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NOUL JAZZ 
UN HIBRID POTRIVIT 

VIEȚII TALE
Noul Jazz și Jazz Crosstar vin echipate cu noul sistem de propulsie avansat hibrid și 

cu un design nou, mai sportiv. Tehnologia noastră hibrid e:HEV oferă un răspuns rapid, 

mai multă silențiozitate și eficienţă și furnizează o experiență de condus dinamică, 

electrizantă, cu consum și emisii reduse, inclusiv un mod de condus electric.

Interiorul de ultimă generație îmbină spațiul de top și versatilitatea extraordinară  

cu siguranța, confortul și tehnologia avansată.
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NOUL  
JAZZ CROSSTAR

Proiectat pentru un stil de viață sportiv și dinamic, noul Jazz Crosstar dispune 

de o grilă frontală unică, bare longitudinale integrate și o gardă la sol crescută 

pentru o vizibilitate excelentă.

Paleta de culori în două nuanţe te asigură că vei arăta întotdeauna bine  

din exterior, în timp ce tapițeria rezistentă la apă protejează interiorul  

de petele nedorite. 
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SPAŢIUL TĂU
Interiorul noilor modele Jazz și Jazz Crosstar 

a fost complet reproiectat cu materiale moi la 

atingere, ecrane clare și comenzi ergonomice. 

Parbrizul panoramic oferă o vizibilitate excelentă 

și accentuează senzația de siguranță și spațiu 

a noului Jazz.

Noile scaune ergonomice oferă un nivel 

excepțional de confort, în timp ce scaunele 

noastre unice Magic Seats oferă o versatilitate 

remarcabilă în spate. Aşadar, indiferent ce vei 

dori să transporți, se va potrivi și în noul Jazz.
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CONECTAT 
ÎN ORICE 
MOMENT

Noul Jazz te conectează cu lumea ta folosind 

cea mai recentă tehnologie. 

Noua generație Honda CONNECT vine cu 

un ecran tactil de înaltă rezoluție de 9" și 

compatibilitate Apple CarPlay (wireless) și 

Android Auto.*

Asistentul personal intuitiv Honda folosește 

înțelegerea contextuală unică și învățarea 

automată pentru a răspunde solicitărilor tale. 

Toate cu un simplu „OK Honda ...“. 

Poți accesa diverse funcții și prin intermediul 

aplicației pentru smartphone My Honda+, 

care îţi permite să încui sau să descui mașina 

de la distanță și chiar să trimiți destinații 

către sistemul de navigație auto.

*Honda CONNECT este disponibil pentru anumite echipări. Conexiunea la aplicaţia Aha™  
(inclusiv radio pe internet) şi navigarea pe internet se face prin tethering WiFi sau printr-un 
router WiFi mobil. Prin utilizarea aplicaţiilor Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul  
de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Asistentul 
personal Honda si aplicația My Honda+ sunt disponibile doar pentru anumite țări și regiuni. 
Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci când autovehiculul este în 
staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt 
compatibile cu Apple CarPlay. Funcţiile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay pot să nu fie 
disponibile în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie 
să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) 
sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™. Disponibilitatea Android Auto™ este 
supusă schimbării și poate varia în funcție de regiune. 
Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. 8



Modelele din imagine sunt Honda Jazz e:HEV, culoarea Platinum White Pearl şi  
Honda Jazz Crosstar e:HEV în două nuanţe Surf Blue cu Crystal Black Pearl. 10


