
 Новиот Jazz пристигна со напреден e:HEV хибриден погон и динамичен, модерен изглед. 
Простран одвнатре и компактен однадвор, во него естетиката и функционалноста се испреплетени на еден умен, уникатен начин.

Дозволете му на новиот Jazz да завладее со вашите чувства

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО КОМПЛЕТНО НОВИОТ

HYBRID



СОФИСТИЦИРАН
ДИЗАЈН

ЗА ВАША
БЕЗБЕДНОСТ

КОМФОР
БЕЗ ЗАМОР

Новиот Jazz се грижи за вашата 
и безбедноста на вашите 
сопатници со најновиот пакет 
напредни технологии и бројни 
системи за асистенција на 
возачот. Безбедноста 
дополнително е подобрена со 
централното и воздушното 
перниче за колената на возачот 
и интелигентните странични 
воздушни перничиња.
● До колку постои можност за 
    судир со друго возило 
    пред вас, системот за 
    ублажување на последиците 
    од судир ќе алармира  
    истовремено намалувајќи ја 
    брзината на возилото, 
    помагајќи да се спречи 
    сударот или минимизира 
    сериозноста на последиците. 
    Системот ги открива и 
    пешаците и велосипедистите 
    ноќе на места каде нема 
    улично осветлување, а ќе ги 
    активира и сопирачките ако 
    возило ви го пресече патот 
    или сврти на вашата
    траекторија на движење.
● Предупредување за 
    напуштање на коловозната  
    лента
● Препознавање на 
    сообраќајните знаци
● Интелигентен адаптивен 
    темпомат со автоматско 
    запирање на возилото
● Автоматски долги светла
● Предупредување за возило во 
    мртвите агли и возило што ќе
    ви го пресече патот кога 
    возите наназад.

Предните седишта се направени 
со својства против замор за да 
обезбедат комфор на ниво на 
лимузина.

Новиот Jazz е дизајниран со чист профил кој е 
аеродинамички ефикасен и стилски елегантен. 
Секој детаљ му дава на Jazz модерен изглед и 
уникатен персоналитет.

НЕСПОРЕДЛИВА ФЛЕКСИБИЛНОСТ
Како и да го живеете вашиот живот, новиот Jazz ќе се вклопи во него. Неговите генијални 
магични седишта ќе му ја дадат разновидноста што ја барате. Задните седишта можат да 
се конфигурираат на најразлични начини со едно лесно движење, обезбедувајќи му 
флексибилност во него да носите скоро сé. Тие се преклопуваат надолу кон подот за 
дополнителен простор за товарење или се подигнуваат нагоре овозможувајќи ви да ја 
искористите целата височина на автомобилот од подот до таванот.



e:HEV ХИБРИДНА
ТЕХНОЛОГИЈА

Нашата напредна е:HEV хибридна 
технологија обезбедува динамично, 
електрифицирано искуство во возењето, 
обезбедувајќи му на новиот Jazz значајни 
перформанси, висока економичност и 
ниски емисии на штетни материи во 
издувните гасови.

Животот е подобар кога сте поврзани. 
Новиот Jazz беспрекорно ве поврзува со вашиот свет. Инфозабавниот 
систем се карактеризира со екран со познат изглед во стил на паметните 
телефони и висока употребливост преку интеграцијата на Android Auto и 
Apple CarPlay. Со вашиот Jazz можете да се поврзете и далечински преку 
My Honda+ апликацијата која меѓу другото овозможува далечинско 
заклучување или отклучување на автомобилот и подесување на системот 
за навигација. Иновативниот Honda Personal Assistant секогаш подготвен 
да ви помогне, ќе ви овозможи преку разговор да го проверите времето, 
да ја најдете вашата омилена музика или ресторан и слично.

КАКО РАБОТИ?

ВАШИОТ ПРОСТОР

● При возење низ град работи 
    електромоторот, а бензинскиот 
    мотор е исклучен.
● На отворен пат се вклучува 
    бензинскиот мотор кој  
    произведува струја за 
    електромоторот, а тој и понатаму го 
    задвижува возилото.
● На автопат се остварува директна 
    врска меѓу бензинскиот мотор и 
    тркалата, додека електромоторот ја 
    регенерира енергијата при 
    забавување и кочење.

Ентериерот на новиот Jazz е 
практичен и удобен, со чисти линии и 
материјали меки на допир. Новиот 7" 
дигитален дисплеј за возачот и 9" 
Honda CONNECT екран чувствителен 
на допир ви овозможува да ги видите 
основните информации брзо и лесно.
Впечатливото чувство на простор е 
потенцирано со елегантниот кокпит 
со ергономски дизајнирани контроли 
и непречен поглед на патот.



PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SHINING GRAY METALLIC

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

Центар Honda
Булевар „Илинден” бб, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788 

Телефон сервис: 02/ 308 3789
http://honda-makpetrol.mk

ЕДНА 
НОВА ИДНИНА

Креиравме широк спектар на бои 
што совршено одговараат на стилот 
на новиот Jazz.

ЖИВЕЈТЕ ГО ЖИВОТОТ 
ВО БОЈА

Во Honda секогаш тежнееме да ги направиме 
технологиите покорисни. Бевме меѓу првите во Европа 
што понудивме хибридни автомобили и имаме повеќе од 
20 години искуство со електрификацијата.
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