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HAYATA ÇOK ŞEY 
SIĞDIRANLARIN 
VAZGEÇİLMEZ
YOL ARKADAŞI

Sadece bir yerden bir yere 

gitmekle yetinmeyen, hayatına

çok şey sığdıran ve dünyanın hızına 

ayak uyduranların bir yol arkadaşı 

var: Yeni Honda Jazz

Modern çizgileri, kompakt tasarımı, 

geniş iç hacmi ve hayatınızı 

kolaylaştıran birçok özelliğiyle

yeni Jazz karşınızda.

İçine sığdırdığımız tüm fikirlerle 

yeni Jazz, hayatınıza sığdırmak 

istediğiniz her şey için

yola çıkmaya hazır.



02 Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic, beyaz renk.
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1.5 L i-VTEC motoru ve etkileyici tasarımıyla

yeni Jazz Dynamic, bugüne kadarki en dinamik

ve sportif Jazz. 

Parlak siyah alaşım jantlar, siyah yan aynalar ve 

aerodinamik arka spoyler gibi detaylarıyla da

yeni Jazz Dynamic, ilk bakışta heyecan uyandıran

bir görünüme sahip.

GELMİŞ GEÇMİŞ 
EN DİNAMİK 

JAZZ

Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic, beyaz renk.
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Yeni Jazz’ın modern tasarımı, pratik ve

çok yönlü fikirleri bir araya getiriyor.

Geniş iç mekanıyla da, her detayda

sizi şaşırtacak özelliklere sahip

fonksiyonel bir yaşam alanı sunuyor. 

KOMPAKT VE 
YETENEKLİ



Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance, kırmızı renk.06
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HER AYRINTI
YOLDA KEYFE 
DÖNÜŞÜYOR

Yeni Jazz, her ayrıntısıyla yolda olmayı

keyfe dönüştürmek için tasarlandı. 

Yeni gövde tasarımı yalnızca bir bakışta 

heyecan uyandırmakla kalmıyor, aynı zamanda 

aerodinamik performansı da destekliyor. 

Hafif ve çevik sürüş özellikleriyle yeni Jazz’ın 

direksiyonunda olmak daha da keyifli

hale geliyor.

Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance, kırmızı renk.



09Fotoğrafta görülen özelliklerle, Türkiye’de satışa
sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir.

Fotoğrafta gösterilen versiyon Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic
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Onun direksiyonuna geçin ve benzersiz bir 

deneyime hazır olun. İhtiyacınız olan

her şeyi elinizin altında bulacaksınız ve

kolay okunabilen göstergesi sayesinde

tek bakışta her şeyi göreceksiniz. 

Yeni Jazz’ın kaliteli malzeme ve kumaş 

kullanılarak hazırlanan kokpiti, tasarımıyla 

heyecan uyandırıyor. Jazz Dynamic’te ise 

spor otomobillerden alışkın olduğumuz

dikiş detaylara sahip direksiyon,

koltuklardaki turuncu dikişlerle tamamlanıyor,

ortaya sportif bir ruh çıkıyor. 

Yeni Jazz, pratik ve fonksiyonel yapısıyla da 

her detayda sizi düşündüğünü hissettiriyor. 

Geniş iç hacmi ve akıllı saklama alanlarıyla 

hayatınızı kolaylaştırıyor.

SPOR ÇİZGİLERLE
HEYECAN VEREN 

TARZ

Fotoğrafta gösterilen versiyon Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic
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Fotoğrafta gösterilen versiyon,
Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance, kırmızı renk.12

HAYATINA ÇOK ŞEY
SIĞDIRANLAR İÇİN
SİHİRLİ KOLTUKLAR

Yeni Jazz, eğlenceli ve dinamik bir 

sürüş deneyiminin yanı sıra, hayatınızın 

hızına da uyum sağlıyor. 

Honda Jazz’a özel “Sihirli Koltuklar”ın 

oturma minderleri yukarı kalkıyor 

ve sırtlıkları öne doğru katlanıyor. 

Tamamen yere yatırılabilen

arka koltuklar sayesinde tatile çıkarken 

yanınıza alacağınız bavullar da,

hafta sonu arkadaşlarınızla gideceğiniz 

piknik için gereken tüm malzemeler de 

yeni Jazz’ın içine rahatça sığıyor. 

Ayrıca 60:40 oranında asimetrik olarak 

katlanabilen Sihirli Koltuklar, farklı 

kullanım şekilleriyle alanı daha rahat 

kullanabilmenize yardımcı oluyor.

Sihirli koltuklardan gelen esneklik, 

hayatı dolu dolu yaşayanları bekliyor. 
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*Ölçüm, arka koltuklar katlıyken tavana kadar yük ile 
maksimum bagaj kapasitesine dayanmaktadır. (VDA 
normuna göre litre). Fotoğrafta gösterilen versiyon 

Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance.

Kalabalık bir şehirde kompakt, 

pratik ve çevik bir otomobile 

sahip olmak sayısız avantajı da 

yanında getirir. 

Kusursuz bir sürüş deneyiminin 

yanı sıra her köşede gizlenmiş 

bölmeler ve akıllı depolama 

çözümleriyle sınıfının ötesinde 

bir iç hacim yeni Jazz’da

sizi bekliyor. 

Tüm ihtiyaçlarınızı 

sığdırabileceğiniz akıllıca 

tasarlanmış 1.314 litrelik* geniş 

bagajıyla yeni Jazz’da,

arka koltuklarının da 

katlanmasıyla birlikte,

aylık market alışverişinizden 

çocuklarınızın bisikletlerine 

kadar her şeye yer var.

HER ŞEYE
YER VAR
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*Honda CONNECT, sadece Elegance ve Dynamic donanım seviyelerinde sunuluyor. AhaTM uygulaması (internet radyosu dahil) ve internet 
tarayıcısı gibi bağlanabilirlik özellikleri Wi-Fi veya Mobil Wi-Fi router bağlantısı gerektirmektedir. Honda CONNECT uygulamalarının 

kullanımından kaynaklı veri veya roaming ücreti oluşabilir. Cep telefonunuzun abonelik paketini kontrol etmenizi öneririz. İnternet tarayıcısı 
özelliği sadece araç durduğunda kullanılabilir. **Bütün bu özelliklerin hangi donanım paketlerinde mevcut olduğunu öğrenmek için 

donanım özelliklerinin belirtildiği 43-44. sayfalara bakabilirsiniz. Fotoğrafta gösterilen versiyon Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance.

ÇOK AÇILI GERİ GÖRÜŞ KAMERASI**

Geri vitese geçildiği anda kuş bakışı da 

dahil olmak üzere geniş açılı görüntü 

seçenekleriyle geri görüş kamerası 

devreye giriyor ve 7” büyüklüğündeki 

ekrana yansıyor. Artık otomobilinizi

park etmek hiç olmadığı kadar kolay.  

AHA*

Aha™ uygulaması internet radyosu, 

Facebook ve Twitter erişimine izin 

verirken bunun yanında size restoran ve 

otel bulma gibi imkanlar da sunuyor.

TEK DOKUNUŞLA
HAYATA BAĞLANIN

GARMIN NAVİGASYON**

Garmin PhotoReal™, yoldayken 

karşılaşacağınız kavşağı bir fotoğrafla 

ekrana getiriyor ve döneceğiniz 

yönü okla işaretleyerek güvenli bir 

yönlendirme yapıyor. Sistem ayrıca 

alternatif rotalar, güncel trafik uyarıları, 

hız limit göstergeleri, 3 boyutlu bina ve 

arazi gösterme özelliklerini içeriyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ANA EKRAN**

En sevdiğiniz fotoğrafı duvar kağıdı 

olarak yükleyip Honda CONNECT’i 

kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca ana ekranı da 

tarzınıza uygun seçimler yaparak size özel 

hale getirebilirsiniz.  

7” dokunmatik renkli ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Honda CONNECT* 

sayesinde yeni Jazz’da en sevdiğiniz şarkılara ve arkadaşlarınıza

tek dokunuşla bağlanacaksınız.
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ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ
ÇOK DAHA DİNAMİK

102 PS gücünde 1.3 L i-VTEC benzinli 

motoruyla Dream ve Elegance, 130 PS 

gücünde ise 1.5 L i-VTEC benzinli 

motora sahip Dynamic ile, yeni Jazz’da 

farklı güçte farklı donanım seçenekleri 

sunuluyor.

 

Yakıt verimliliğini artırmak için 

devreye giren Idle Stop teknolojisiyle 

otomobilinizi durdurduğunuzda motor 

stop ediyor, gaz pedalına bastığınızda da 

motor tekrar çalışıyor. Bu küçük ayrıntı, 

uzun vadede çok büyük bir avantaja 

dönüşüyor.

Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic, beyaz renk.
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Biz Honda olarak her şeyden önce 

güvenliğinizi düşünüyoruz. 

Çarpışmalardan kaçınmak için en iyi 

yol bir adım önde olmaktır. Gelişmiş 

Sürüş Destek Sistemleri, gerektiğinde 

devreye giriyor ve sizi uyarıp tepki 

vererek güvenliğinizi sağlıyor. 

Şehir İçi Aktif Fren Sistemi, düşük 

seyir hızındayken aracın önündeki 

alanı tarıyor, olası bir çarpışma 

öncesinde sesli ve görsel olarak sizi 

uyarıyor. Herhangi bir harekette 

bulunmamanız ve çarpışmanın 

kaçınılmaz olması durumunda sistem 

otomatik olarak devreye giriyor ve 

aracın hızını düşürmek için panik 

fren yapıyor. Bu güvenlik özelliği bazı 

durumlarda çarpışmayı tamamen 

önleyebiliyor.

 Jazz’da bulunan Şerit Takip Uyarı 

Sistemi* de, istem dışı bir şekilde şerit 

dışına çıktığınızda sizi ikaz ediyor, 

Çarpışma Uyarı Sistemi* ise aracın

ön bölgesini gözlem altında tutup

sizi çarpışmalara karşı uyarıyor. 

HER ŞEY 
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN
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*Bütün bu özelliklerin hangi donanım paketlerinde mevcut 
olduğunu öğrenmek için donanım özelliklerinin belirtildiği
43-44. sayfalara bakabilirsiniz.

TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ*

Trafik İşareti Tanıma Sistemi*, 100 metre 
uzaklığa kadar trafik levhalarını tespit ediyor 
ve bu bilgiyi MID üzerinden size bildiriyor. 
Sistem, aynı anda 2 trafik levhasını ekranda 

gösterebiliyor.

AKILLI HIZ LİMİTLEYİCİ*

Jazz, hız limitleyici özelliğini Trafik İşareti 
Tanıma Sistemi* ile bir araya getiriyor. 
Sistem, Trafik İşareti Tanıma Sistemi*’nin 
belirlemiş olduğu hız limitine göre aracın 
hızını ayarlıyor. 

ŞERİT TAKİP UYARI SİSTEMİ*

Bu sistem, dikiz aynasının arkasında yer 
alan ve sürekli olarak yol şeritlerini algılayan 
bir kamera sayesinde çalışıyor. Yoldaki 
şeritleri algılayarak kontrolünüz dışında şerit 
değiştirilmesi durumunda, görsel ve işitsel 

olarak sizi uyarıyor. 

ÇARPIŞMA UYARI SİSTEMİ*

Sistem, yüksek hızlarda seyir halindeyken, 
öndeki araçla aranızdaki mesafeyi 
denetleyerek, olası bir çarpışma durumunda 

sizi uyarıyor.

AKTİF UZUN FAR KONTROL SİSTEMİ*

Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi, çevrenizdeki 
sürüş koşullarını değerlendirerek, kısa ve 
uzun farlar arasında geçişi otomatik olarak 
yapıyor. Sistem, karşıdan gelen sürücülerin 
rahatsız olmasını engelleyerek, size en iyi 

aydınlatmayı sağlıyor.

ŞEHİR İÇİ AKTİF FREN SİSTEMİ*

1: Sistem, şehir içinde 5-32 km/s arasında bir 
hızla seyir halindeyken, olası bir çarpışmayı 
önlemek için önünüzdeki araçla aranızdaki 
mesafeyi denetliyor.

2: Belirlenen araca yaklaşmaya devam 
ederseniz Jazz, sizi MID ekranı üzerinden 
görsel ve işitsel olarak uyarıyor.

3: Eğer hala bir tepki vermemişseniz ve 
çarpışma kaçınılmaz hale geldiyse, Şehir 
İçi Aktif Fren Sistemi devreye giriyor ve 
seyir hızını en aza indirmek üzere acil 
fren yapıyor. Sistem, sürüş şartlarının da 
uygun olması halinde çarpışmanın önüne 
geçebiliyor.
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Biz yeni Jazz’ı tasarlarken ilk önce sizin, 
sevdiklerinizin, trafikte diğer yolcuların ve yayaların 

güvenliğini düşündük. İşte bu yüzden Honda 
mühendislerinin ürettiği çok sayıda güvenlik 

önlemiyle yeni Jazz’ı donattık.  

ARAÇ DENGE KONTROL SİSTEMİ
Araç Denge Kontrol Sistemi’nin sensörleri, sürüş 

esnasında dört lastiğin tutunma verilerini toplayıp 
maksimum tutunma ve kontrol için gerekli olan güç 
veya fren değerlerini hesaplıyor. Olası bir tutunma 

kaybında sistem, motor torkunu ayarlayarak ve
her bir tekerleğe bağımsız fren yaptırarak kontrollü 

bir şekilde aracın sürüş güvenliğini sağlıyor.

SÜRÜCÜ VE YOLCU HAVA YASTIKLARI
Maksimum güvenlik ve koruma için ön hava 

yastıklarında çarpma şiddetine göre zamanlamayı 
ve kuvveti ayarlayan iki kademeli şişirme teknolojisi 

kullanılıyor. Olası bir yandan çarpma anında,
3 noktadan bağlantılı emniyet kemerleriyle birlikte 

çalışan yan perde hava yastıkları, ön ve arka 
koltuktaki sürücü ve yolcuları koruyor. 

 

YOKUŞTA KALKIŞ DESTEĞİ
Yokuşta Kalkış Desteği, yokuşta kalkış yaparken 
aracın geri kaymasını önlüyor. Eğim sensörünün 

verilerini kullanan sistem, siz ayağınızı fren 
pedalından çektiğiniz andan itibaren kontrollü
bir şekilde 1,5 saniye boyunca fren yapmaya

devam ediyor.

ACİL DURUM FREN DESTEĞİ
Acil Durum Fren Desteği, olası bir acil durumda 
fren yapmanız halinde aracın daha kısa sürede 

durmasına yardımcı oluyor.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 
TASARLANDI

Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance, kırmızı renk.



Fotoğrafta gösterilen versiyon, Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic, beyaz renk. 23
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YENİ TARZ
YENİ HEYECAN
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DREAM 1.3 L i-VTEC 102 PS
CVT Şanzıman 

• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları 
• Yan ve perde hava yastıkları
• Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
• Önde aktif kafalıklar  
• Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) 
• Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)
• Acil Durum Fren Desteği (BA)
• Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS)
• Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
• Şehir İçi Aktif Fren Sistemi 
• Harekete Duyarlı Elektrikli
  Direksiyon Sistemi (MA-EPS) 
• ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları 
• Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)
• Bilgi ekranı (MID)
• Yol bilgisayarı
• Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları
   (Paddle Shift)
• Sihirli koltuklar
• Idle Stop (Start&Stop)
• Bluetooth HFT (Telefon Kiti)
• Ön konsolda aksesuar soketi 
• USB girişi 
• Hız Sabitleyici (Cruise Control)
• Klima
• Isıtmalı ön koltuklar
• Elektrikli ön ve arka camlar
• Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen
   sürücü camı

• Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi
• Yağmur sensörlü silecekler
• Işığa duyarlı otomatik yanan farlar
• Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar
• Gündüz yanan LED farlar
• 15” çelik jant (kapaklı)
• Lastik tamir kiti

*Detaylı teknik bilgi ve donanım bilgisi için 43-44. sayfalara bakabilirsiniz.
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Fotoğrafta gösterilen versiyon,
Jazz 1.3 L i-VTEC Dream, gümüş renk.26
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ELEGANCE 1.3 L i-VTEC 102 PS
CVT Şanzıman

• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları 
• Yan ve perde hava yastıkları
• Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
• Önde aktif kafalıklar  
• Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) 
• Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)
• Acil Durum Fren Desteği (BA)
• Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS)
• Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
• Şehir İçi Aktif Fren Sistemi 
• Çarpışma Uyarı Sistemi 
• Şerit Takip Uyarı Sistemi 
• Trafik İşareti Tanıma Sistemi 
• Akıllı Hız Limitleyici (ISL)
• Harekete Duyarlı Elektrikli
   Direksiyon Sistemi (MA-EPS) 
• Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi 
• ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları 
• Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)
• Bilgi ekranı (MID)
• Yol bilgisayarı
• Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları
   (Paddle Shift)
• Deri direksiyon
• Deri vites topuzu
• Sihirli koltuklar
• Idle Stop (Start&Stop)
• 7’’ dokunmatik renkli multimedya ekranı
• Honda CONNECT multimedya sistemi

• Navigasyon
• Bluetooth HFT (Telefon Kiti)
• Ön ve orta konsolda aksesuar soketi 
• USB girişi 
• HDMI girişi
• Anahtarsız giriş sistemi ve motor
   çalıştırma düğmesi
• Hız Sabitleyici (Cruise Control)
• Ön-arka park sensörleri
• Geri görüş kamerası
• Otomatik klima
• Isıtmalı ön koltuklar
• Elektrikli ön ve arka camlar
• Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen
   sürücü camı
• Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen
   ön yolcu camı
• Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi
• Yağmur sensörlü silecekler
• Işığa duyarlı otomatik yanan farlar
• Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar
• Elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
• Gündüz yanan LED farlar
• LED ön farlar
• Ön sis farları 
• Karartılmış arka camlar
• Köpek balığı sırtı anten
• 16” alüminyum alaşımlı jant
• Lastik tamir kiti

*Detaylı teknik bilgi ve donanım bilgisi için 43-44. sayfalara bakabilirsiniz.



Fotoğrafta gösterilen versiyon,
Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance, kırmızı renk.28
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DYNAMIC
• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları 
• Yan ve perde hava yastıkları
• Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)
• Önde aktif kafalıklar  
• Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) 
• Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)
• Acil Durum Fren Desteği (BA)
• Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS)
• Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
• Şehir İçi Aktif Fren Sistemi 
• Çarpışma Uyarı Sistemi 
• Şerit Takip Uyarı Sistemi 
• Trafik İşareti Tanıma Sistemi 
• Akıllı Hız Limitleyici (ISL)
• Harekete Duyarlı Elektrikli
   Direksiyon Sistemi (MA-EPS) 
• Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi 
• ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları 
• Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)
• Bilgi ekranı (MID)
• Yol bilgisayarı
• Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları
   (Paddle Shift)
• Spor deri direksiyon
• Spor deri vites topuzu
• Spor koltuklar
• Sihirli koltuklar
• Idle Stop (Start&Stop)
• 7’’ dokunmatik renkli multimedya ekranı

• Honda CONNECT multimedya sistemi
• Navigasyon
• Bluetooth HFT (Telefon Kiti)
• Ön konsolda aksesuar soketi
• USB girişi 
• HDMI girişi
• Hız Sabitleyici (Cruise Control)
• Ön-arka park sensörleri
• Klima
• Isıtmalı ön koltuklar
• Elektrikli ön ve arka camlar
• Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen
   sürücü camı
• Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi
• Yağmur sensörlü silecekler
• Işığa duyarlı otomatik yanan farlar
• Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar
• Elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
• Gündüz yanan LED farlar
• LED ön farlar
• Ön sis farları 
• Bagaj spoyleri
• Yan marşpiye
• Ön-arka spor tampon
• Siyah yan aynalar
• Köpek balığı sırtı anten
• 16” alüminyum alaşımlı jant (Berlina Black)
• Lastik tamir kiti

1.5 L i-VTEC 130 PS
CVT Şanzıman

*Detaylı teknik bilgi ve donanım bilgisi için 43-44. sayfalara bakabilirsiniz.
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Fotoğrafta gösterilen versiyon,

Jazz 1.5 L i-VTEC Dynamic, beyaz renk.
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TARZINIZI 
YANSITACAK 

BİR RENK 
SEÇİN

Yeni Jazz, dinamik ruhunu 
ve sportif çizgilerini ortaya 
çıkaracak renk alternatifleri 

sunuyor. Sizi ve tarzınızı 
yansıtan renk hangisi?

Fotoğrafta gösterilen versiyon Jazz 1.3 L i-VTEC Elegance

SKYRIDE BLUE METALLIC / GÖKYÜZÜ MAVİSİ



MILANO RED / KIRMIZILUNAR SILVER METALLIC / GÜMÜŞ

WHITE ORCHID PEARL / BEYAZSHINING GRAY METALLIC / KOZMİK GRİ

SKYRIDE BLUE METALLIC / GÖKYÜZÜ MAVİSİ
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01 SİYAH & TURUNCU KUMAŞ



SİYAH & TURUNCU
KUMAŞ

SİYAH & KÖMÜR İSİ 
KUMAŞ SİYAH KUMAŞ

DREAM ♦
ELEGANCE ♦
DYNAMIC ♦

03 SİYAH KUMAŞ

34

Jazz’ınızın rengini seçtikten sonra sıra 
onu tamamlayacak döşemelerde. 

TARZINIZI TAMAMLAYAN 
İÇ MEKAN DÖŞEMELERİ

02 SİYAH & KÖMÜR İSİ KUMAŞ
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Orijinal Honda aksesuarlarını her Honda için aynı standartlarda 

tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Böylece istediğiniz aksesuarı otomobiliniz 

için seçebilir, Jazz’ınıza ekleyebilirsiniz. 

ONA ÇOK 
SEÇENEK SIĞAR
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JAZZ X-ROAD

Jazz X-Road, yeni maceralar için hazır. Güçlü “offroad” görünümüyle

Jazz X-Road, şehir içinde otomobilinize ikinci bir karakter kazandırıyor. Ön ve 

arka tampon altı korumaları, çamurluk kaplamaları, yan gövde çıtaları ve özel 

paspaslarıyla X-Road, darbelere ve dış etkenlerden oluşabilecek çiziklere karşı 

Jazz’ınızı koruma altına alıyor.
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KROM PAKET

Krom Paket ile Jazz’ınız hiç olmadığı kadar çekici görünüyor.

Paket içeriğindeki ön tampon altı çıta, bagaj kapağı kaplaması ve cam çıtaları

Jazz’ınızın hatlarını ön plana çıkarıyor. 
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AYDINLATMA PAKETİ

Ön ambiyans aydınlatma ve ışıklı kapı eşik nikelajlarını

içeren paket, beyaz renkteki aydınlatmalarıyla

otomobilinize bambaşka bir tarz katıyor.
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SÖKÜLEBİLİR ÇEKİ DEMİRİKOL DAYAMA*

Siyah renkli kol dayama desteği, Jazz’ın 

direksiyonundayken size rahat bir destek sunuyor. 

Kol dayama kitinde, raylı üst kapak, yükseklik ayarı ve 

saklama alanı bulunuyor. 

İstediğinizde monte edebileceğiniz 
sökülebilir çeki demiri sayesinde, 

römork çekme ihtiyacınızın olmadığı 
durumlarda aracınızın görünümünü 

bozmanıza gerek kalmıyor. 1000 kg’a 
kadar çekme ve 95 kg dikey taşıma 
kapasitesine sahip sökülebilir çeki 

demiri dışında Jazz, ayrıca sabit bir 
çeki demiri de sunuyor. 

TAŞIYICI AYAKLAR

Dört adet kilit mekanizmasıyla sunulan ve 30 kg maksimum 

taşıma kapasitesine sahip taşıyıcı ayaklarla, aracınızın 

taşıma kapasitesini artırabilirsiniz.



40

SÖKÜLEBİLİR ÇEKİ DEMİRİ

İstediğinizde monte edebileceğiniz 
sökülebilir çeki demiri sayesinde, 

römork çekme ihtiyacınızın olmadığı 
durumlarda aracınızın görünümünü 

bozmanıza gerek kalmıyor. 1000 kg’a 
kadar çekme ve 95 kg dikey taşıma 
kapasitesine sahip sökülebilir çeki 

demiri dışında Jazz, ayrıca sabit bir 
çeki demiri de sunuyor. 

15” ORCUS JANT 15” CHARON JANT

BAGAJ SABİTLEME KUTUSU

Zekice tasarlanan bagaj sabitleme kutusu, 

sadece küçük eşyalarınızın güvende 

olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 

bagajınızın kullanım esnekliğini de artırıyor.
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ÇOK AMAÇLI ÇANTA

Ön koltuğun arkasına monte edebileceğiniz siyah ve gri 
renklere sahip çok amaçlı çantanın ceplerine telefonunuzu, 

tabletinizi, içecek şişenizi ya da dergilerinizi, hatta çöplerinizi 
atmak için küçük bir çöp kutusu bile koyabilirsiniz. 

BAGAJ KAPAĞI TUTMA ASKISITABLET TUTACAĞI

Bagaj kapağına içeriden takılan 
tutma askısı, bagaj kapağının daha 

kolay kapanmasını sağlıyor.

Koltuk başlığına monte edebileceğiniz, 7” ve 11.6” arasında 
ekranı olan her tablet için uygun bu aparat sayesinde

arka koltuktakiler yolda istediğini izleyebilecek. 

KOL DAYAMA ÇANTASI

Arka koltukların arasında yer alan kol dayama 
çantasının içerisinde yiyecek ve içecekleriniz 

için bir soğutucu, iki adet bardak tutucu, 
fermuarlı iki adet yan ve bir adet ön cep 

bulunuyor. Siyah ve gri renklerdeki kol dayama 
çantası size pratik bir saklama alanı sunuyor. 
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KAPI EŞİK NİKELAJI

Kapı eşik nikelajı sadece Jazz’ınıza çekici bir görünüm 
kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda aracınızı ezik ve çiziklere 
karşı da koruyor. Paslanmaz çelik eşik kaplaması, üzerinde ayrıca 

tasarımı destekleyen bir Jazz logosuna da sahip. Paket, ön ve arka 
kapı eşiği kaplamalarını içeriyor. 

ELBİSE ASKISI

Yanınıza aldığınız kıyafetler artık hiç 
kırışmayacak. Koltuk başlığına monte 
edilebilen elbise askısına ceketinizi, 

takım elbisenizi, elbisenizi ya da yedek 
gömleğinizi asabilirsiniz. 

ELEGANS HALI PASPAS

Nubuk şeritle çevrelenen şık ve konforlu 
halı paspasların üzerine örgü bir Jazz 
logosu ekleniyor. Paket, bir set ön ve 

arka paspasları içeriyor. 

BAGAJ KAPAĞI TUTMA ASKISI

Bagaj kapağına içeriden takılan 
tutma askısı, bagaj kapağının daha 

kolay kapanmasını sağlıyor.

Arka koltukların arasında yer alan kol dayama 
çantasının içerisinde yiyecek ve içecekleriniz 

için bir soğutucu, iki adet bardak tutucu, 
fermuarlı iki adet yan ve bir adet ön cep 

bulunuyor. Siyah ve gri renklerdeki kol dayama 
çantası size pratik bir saklama alanı sunuyor. 
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GÜVENLİK

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları 

Yan hava yastıkları

Perde hava yastıkları

Ön yolcu hava yastığı iptal fonksiyonu

Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA)

Önde aktif kafalıklar  

Ön ve Arkada Aktif Gergili Emniyet Kemerleri (ELR)

Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS)

Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD)

Acil Durum Fren Desteği (BA)

Acil Durum Fren Sinyalleri (ESS)

Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)

Lastik Basınç İkaz Sistemi

Şehir İçi Aktif Fren Sistemi 

Çarpışma Uyarı Sistemi 

Şerit Takip Uyarı Sistemi 

Trafik İşareti Tanıma Sistemi 

Akıllı Hız Limitleyici (ISL)

Harekete Duyarlı Elektrikli Direksiyon Sistemi (MA-EPS) 

Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi 

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları 

Immobilizer

Güvenlik sistemi alarmı

İÇ DONANIM

Vites Değiştirme Göstergesi (SIL)

Bilgi ekranı (MID)

Yol bilgisayarı

Radyo-CD-MP3 çalar

Hoparlör 

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi 

Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift)

Deri direksiyon

Spor deri direksiyon

Deri vites topuzu

Spor deri vites topuzu

Spor koltuklar

Sihirli koltuklar

Sürücü koltuğu arkasında cep

Ön yolcu koltuğu arkasında cep

Bagaj aydınlatması

Donanım
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TEKNOLOJİ

Idle Stop (Start&Stop)

5" renkli multimedya ekranı

7'' dokunmatik renkli multimedya ekranı

Honda CONNECT multimedya sistemi

Navigasyon

Bluetooth HFT (Telefon Kiti)

Ön konsolda aksesuar soketi 

Orta konsolda aksesuar soketi 

AUX girişi

USB girişi 

HDMI girişi

KONFOR
Anahtarsız giriş sistemi ve motor çalıştırma düğmesi

Hız Sabitleyici (Cruise Control)

Park sensörleri

Geri görüş kamerası

Klima

Otomatik klima

Isıtmalı ön koltuklar

Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

Elektrikli ön ve arka camlar

Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen sürücü camı

Tek dokunuşla açılabilen-kapanabilen ön yolcu camı

Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aynalar

Eve Geliş-Evden Çıkış Aydınlatma Sistemi

DIŞ DONANIM

Yağmur sensörlü silecekler

Işığa duyarlı otomatik yanan farlar

Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar

Elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar

Gündüz yanan LED farlar

LED ön farlar

Ön sis farları 

Gövde rengi dış kapı kolları

Bagaj spoyleri

Yan marşpiye

Ön-arka spor tampon

Siyah yan aynalar

Karartılmış arka camlar

Köpek balığı sırtı anten

15" çelik jant (kapaklı)

16" alüminyum alaşımlı jant

16" alüminyum alaşımlı jant (Berlina Black)

Lastik tamir kiti
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*Aracın yürür vaziyetteki kütlesi (kg)          
**EC 715/2007 ile değişik EC 2016/646 ölçüm metoduna göre, ideal şartlarda elde edilen test değerleridir.
Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik ve renklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan fotoğraflarda görülen renkler ve 
özelliklerle, Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir. Otomobilin gerçek renkleri baskı nedeniyle broşüre göre değişiklik gösterebilir.
Bu broşürde yer alan bilgilerle ilgili olarak Honda bayilerine başvurabilirsiniz. 
Detaylı bilgi için www.honda.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Honda Yetkili Satıcıları’na başvurabilirsiniz.

Teknik Özellikler
VERSİYON

EBATLAR

Motor

Çap ve strok (mm) 

Hacim (cc)

Sıkıştırma oranı

Maksimum güç

Maksimum tork

Çekiş

Frenler

Süspansiyon

Maksimum sürat (km/s) 

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

Şanzıman

Ağırlık* (kg)

Lastikler

Bagaj hacmi (lt)

Uzunluk (mm)

Genişlik (mm)

Yükseklik (mm)

Aks mesafesi (mm)

Ön tekerlek izi (mm)

Arka tekerlek izi (mm)  

YAKIT TÜKETİMİ**

Şehir içi (lt)

Şehir dışı (lt)

Birleşik (lt)

CO2 emisyonları  (g/km)

Yakıt sistemi

Yakıt deposu (lt)

4 Silindir DOHC i-VTEC Benzinli Motor

73.0 x 78.7

1318

13,5:1

102 PS (75kw) / 6000 d/d

123 Nm / 5000 d/d

4X2 Önden Çekiş

Ön: Hava soğutmalı disk -  Arka: Disk

Ön: McPherson Kol, Helezon Yay,
Gazlı Amortisör, Viraj Denge Çubuğu

Arka: Yarı Sabit Aks, Helezon Yay,
Gazlı Amortisör, Viraj Denge Çubuğu

182

12,3

CVT

1174

185/55 R16 82H

354

4028

1694

1541

2530

1477

1466

5,6

4,6

5

114

PGM-FI (Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

40

4 Silindir DOHC i-VTEC Benzinli Motor

73.0 x 78.7

1318

13,5:1

102 PS (75kw) / 6000 d/d

123 Nm / 5000 d/d

4X2 Önden Çekiş

Ön: Hava soğutmalı disk -  Arka: Disk

Ön: McPherson Kol, Helezon Yay,
Gazlı Amortisör, Viraj Denge Çubuğu

Arka: Yarı Sabit Aks, Helezon Yay,
Gazlı Amortisör, Viraj Denge Çubuğu

182

12

CVT

1165 kg

185/60 R15 83H

354

4028

1694

1541

2530

1483

1472

5,4

4,2

4,7

106

PGM-FI (Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

40

1.3 L DREAM PE AT 1.3 L ELEGANCE PE AT

4 Silindir DOHC i-VTEC Benzinli Motor

73.0 x 89.5

1498

11,5:1

130 PS (96kw) / 6600 d/d

155 Nm / 4600 d/d 

4X2 Önden Çekiş

Ön: Hava soğutmalı disk -  Arka: Disk

Ön: McPherson Kol, Helezon Yay
Gazlı Amortisör, Viraj Denge Çubuğu

Arka: Yarı Sabit Aks, Helezon Yay,
Gazlı Amortisör, Viraj Denge Çubuğu

190

10

CVT

1196 kg

185/55 R16 82H

354

4051

1694

1541

2530

1477

1466

6,4

4,9

5,4

124

PGM-FI (Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

40

1.5 L DYNAMIC PE AT

44
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HAYALLERİNİN 
PEŞİNDEN GİT
Hayaller güçlüdür. Hayaller size, daha fazla başarıyı, 

dünyayı değiştiren keşifleri ve yeni yolları getirir. 

Biz de ilk günümüzden itibaren hayallerin gücüne 

inandık ve onların peşinden gittik.

Heyecan uyandıran süper spor otomobil NSX ve 

Civic Type R da, dünyayı değiştirebilecek güce sahip 

ASIMO da, gökyüzüne güç katan HondaJet de, 

dünyanın en popülerleri arasında gösterilen 

Honda motosikletleri de peşinden gittiğimiz 

hayallerin ürünü oldu. 

Yeni Jazz’ı tasarlarken de hem kendi 

hayallerimizden, hem de hayatına çok şey 

sığdırmak isteyenlerden ilham aldık.

Şimdi sıra sizde. Hayallerinizin peşinden

gitmek için daha fazla beklemeyin.  
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Fotoğrafta gösterilen model NSX, mavi renk ve

Civic Type R GT, beyaz renk ile.



Honda, otomobillerin model, donanım, aksesuar, teknik özellik ve renklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan fotoğraflarda görülen renkler ve özelliklerle, Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında 
farklılıklar olabilir. Otomobilin gerçek renkleri baskı nedeniyle broşüre göre değişiklik gösterebilir. Honda'nın onayı olmaksızın, 
tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Bu broşürde yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Daha fazla 

bilgi için Honda Yetkili Bayileri’ne başvurabilirsiniz. Honda ve ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için honda.com.tr sayfamızı
ziyaret edebilir veya Honda Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. 7 gün 24 saat 0 212 23HONDA (0 212 234 66 32)

facebook.com/HondaTR  ·  twitter.com/HondaTR  ·  instagram.com/hondatr




