
МОДЕЛ JAZZ 1.3
Ниво на опрема TREND COMFORT
Малопродажна цена во денари 1.049.982,00 1.204.482,00
Малопродажна цена во евра 16.990 19.490
Металик боја 500

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОЗИЛОТО 
Тип на каросерија 5dr HB
Тип на мотор 1,3
Погон FWD
Трансмисија 6 МТ
CVT 1.500 €
*ADAS пакет 1.000 € ●

/ ●

/ 1.000 €

МОТОР
Зафатнина cm3 1.318
Компресија 13,5
Тип на осовина Chain Driven DOHC
Euro 6 ●

Гориво UNLEADED (95)
ПЕРФОРМАНСИ
Максимална силина kw/rpm 75/6000
Максимална силина ks/rpm 102/6000 
Максимален вртежен момент (Nm/min-1) 123/5000
Забрзување 0 → 100 km/h (секунди) 11,2
Максимална брзина (km/h) 190
Внатрешна бучава (dB) 65

Honda CONNECT with CD player
(7" touchscreen, AM/FM, internet radio, Aha TM app integration, Internet browsing)

Honda CONNECT+ with GARMIN Navigation & CD player
(7" touchscreen, AM/FM/DAB, internet radio, Aha TM app integration, Internet browsing)



Потрошувачка на гориво l/100 km и емисија на издувни гасови
Градско возење 6
На отворено 4,6
Комбинирано возење 5,1
Емисија на CO2 (g/km) 113 114
ДИМЕНЗИИ
Должина (mm) 4.028
Ширина (mm) 1.694
Ширина со вклучени ретровизори (mm) 1.980
Висина (mm) 1.525
Меѓуоскино растојание (mm) 2.530
Траг на тркалата напред (mm) 1.483
Траг на тркалата назад (mm) 1.472
Најниска точка од тлото со возачот (mm) 114
Максимален капацитет за седење (лица) 5
Круг на вртење (m) 10,6
Број на вртења со воланот од еден до друг крај 2,67
КАПАЦИТЕТ
Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште кренато (литри, методот VDA) 354

884

Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште спуштено, до покрив (литри, методот VDA) 1314

Капацитет на резервоарот (lit.) 40
ТЕЖИНА
Максимална тежина (kg) 1073-1110
Максимална дозволена тежина (kg) 1605
Дозволена оптовареност напред/назад (kg) 855/835
Максимална тежина на влечење 1.000/450
Максимална кровна тежина (kg) 35
БЕЗБЕДНОСТ
Воздушни перничиња за возачот и совозачот ● ●

Деактивирање на совозачкото воздушно перниче ● ●

Странични предни воздушни перничиња ● ●

Воздушни завеси за предните и за задните странични стакла ● ●

Активни наслони за глава (напред) ● ●

Систем против блокирање на кочниците при кочење (ABS) ● ●

Eлектронски пренос на силата на кочење на сите тркала (EBD) ● ●

Дополнителна серво асистенција при нагло кочење (BA) ● ●

Капацитет на багажниот простор  - Задно седиште спуштено, до прво ниво (литри, методот 
VDA)



Систем за пролизгување (VSA) ● ●

Помош при тргнување на нагорнина (HSА) ● ●

Предни и задни безбедносните појаси со систем за закочување во итни случаи (ELR) ● ●

ISOFIX-подготовка за детско седиште ● ●

Стоп сигнал (индикатор) ● ●

Сензор за притисок во пневматиците (DWS) ● ●

Активен систем за кочење при мали брзини (CTBA)* ● ●

Систем за предупредување пред потенцијален судир (FCW) о ●

Систем за препознавање на сообраќајните знаци (TSR) о ●

Интелигентен темпомат о ●

Систем за надгледување на коловозната лента (LDW) о ●

ЗАШТИТА
Имобилајзер и кодиран клуч ● ●

Далечинско централно заклучување со два клуча на преклопување ● ●

Поклопец на багажник ● ●

ВНАТРЕШНОСТ
Кожен волан со портокалов шав
Кожен менувач со портокалоц шав
ФУНКИОНАЛНОСТ И ТЕХНОЛОГИЈА
Мулти-информациски дисплеј (MID) ● ●

Индикатор за промена на брзини (SIL) ● ●

Електро прогресивен серво управувач (EPS) ● ●

Старт-стоп систем ● ●

КОМФОРТ
Мануелен клима уред ● ●

Темпомат (Cruise Control) со можност за лимитирање на брзина ● ●

Сензор за дожд ● ●

Заден брисач ● ●

Сензор за автоматско палење на светлата ● ●

Паркинг сензори (2 x предни и  4 x задни) / ●

Електрика на предни/задни прозорци со опција за целосно отворање/затворање ● ●

Волан подеслив според височина и длабочина ● ●

Електричнo подесување на ретровизорите ● ●

Грејачи на ретровизорите / ●

Електрично преклопување на ретровизорите / ●

Огледала на штитниците за сонце ● ●

Мануелно подесување на возачкото седиште по височина ● ●

Заден џеб на совозачкото седиште ● ●

Подесување на задни седишта ● ●

Целосен рамен под при спуштена задна клупа (Magic setas) ● ●

Простор за складирање под подот на багажниот простор ● ●



ВНАТРЕШНИ СВЕТЛА
Светло за читање напред ● ●

Светло во багажен простор ● ●

Светло во дел за патници ● ●

АУДИО И КОМУНИКАЦИЈА
Радио CD ● ●

Honda CONNECT with CD player / ●

Honda CONNECT+ with GARMIN Navigation & CD player / о
DAB Radio* / о 
AUX и USB ● ●

4 звучници ● ●

5 звучници
Аудио команди на волан ● ●

Bluetooth (HFT) ● ●

НАДВОРЕШНОСТ
Кровна антена ● ●

Надворешна Shark антена* / о
Ретровизори во боја на каросерија ● ●

Црни ретровизори
Рачки во боја на каросерија ● ●

Dynamic преден и заден браник со црвени детали, странични лајсни и спојлер
НАДВОРЕШНИ СВЕТЛА
Халогени фарови ● ●

LED фарови
Автоматско регулирање на долгите светла (High Beam Support System) ●

Предни светла за магла
LED дневни светла ● ●

Трето штоп светло (LED) ● ●

Автоматски On/Off тајмер на предни светла ● ●

ТРКАЛА 
Пневматици 185/60 R15 84H ● ●

Пневматици 185/55 R16 83H
15'' Алуминиумски бандажи / ●

16'' Алуминиумски бандажи (Berlina Black)
Кит за репарација ● ●

* DAB Radio и надворешна Shark антена само со Honda Connect+
** Сите податоци во ценовникот се променливи.
Ве молиме за точни информации да се обратите до продажниот персонал во Центар Хонда

l= стандард          О - опција        /= нема опција      



ADAS пакет

CTBA - Активен систем за кочење при мали брзини (достапен како стандардна опрема)

FCW - Систем за предупредување пред потенцијален судир

TSR - Систем за препознавање на сообраќајните знаци

ISA - Интелигентен темпомат

LDW - Систем за надгледување на коловозната лента

HSS - Систем за контрола на долгите светла Системот прави проценка на условите на возење и автоматски ги менува кратките и долгите светла

ХОНДА ЦЕНТАР
Булевар Илинден бб, 1000 Скопје

Телефон: 02 3090 707; 3083 788; 3090 796
Факс: 02 3083 795 

https://honda-makpetrol.mk

При градско возење и брзина од 5 до 30 km/h, системот со аудио и визуелни сигнали Ве 
предупредува за доближување до возилот пред Вас. До колку не изреагирате , а возилото е се 
поблиску, системот може да примени вонредно кочење, како би се намалила брзината што е 

можно повеќе. Во добри возни услови, судирот може и во потполност да се избегне.

До колку предната камера воочи возило пред Вас, системот ќе предупреди на можен директен 
судир, давајќи Ви доволно време да реагирате

Системот ги препознава сообраќајните знаци до 100 метри оддалеченост и преку MID екранот го 
информира возачот

Заедно со TSR системот овозможува прилагодување на брзината според сообраќајните знаци и 
условите на патот 

До колку автомобилот без индикација отстапи од коловозната лента, системот преку визуелни и 
аудио сигнали го предупредува возачот
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