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מלאה חיים
ענק פנימי ממרחב באפשרויות. מלאה ג'אז 

 הספורטיבי למראה רות תח ללא וגמיש 
והצעיר שלה.

את שהופכות מכוניות לייצר רגשים מת אנחנו 
 אתה אן ל משנה א ל ר. יות לפשוטים החיים 

 אז מוכנה לנסיעה.נוסע, ג'

Model shown is Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic in Platinum White
Pearl with optional Garmin Navigation and DAB digital radio. 
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קומפקטית  
וחכמה 

 

 
 

 הפנים חלל בניצול נודעת האייקונית א'ז הג
המהפכני שלה מאז ומתמיד.

מרחב בחובו טומן הג'אז של המודרני עיצובה 
 וגמישות פרקטיות המציע וחכם מפתיע פנים 

 ללא מתחרים.

Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Milano Red
with optional Garmin Navigation and DAB digital radio. 
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תכנון 
שמעלה חיוך

את להפוך נועד הג'אז בתכנון מרכיב כל 
עם וקל זריז היגוי משלב הוא למהנה. הנהיגה 

 גם א אל מדהים אה נר רק שלא מעוצב גוף 
 אמי במיוחדאווירודינ

Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Milano Red
with optional Garmin Navigation and DAB digital radio. 
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סטייל מתחיל  
מבפנים

 נבחר המתגים של המיקום בבית. תרגישו ומיד הג'אז בתוך שבו 
רה לספק התמצאות טבעית וקלה במיוחד.בקפידה במט

מערכת שיוט, בקרת חיינו. על להקל נועדה חדשנית טכנולוגיה 
 את שיהפכו טכנולוגיים עזרים ר ספו אין ועוד מידע מסך בלוטות', 

 רבה יותר קלים ומהנים.חייך לה

Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Dynamic. 
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MAGIC 
SEATS 

מושבים הונדה! של הבלעדית הטכנולוגיה 
 קלה שבתנועה רה, מט לכל מתכווננים 

 מתאימים עצמם לכל מצב שתבחר
הפנימי במרחב מירבית גמישות רים ומאפש

 וסף רחבה מטען תא דלת עם המכונית, של 
הטענה נמוך המאפשרים

 4 לנוחיותך, מירבית. ושימושיות נוחה גישה 
 מצבי קיפול גמישים המותאמים לכל מטרה.

10 Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Milano Red
with optional Garmin Navigation and DAB digital radio. 
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מרחב פרקטי
אותך מחייבת דווקא או ל קומפקטית מכונית 

בעזרת אז, ג' קטן- מטען תא על להתפשר 
1314 עד של מטען תא מציעה רבה, גמישות 
גלשן, ממזוודות, שתבחר- מטרה לכל ליטר* 

 אפילו שולחן קפה. או טלוויזיה 

 א של המושבים*בקיפול מל

*Measurement based on maximum boot capacity – rear seat down load to 
roof (litres VDA method). Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance. 
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THE POWER TO DELIVER 
“עצור מערכת היעילות, את יותר אף ר לשפ מנת על כוחות 102 ו- ליטר i-VTEC 1.3 מנוע עם מגיעה אז ג’

אותו ומניעה עצירה בעת המנוע את מדוממת וסע” אופציה בעלת רציפה הילוכים תיבת ועם סוס 
 אך נסיעה בכל קטן חיסכון זה הגז. בדוושת בנגיעה מבלי ונוחה חלקה נסיעה רת המייצ רויות מהי ל-7 

 אורך זמן זה משמעותי.ל ר על ביצועים.להתפש

Model shown is Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic in Platinum White Pearl 
with optional Garmin Navigation and DAB digital radio. 
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 יביתית אקטעירונ ימה ערכת בלמ

מרכבך למנוע היא המערכת של מטרתה 1.
נהיגה בעת שמלפנים, הרכב עם להתנגש 
32 שבין ובמהירות עירוניים באזורים   – קמ"ש. 5 
 רכבך בין המרחק את לנטר מסוגלת זו מערכת 

 לרכב שמלפנים.

 מלפנים, המזוהה רכב ל ותתקרב תמשיך אם 2.
 אה קוליתתפעיל המערכת בג׳אז שלך התר

 וחזותית.

אם מסיבה כלשהי אינך מגיב בשלב זה, גם 3.
תפעיל CTBA מערכת קרבה, וההתנגשות 

להפחית במטרה חירום בלימת עצמאי באופן 
נהיגה בתנאי שניתן. ככל הנסיעה מהירות את 

 לחלוטין למנוע אף המערכת מסוגלת מסויימים 
 את ההתנגשות.

י מהירותורוי תמריהמערכת ז
הרב-תפקודית במצלמה משתמשת המערכת 

בתנועה. את נמצ כשהמכונית תמרורים לזהות כדי 
אוטומטי באופן התמרורים את מזהה המערכת 

 פני על חלפה שהמכונית לאחר אותם ומציגה 
 התמרור.

* HSS ות הדרך וריכה באערכת תממ
 ואוטומטית הדרך תנאי את מזהה המערכת 

 עוברת בין אור דרך לאורות גבוהים.



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

17

 שקט נפשי
הדרך לדעתנו ביטחונך. על לשמור מחוייבים אנו 

לחשוב תמיד זה מתאונות להימנע ביותר הטובה 
מגוון מציעים אנחנו לכן קדימה, אחד צעד 

 על ומגיבות המתריעות מתקדמות סיוע מערכות 
מנת לסייע לנהג.

המנטרת אקטיבית עירונית בלימה מערכת לדוגמא 
 קולי חיווי ונותנת הרכב בקדמת איטית תנועה 

 אם חזיתית. התנגשות מפני להזהיר מנת על אלי וויזו

נמנעת בלתי א הי ופגיעה לאזהרות מגיב לא הנהג 
להפחית מנת על בולמת אוטומטית המערכת 
 אפילו היא מסויימות אציות בסיטו הפגיעה. מעוצמת 

 מסוגלת למנוע לגמרי את ההתנגשות.
סוטה שלך אז הג' אם מתריעה מנתיב סטייה רת אזה

התנגשות מפני אזהרה ומערכת איתות בלי מהנתיב 
 מנת על הרכב סביב איזור ה את מנטרת חזיתית 

 לעזור לך להימנע מתאונות.
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שומרת 
על ביטחונך 

בסיס דרישת היתה תמיד הדרך משתמשי אר וש הנוסעים בטיחות 
 ההנדסיים הרעיונות ממיטב שילבנו לכן שלנו המכוניות בהנדסת 

 לתוך הג'אז.

יציבות ערכת בקרת מ
בכביש שלהם האחיזה ורמת הגלגלים ארבעת את מנטרת 

 לבלימה או להאצה הדרושה המדוייקת הכוח מידת את ומחשבת 
 אצה, בלימה או פנייה.ובכך משפרת את השליטה במהלך הה

עוסולנ לנהג SRS יר ווית אכר
צדדיות ו-2 קדמיות אוויר ריות כ 2 כוללת והנוסע הנהג בטיחות 
 התנגשות של רה במק שומרות אלו המכונית. כל לאורך וילון וכריות 

 קדמית או צידית.

:יהיעלוק בינערכת עזר לזמ
נסיעה בתחילת לאחור הרכב מדרדור להימנע רת עוז המערכת 
 במשך במקום המכונית את מחזיק מבוקר, הבלמים לחץ בעלייה. 

 שניות אחרי שהבלם משתחרר. 1.5

:ימהערכת עזר לבלמ
במצב מקסימלי רה עצי כוח לספק נועדה לבלימה עזר מערכת 
וכאשר שלך והעצירה הנהיגה סגנון את לומדת המערכת חירום. 
 עוצמת את מתגברת שהיא בכך מגיבה היא חריגה עצירה מזהה 

 הבלימה בשעת חירום.

Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance in Milano Red
with optional Garmin Navigation and DAB digital radio. 
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 LUNAR SILVER METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL MILANO RED 

SPORTY BLUE METALLIC PLATINUM WHITE PEARL
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 לבחירתך מגוון צבעים
 להתאים לסגנון שלך, כל
 אחד מהם נבחר במיוחד

 אהאים למרכדי להת
הייחודי של הג'אז.

 להחמיא מנת על שחור בבד מרופד הרכב פנים 
 ר.במדוייק לכל צבע חיצוני שתבח

Model shown is Jazz 1.3 i-VTEC Elegance. 
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 אביזרים לבחירתך מגוון 

 היררג וו

 ירחוארלוייפס

 *אביזרים בכפוף לזמינות מלאי
 *התמונות להמחשה בלבד
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 מקומית בהתקנה מקוריים 

 תותלדן לגי מספ



 םגד דוק םגר דואית יתוחיטבר הוזבאת המר

JAZZ 1.3 Comfort 57 

 יתוחיטבר הוזבאת המר

4 5 6 7 8 1 0 2 3

   

   
     

    
    

     
   

     

 

רמת 
בטיחות 
גבוהה 

רמת 
בטיחות 

נמוכה

*מ”ק 100-ם לירטילק בלת דיכרצ הוםיז תגרד  םדג

JAZZ 1.3 Comfort ינרויע 5.4 ינרויעניב 4.4 4

 עיאוויר מרכב מנו דרגת זיהום 

זיהום
מירבי 
זיהום 

מיזערי 
 3 2 4 

715/2007 דיקת מעבדה. תקן עפ״י ב נתוני היצרן,  EC 

 2009 התשס"ט בפרסומת(, נועי מ מרכב אוויר זיהום נתוני )גילוי נקי אוויר תקנות לפי מחושב ד המד

 :יםירושל . 03-6255625 , 17 שדה חק יצ :יבתל-אב . 09-9572200 , 10 המנופים : יההרצל :ע"מב ות איומש יות למכונ חברה יר" "מא
 וןאשר . 09-7628700 חדש, א.ת 3 התדהר :עננהר . 04-9110600 , 139 יפו דרך :חיפה . 02-6799977 תלפיות, א.ת. 38 קניג פייר 
שפירא  ון:לצי חיים  השר   ,7 הסדנא רכב, שרותי א.ל. "מאיר" באר-שבע: 08-6223333. , 29 האורגים אשדוד: . 03-9433600 , 25 

 , 66 בגין מנחם שד' רכב, שרותי א.א. :עפולה . 04-9570320 קורן, א.ת. שרירא שלמה בע”מ, וסוכנות מוסך רויאל :עלותמ08-6274333.
טופקאר א.כ. :יהנתנ 04-6344461., 44 "ל צה "גילרון", רכב סוכנות :חדרה . 04-8477277, 27 האשלג פרטיות, ארז :יפהח מפרץ . 04-6402404

דוד, את בני מוסך :וןאשקל . 08-9362994 חובות, ר א.ת , 7 יתום משה מוסכים, ורפי רפי :רחובות . 09-8610581 ישן, א.ת. , 47 הכדר ע"מ ב
 03-9182100. ות ללקוח ות ירש מוקד 03-6255630. תל-אביב, 17 יצחק :רכב י וצי עסקים מחלקת . 08-6754789 צפוני, א.ת. 16 המרכבה 

הבדלים יש זו מסיבה ם, העול בכל משווקות הונדה מכוניות בלבד. עופרת ול נט בדלק לשימוש ומותאמים קטליטי בממיר מצוידים הדגמים כל 
השונים וספקטים בפר והנתונים המפרטים התמונות, היצרן. נתוני עפ"י הישראלי לשוק המפרט את מתאר זה דף השונות. לארצות ובנתונים במפרטים 

או לתקן הזכות את לעצמם שומרים והחברה היצרן סטנדרטי. ציוד בהכרח אינו בהם יע המופ הציוד ייחודי. שוק או לדגם לשייכם ואין כלליים, הם 
 ועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.יעוץ ופרוט ניתן לקבל מידעה מוקדמת. ילשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הו

 ם | בכפוף לחוברת אחריות ושירות. ק"מ המוקדם מביניה 100.000- שנים או 3*אחריות ל
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