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7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

ИЛИ160.000КМ



Животот е полн со изненадувања, а 
таков е и новиот Honda Jazz. Покрај 
компактниот дизајн што луѓето го по-
знаваат и го обожаваат сега е и многу 
подобар и многу поголем од порано.
 
Ние во Honda тежнееме кон 
дизајнирање автомобил што ќе им 
го олесни животот на луѓето. И нови-
от Honda Jazz го прави токму тоа. Овој 
автомобил е редизајниран од глава до 
петици со нова заоблена каросерија 

што му дава пософистициран и по-
стилски изглед.

Како што се адаптира Вашиот живот, 
така се адаптира и новиот Honda 
Jazz. Нашите интуитивни магични 
седишта (целосно спуштени седишта 
за складирање) Ви овозможуваат раз-
новидност каква што Ви е потребна.

Ние развивме иновативна и интели-
гентна технологија што го збогатува 

секое патување. Автомобилот Jazz го 
инкорпорира новиот аудио и инфор-
мациски систем Honda CONNECT што 
Ве поврзува со сите работи што ги 
сакате во животот, со музиката што ја 
сакате, како и да одржувате контакт со 
пријателите. Honda CONNECT Ви нуди 
одлично поврзување со светот додека 
патувате, преку Wi-Fi конекција или 
преку мобилен Wi-Fi рутер. Екранот 
на допир Honda CONNECT 7” може 
да го пресонализирате со Вашите 

омилени фотографии. Исто така, 
може да ги слушате Вашите омилени 
интернет- музички станици и радио 
програми од целиот свет, вклучувајќи 
ги вестите, подкастови и аудиокниги. 
Bluetooth™конекцијата Ви овозможува 
да го поврзете Вашиот смартфон (па-
метен телефон) со хендс-фри телефон-
скиот систем (Hands Free Telephone) во 
автомобилот.

Ние го подобривме секој аспект на 

новиот Honda Jazz за да добиеме 
повеќе простор, поголем простор 
за багаж и стил. Но, не запревме тука. 
Под хаубата се наоѓа сосема новиот 
i-VTEC бензиски мотор од 1.3 л што 
дава импресивни 102 КС, со еднакво 
импресивна емисија на CO2. Во однос 
на трансмисијата, ние сакавме да се 
осигураме дека новиот Jazz е вистин-
скиот за Вас. Покрај со новиот рачен 
менувач со шест брзини, достапен 
е и со напредниот CVT автоматски 

менувач, што ја подобрува заштедата 
на горивото и го зголемува уживањето 
при возењето.

Посветени на зачувување на без-
бедноста на луѓето при патување. 
Ние мислиме дека најдобриот начин 
да се избегнат судири е да се размис-
лува однапред, поради тоа Ви ги 
нудиме нашите напредни технологии 
ADAS - cистеми за асистенција на воз-
ачот.
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