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Benzínová verze

*Upozornění: verze s benzínovým motorem obsahuje příslušenství a ne všechny zobrazené prvky jsou součástí standardní výbavy.

Vyobrazené modely: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic se 16" koly z lehkých slitin Cronos (příslušenství), zadními parkovacími senzory a sadou lišt karoserie City Pack (příslušenství); 1.3 IMA Exclusive v zelené metalíze Fresh Lime Metallic se standardními 16" koly z lehkých slitin



Hybrid

Design 
exteriéru 

Design 
exteriéru 

Design 
interiéru

Magická 
sedadla

Jazz vždy na špičce
Honda Jazz prošla řadou vylepšení a nyní vám nabízí 
potřebnou flexibilitu bez ohledu na to, kam vás vaše cesta 
zavede. K dispozici je navíc také jako verze Hybrid, která 
se vyznačuje čistším a ekonomičtějším provozem. Rádi vás 
dovezeme kamkoliv. Záleží pouze na vás, jak dlouhá vaše 
cesta bude.
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Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic se 16" koly z lehkých slitin



Připraven na cokoliv
Ve společnosti Honda věříme v technická řešení, která lidem přinesou 
v každodenním životě užitek. V případě Hondy Jazz to znamená špičkovou 
variabilitu. Světlo a prostor společně se sílou a atraktivními tvary vytvářejí 
automobil, který je uvnitř velký, ale zvenku malý.

 

Nízko položené těžiště je zárukou dobré ovladatelnosti a stability 
v zatáčkách, zatímco nadprůměrná šířka umožnila vytvoření prostorného 
interiéru, ze kterého si můžete vychutnat výhled na svět kolem vás.

Design exteriéru – benzínová verzeObsah  
/ úvod

Design 
exteriéru 

Design 
interiéru

Magická 
sedadla
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Design 
interiéru

Magická 
sedadla

Prostornost

Design 
exteriéru

Styl a funkce 
v dokonalém celku
Vylepšený vzhled může zároveň znamenat lepší kvalitu a funkci. Upravili 
jsme tvar nárazníku a přidali nové pneumatiky s nízkým valivým odporem. 
Výsledkem těchto úprav je zlepšení aerodynamiky a snížení spotřeby paliva. 

Mřížka chladiče má nyní matnou černou barvu, zatímco zadní skupinové 
svítilny s červenou čočkou zdůrazňují zakřivení karoserie a zajišťují co 
nejlepší viditelnost vašeho vozu za každých podmínek.

Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic se 16" koly z lehkých slitin 

Design exteriéru – benzínová verze
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Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance vybavený satelitní navigací s integrovanou SSD



Prostornost

Detail 
interiéru

Design 
exteriéru 

Smysl pro styl, důraz na prostor
Chromové detaily a barevné podsvícení prvků audiosystému, ukazatelů a tlačítek vytváří 
jednotný, pečlivě promyšlený interiér. Díky tomu, že máte vše potřebné na dosah, se můžete 
lépe soustředit na řízení. A když řídíte Hondu Jazz, je toho k vidění mnohem více. Speciální 
konstrukce čelního skla zlepšuje výhled do všech stran, zatímco tenké sloupky dělají interiér 
světlým a vzdušným. Panoramatické skleněné střešní okno, které je k dispozici u nejvyšších 
výbav, vám po stisku jediného tlačítka poskytne výhled na oblohu.

Upozornění: Vyobrazená verze obsahuje příslušenství a ne všechny zobrazené prvky jsou 
součástí standardní výbavy 

*  Panoramatické střešní okno je k dispozici pouze pro nejvyšší výbavy. Více podrobností naleznete v části věnované 
jednotlivým úrovním výbavy

Magická 
sedadla

Prostředí pro řidiče – benzínová verze
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Prostornost

Detaily 
interiéru

Výkon

Design 
interiéru

Magická sedadla
Unikátní flexibilita modelu Jazz se odráží především v interiéru, jehož uspořádání lze 
stiskem tlačítka nebo zatažením za páku změnit k nepoznání. Zadní sedadla lze zvednout, 
sklopit a zajistit jedním snadným pohybem. Díky jejich dělení v poměru 60 : 40 lze vytvořit 
mnoho dokonalých konfigurací, které se přizpůsobí vašim měnícím se požadavkům.

Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic s textilním čalouněním sedadel

Magická sedadla – benzínová verze



Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic s textilním čalouněním sedadel 10



Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic s textilním čalouněním interiéru



Detaily 
interiéru

Výkon

Hybrid 
funkce

Magická 
sedadla

Dopřejte si více prostoru
Díky své inteligentní konstrukci se Honda Jazz vyznačuje flexibilním zavazadlovým prostorem, 
který lze snadno rozšířit sklopením zadních sedadel. To umožňuje snadné nakládání 
a přizpůsobení interiéru vozu dlouhým či jinak neskladným předmětům.

Dostatek prostoru a dvouúrovňové uspořádání vám dává možnost oddělit křehké a těžké 
předměty, takže je všechny můžete převézt z místa na místo v komfortu.

Zavazadlový prostor – benzínová verze
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Výkon

Hybrid 
funkce

Hybrid 
funkce

Prostornost

Cit pro detail
Každý aspekt a každý detail byly navrženy tak, aby spolehlivě sloužily svému účelu  
a zároveň byly potěšením pro oči.

Na fotografii je zobrazeno tlačítko ovládání tempomatu

Detaily interiéru – benzínová verze



Více podrobností o tom, pro které modely jsou tyto a další prvky výbavy dostupné, naleznete ve specifikacích jednotlivých výbav na stranách 37–40. 14

01  Automatická klimatizace
02  Skleněné panoramatické střešní okno
03  Stereo CD přehrávač, rozhlasový přijímač s funkcí RDS a MP3 přehrávač

04  Schránka před spolujezdcem
05  Držák lahví vpředu
06   Ovládání audiosystému na volantu a páčky pro ovládání 

převodovky CVT 

01    02     03    

04  

05   
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Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance v modré metalíze Azure Blue Metallic se 16" koly z lehkých slitin



Hybrid 
funkce

Hybrid 
funkce

Hybrid 
funkce

Detaily 
interiéru

Výkon pro každý den
Díky nejmodernějším motorům i-VTEC se zdvihovými objemy 1,2 nebo 1,4 litru nová Honda 
Jazz slibuje vynikající dynamiku a skvěle kombinuje nízkou spotřebu paliva a nízké emise 
s potěšením z jízdy.

Díky možnosti výběru mezi konvenční pětistupňovou manuální převodovkou a automatickou 
převodovkou s plynule měnitelným převodem (CVT) si můžete vybrat takové provedení, které 
bude nejlépe vyhovovat vašemu stylu jízdy. 

Moderní technologie automatické převodovky CVT se přizpůsobuje vašemu stylu jízdy 
a zajišťuje plynulé řazení převodových stupňů tak, aby při každé rychlosti motor pracoval 
v optimálních otáčkách, což je zárukou hladké a komfortní jízdy.

Výkon – benzínová verze
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Hybrid 
design 

exteriéru

Hybrid 
funkce

Hybrid: 
úsporná 

jízda

Výkon

Malá změna, která znamená 
velký rozdíl
Díky své špičkové flexibilitě, inteligentně navrženému interiéru a skvělým jízdním 
vlastnostem nový Jazz Hybrid nabízí všechny silné stránky svého benzínového 
sourozence, ke kterým však přidává výhody v podobě hybridní technologie. Oba 
modely jsou prakticky shodné. Jediný rozdíl tak v podstatě spočívá ve zčásti 
elektrickém a zčásti benzínovém hybridním hnacím ústrojí, které se vyznačuje 
mimořádně nízkou spotřebou paliva. Všechny skvělé vlastnosti a funkce modelu 
Jazz zůstaly zachovány.

Vyobrazený model: 1.3 IMA Exclusive v zelené metalíze Fresh Lime Metallic s 15" koly z lehkých slitin

Design exteriéru – Hybrid 
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Vyobrazený model: 1.3 IMA Exclusive v zelené metalíze Fresh Lime Metallic s 15" koly z lehkých slitin



Hybrid 
funkce

Hybrid: 
úsporná 

jízda

Bezpečnost

Hybrid 
funkce

Vylepšení uvnitř i venku
Vnější vzhled modelu Jazz byl vylepšen několika designovými prvky, které jsou unikátní 
pro hybridní model. Přední světlomety a zadní skupinové svítilny s čirými kryty se 
vyznačují modrými prvky, které vozu dodávají charakteristický a čistý vzhled. Dotek 
exkluzivity přináší nová svěží limetková metalická barva, která je k dispozici výhradně pro 
hybridní verzi. 

Design exteriéru – Hybrid
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Hybrid: 
úsporná 

jízda

Bezpečnost

Volitelná 
výbava

Hybrid 
design 

exteriéru

Jazz Hybrid využívá hybridní systém Integrated Motor Assist (IMA), který je tvořen 
kombinací moderního elektromotoru a běžného benzínového motoru. V ryze 
elektrickém režimu (EV) může být Jazz Hybrid za určitých podmínek poháněn 
pouze elektřinou. Výsledkem je nižší spotřeba paliva a vytříbený způsob jízdy.

Nezáleží tedy na tom, zda právě zrychlujete, jedete ustálenou rychlostí, nebo 
brzdíte. Elektromotor společně s baterií vám kdykoli poslouží jako živý a efektivní 
zdroj energie.

Model Jazz Hybrid je navíc standardně vybaven automatickou převodovkou 
s plynule měnitelným převodem (CVT), která přispívá k optimalizaci spotřeby paliva 
a dbá na to, aby byl vždy zvolen nejvhodnější převodový stupeň. Díky tomu váš Jazz 
spotřebovává méně paliva, vypouští méně emisí a především šetří vaše peníze.

I na dlouhé cestě vystačíte  
s málem

Hybrid – funkce
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Bezpečnost

Volitelná 
výbava

Úrovně 
výbavy

Hybrid 
funkce

Maximální úspora při každé jízdě

Hybrid – úsporná jízda

Jazz Hybrid je vybaven asistenčním systémem, který řidiči pomáhá jezdit ekologicky (Eco Assist). Systém mění barvu podsvícení ukazatele rychlosti od modré 
po zelenou v závislosti na stylu vaší jízdy, přičemž zelená znamená nejúspornější styl jízdy.

Emblém „květiny“ vám poskytuje informaci o spotřebě paliva při jízdě. Při úsporné jízdě květina roste a největší síly dosáhne tehdy, jestliže se vám podaří snížit 
emise na minimum.

Hybridní ústrojí představuje vytříbený zdroj hnací síly; asistenční systém Eco Assist vám dává možnost využít jeho schopností na maximum a dosáhnout při 
každé jízdě ještě větších úspor.
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42 % konstrukce karoserie z vysokopevnostní 
oceli rozptyluje energii nárazu směrem 

od prostoru pro cestující.

Technologie nárazové kompatibility (ACE) 

Volitelná 
výbava

Úrovně 
výbavy

Úrovně 
výbavy

Hybrid: 
úsporná 

jízda

Zkonstruován pro vaši 
bezpečnost
Při konstrukci modelu Jazz byla maximální pozornost věnována bezpečnosti osob 
uvnitř i vně vozidla. Ochrana cestujících a chodců byla klíčovým hlediskem při návrhu 
konstrukce karoserie, technologických systémů a prvků interiéru.

Honda Jazz patří mezi nejbezpečnější automobily v Evropě, když v nezávislých 
nárazových testech Euro NCAP dosáhla maximálního počtu pěti hvězdiček.

Kromě zde uvedených bezpečnostních prvků je Honda Jazz vybavena brzdami 
s protiblokovacím systémem ABS, elektronickým rozdělováním brzdné síly EBD, který 
ve spolupráci s ABS pomáhá při zachování směrové stability, či brzdovým asistentem 
(BA), jenž v případě nouze maximalizuje využití výkonu brzd.

Aktivní opěrky hlavy spolu s tříbodovými pásy 
vybavenými omezovači tahu pomáhají zajistit 

bezpečnost cestujících v případě nárazu.

Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech

Bezpečnost



Dvoufázové čelní airbagy, boční airbagy a okenní airbagy 
chrání cestující v celé kabině. Inteligentní systém airbagů 

vám nejen umožní vypnout airbag spolujezdce, ale upozorní 
vás, abyste ho nezapomněli znovu zapnout.

Airbagy

Čidla systému VSA při jízdě pomáhají 
sledovat přilnavost kol k vozovce. Systém 

vypočítává množství hnací nebo brzdné síly 
potřebné pro zajištění kontroly nad vozidlem.

Stabilizační systém (VSA)
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Úrovně 
výbavy

Úrovně 
výbavy

Úrovně 
výbavy

Bezpečnost

Automobil podle vašich 
představ
Přizpůsobte Hondu Jazz svému vkusu – vyberte si z nabídky originálního 
příslušenství: 

16palcová kola z lehkých slitin Přední loketní opěrka

Prahové lišty

Volitelná výbava
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Kryty vnějších zpětných zrcátek

Úplnou nabídku příslušenství naleznete na internetových stránkách www.honda-access.com

Kompaktní satelitní navigace

Navigační systém s paměťovou kartou SSD Tažné zařízení 

Sada City pack – přední, zadní a boční ochranné lišty



Vyobrazený model: 1.2 i-VTEC S

Autorádio RDS s CD a MP3 přehrávačem

Airbagy Kosmetické zrcátko u řidiče

Úrovně výbavy

S
1.2 i-VTEC
1.4 i-VTEC
Výbava modelu 1.2 i-VTEC S
ABS + EBD = rozdělovač brzdné síly + EBA = brzdový asistent
VSA = stabilizační systém
Elektrický posilovač řízení
Přední a zadní kotoučové brzdy
Čelní a  boční airbagy
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Předpínače bezpečnostních pásů vpředu
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech
Zadní bezpečnostní opěrky hlavy
Elektrický posilovač řízení
Stěrač zadního okna
Přední a zadní kotoučové brzdy
Třetí brzdové světlo
Dálkově ovládané centrální zamykání
Imobilizér 
Elektrické ovládání předních oken
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka
Výškově a podélně nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sklopné opěradlo zadního sedadla dělené v poměru 3 : 2
Flexibilní sedadla Magic Seat
Systém uchycení sedačky ISOFIX
Zrcátko na sluneční cloně řidiče 
Metalická a perleťová barva bez příplatku
Nárazníky v barvě vozu
Multiinformační display
Prachový a pylový mikrofilm
Autorádio s CD přehrávačem, RDS a MP3
Konektory vstupu AUX
2 zabudované reproduktory
Automatická regulace hlasitosti
Střešní anténa
15" ocelová kola
Náhradní kolo pro nouzové dojetí

Výbava 1.4 i-VTEC S nad rámec 1.2 i-VTEC S
Elektrické ovládání zadních oken
Ovládání audiosystému na volantu
USB konektor
Zadní reproduktory
Vnější kliky lakované v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
Elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka
Směrová světla ve zpětných zrcátkách
Čtecí lampičky vpředu
Kosmetické zrcátko na místě spolujezdce

Volitelná výbava
Převodovka CVT
Výbava navíc v případě volby převodovky CVT
Páčky pro manuální řazení pod volantem 
Asistent pro rozjezd v kopci
U převodovky CVT není instalován indikátor řazení pro 
ekonomickou jízdu



Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Trend

Čtecí lampičky vpředu

Lakovaná vnější zrcátka Centrální konzola

Trend
1.2 i-VTEC
1.4 i-VTEC

Výbava 1.2 i-VTEC Trend nad rámec  

1.2 i-VTEC S

Manuální klimatizaci

Vnější kliky lakované v barvě karosérie

Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě 
karosérie

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka

Kryt zavazadlového prostoru

Čtecí lampičky vpředu

Výbava 1.4 i-VTEC Trend nad rámec  

1.4 i-VTEC S

Manuální klimatizace

Kryt zavazadlového prostoru

Volitelná výbava

Převodovka CVT

Výbava navíc v případě volby převodovky CVT

Páčky pro manuální řazení pod volantem 

Asistent pro rozjezd v kopci

U převodovky CVT není instalován indikátor 
řazení pro ekonomickou jízdu
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Výbava 1.4 i-VTEC Comfort nad rámec 1.4 i-VTEC Trend

15palcová kola z lehkých slitin

Automatická klimatizace

Komfortní čalounění

Přední mlhové světlomety

Chromové a stříbrné prvky v interiéru

Kapsa na zadní straně sedadla řidiče

Volitelná výbava

Převodovka CVT

Výbava navíc v případě volby převodovky CVT

Páčky pro manuální řazení pod 
volantem 

Asistent pro rozjezd v kopci

U převodovky CVT není instalován indikátor řazení pro 
ekonomickou jízdu

2 Din panel pro instalaci navigace

Comfort
1.4 i-VTEC

Úrovně výbavy

Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Comfort

Elektrické ovládání oken

Kontrolka klimatizace



Výbava 1.4 i-VTEC Elegance nad rámec 1.4 i-VTEC Comfort

16palcová kola z lehkých slitin

Panoramatické skleněné střešní okno

Tempomat

Zatmavená okna

Kůží potažený volant

Stěrače s dešťovým senzorem

Výškové reproduktory

Chlazená přihrádka před spolujezdcem

Alarm

Volitelná výbava

Převodovka CVT

Výbava navíc v případě volby převodovky CVT

Páčky pro manuální řazení pod volantem 

Asistent pro rozjezd v kopci

U převodovky CVT není instalován indikátor řazení pro 
ekonomickou jízdu

2 Din panel pro instalaci navigace

Elegance
1.4 i-VTEC

*Seznam kompatibilních telefonů naleznete na www.hondahandsfree.com

Vyobrazený model: 1.4 i-VTEC Elegance

Panoramatické skleněné střešní okno

Tempomat
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1.3 IMA  
Comfort
ABS + EBD = rozdělovač brzdné síly + EBA = brzdový asistent
VSA = stabilizační systém
Elektrický posilovač řízení
Přední a zadní kotoučové brzdy
Čelní a  boční airbagy
Hlavové airbagy po celé délce kabiny
Předpínače bezpečnostních pásů vpředu
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech
Zadní bezpečnostní opěrky hlavy
Převodovka CVT
Páčky pro manuální řazení pod volantem 
Asistent pro rozjezd v kopci
Stěrač zadního okna
Přední a zadní kotoučové brzdy
Třetí brzdové světlo
Dálkově ovládané centrální zamykání
Imobilizér a alarm
Elektrické ovládání předních a zadních oken
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Výškově a podélně nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sklopné opěradlo zadního sedadla dělené v poměru 3 : 2
Flexibilní sedadla Magic Seat
Systém uchycení sedačky ISOFIX
Modré ambientní osvětlení
Čtecí lampička
Kapsa na zadní straně sedadla řidiče
Zrcátko na sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Metalická a perleťová barva bez příplatku
Nárazníky v barvě vozu
Vnější kliky a zpětná zrcátka v barvě vozu
Multiinformační display
Automatická klimatizace 
Prachový a pylový mikrofilm
Komfortní čalounění
Tmavá boční a zadní skla
Autorádio s CD přehrávačem, RDS a MP3
Konektory vstupu AUX/USB
2 zabudované reproduktory
Automatická regulace hlasitosti
Střešní anténa
15" ocelová kola
Náhradní kolo pro nouzové dojetí

Ambientní podsvícení přístrojové desky

Tlačítko ECON Autorádio s CD a MP3

Úrovně výbavy

Vyobrazený model: 1.3 IMA Comfort



1.3 IMA  
Elegance

Výbava 1.3 IMA Elegance nad rámec 

1.3 IMA Comfort 

Panoramatické skleněné střešní okno

15palcová kola z lehkých slitin

Přední mlhové světlomety

Ovládání audiosystému na volantu

Stěrače s dešťovým senzorem

Tempomat

Kůží potažený volant

Chlazenou přihrádku před spolujezdcem

Loketní opěrka mezi předními sedadly

Zadní a výškové reproduktory

Vyobrazený model: 1.3 IMA Elegance

Výškové reproduktory Elektrická zásuvka

Panoramatické skleněné střešní okno
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Specifikace

Specifikace

Slovník 
pojmů

Úrovně 
výbavy

Vyberte si tu svou
Důkazem flexibility modelu Jazz je i nabídka jedenácti atraktivních barev, ze kterých 
si každý může vybrat tu, jež nejlépe vystihuje jeho osobnost.

01 bílá Taffeta White
02 metalíza Alabaster Silver Metallic
03 metalíza Storm Silver Metallic
04 metalíza Polished Metal Metallic
05 perleťová Crystal Black Pearl
06 perleťová Deep Sapphire Blue Pearl
07 červená Milano Red
08 metalíza Urban Titanium Metallic*
09 metalíza Azure Blue Metallic
10 metalíza Fresh Lime Metallic**
11 metalíza Ionised Bronze Metallic*

** Urban Titanium Metallic a Ionised Bronze Metallic jsou  
 k dispozici pouze pro modely Jazz s benzínovými motory
** Fresh Lime Metallic je k dispozici exkluzivně pro verzi Jazz Hybrid

04    05    
Barvy
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Benzín Hybrid

1.2  S/Trend 1.4 S 1.4 Trend 1.4 Comfort 1.4 Elegance 1.3 IMA 
Comfort

1.3 IMA 
Elegance

Pfievodovka 5MT 5MT/CVT 5MT/CVT 5MT/CVT 5MT/CVT CVT CVT

Motor

Maximální výkon kW (k) 66 (90)  73 (99)  73 (99)  73 (99)  73 (99) 65 (88) 65 (88)

Při otáčkách (1/min) 6000  6000  6000  6000  6000 5800 5800

Maximální točivý moment (Nm) (MT) 114  127  127  127  127

Při otáčkách (1/min) (MT) 4900  4800  4800  4800  4800

Zdvihový objem (cm3) 1198  1339  1339  1339  1339 1339 1339

Vrtání x zdvih (mm) 73 x 71,58  73 x 80  73 x 80  73 x 80  73 x 80 73 x 80 73 x 80

Kompresní poměr 10,8 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,8 : 1 10,8 : 1

Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4válec uložený napříč – 16 ventilů ● ● ● ● ● – –

Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený 4válec uložený napříč – 8 ventilů – – – – – ● ●

Rozvod SOHC i-VTEC  SOHC i-VTEC  SOHC i-VTEC  SOHC i-VTEC  SOHC i-VTEC  SOHC i-VTEC  SOHC i-VTEC

Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI ● ● ● ● ● ● ●

Emisní norma EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5

Jízdní v˘kony a spotfieba MT/AT

Maximální rychlost (km/h) 177  182/175 182/175 184/175 185/175 175 175

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,6 11,4/12,6 11,4/12,6 11,4/12,7 11,4/13,0 12,2 12,2

Město 6,6  6,6/6,7  6,6/6,7  6,6/6,7  6,7/6,9 4,6 4,6

Mimo město 4,6  4,8/4,6  4,8/4,6  4,8/4,6  4,9/4,7 4,4 4,4

Kombinovaná 5,3  5,5/5,4 5,5/5,4 5,5/5,4 5,6/5,5 4,5 4,5

CO
2
 (g/km) 123 126/125 126/125 126/125 126/125 104 104

¤ízení a pohon

Řízení hřebenové s posilovačem ●  ● ● ● ● ● ●

Otočný rádius karoserie (m) 5,04 5,04 5,04 5,04 5,23 5,41 5,41

Počet otáček volantu mezi dorazy 3,42  3,42  3,42 3,42 3,29 3,29 3,29

Pohon předních kol ● ● ● ● ● ● ●

Brzdy a zavû‰ení kol

Přední brzdy – hydraulické kotoučové s vnitřním chlazením 262 mm  262 mm 262 mm 262 mm 262 mm 262 mm 262 mm

Zadní brzdy – hydraulické kotoučové 239 mm  239 mm  239 mm 239 mm 239 mm 239 mm 239 mm

Ruční brzda mechanická  mechanická  mechanická mechanická mechanická mechanická mechanická

Zavěšení předních kol MacPherson ●  ● ● ● ● ● ●

Zadní tuhá náprava se zkrutnou tyčí ● ● ● ● ● ● ●

Specifikace
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Benzín Hybrid

1.2  S/Trend 1.4 S 1.4 Trend 1.4 Comfort 1.4 Elegance 1.3 IMA 
Comfort

1.3 IMA 
Elegance

Hmotnost MT/AT (kg)

Provozní hmotnost (vč. náplní + řidič 75 kg) 1119  1123/1151 1123/1151 1123/1151 1123/1151 1234 1234

Maximální hmotnost 1580 1610/1535  1610/1535 1610/1535 1610/1535 1600 1600

Maximální hmotnost brzděného přívěsu (jen MT) 1000  1000/0 1000/0 1000/0 1000/0

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (jen MT) 450  450/0 450/0 450/0 450/0

Maximální zatížení střechy 50 50 50 50 50 50 50

Pneumatiky a disky kol

Standardní pneu 175/65R15 83T 175/65R15 83T  175/65R15 83T 175/65R15 83T 185/55R16 83T 175/65R15 83T 175/65R15 83T

Rozměr disku 15x5 1/2J ET45  15x5 1/2J ET45  15x5 1/2J ET45 15x5 1/2J ET45 16x6 J ET53 15x5 1/2J ET45 15x5 1/2J ET45

Alternativní pneu 185/55R16 83T 185/55R16 83T 185/55R16 83T 185/55R16 83T 175/65R15 83T 185/55R16 83T 185/55R16 83T

Alternativní disky 16x6 J ET53 16x6 J ET53 16x6 J ET53 16x6 J ET53 5x5 1/2J ET45 16x6 J ET53 16x6 J ET53

Rezerva ano ano ano ano ano ano ano

Rozmûry a objemy

Délka vozu (mm) 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Šířka vozu (mm) 1695 1695  1695 1695 1695 1695 1695

Výška vozu (mm) 1525 1525  1525 1525 1525 1525 1525

Rozvor náprav (mm) 2495 2495  2495 2495 2495 2495 2495

Rozchod kol vpředu (mm) 1495  1495 1495 1495 1495 1495 1495

Rozchod kol vzadu (mm) 1475  1475  1475 1475 1475 1475 1475

Světlá výška (mm) 130  130 130 130 130 130 130

Objem zavazadlového prostoru (dm3) 337 337 337 337 337 223 (300 bez rezervy) 223 (300 bez rezervy)

Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech, po hranu oken (dm3) 883  883  883 883 883 722 722

Objem palivové nádrže (l) 42  42 42 42 42 40 40

Počet míst k sezení 5 5 5 5 5 5 5

●    Standardní výbava            Výbava na přání        –    Není v nabídce



Benzín Hybrid

 1.2  S 1.2  Trend 1.4 S 1.4 Trend 1.4 Comfort 1.4 Elegance 1.3 IMA 
Comfort

1.3 IMA 
Elegance

Pfievodovka 5MT 5MT 5MT/CVT 5MT/CVT 5MT/CVT 5MT/CVT CVT CVT

Bezpeãnostní prvky

ABS + EBD ● ● ● ● ● ● ● ●

VSA – stabilizační systém ● ● ● ● ● ● ● ●

Airbag na straně řidiče ● ● ● ● ● ● ● ●

Airbag na straně spolujezdce ● ● ● ● ● ● ● ●

Boční airbagy ● ● ● ● ● ● ● ●

Hlavové airbagy ● ● ● ● ● ● ● ●

Kotoučové brzdy přední + zadní ● ● ● ● ● ● ● ●

Posilovač řízení ● ● ● ● ● ● ● ●

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka – ● ● ● ● ● ● ●

Třetí brzdové světlo ● ● ● ● ● ● ● ●

Přední mlhová světla – – – – ● ● ● ●

Přední aktivní opěrky hlavy ● ● ● ● ● ● – ●

Asistent pro rozjezd v kopci jen CVT jen CVT jen CVT jen CVT jen CVT jen CVT ● ●

Ochrana vozu

ECU imobilizér ● ● ● ● ● ● ● ●

Alarm systém – – – – – ● ● ●

Sklopný klíček s dálk. ovládáním centrálního zamykání ● ● ● ● ● ● ● ●

Vnitfiní v˘bava

Systém podpory ekologické jízdy – – – – – – ● ●

Spínač ekonomického režimu ECON – – – – – – ● ●

Elektricky ovládaný posuv předních oken ● ● ● ● ● ● ● ●

Elektricky ovládaný posuv zadních oken – – ● ● ● ● ● ●

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka ● ● ● ● ● ● ● ●

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka – – ● ● ● ● – ●

Výškově nastavitelný volant ● ● ● ● ● ● ● ●

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ● ● ● ● ● ● ● ●

Kapsa na opěradle řidiče – – – – ● ● ● ●

Kapsa na opěradle spolujezdce ● ● ● ● ● ● ● ●

Zadní sedadla – Magic Seats ● ● ● ● ● ● ● ●

Sklopné opěradlo zadního sedadla ● ● ● ● ● ● ● ●

Dělené v poměru 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 2

Nastavitelný sklon opěradla zadních sedadel ● ● ● ● ● ● ● ●

Přední loketní opěrka – – – – – – – ●

Středová zadní opěrka hlavy ● ● ● ● ● ● ● ●

Uchycení dětské sedačky ISOFIX vzadu ● ● ● ● ● ● ● ●

Zrcátko ve sluneční cloně řidiče ● ● ● ● ● ● ● ●

Výbava
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Benzín Hybrid

1.2  S 1.2  Trend 1.4 S 1.4 Trend 1.4 Comfort 1.4 Elegance 1.3 IMA 
Comfort

1.3 IMA 
Elegance

Vnitfiní v˘bava - pokraãování

Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce – ● ● ● ● ● ● ●

Čtecí lampička – ● ● ● ● ● ● ●

Indikátor řazení pro ekonomickou jízdu jen MT jen MT jen MT jen MT jen MT jen MT ● ●

Luxusní prvky

Tempomat – – – – – – – ●

Panoramatická střecha – – – – – ● – ●

Tmavá boční a zadní skla – – – – – ● ● ●

Klimatizace (A/C) – manual – manual auto auto auto auto

Pylový mikrofiltr ● ● ● ● ● ● ● ●

Kožený volant – – – – – ● – ●

Dešťový senzor – – – – – ● – ●

Modré ambientní osvětlení prostoru pro nohy řidiče a spolujezdce – – – – – – ● ●

Multiinformační display ● ● ● ● ● ● ● ●

Systém připomenutí servisu Honda ● ● ● ● ● ● ● ●

Vnûj‰í v˘bava

Nárazník v barvě vozu ● ● ● ● ● ● ● ●

Vnější zrcátka v barvě vozu – ● ● ● ● ● ● ●

Kliky dveří v barvě vozu – ● ● ● ● ● ● ●

Směrová světla ve zpětných zrcátkách – – ● ● ● ● – ●

Metalická/perleťová barva ● ● ● ● ● ● ● ●

Disky kol z lehkých slitin 15" ● ●

Disky kol z lehkých slitin 16" ●

Stěrač zadního okna ● ● ● ● ● ● ● ●

Audio

Autorádio s přehrávačem CD+MP3 CD+MP3 CD+MP3 CD+MP3 CD+MP3 CD+MP3 CD+MP3 CD+MP3

Ovládání autorádia na volantu – – ● ● ● ● – ●

Zabudované reproduktory (počet) 2 2 4 4 4 6 2 6

Konektor vstupu AUX ● ● ● ● ● ● ● ●

Konektor vstupu USB – – ● ● ● ● ● ●

Spotřeba paliva, emise CO2 a hmotnosti jsou měřeny v souladu se směrnicemi EU. V závislosti na způsobu jízdy, stavu vozovky, podmínkách 
dopravy a počasí, stavu a úrovni výbavy vozidla se může skutečná spotřeba a emise CO

2
 lišit od oficiálních hodnot uvedených v této 

brožuře. V případě hmotnosti (definované jako hmotnost vozidla připraveného k provozu) je uvedena hmotnost vozidla se standardní výbavou. 
Volitelná výbava může tuto hodnotu zvyšovat, čímž zároveň dochází ke snížení užitečné hmotnosti.
Výrobce si vyhrazují právo změn technických parametrů a modelové skladby včetně barev bez předchozího upozornění!

Níže specifikovaná provedení nemusí být vždy k dispozici. Jejich volba je předmětem obchodní politiky dovozce. Dodání tohoto modelu 
závisí na jeho dostupnosti. V závislosti na skladových zásobách dealera a výrobce může být dodávka tohoto modelu (nebo jeho konkrétního 
barevného provedení) výrazně zpožděna. Informace o možném termínu dodání vám sdělí váš autorizovaný dealer vozů Honda. Přestože bylo 
při výrobě této brožury vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti specifikací, není možné vždy bezprostředně zohlednit změny specifikací 
nebo konkrétní výbavy. Zákazníkům se vždy doporučuje projednat podrobnosti výbavy s autorizovaným dealerem, zejména pokud váš výběr 
modelu závisí na některých prvcích výbavy uvedených v této brožuře.

Na model Jazz se vztahuje několik různých záruk;
Standardní záruka 3 roky nebo 100 000 km
Záruka 3 roky na korozi povrchu vozidla
Záruka 6 let na korozi konstrukce vozidla

●    Standardní výbava            Výbava na přání        –    Není v nabídce



06 SPOTŘEBA PALIVA

08 STABILIZAČNÍ SYSTÉM (VSA)

09 i-VTEC

05  ELEKTRONICKÉ ROZDěLOVáNÍ  
BRZDNÉ SÍLY (EBD)

11  PROMěNLIVÉ ČASOVáNÍ A ELEKTRONICKÉ 
ŘÍZENÍ ZDVIHU VENTILů (VTEC)02 PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM BRZD (ABS)

10 PROMěNLIVÉ ČASOVáNÍ VENTILů (VTC)

04 ELEKTRICKý POSILOVAČ ŘÍZENÍ (EPS)

03 CO
2

Tento systém spolupracuje se systémem ABS. Jeho úkolem 
je analyzovat rozložení hmotnosti ve vozidle a automaticky 
upravovat brzdnou sílu aplikovanou na přední a na zadní kola 
tak, aby byla zachována směrová stabilita.

Systém ABS zabraňuje zablokování kol při nouzovém brzdění, 
čímž se snižuje možnost smyku na mokrém, zledovatělém nebo 
nezpevněném povrchu, zatímco řidič má stále kontrolu nad 
řízením.

Změna okamžiku otevření/zavření sacích ventilů vzhledem  
k poloze pístu ve válci (natočení klikového hřídele) v závislosti 
na otáčkách a zatížení motoru. Tím je optimalizováno plnění 
válce směsí vzduchu a paliva, což vede ke zvýšení točivého 
momentu i výkonu – 90 % točivého momentu je k dispozici již  
od 3 000 ot/min.

Tento systém mění úroveň zdvihu ventilů a dobu jejich otevření 
v průběhu sacího cyklu každého válce. Tím je dosaženo 
optimalizovaného spalování při měnících se otáčkách motoru 
a ve výsledku vyšší výkon motoru při nižší spotřebě a emisích 
škodlivin.

Při řízení namísto hydrauliky pomáhá elektromotor. Tento 
elektromotor je poháněn energií z baterie, nikoli motorem, čímž 
přispívá ke snižování emisí a spotřeby paliva.

Oxid uhličitý je jedním z výfukových plynů, který podle 
přesvědčení mnohých představuje jednu z příčin skleníkového 
efektu. Čím jsou emise CO2 nižší, tím lépe pro životní prostředí.

Při konstrukci Hondy Jazz byla využita inovativní konstrukce 
karoserie, která má v případě čelního nárazu za úkol snižovat 
působení sil na cestující.

Konstrukce Hondy Jazz využívající technologie nárazové 
kompatibility (ACE) rozkládá a pohlcuje energii nárazu 
do velké části karoserie, čímž zvyšuje ochranu kabiny 
a zvyšuje úroveň bezpečnosti všech cestujících. ACE také 
pomáhá snižovat vzájemné vyosení deformačních zón při 
srážce vozidel různých velikostí; konstrukce Hondy Jazz 
snižuje nárazové síly působící při srážce na druhé vozidlo.

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO
2
 jsou základními 

informacemi o ekologických parametrech automobilů. Podle 
předpisů VCA (Vehicle Certification Agency) musí všechny 
automobilky tyto statistiky vytvářet podle stejného standardu. 
To umožňuje porovnání všech výrobců a modelů. Zkoušky 
se provádějí na standardních verzích jednotlivých modelů 
a neberou v úvahu volitelnou výbavu, jako je například jiný 
rozměr pneumatik, ráfků kol, či jiné faktory, které by mohly 
mít vliv na spotřebu daného modelu. Zkoušky se provádějí 
na zkušební trati a automobil není kromě řidiče nijak zatížen  
(tj. nenacházejí se v něm žádné předměty ani cestující)  
a nebere se ohled na individuální jízdní styl, který může 
v reálném provozu vést k odlišným hodnotám.

Systém VSA pomáhá udržovat směr při jízdě za nepříznivých 
podmínek tím, že detekuje a koriguje potenciální nedotáčivé 
nebo přetáčivé chování. Systém nepřetržitě sleduje rychlost 
jízdy, pozici škrticí klapky, rychlost otáčení jednotlivých kol, 
úhel otočení volantu, boční sílu a úhlovou rychlost zatáčení. 
Na základě vyhodnocení těchto parametrů pak dokáže 
rozpoznat hrozící přetáčivost nebo nedotáčivost. V případě 
potřeby VSA automaticky sníží točivý moment motoru 
a za pomoci ABS přibrzdí vybraná kola tak, aby byl vůz 
stabilizován.  Jeho reakce je tak rychlá, že dokáže jakoukoli 
nestabilitu korigovat ještě předtím, než si jí řidič vůbec povšimne.

Kombinace technologií VTEC a VTC určená ke zlepšení výkonu 
motoru, spotřeby paliva a čistoty emisí.

Volí optimální převodový poměr, takže motor může neustále 
pracovat v nejefektivnějším rozmezí otáček. Tím je dosaženo 
optimální spotřeby paliva a systém zajistí, aby vždy byl zařazen 
nejefektivnější převodový stupeň. To přispívá k nižší spotřebě 
paliva, nižším emisím škodlivin a výjimečně hladkému způsobu 
jízdy.

07       PŘEVODOVKA S PLYNULE  
MěNITELNýM PŘEVODEM (CVT)   

Zkratka IMA znamená Integrated Motor Assist, což znamená, že 
vůz je vybaven elektromotorem umístěným vedle benzínového 
motoru, který benzínovému agregátu poskytuje podporu. 
U Hondy Jazz elektromotor pomáhá spalovacímu motoru 
dosahovat nižší spotřeby paliva a emisí.

Systém jako hlavní zdroj síly pro pohon automobilu využívá 
benzínový motor. Elektromotor v kombinaci se spalovacím 
motorem zvyšuje hodnotu točivého momentu a výkonu při 
rozjezdech a při akceleraci, kdy je spotřeba paliva obvykle 
vysoká.

Pokud se vozidlo zastaví, spalovací motor se vypne a vozidlo 
je napájeno energií z baterií. Přitom se nespotřebovává žádný 
benzín, a tedy neprodukují žádné emise.

12 IMA

01   TECHNOLOGIE NáRAZOVÉ  
KOMPATIBILITY (ACE) 

Slovník pojmů



Jeden malý krok
Největší sny často mají malé rozměry. Příkladem je ASIMO: náš humanoidní robot.
ASIMO je 130 cm vysoký a je vybaven nejmodernějšími technologiemi, které mu umožňují běhat 
a rozpoznávat osoby v okruhu 360. Věříme, že v budoucnu bude ASIMO moci nabídnout druhý pár 
očí, uší, rukou či nohou lidem, kteří budou potřebovat zvláštní pomoc.

Power of Dreams
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Účelem této brožury je představit vám novou Hondu JAZZ. Vzhledem 

k odlišným požadavkům na specifikace vozů v jednotlivých zemích 

doporučujeme konzultovat konkrétní specifikaci s kterýmkoli autorizovaným 

dealerem vozů Honda. A to především v případě, že je vaše volba závislá 

na konkrétním vybavení zobrazeném v této brožuře

Honda Česká republika, spol. s r. o.
Bucharova 14/2641, 158 00  Praha 5

Tel.: +420 257 100 111,  fax: +420 257 100 112
www.honda.cz

JEZDĚTE BEZPEČNĚ

Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku • Dobře se seznamte 
s novým automobilem a jeho schopnostmi • Soustředění pomáhá 

předvídat  • Pozorujte pohyb ostatních účastníků provozu • Brzděte 
včas • Jezděte, jen pokud jste úplně fit a nikdy po požití alkoholu • 

Obratnost a slušnost jsou známkou dobrého a zkušeného řidiče


