντυπωσιακές χρωματικές επιλογές θα κάνουν
τα βλέμματα να γυρίσουν, ενώ οι κομψές, ενσωματωμένες ράγες οροφής,
σας επιτρέπουν να φορτώσετε στο Jazz Crosstar όλα όσα θα χρειαστείτε.

Η προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια είναι εμφανής και στο εσωτερικό,
με την αδιάβροχη επένδυση να προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη προστασία στην καμπίνα.

Το Jazz 
Crosstar

PREMIUM ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕ 7 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ SUBWOOFER

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
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Εσωτερικό
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ΜΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ 
ΘΥΡΕΣ USB ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ*

Απολαύστε άνεση και ξεκούραση στα μπροστινά καθίσματα που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για μείωση της κούρασης και προφέρουν άνεση υψηλότερης κατηγορίας.
Στις προσεκτικά επιλεγμένες πινελιές περιλαμβάνονται φαρδύ κεντρικό υποβραχιόνιο
και άφθονος αποθηκευτικός χώρος σε ολόκληρη την καμπίνα.

Όποια κι αν είναι η διαδρομή σας, θα απολαμβάνετε τη θέα γύρω σας, χάρη
στο πανοραμικό παρμπρίζ με τους κρυφούς υαλοκαθαριστήρες και τις εξαιρετικά λεπτές 
μπροστινές κολώνες. Αυτό το βελτιωμένο οπτικό πεδίο εξασφαλίζει μια θέση οδήγησης
που παρέχει αυτοπεποίθηση, πλημμυρίζοντας την καμπίνα με φως, αλλά και με την υπέροχη 
αίσθηση της απόλυτης σύνδεσης με το περιβάλλον.

* Διαθέσιμες σε επιλεγμένες εκδόσεις.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.

υψηλού επιπέδου
Άνεση
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Ό,τι χρειάζεστε στη ζωή σας, χωράει και στο νέο Jazz. Τα ευφυή Magic Seats
προσφέρουν την ευελιξία που θέλετε, ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεστε.

Διπλώστε πλήρως τα πίσω καθίσματα για να δημιουργήσετε επιπλέον χώρο φόρτωσης
ή ανασηκώστε τα για να αξιοποιήσετε όλο το ύψος της καμπίνας, από το δάπεδο
μέχρι την οροφή. Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε μια ακόμη διαμόρφωση.
Με μια εύκολη και γρήγορη κίνηση, θα έχετε την ευελιξία να μεταφέρετε σχεδόν
τα πάντα, από ποδήλατα βουνού μέχρι εξοπλισμό κατασκήνωσης.

τον αγώνα
Κερδίζοντας

της ευρυχωρίας

MAGIC SEATS
ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

1,205 ΛΙΤΡΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ*

* Διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive σε Surf Blue.
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Τεχνολογία
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Το νέο Jazz διαθέτει ότι πιο σύγχρονο περιλαμβάνεται στην τεχνολογία
ενημέρωσης και αναψυχής. Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB προσφέρει κορυφαία
ποιότητα ήχου για να απολαμβάνετε το προσωπικό σας μουσικό φεστιβάλ
όπου κι αν βρεθείτε. Η νέα οθόνη αφής 9" επιτρέπει τον χειρισμό
με τον γνώριμο τρόπο ενός smartphone και είναι απολύτως συμβατή
με τα λειτουργικά συστήματα Android Auto και Apple CarPlay**.

Για υποστήριξη hands-free, το Honda Personal Assistant που ενεργοποιείται
μέσω φωνητικών εντολών,  είναι η πύλη σας προς τον έξω κόσμο: ελέγξτε
τον καιρό, βρείτε τον αγαπημένο σας σταθμό ή επιλέξτε ένα εστιατόριο κατά μήκος
της διαδρομής σας - αυτό θα πει τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο κόσμος είναι
στα δικά σας χέρια

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GARMIN
Ο ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΑΣ*

* Διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις.
** Το Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., εγγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση, ανατρέξτε στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών.
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ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ JAZZ ΣΑΣ

Ξεκινήστε το ταξίδι σας από τον καναπέ του σπιτιού σας με την εφαρμογή My Honda+,
η οποία συνδέει απρόσκοπτα, το smartphone σας απευθείας στο Jazz.

Ετοιμαστείτε να οδηγήσετε και ενημερωθείτε για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας
μέσω του εικονικού πίνακα οργάνων, αντικαταστήστε το κλειδί με το τηλέφωνό σας
μέσω της λειτουργίας Honda Remote Lock-Unlock και εντοπίστε το σημείο
που έχετε σταθμεύσει με την ενσωματωμένη λειτουργία εντοπισμού αυτοκινήτου.

* Ισχύει χρέωση για την υπηρεσία. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν επίσημο έμπορο Honda.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive σε Surf Blue.

My Honda+
Εφαρμογή
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Ασφάλεια
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* Διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις.
 Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive σε Surf Blue.

Η τεχνολογία Honda SENSING αναγνωρίζει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας
και τις συνθήκες οδήγησης πριν από εσάς, αποτρέποντας πιθανούς κινδύνους,
με χαρακτηριστικά όπως είναι τα Blind Spot Information*, Cross Traffic Monitor*,
Collision Mitigation Braking System και Intelligent Speed Limiter.

Με προηγμένη τεχνολογία φροντίζουμε να απολαμβάνετε εσείς και
οι συνεπιβάτες σας, την κάθε σας διαδρομή με ασφάλεια, άνεση, αλλά και 
σιγουριά για να αντιμετωπίσετε άμεσα οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο σας.

Όπου κι αν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο Honda, έχετε έντονη αίσθηση ασφάλειας
και σιγουριάς.

στον βασικό
Η ασφάλεια

εξοπλισμό
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Σύστημα Αυτόματης Πέδησης
Μετριασμού Σύγκρουσης
(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.

Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα
(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.

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων
Οδικής Κυκλοφορίας
(Traffic Sign Recognition System)
Αναγνωρίζει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας 
όπως είναι το τρέχον όριο ταχύτητας και
η απαγόρευση των προσπεράσεων. 

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας
(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.

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας
(Intelligent Speed Limiter)
Προσαρμόζει αυτόματα το όριο ταχύτητας, 
ανάλογα με αυτό που έχει ανιχνεύσει
το Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων
Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύστημα Ελέγχου Σταθερής Ταχύτητας
με Σύστημα Ακολούθησης
Χαμηλής Ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control
with Low Speed Following)
Αυτή η λειτουργία διατηρεί καθορισμένη 
ταχύτητα και απόσταση από το αυτοκίνητο που 
κινείται μπροστά σας. Μπορεί να επιβραδύνει 
και να σταματήσει το όχημά σας αυτόματα. 

Αυτόματη Μεγάλη Σκάλα Προβολέων
(Auto High-Beam Headlights)
Εντοπίζει ένα όχημα μπροστά από το δικό σας, 
συμπεριλαμβανομένων επερχόμενων οχημάτων, 
και αλλάζει αυτόματα μεταξύ μεγάλης και 
μεσαίας σκάλας φώτων.

Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου*
(Blind Sport Information*)
Αυτή η 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.

Παρακολούθηση
Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων*
(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.

Καινοτομία
Honda SENSING

* Διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις.
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση, ανατρέξτε στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών.
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Το δικό σας
Jazz
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• Ατσάλινοι Τροχοί 15" 
• Μαύρη υφασμάτινη επένδυση
• 10 αερόσακοι (οδηγός, συνεπιβάτης, 

κέντρο μπροστά, πλευρές εμπρός 
και πίσω, εμπρός και πίσω αερόσακοι 
τύπου κουρτίνας και αερόσακος 
γονάτων οδηγού)

• Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών 
και υποβοήθηση πέδησης

• Σύστημα αυτόματης πέδησης μετριασμού 
σύγκρουσης 
(Collision mitigation braking system)

• Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης 
ελαστικών (Deflation Warning System)

• Σινιάλο έκτακτης ακινητοποίησης 
(Emergency stop signal)

• Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης 
(Forward collision warning)

• Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας 
(Adjustable speed limiter)

• 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 Ευστάθειας 
(Vehicle Stability Assist)

• Σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας 
(Adaptive cruise control) 

• Ηλεκτρικό χειρόφρενο με αυτόματη 
συγκράτηση φρένου 
(Electric parking brake 
with automatic brake hold)

• Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση 
και μεταβλητή σχέση μετάδοσης

• Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα 
- Hill Start Assist

• Διακοπή λειτουργίας κινητήρα στο ρελαντί 
(Idle Stop)

• Επιλογή οδήγησης ECON 
• Εταζέρα
• Βάσεις πρόσδεσης ISO Fix 

για παιδικό κάθισμα
• Πρίζα φόρτισης εμπρός
• Αυτόματος Κλιματισμός A/C
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες 

με αισθητήρες βροχής
• Καθρέπτες Θυρών - θερμαινόμενοι 

και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
• Τηλεχειριζόμενο Κεντρικό Κλείδωμα 

με 2 Κλειδιά
• 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
• 60/40 διαιρούμενα αναδιπλούμενα 

πίσω καθίσματα με μια κίνηση
• Τηλεσκοπικό Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος
• Bluetooth™ Hands Free τηλέφωνο
• Ηχοσύστημα με οθόνη 5" (AM/FM/DAB)
• Πρίζα USB μπροστά
• 4 ηχεία
• Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο Τιμόνι
• Καθρέπτες θυρών στο χρώμα του αμαξώματος 

με ενσωματωμένα φλας LED
• LED προβολείς
• LED φώτα ημέρας
• Φώτα με αυτόματη ανίχνευση σούρουπου
• Σύστημα υποστήριξης προβολέων 

(Highbeam support system)
• Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων 

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

Η έκδοση Comfort είναι εφοδιασμένη με μια ευρεία σειρά χαρακτηριστικών υψηλής ποιότητας:

Comfort

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Comfort σε Shining Gray Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση, ανατρέξτε στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών.
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• Τροχοί 15" από κράμα αλουμινίου
• Εσωτερικά πάνελ με απαλή δερμάτινη 

επένδυση (soft pad leather)
• Μαύρο υφασμάτινο / δερμάτινο εσωτερικό
• Συναγερμός ασφαλείας 

(Security alarm system)
• 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™ και 2 θύρες USB.

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

Elegance

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Elegance σε Midnight Blue Beam Metallic.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση, ανατρέξτε στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
ΜΕ ΑΠΑΛΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

HONDA CONNECT
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 9" 
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• Τροχοί 16" από κράμα αλουμινίου
• Σύστημα έξυπνης εισόδου και εκκίνησης 

(Smart entry and start)
• Γκρι ή μαύρο υφασμάτινο / 

δερμάτινο εσωτερικό
• Πληροφόρηση τυφλού σημείου, 

συμπεριλαμβάνεται παρακολούθηση 
κυκλοφορίας Διασταυρώσεων 
(Blind Spot Information incl. 
Cross Traffic Monitor)

• Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
• Λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση
• Θερμαινόμενο τιμόνι
• Επιχρωμιωμένοι καθρέπτες θυρών 

με ενσωματωμένα φλας LED
• Μπροστινά φώτα ομίχλης LED
• Πίσω κάμερα στάθμευσης
• Ηλεκτρικά παράθυρα μέσω τηλεχειριστηρίου 

(λειτουργία με κλειδί)
• Honda CONNECT με Garmin Navigation, 

οθόνη αφής 9", AM/FM/DAB ψηφιακό 
ραδιόφωνο, Apple CarPlay*, Android Auto™ 
και 2 θύρες USB πίσω

• Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass)

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

Executive

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση, ανατρέξτε στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ
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• Αδιάβροχη υφασμάτινη επένδυση
• Premium In-Car Entertainment σύστημα 

ήχου με 8 ηχεία. Περιλαμβάνει Subwoofer 
και μπροστινά Tweeters

• Ασημί καθρέπτες θυρών με ενσωματωμένα 
φλας LED

• Crosstar στυλ (προφυλακτήρες εμπρός 
και πίσω/διακοσμητικό μπροστινής γρίλιας/
μαύρο φτερό και πλευρικό διακοσμητικό)

• Ράγες οροφής

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

Crosstar Executive

Το μοντέλο που εμφανίζεται είναι το Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive σε Surf Blue.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα σε κάθε έκδοση, ανατρέξτε στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών.

PREMIUM AUDIO
ΜΕ 8 ΗΧΕΙΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
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Midnight Blue Beam Metallic

Premium Crystal Red Metallic

Platinum White Pearl

Crystal Black Pearl

Shining Gray Metallic

Taffeta White

Premium Sunlight White Pearl

Δημιουργήσαμε μια ευρεία σειρά από χρώματα
που ταιριάζουν απόλυτα με το κομψό νέο Jazz.
Συμπληρώνονται από μια επιλογή επενδύσεων υψηλής ποιότητας.

Χρώματα
Jazz
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Premium Crystal Red Metallic

Taffeta White

Crystal Black Pearl

Premium Sunlight White Pearl

Το νέο Jazz Crosstar διατίθεται με μία εντυπωσιακή σειρά χρωμάτων,
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 βρεθείτε.

Χρώματα
Jazz Crosstar

Surf Blue
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Μαύρο Ύφασμα Μαύρο Ύφασμα / Δέρμα Γκρι Ύφασμα / Δέρμα

Αδιάβροχο Ύφασμα

Μαύρο Ύφασμα
/ Δέρμα

Γκρι Ύφασμα
/ Δέρμα

Αδιάβροχο
Ύφασμα

Comfort

Elegance

Executive

Crosstar Executive

Μαύρο
Ύφασμα

Εσωτερική
Επένδυση

49
Το

 Ν
έο

 H
o

n
d

a
 Ja

zz
48



Γνήσια
Αξεσουάρ
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Κάντε το νέο σας Jazz ξεχωριστό και ακόμη πιο κομψό, και ενισχύστε τη δυναμική,
ζωηρή του εμφάνιση προσθέτοντας χρώμα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Διακοσμητικό μπροστινής γρίλιας, καλύμματα καθρεπτών, πλευρικά διακοσμητικά
με ένθετα Tuscan Orange, διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα και πατάκια δαπέδου Elegance.
Το Functional Fun pack είναι διαθέσιμο και σε Piano White.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι προαιρετικοί τροχοί αλουμινίου 16" JA1601.

Ενισχύστε το Crosstar σας, προσθέτοντας χαμηλά διακοσμητικά SUV εμφάνισης, τα οποία αντανακλούν τη ζωηρή
και δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Το πακέτο περιλαμβάνει: ασημί χαμηλά διακοσμητικά μπροστά και πίσω.

Κάντε το νέο σας Jazz ξεχωριστό και ακόμη πιο κομψό, και ενισχύστε τη δυναμική, ζωηρή του εμφάνιση
προσθέτοντας αξεσουάρ σε πολυτελές ασημί χρώμα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του.
Το πακέτο περιλαμβάνει: Διακοσμητικό μπροστινής γρίλιας, γυαλιστερά μαύρα πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος
με ματ ασημί ένθετα, διακοσμητικό πίσω προφυλακτήρα και πατάκια δαπέδου Elegance. 

Τα ασημί καλύμματα των καθρεπτών δεν περιλαμβάνονται στο Functional Finesse Pack, αλλά είναι διαθέσιμα στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι προαιρετικοί τροχοί αλουμινίου 16" JA1601.

Functional Fun Pack - Πορτοκαλί

Robust Pack

Functional Finesse Pack

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.

Πακέτα
Γνήσιων Αξεσουάρ
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Για τις εκδόσεις Elegance το πακέτο περιλαμβάνει: μαύρο σπόιλερ οροφής και μαύρους καθρέπτες,
καθώς και μαύρους τροχούς 15'' από κράμα αλουμινίου για ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Το πακέτο Style για τις εκδόσεις Executive περιλαμβάνει: μαύρο σπόιλερ οροφής, μαύρα πλευρικά προστατευτικά θυρών,
και μαύρους καθρέπτες, καθώς και δίχρωμους τροχούς 16'' από κράμα αλουμινίου για ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Στη φωτογραφία εμφανίζονται οι προαιρετικοί τροχοί αλουμινίου 16" JA1601 και το σπόιλερ της πόρτας του χώρου αποσκευών.

Τα πακέτα αξεσουάρ Style σχεδιάστηκαν για να κάνετε
αισθητή την παρουσία σας στους δρόμους της πόλης. 

Τα νέα πακέτα αξεσουάρ
που δημιουργήσαμε
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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.

1. Μπροστινός λευκός φωτισμός στον χώρο των ποδιών
 Ο μπροστινός χώρος των ποδιών φωτίζεται με το ξεκλείδωμα ή 

το άνοιγμα των θυρών και προσφέρει μια απαλή, ξεχωριστή λάμψη 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

2. Εσωτερικός φωτισμός θυρών
 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.

3. Φωτισμός κεντρικής κονσόλας
 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.

4. Φωτιζόμενα διακοσμητικά εισόδου πόρτας 
 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.

1

2

3

4

Illumination 

Pack
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1. 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.

2. Μπάρες Οροφής
 Ενισχύστε τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών 

του αυτοκινήτου σας με τις ασφαλείς μπάρες οροφής. 
Περιλαμβάνουν 4 κλειδαριές και έχουν μέγιστη 
δυνατότητα φόρτωσης 30 κιλών ή ενός ποδηλάτου.

3. Cross Bars & Σχάρα Ποδηλάτου*
 Τα cross bars διαθέτουν κλειδαριά και μπορούν 

να μεταφέρουν 45 κιλά ή δύο ποδήλατα. Η σχάρα 
ποδηλάτου έχει αντικλεπτική κλειδαριά και 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: ένα ποδήλατο με βάρος 
έως 20 κιλά.

4. Σύστημα Μεταφοράς 
Εξοπλισμού 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.

Μεταφορά 1

3

2

4

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.

Cargo
Pack
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3

2

4

6

5

1

1. Σπόιλερ Πόρτας Χώρου Αποσκευών
 Εάν θέλετε ακόμη πιο κομψή εμφάνιση, αυτό το γνήσιο σπόιλερ 

Honda είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Το γνήσιο σπόιλερ 
της Honda έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει με κάθε μοντέλο 
αυτοκινήτου. Αυτό το κομψό αξεσουάρ ενσωματώνεται πλήρως 
στο αυτοκίνητο και διατίθεται σε όλα τα χρώματα.

2. Κάλυμμα Παρμπρίζ
 Αυτό το κάλυμμα παρμπρίζ είναι μια ασπίδα ενάντια στα καιρικά 

φαινόμενα. Προστατεύει τους καθρέπτες και τα μπροστινά πλαϊνά 
παράθυρα από την κακοκαιρία, όταν το αυτοκίνητό σας είναι 
παρκαρισμένο σε εξωτερικό χώρο. Διαθέτει λογότυπο Jazz.

3. Κάμερα Υποβοήθησης της Στάθμευσης
 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 κιτ περιλαμβάνει: μια κάμερα και εξάρτημα τοποθέτησης.

4. Τροχοί 16" JA1601 από Κράμα Αλουμινίου
 Η σχεδίαση των τροχών 16" JA1601 διαθέτει επιφάνεια Α 

που έχει κοπεί με διαμάντι, και έχει γυαλιστερό διάφανο βερνίκι, 
καθώς και παράθυρα Gunpowder Black.

5. Τροχοί 15" JA1505 από Κράμα Αλουμινίου
 Η σχεδίαση των τροχών 15" JA1505 διαθέτει επιφάνεια Α 

που έχει κοπεί με διαμάντι, και έχει γυαλιστερό διάφανο βερνίκι, 
καθώς και παράθυρα Gunpowder Black.

6. Λαστιχένια Πατάκια Μπροστά & Πίσω τύπου “Σκαφάκι”
 Τα λαστιχένια πατάκια μπροστά και πίσω διαθέτουν υπερυψωμένα 

άκρα για την προστασία του δαπέδου μπροστά και πίσω. 
Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό που καθαρίζεται 
εύκολα και διαθέτουν λογότυπο Jazz.

Περισσότερα
Αξεσουάρ

* Αυτό το αξεσουάρ είναι διαθέσιμο μόνο για τις εκδόσεις Comfort και Elegance. 
Διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Executive και Crosstar.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

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

Κυβισμός (κ.εκ.) 1498 1498 1498 1498

Valve Train
DOHC 4VALVE 
IN_VTEC EVTC 
(CHAIN DRIVE)

DOHC 4VALVE 
IN_VTEC EVTC 
(CHAIN DRIVE)

DOHC 4VALVE 
IN_VTEC EVTC 
(CHAIN DRIVE)

DOHC 4VALVE 
IN_VTEC EVTC 
(CHAIN DRIVE)

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

Συνδυασμένη CO2 (g/km) 102 102 104 109

Εύρος CO2 (g/km) 79-132 79-132 83-134 87-141

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 (λίτρα, μέθοδος VDA)

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

ΒΑΡΟΣ

Απόβαρο (κιλά) 1228-1246 1228-1246 1228-1246 1253-1255

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (κιλά) 1710 1710 1710 1710

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος στους άξονες - Εμπρός/Πίσω (κιλά) 946/784 946/784 946/784 946/784

Μέγιστη φόρτωση οροφής (κιλά)** 35 35 35 50

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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

♦ Στάνταρ           -   Δεν είναι διαθέσιμο

† Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου που προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών βάσει νομοθεσίας της ΕΕ, παρέχονται για σκοπούς σύγκρισης και ενδέχεται 
να μην αντικατοπτρίζουν την οδηγική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες. Το Honda Jazz έχει δοκιμαστεί βάσει του νέου κύκλου δοκιμών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, του WLTP 
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής. Οι μετρήσεις WLTP αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική 
απόδοση του οχήματος όταν οδηγείται στον δρόμο. Κατά τη φάση μετάβασης μεταξύ του NEDC (New European Driving Cycle), προηγούμενου κύκλου δοκιμών, και του WLTP, 
οι τιμές NEDC για τα CO2 και την κατανάλωση καυσίμου θα παραμείνουν διαθέσιμες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1153 της Επιτροπής.

** Μέγιστη φόρτωση οροφής: Με χρήση γνήσιων αξεσουάρ Honda. Η σχάρα οροφής δεν είναι standard. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

Αερόσακος οδηγού ♦ ♦ ♦ ♦
Αερόσακος συνοδηγού SRS (με διακόπτη απενεργοποίησης) ♦ ♦ ♦ ♦
Πλευρικοί αερόσακοι (Εμπρός) ♦ ♦ ♦ ♦
Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας (Εμπρός και Πίσω) ♦ ♦ ♦ ♦
Κεντρικός αερόσακος εμπρός ♦ ♦ ♦ ♦
Αερόσακος γόνατου οδηγού ♦ ♦ ♦ ♦
Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών 
- Anti-Lock Braking System (ABS) ♦ ♦ ♦ ♦

Υποβοήθηση Πέδησης - Brake Assist ♦ ♦ ♦ ♦
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας - Vehicle Stability Assist ♦ ♦ ♦ ♦
Μπροστινές Ζώνες Ασφαλείας με Emergency Locking Retractor ♦ ♦ ♦ ♦
Βάσεις πρόσδεσης ISO Fix για παιδικό κάθισμα 
(στα δύο ακριανά πίσω καθίσματα) ♦ ♦ ♦ ♦

Σινιάλο Έκτακτης Ακινητοποίησης - Emergency Stop Signal ♦ ♦ ♦ ♦
Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών 
- Deflation Warning System ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Μετριασμού Σύγκρουσης 
- Collision Mitigation Braking System ♦ ♦ ♦ ♦

Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης 
- Forward Collision Warning ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας 
- Lane Keep Assist System ♦ ♦ ♦ ♦

Ειδοποίηση Απόκλισης από τη Λωρίδα 
- Lane Departure Warning ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Αποφυγής Παρέκκλισης Λωρίδας 
- Road Departure Mitigation ♦ ♦ ♦ ♦

Ρυθμιζόμενος Περιοριστής Ταχύτητας 
- Adjustable Speed limiter ♦ ♦ ♦ ♦

Έξυπνος Περιοριστής Ταχύτητας - Intelligent Speed limiter ♦ ♦ ♦ ♦
Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας 
- Traffic Sign Recognition System ♦ ♦ ♦ ♦

Σύστημα Ακολούθησης Χαμηλής Ταχύτητας 
- Low Speed Following ♦ ♦ ♦ ♦

Πληροφόρηση Τυφλού Σημείου συμπεριλαμβάνεται 
Παρακολούθηση Κυκλοφορίας Διασταυρώσεων 
- Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor

- - ♦ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύστημα Immobilizer ♦ ♦ ♦ ♦
Συναγερμός ασφαλείας (Security Alarm System) - ♦ ♦ ♦
Κεντρικο κλείδωμα μέσω τηλεχειριστηρίου με 2 κλειδιά ♦ ♦ ♦ ♦
Smart Entry & Start (Σύστημα Έξυπνης Εισόδου & Εκκίνησης) - - ♦ ♦
Εταζέρα ♦ ♦ ♦ ♦
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 - - ♦ ♦
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

♦ Στάνταρ           -   Δεν είναι διαθέσιμο

* Η λειτουργία αυτόματου παραθύρου είναι διαθέσιμη μόνο στην πλευρά του οδηγού.

† Οι χρωματικές επιλογές διχρωμίας με μαύρη οροφή είναι διαθέσιμες μόνο στις εκδόσεις Executive και Crosstar Executive. Για την έναρξη διαθεσιμότητας διχρωμίας με μαύρη οροφή 
στην έκδοση Executive, επικοινωνήστε με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

Δ 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.

 Ο εξοπλισμός, τα χρώματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες και η διαθεσιμότητα μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 
Οι εκδόσεις, τα επίπεδα εξοπλισμού και τα χρώματα που σας παρουσιάζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Οι προϊοντικές και άλλες πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό 
το φυλλάδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για τις παραπάνω πληροφορίες, τη διαθέσιμη γκάμα και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε να επικοινωνείτε 
πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

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

Ηλεκτρικό Χειρόφρενο (Electric Parking Brake) ♦ ♦ ♦ ♦
Διακοπή λειτουργίας κινητήρα στο ρελαντί (Idle Stop) ♦ ♦ ♦ ♦
Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών (Multi information Display) ♦ ♦ ♦ ♦
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ

Adaptive Cruise Control ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματος Κλιματισμός ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματοι Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής ♦ ♦ ♦ ♦
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 & θερμαινόμενοι καθρέπτες θυρών ♦ ♦ ♦ ♦
Ηλεκτρικά ανακλινόμενοι καθρέπτες θυρών - ♦ ♦ ♦
Ανακλινόμενοι καθρέπτες θυρών μέσω τηλεχειριστηρίου 
(λειτουργία με κλειδί)

- - ♦ ♦

Σκιάδιο οδηγού / συνοδηγού με καθρέπτη ♦ ♦ ♦ ♦
Βοηθητική πρίζα (μπροστά) ♦ ♦ ♦ ♦
Μηχανική Ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του Οδηγού ♦ ♦ ♦ ♦
Υποβραχιόνιο καθισματος Οδηγού και Συνοδηγού ♦ ♦ ♦ ♦
Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Συνοδηγού ♦ ♦ ♦ ♦
Θήκη πίσω από το Κάθισμα του Οδηγού - ♦ ♦ ♦
Θερμαινόμενα Καθίσματα (μπροστά) ♦ ♦ ♦ ♦
Θερμαινόμενο τιμόνι - - ♦ -

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Σποτ Ανάγνωσης (Εμπρός) ♦ ♦ ♦ ♦
Πλαφονιέρα ♦ ♦ ♦ ♦
Φωτισμός χώρου αποσκευών ♦ ♦ ♦ ♦
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5" Monitor Audio (AM/FM/DAB) ♦ - - -

Honda CONNECT (οθόνη αφής 9", AM/FM/DAB, 
Apple CarPlay / Android Auto™) Δ - ♦ - -

Honda CONNECT με Garmin Navigation (οθόνη αφής 9", 
AM/FM/DAB, Apple CarPlay / Android Auto™) Δ - - ♦ ♦

x1 θύρα USB εμπρός ♦ - - -

x2 θύρες USB εμπρός - ♦ ♦ ♦
x2 θύρες USB πίσω - - ♦ ♦
4 ηχεία ♦ ♦ ♦ ♦
Premium Audio - 8 ηχεία / 
μπροστά Tweeter κεντρικό ηχείο subwoofer

- - - ♦

Χειριστήρια Ηχοσυστήματος στο Τιμόνι ♦ ♦ ♦ ♦
Bluetooth™ Hands Free Telephone (HFT) ♦ ♦ ♦ ♦
Wireless Apple CarPlay - ♦ ♦ ♦

H Honda στην Ελλάδα προσφέρει για τα μοντέλα e:Technology χωρίς καμία επιβάρυνση:

• 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) για το Υβριδικό σύστημα 
(Hybrid / i-MMD) και συγκεκριμένα για τα εξής μέρη: Γεννήτρια (Generator) / Καλώδια υψηλής τάσης 
(High voltage cables) / Μετατροπέας ισχύος (Power invertor) / Μπαταρία (Battery) / Μονάδα ελέγχου μπαταρίας 
(Battery control) / Μοτέρ και σύστημα ελέγχου (Motor and controller) / Μετατροπέα DC-DC (DC-DC Convertor)

• 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο) και επέκταση 2 επιπλέον 
ετών μέσω του δικτύου των επίσημων εμπόρων/συνεργατών.

• 5 χρόνια εγγύηση συστήματος εξάτμισης
• 12 χρόνια εγγύηση διάβρωσης δομικών μερών
• 3 χρόνια εγγύηση χρώματος
• 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια με το πρόγραμμα Honda Assist

Η Honda στην Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με το επίσημο δίκτυο επιβατικών Honda.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

Κεραία Shark Fin ♦ ♦ ♦ ♦
Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ♦ ♦ ♦ ♦
Καθρέπτες θυρών στο χρώμα του αμαξώματος ♦ ♦ - -

Καθρέπτες θυρών με επιχρωμίωση - - ♦ -

Μαύροι καθρέπτες θυρών - - - -

Ασημί καθρέπτες θυρών - - - ♦
Crosstar στυλ (εμπρός και πίσω προφυλακτήρας/
διακοσμητικό μπροστινών φώτων ομίχλης/μαύρο φτερό 
και διακοσμητικό πλαϊνών μαρσπιέ-side sill garnish)

- - - ♦

Ράγες οροφής (Roof rails) - - - ♦
Σπόιλερ πόρτας χώρου αποσκευών - - - -

Τζάμι υψηλής σκίασης (Privacy Glass) - - ♦ ♦
Έμβλημα e:HEV ♦ ♦ ♦ ♦
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Προβολείς LED ♦ ♦ ♦ ♦
Σύστημα υποστήριξης προβολέων - High Beam Support System ♦ ♦ ♦ ♦
Αυτόματα φώτα με ανίχνευση σούρουπου ♦ ♦ ♦ ♦
Μπροστινά φώτα ομίχλης LED - - ♦ ♦
Φώτα ημέρας LED ♦ ♦ ♦ ♦
ΤΡΟΧΟΙ

15" ατσάλινοι τροχοί ♦ - - -

15" τροχοί από κράμα αλουμινίου - ♦ - -

16" τροχοί από κράμα αλουμινίου - - ♦ ♦
Ελαστικά 185/60 R15 88H ♦ ♦ - -

Ελαστικά 185/55 R16 87H - - ♦ -

Ελαστικά 185/60 R16 86H - - - ♦
Kit επισκευής ελαστικών ♦ ♦ ♦ ♦
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• Δεν υπάρχει λόγος σύνδεσης σε πρίζα
 Όλα τα υβριδικά οχήματα Honda αυτό-φορτίζονται,
 παράγοντας ενέργεια ενώ οδηγείτε. Άρα, δεν υπάρχει κανένας 

λόγος για σύνδεση σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

• Πλήρης υβριδική ισχύς
 Όλα τα υβριδικά οχήματα Honda είναι πλήρως υβριδικά. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργούν εξ ολοκλήρου με 
ηλεκτρική ενέργεια από την μπαταρία τους και σχεδόν αθόρυβα. 
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία e:HEV υπάρχει πολύ μεγάλη 
διαφορά σε σύγκριση με τα ήπια υβριδικά οχήματα. 

• Λιγότερο καύσιμο, περισσότερη διασκέδαση
 Η προηγμένη υβριδική τεχνολογία και οι αποτελεσματικοί 

κινητήρες βενζίνης της Honda, δημιούργησαν ένα οικονομικό 
αυτοκίνητο, το οποίο είναι κομψό και διασκεδαστικό 
στην οδήγηση.

• Προκαλεί τις αισθήσεις
 Αποδοτικό, ομαλό και αποτελεσματικό, το εξαιρετικά 

προηγμένο υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης e:HEV 
παρέχει μια εκπληκτική εμπειρία οδήγησης που 
θα απολαμβάνετε με όλες σας τις αισθήσεις.

Η υβριδική μας
γκάμα e:HEV
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Τα μοντέλα που εμφανίζονται είναι το Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive
σε Surf Blue και το 1.5 i-MMD Executive σε Platinum White Pearl.
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Σκοπός αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να σας παρουσιάσει το Honda Jazz eHEV. 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.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3483300, FAX: 210 3483310
www.honda.gr

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


