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SPORT OG DESIGN

Disse elegante og komfortable 

tilpassede mattene, med oransje 

nubuck med dobbel søm, har en unik 

Tuscan Orange-vevd Jazz-logo. Ett sett 

inneholder: matter foran og bak. 

DEKOR TIL FRONTGRILL – FUN ORANGE 

Sett ditt eget preg på din Jazz med denne  

fargerike frontgrilldekoren.

DEKSEL TIL SIDESPEIL  
– FUN ORANGE

ELEGANCE GULVMATTER  
– FUN ORANGE 

Gi baksiden av din Jazz er personlig preg 

ved å sette en unik dekor i Tuscan Orange på 

støtfangeren bak.

Ikke noe er mer irriterende enn en ripe eller liten bulk i bilens 

karosseri. Sidelistene er laget av mykt, slagfast materiale og gir bilen 

ekstra beskyttelse. Disse elegante listene har også Tuscan Orange-

fargeelementer som gir din Jazz litt ekstra farge.

DEKOR TIL BAKRE STØTFANGER  
– FUN ORANGE

SIDELISTER – FUN ORANGE

Beskytt dørspeilene på en stilfull måte. Disse 

sidespeildeksler passer perfekt til din Honda. 

Ett sett inneholder: to stykker.

FUNCTIONAL FUN-PAKKE – ORANGE

Functional Fun-konseptet gir din Jazz et lekent preg. Gjør din Jazz unik med smakfulle fargede 

detaljer både utvendig og innvendig for å fremheve bilens dynamiske og særpregede design. 

Pakken består av: dekor til frontgrill, deksler til sidespeil, sidelister med Tuscan Orange detaljer, 

dekor til bakre støtfanger og Elegance gulvmatter.

Bildene viser alternative 16” JA1601 lettmetallfelger.
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HETTE TIL DØRSPEIL  
– FUN WHITE

ELEGANCE GULVMATTER  
– FUN WHITE

DEKOR TIL BAKRE STØTFANGER  
– FUN WHITE

FUNCTIONAL FUN-PAKKE – WHITE

Functional Fun-konseptet gir din Jazz et lekent preg. Gjør din Jazz unik med smakfulle fargede 

detaljer både utvendig og innvendig for å fremheve bilens dynamiske og særpregede design. 

Pakken består av: dekor til frontgrill, deksler til sidespeil, sidelister med Piano White detaljer, 

dekor til bakre støtfanger og Elegance gulvmatter.

Bildene viser alternative 16” JA1601 lettmetallfelger.

Sett ditt eget preg på din Jazz med denne 

frontgrilldekoren i Piano White. 

DEKOR TIL FRONTGRILL – FUN WHITE

Ikke noe er mer irriterende enn en ripe eller liten bulk i bilens 

karosseri. Sidelistene er laget av mykt, slagfast materiale og gir bilen 

ekstra beskyttelse. Disse elegante listene har elementer i Piano White 

som gir din Jazz et elegant preg.

SIDELISTER – FUN WHITE

Beskytt dørspeilene på en stilfull måte. Disse 

sidespeildeksler passer perfekt til din Honda. 

Ett sett inneholder: to stykker.

Disse elegante og komfortable tilpassede 

mattene, med hvit dobbel søm, har en 

unik Piano White-vevd Jazz-logo. Ett sett 

inneholder: matter foran og bak.

Gi baksiden av din Jazz er personlig preg 

ved å sette en unik dekor i Piano White på 

støtfangeren bak.
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Disse elegante og komfortable tilpassede mattene, 

med to-tonet søm, har en unik Jazz-logo i metall. 

Ett sett inneholder: matter foran og bak.

ELEGANCE GULVMATTER – FINESSE

Gi baksiden av din Jazz er personlig preg 

ved å sette en unik dekor i EU Matte Silver på 

støtfangeren bak.

DEKOR TIL BAKRE STØTFANGER – FINESSENATIONAL FINESSE-PAKKE 

Gjør din nye Jazz unik med premium sølvfargede detaljer både utvendig og innvendig for å 

fremheve bilens dynamiske og levende design. Pakken består av: dekor til frontgrill, skinnende 

svartlakkerte sidelister med EU Matte Silver-detaljer, dekor til bakre støtfanger og matchende 

Elegance gulvmatter.

Bildene viser alternative 16” JA1601 lettmetallfelger. 
Sidespeildeksler i sølv er ikke inkludert i Functional Finesse-pakken, men de kan fås som tilleggsutstyr.

Sett ditt eget preg på din Jazz med denne 

elegante frontgrilldekoren i EU Matte Silver.

DEKOR TIL FRONTGRILL – FINESSE

Ikke noe er mer irriterende enn en ripe eller liten bulk i bilens 

karosseri. Disse blanke, svarte sidelistene er laget av mykt, 

slagfast materiale og gir bilen ekstra beskyttelse. De lekre og 

praktiske sidelistene har også EU Matte Silver-detaljer som gir 

din Jazz et elegant preg.

SIDELISTER – FINESSE
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ROBUST-PAKKE

Gjør din Crosstar enda bedre med disse SUV-liknende detaljene som understreker bilens unike design. 

Pakken består av: nedre dekor foran og bak.

16” JA1601 LETTMETALLFELG

Lettmetallfelgen 16” JA1601 har diamantskåret 

A-overflate med blank klarlakk og detaljer i 

Gunpowder Black.

15” JA1505 LETTMETALLFELG

Lettmetallfelgen 15” JA1505 har diamantskåret 

A-overflate med blank klarlakk og detaljer i 

Gunpowder Black.

BAKLUKESPOILER 

Hvis du er ute etter en sofistikert stil, er denne originale spoileren fra Honda det du trenger. 

Spoilerne våre er spesialutviklet for å passe til hver enkelt bilmodell, og det er bare tilbehør 

av den beste kvaliteten som består Hondas omfattende tester. I tillegg integreres denne 

elegante spoileren i bilens karosseri, og den er tilgjengelig i alle karosseri- og takfarger.
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BESKYTTELSE OG 
SIKKERHET

Spesialdesignet tilbehør som passer perfekt til 

din Jazz for å beskytte den mot vær og vind, 

småbulker og riper.

FRONTRUTETREKK

Frontrutetrekket beskytter mot vær og vind, og det 

beskytter også speilene og siderutene når bilen er 

parkert utendørs. Det har Jazz-logoen.

PARKERINGSKAMERA*

Med parkeringskameraet kan du trygt rygge. 

Navigasjonsskjermen viser alt som befinner seg 

bak bilen, slik at du alltid har full oversikt. Settet 

inneholder: et parkeringskamera og tilbehør.

*Dette tilbehøret er bare tilgjengelig til Comfort og Elegance, 
siden det er standard for Executive og Crosstar.
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GUMMIMATTER MED OPPHØYET KANT,  
TIL BRUK FORAN OG BAK

Gummimattene foran og bag med opphøyde kanter er laget for å 

beskytte fotbrønnene foran og bak. De er laget av et røft – men 

likevel lett å rengjøre – materiale og har Jazz-logoen preget inn.  

Ett sett inkluderar: Gummimatter foran og bak.

STROPP TIL BAKLUKE

Stroppen til bakluken er et uunnværlig tilbehør 

som gjør det enklere å stenge bakluken.

SAMMENLEGGBAR BAGASJEROMSMATTE

Den nye sammenleggbare bagasjeromsmatten beskytter 

bagasjerommet og gulvet når setene er felt ned. Matten har 

fleksibel klaff som beskytter mot riper.

DØRTERSKELLISTER

Disse dørterskellistene gir bilen en personlig stil, samtidig som 

de beskytter dørtersklene mot merker og riper. De er laget i 

rustfritt stål, og de har en iøynefallende etset Jazz-logo. Ett 

sett består av: to lister til dørtersklene foran.

CONVENIENCE PACK 

Convenience-pakken er utvalgt tilbehør, elegant designet, som beskytter bilen mot 

riper, gjørme og sand. Pakken består av: sammenleggbar bagasjeromsmatte, 

gummimatter foran og bak med buet kant, dørterskellister og stropp til bakluke.
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TRANSPORT

Lev livet til det fulle, og få størst mulig 

glede av din Jazz. 

Hvis du ofte har med deg bagasje eller spesialutstyr, sørger Cargo-pakken for 

å holde det organisert og trygt. Pakken omfatter: bagasjeromsmatte, LED-

bagasjeromslys, folie til bakre støtfanger og dekor til bagasjeromsterskel.

SAMMENLEGGBAR BAGASJEROMORDNER SYKKELSTATIV*

HUNDEGITTER

Denne innovative sammenleggbare 

bagasjeromordneren er uunnværlig når du vil 

bruke bagasjerommet mest mulig effektivt.

Monter sykkelstativet med tyverisikring og 

metallramme på taket, slik at du kan ta med deg 

sykkelen din. «Easy Fit» har et spor som holder 

sykkelen på plass, slik at du kan bruke begge hender 

når du skal feste den. Maksimal belastning: 20 kg.

Hundegitteret gjør det trygt for kjæledyrene dine ved å skille bakseteområdet 

fra bagasjerommet. Det passer perfekt mellom bakseteryggen og 

takinteriøret. Det er uunnværlig for alle som har kjæledyr.

CARGO-PAKKE

x2

*Det er muligt å ta med to sykler, men bare i kombinasjon 
med tverrstengene på Crosstar.
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NETTBRETTHOLDERSETT*

Denne nettbrettholderen med 

nakkestøttefeste passer til alle nettbrett 

mellom 7 og 11,6 tommer. Den kan tiltes og 

justeres for å oppnå best mulig vinkel. 

KLESHENGERSETT*

Beskytt klærne mot rynker med dette 

kleshengersettet. Det monteres enkelt på 

nakkestøtten, slik at du kan henge opp 

frakken, jakken eller dressen din.

BARNESETE

Hondas originale barneseter gir overlegen 

beskyttelse av barn opptil 12 år med to 

monteringsalternativer – ISOFIX eller 

trepunktsbelte.

*Bildene er kun vist for å illustrere.  

BELYST POLSTRING I DØRENE BELYST MIDTKONSOLL BELYSTE DØRTERSKELLISTER

Polstringen i dørene belyses når tenningen 

slås på. Dette tilbehøret monteres i 

dørhåndtakene og dørlommene for å gi et 

kjølig og rolig hvitt lys.

Midtkonsollbelysningen aktiveres ved å låse opp 

eller åpne dørene. Den gir midtkonsollområdet i 

bilen en myk, hvit belysning.

Disse belyste dørterskellistene er 

laget i børstet rustfritt stål, og de har 

en belyst Jazz-logo. I tillegg til å se 

bra ut, beskytter de dørtersklene mot 

riper og merker. Settet består av: to 

dørterskellister til frontdørene.

INTERIØR & 
KOMFORT

HVITT KOMFORTLYS FORAN 

Fotbrønnen foran lyses opp når 

dørene låses opp eller åpnes, slik at 

interiøret får et mykt, kjølig lys.

ILLUMINATION-PAKKE

Illumination-pakken bruker en kombinasjon 

av lys for å gi interiøret en behagelig 

atmosfære. Pakken består av: Hvitt 

komfortlys foran, belyste dørterskellister, 

belyst polstring i dørene og belyst 

midtkonsoll.

Disse elegante og komfortable mattene med kant i 

svart nubuck har et vevd og slitesterkt Jazz-emblem. 

Ett sett inneholder: matter foran og bak.

ELEGANCE GULVMATTER
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DIN BESTILLING

Skreddersy din Jazz med originalt tilbehør.

Med forbehold om endringer av delenumre og innhold. 
Kontakt din Honda-forhandler for oppdatert informasjon.

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE PART NUMBER

Functional Fun-pakke – Orange 
inneholder:: Grilldekor, sidelister, dekor 
til bakre støtfanger, sidespeildeksler og 
Elegance gulvmatter – Fun Orange.

08E0P-TZA-FFT0L

Functional Fun-pakke – White 
inneholder: Grilldekor, sidelister, dekor 
til bakre støtfanger, sidespeildeksler og 
Elegance gulvmatter – Fun White.

08E0P-TZA-FFPWL

Functional Finesse-pakke inneholder: 
Grilldekor, sidelister, dekor til bakre 
støtfanger og Elegance gulvmatter – 
Finesse.

08E0P-TZA-FFINL

Robust-pakke – Crosstar inneholder: 
Nedre dekor foran og bak

08F23-TZA-600

Grilldekor – Tuscan Orange 08F21-TZA-630

Grilldekor – Piano White 08F21-TZA-620

Grilldekor – EU Matte Silver 08F21-TZA-610

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE PART NUMBER

Fargeelementer – Tuscan Orange 08F57-TZA-600A

Fargeelementer – Piano White 08F57-TZA-600

Fargeelementer – EU Matte Silver 08F57-TZA-600B

Støtfangerdekor bak – Tuscan Orange 08F24-TZA-600D

Støtfangerdekor bak – Piano White 08F24-TZA-600C

Støtfangerdekor bak – EU Matte Silver 08F24-TZA-600E

Door Mirror Covers – Tuscan Orange 08R06-TZA-640

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE PART NUMBER

Sidespeildeksler – Crystal Black Pearl 08R06-TZA-610

Sidespeildeksler – EU Matte Silver 08R06-TZA-620

Sidespeildeksler – Piano White 08R06-TZA-630

Hekkspoiler  

Platinum White Pearl 

Taffeta White III 

Premium Sunlight White Pearl

Shiny Gray Metallic 

Crystal Black Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Surf Blue

Midnight Blue Beam Metallic 

08F02-TZA-620
08F02-TZA-630
08F02-TZA-650
08F02-TZA-670
08F02-TZA-680
08F02-TZA-690
08F02-TZA-6G0
08F02-TZA-6H0B

15" JA1502 lettmetallfelg 08W15-T5A-600E

15" JA1505 lettmetallfelg 08W15-TZA-600A

BESKYTTELSE OG SIKKERHET

BESKRIVELSE PART NUMBER

Convenience Pack: 

Inkluderer: Sammenleggbar 
bagasjeromsmatte, dørterskellister og 
gummimatter foran og bak med buet 
kant. 

08E0P-TZA-CVLH

Dørterskellister 08F05-TZA-600

Stropp til bakluke 08L46-TZA-610

Sammenleggbar bagasjeromsmatte 08P11-TZA-600

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE PART NUMBER

16" JA1601 lettmetallfelg 08W16-TZA-600A

Hjullåselmuttere – krom 

Hjullåsemuttere – svarte 

Hjulmuttere – Chrome 

Hjulmuttere – Black

08W42-SJD-604
08W42-T7S-601
08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000
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BESKYTTELSE OG SIKKERHET

BESKRIVELSE PART NUMBER

Gummimatter foran med opphøyet kant 08P18-TZA-610

Gummimatter bak med opphøyet kant 08P19-TZA-510A

Tåkelys foran 08V31-TZA-600

Sidelister

Materiale  

Platinum White Pearl 

Taffeta White III 

Premium Sunlight White Pearl 

Shiny Gray Metallic 

Crystal Black Pearl

Premium Crystal Red Metallic 

Midnight Blue Beam Metallic 

08P05-TZA-600 
08P05-TZA-620A 
08P05-TZA-630A 
08P05-TZA-650A 
08P05-TZA-670A 
08P05-TZA-680A 
08P05-TZA-690A 
08P05-TZA-6H0A 

Skvettlapper foran og bak 08P00-TZA-600

Parkeringskamera 08A77-TZA-PAIDB

Frontrutetrekk 08P38-TZA-600

Med forbehold om endringer av delenumre og innhold. 
Kontakt din Honda-forhandler for oppdatert informasjon.

INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE PART NUMBER

Belysningspakke 

Inkluderer: Hvitt komfortlys foran, belyste 
dørterskellister, belyst polstring i dørene 
og belyst midtkonsoll. 

08E0P-TZA-ILLUW

Komfortlys foran – Hvitt 08E10-TZA-600 

Belyst polstring i dørene – Hvit 08E20-TZA-600

Belyst midtkonsoll – Hvit 08E11-TZA-600

TRANSPORT

BESKRIVELSE PART NUMBER

Cargo-pakken består av: 

Bagasjeromsmatte, LED-bagasjelys, 
folie til bakre støtfanger og dekor til 
bagasjeromsterskel. 

08E0P-TZA-CARG

Bagasjeromsmatte 08U45-TZA-600

Folie til bakre støtfanger 08P48-TZA-600

Dekor til bagasjeromsterskel 08F07-TZA-600

TRANSPORT

BESKRIVELSE PART NUMBER

Sammenleggbar bagasjeromordner 08YHW-SZ0-K00

Hundegitter 08U35-TZA-600

LED bagasjeromsbelysning 08E13-TZA-600

Takstativ 08L02-TZA-600

Lastebøyler 08L04-TZA-600

Ski- og snøbrettstativ 08L03-TA1-601G

Thule sykkelstativ tak 08L07-E09-600A

TRANSPORT

BESKRIVELSE PART NUMBER

Thule takboks 410 l 08L20-E09-M20

Thule takboks 320 l 08L20-E09-M60

Thule takboks 400 l 08L20-E09-T20

BESKYTTELSE OG SIKKERHET

BESKRIVELSE PART NUMBER

Førstehjelpssett (10-pakning) 08Z25-9R6-600

Varseltrekant 08M09-SMG-600

Fluorescerende vest (10-pakning) 08YAA-9R6-602
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Med forbehold om endringer av delenumre og innhold. 
Kontakt din Honda-forhandler for oppdatert informasjon.

INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE PART NUMBER

Belyste dørterskellister 08E12-TZA-600

Nettbrettholdersett 08U08-E6J-610C

Kleshengersett 08U08-E6J-610D

Solskjermer til dører 08R04-TZA-600

Barnesete G0 Baby-Safe I-størrelse 08P90-TLA-600

Baby-Safe I-størrelse base 08P90-TLA-600A

Barnesete G1 Trifix I-størrelse 08P90-TLA-600B

INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE PART NUMBER

Barnesete gruppe 2/3 Kidfix XP 
BOOSTER 

08P90-TYF-600

Standard gulvmatter 08P14-TZA-610

Elegance gulvmatter 08P15-TZA-620

Elegance gulvmatter – Fun Orange 08P15-TZA-640A

Elegance gulvmatter – Fun White 08P15-TZA-630A

Elegance gulvmatter – Finesse 08P15-TZA-650B

Flerbruksbag 08MLW-UTI-FRBAG
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Opplysningene gjelder ikke et spesielt produkt på markedet. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesifikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment til 
generell informasjon. Detaljene som er oppgitt i brosjyren kan avvike fra utstyret i de ulike modellvariantene som selges i Norge. Publikasjonen utgjør ikke på noen måte noen forpliktelse fra selskapets side overfor 

andre parter. Ved alt salg gjelder leverandørens eller selgerens salgs- og garantivilkår. Informasjon om vilkårene fås skriftlig på forespørsel. Kontakt din Honda-forhandler for å få nærmere opplysninger. Selgeren 
kan alltid gi aktuell informasjon og nøyaktige beskrivelser av utstyr og funksjoner. Grunnet lange trykketider, kan endringer ha forekommet siden trykketidspunktet.  

Seneste oppdaterte versjon av denne brosjyren finner du på www.honda.no.

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) Pb 1534, 3007 Drammen
Tlf. 32 25 48 00 www.honda.no

THJAZ21NO-HACE

Honda kjøper papir på en ansvarlig måte fra produsenter innenfor EU. Ikke 
kast meg i søppelet. Gi meg videre til en venn, eller resirkuler meg.


