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DINAMIKUS 
FORMATERV

Modern világunkban őrült tempóban zajlanak  
az események, nem árt tehát, ha gyorsan és magabiztosan 

reagál, bármit is hoz az élet.

A Honda Jazz Dynamic tökéletes alkalmazkodik  
a változásokhoz. Erős és hatékony 1.5 i-VTEC motorja 

szélsebesen repíti előre, karosszériáját pedig olyan szemet 
gyönyörködtető részletek teszik napra késszé, mint az új,  
LED-es fényszórópár vagy a sportos első-hátsó lökhárító.

A prospektus képein egy White Orchid Pearl színben tündöklő Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic látható.



DINAMIKUS 
TELJESÍTMÉNY
Minden szempontból finomítottunk rajta, így az új  

Honda Jazz Dynamic még többet nyújt a tulajdonosoknak. 
Kategóriaelső helykínálattal és kimagasló használati 

értékkel büszkélkedő utasterét egyedi, sportos külsőbe 
csomagoltuk, és új, 130 lóerős 1.5 i-VTEC motorral szereltük 

fel, ami alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett nyújt 
lenyűgöző teljesítményt.

Az erőátvitelt illetően szintén elismerést érdemel  
a Jazz Dynamic, hiszen a precíz, hatfokozatú kéziváltó 

mellett hétfokozatú, kormányról is kapcsolható  
CVT-vel is megrendelhető. Utóbbi működését intelligens 

vezérlőelektronika szabályozza, így kifinomultan  
és villámgyorsan kapcsol, igazodik a pilóta vezetési 

stílusához és városban éppúgy megkönnyíti a közlekedést, 
mint országúton vagy autópályán.



DINAMIKUS 
HELYKIHASZNÁLÁS

Szórakoztató és közvetlen, de az új Honda Jazz Dynamicot nem csak 
a magával ragadó vezetési élmény teszi vonzóvá. Tágas, ötletes 

tárolórekeszek tucatjával praktikusabbá tett utastere és hatalmas 
csomagtartója valódi könnyebbséget jelent a hétköznapokban. Utóbbi 

befogadóképessége már alapesetben is elismerésre méltó, hiszen 
354 liternyi csomagot képes elnyelni, ha pedig a ledönti a hátsó 

üléseket, akár 1314 liternyi holmit is bepakolhat.

A modell használatát az egyedülálló Mágikus Ülésrendszer könnyíti 
meg. Segítségével másodpercek alatt az aktuális feladathoz 

igazíthatja a beltér kialakítását, legyen szó öt ember utaztatásáról 
vagy egy TV, esetleg kerékpár szállításáról.



DINAMIKUS  
FEDÉLZETI  

RENDSZEREK
Az új Honda Jazz Dynamic volánjánál már az első pillanatban 

otthon érezheti magát. Minden gomb és kapcsoló ott található, 
ahol ösztönösen keresné, a Honda CONNECT* névre keresztelt 

szórakoztatóelektronikai és információs rendszer pedig  
a legmagasabb technikai színvonalat képviseli.

A bőrborítású, multifunkciós kormánykerék az ergonómiát  
és a minőségérzetet illetően egyaránt elsőrangú, akárcsak  

az egyedülálló, fekete-narancs színű, sportos kárpitozás, ami 
stílusossá, egyszersmind kényelmessé varázsolja a belteret.  

A könnyű kezelhetőséget szolgálja a légkondicionáló egyszerű 
kezelőfelülete és a letisztult, logikus elrendezésű műszeregység is, 

Önnek nincs más dolga, csak élvezni a vezetést.

*Figyelem, a Honda CONNECT alkalmazásainak futtatása adatforgalmi vagy roamingdíjat vonhat maga után!  
A GARMIN navigációs rendszer extraként, digitális rádióval együtt rendelhető.



DINAMIKUS  
VÉDELEM

Mi árulhatna el többet az új Honda Jazz nyújtotta menetbiztonságról, mint hogy  
a töréstesztekre szakosodott Euro NCAP a kategória legbiztonságosabb modelljének 

választotta? Hogy miért? Mert a Honda legmodernebb menetbiztonsági eszközei óvják  
a bent ülőket, közöttük olyan innovatív kiegészítőkkel, mint a Közúti Jelzőtábla 

Felismerő Rendszer vagy a Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer.



Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 
www.honda.hu
Kérem, ne dobjon a kukába! Adjon tovább barátainak, vagy hasznosítson újra!

A Honda fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítéssel vagy anélkül, módosítsa a termék műszaki jellemzőit, beleértve a színválasztékot is. A gyártó és a forgalmazó 
mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen brosúrában szereplő adatok megfeleljenek a valóságnak, azonban e kiadvány semmilyen körülmények között nem tekinthető 
ajánlattételnek a Honda részéről. Minden értékesítés és adásvétel az érintett márkakereskedő felelőssége és feladata, amit a Honda szabványos értékesítési és garanciális feltételei 
szerint és értelmében végeznek el. A kiadvány előkészítése és nyomtatása, illetve a modell értékesítésének megkezdése között akár több hónap is eltelhet, ezért előfordulhat, hogy 
a nyomtatvány nem tükrözi a műszaki adatokban bekövetkezett legfrissebb változásokat, vagy egyes, ritkán előforduló esetekben adott szolgáltatások vagy funkciók elérhetőségét.

A Honda arra kéri ügyfeleit, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatos, konkrét kérdéseikkel minden esetben a gépjárművet szállító márkakereskedőhöz forduljanak, különösen 
akkor, ha modellválasztásukat egy adott funkció vagy szolgáltatás meglétére alapozták.
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