
Honda Jazz
Ti lbehør
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OHonda Motor Europe Ltd. (Norge)
Pb 1534, 3007 Drammen

Tlf. 32 25 48 00
www.honda.no

Honda Motor Europe Ltd. (Norge) forbeholder seg retten til å forandre utstyr og spesi-
fikasjoner uten varsel. Detaljer, farger, beskrivelser og bilder er kun ment som oversikt-
lig informasjon. Detaljene som er gjengitt i brosjyren kan skille seg fra utstyret i de bil-
ene som selges i Norge. Kontakt din Honda-forhandler for nærmere informasjon. For
de siste oppdateringer, se www.honda.no.
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Lyd og elektronikk

1/ 8-disc CD-skifter CD-skifter med plass 
til 6 plater

Diskanthøyttaler. 
Forbedrer lydkvaliteten

Høyttalersats bak

Interiør

22/ Mattesett Standard

Solgardiner bak

23/ Mattesett Elegance 24/ Gummimatter 25/ Barnestol gruppe 0+

Eksteriør

17/ Skvettlapper bak16/ Skvettlapper foran

Transport og tauing

39/ Fast hengerfeste

Felger & komplette hjul

54/ Hjulmuttersett53/ Låsmuttersett

Alle aluminiumsfelger er i overensstemmelse med europeisk typeprøving for biler.

Bagasjerom & innredning

41/ Oppbevaringslomme til
bakseterygg

42/ Oppbevaringsboks 43/ Hundegitter 45/ Kjøleboks 46/ Nettadapter for 
kjøleboks

28/ Barnestol gruppe 2 + 327/ Barnestol gruppe 1
ISO-Fix

26/ Barnestol gruppe 1



Interiørpanelsett
Den elegante metallic-finishen vil gi din Jazz enda mer klasse.
Settet består av et instrumentpanel og dørpaneler.

Skinnratt
Kos deg gjennom svingene med dette skinnrattet til Jazz.

Girkule av metall
Ta kontrollen med en elegant girskule som passer til metallic-
panelene.

Ultra Matte
Hold bagasjerommet rent og unngå at det ser slitt ut. Uansett
hvordan du har setene – oppreist, felt opp, slått ned – så er
Hondas brukervennlige, multifunksjonelle, vanntette Ultra Matte
konstruert slik at den alltid passer perfekt til det området som
trenger optimal beskyttelse.

Ultra Nett
Hold bagasjen ordentlig på plass. Dette nettet følger samme
multifunksjonelle og brukervennlige konsept som Ultra Matte og
kan brukes som pakkenett, vertikalt bagasjenett eller baksete-
nett.

Armlene med skyvelokk
Armlenet foran har et oppbevaringsrom under lokket for person-
lige eiendeler. For ekstra komfort er armlenet foran utstyrt med
et lokk med 100 mm skyvefunksjon.

Takkonsoll
Denne smarte konsollen monteres i taket og har fleksibel plass
til små og ømtålige gjenstander du gjerne vil ha lett tilgjengelig,
men ikke i veien. Med rom til CD-er og solbriller.

Bagasjerommatte m/kant
Denne myke, sklisikre matten er konstruert for å beskytte inter-
iøret i din Jazz og passer perfekt i bagasjerommet, også når
baksetene er slått ned. Med Jazz-logo og et spesielt rom for CD-
skifteren når begge deler brukes.

Stigtinnbeskytter
Den børstede metallfinishen gir et eksklusivt preg. 
Med Jazz-logo.

Instrumentpanelmatte
Sklisikker matte som hindrer mindre gjenstander i å skli rundt i
instrumentpanelrommet.

Honda kompakt navigasjonssystem 
• Unik, diskret Honda festebrakett for sømløs integrering 
• Komplett kart over Vest-Europa, med bensinstasjoner, Honda-
forhandlere og lokale attraksjoner 
• Unik antirefleksbehandlet bakside for å redusere forstyrrende
reflekser fra frontruten 
• Bluetooth® trådløs teknologi for å ringe handsfree 
• Hondas tilbehørsgaranti (inntil 3 års dekning når det kjøpes
sammen med ny bil) 

Jazz-adapter til iPod 
Med Jazz-adapter til iPod kan du enkelt
kople din iPod® til bilens lydanlegg og lytte
til din personlige digitale musikksamling
mens du kjører. 

iPod® er et varemerke som tilhører Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.

Bluetooth® telefonsystem
Bluetooth® telefonsystem er en enkel,
sikker og praktisk handsfree-løsning slik

at du enkelt kan bruke telefonen mens du konsentrerer deg om
veien. 

Elegance Pack 34 ı Dør- og instrumentpanelsett 20 ı Stigtinnbeskytter
32 ı Girskule av metall

Tilbehørspakker
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Comfort Pack 21 ı Instrumentpanelmatte 29 ı Takkonsoll
48 ı Ultra Nett
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Tekno log idrevet
Subwoofer
Denne høyeffektive subwooferen er kun 16 cm i diameter og 4
cm høy, men den kombinerer en imponerende kompakthet
med 120 W maksimal effekt og ekstremt lavt strømforbruk.
Hemmeligheten ligger i den innovative neodymmagneten som
er ti ganger kraftigere enn magnetene i vanlige høyttalere. Kort
sagt kan denne Honda-subwooferen skryte av såvel effekt som
kvalitet.

Parkeringssensor
Praktisk ved vanskelige parkeringsmanøvrer i byen. Ved hjelp
av 4 sensorer installert i den bakre støtfangeren registreres
avstanden fra hindringer innenfor 1,5 meter. Sjåføren varsles
med et godt hørbart lydsignal i kupéen.
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F lot t  og funks jone l t  u tseende
Takspoiler
Denne aerodynamiske Honda Takspoileren følger konturene til
Jazz perfekt. Fås i bilens karosserifarge.

14” aluminiumsfelger
For å gi din Jazz et ekstra elegant og sporty utseende, tilbyr
Honda tre ulike spesialkonstruerte 14” aluminiumsfelger.
Samtlige Honda-felger har gjennomgått omfattende tester og
er i samsvar med europeisk typeprøving for biler. Kontakt din
Honda-forhandler vedrørende råd om best egnet dekktype for
optimal sikkerhet, økonomi og yteevne.

Frontgrill
Skill deg ut fra massen med denne sporty frontgrillen som gir
bilen ekstra stil. Grunnet. Er i samsvar med europeisk type-
prøving for biler.

Dekorasjon B-stolpen
Lagd av høykvalitets syntetisk materiale med blank metallfinish
for et ekstra raffinert preg. Med Jazz-logo.

Front-, bak- og sideskjørt
Front-, bak- og sideskjørt som gir din Jazz et ekstra spenstig
og sporty utseende. Grunnet. Er i samsvar med europeisk
typegodkjenning for biler. 

Støtfanger- og sidelister
Elegant beskyttelse med svart grunning for støtfanger foran og
bak og karosseriets sider. Alle kan lakkeres i bilens karosseri-
farge.

Baklukedekorasjon
Elegant dekor i krom for bakluken på din Jazz.

Style Pack 11 ı Frontgrill 9 ı Grunnlakkert takspoiler

Skirts Pack 6 ı Frontskjørt 7 ı Bakskjørt
8 ı Sideskjørt

14” aluminiumsfelger
Tilbehørspakker
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Transpor t  og tau ing

Ski/snowboardholder
Bruk dette stativet i kombinasjon med lasteholderen for
sikker transport av ski og snøbrett. Spesielt utviklet og test-
et til din Jazz.

Skiboks 320 liter
Solid låsbar boks med rikelig oppbevaringskapasitet for alt
skiutstyret ditt. Monteres på lasteholderen. Med Honda-
logo.

Lasteholder 
Denne lette lasteholderen av aluminium er
konstruert for minimal vindpåvirkning og kan
brukes sammen med en rekke praktisk, bruk-
ervennlig utstyr som utvider fleksibiliteten og
transportkapasiteten. Med tyverisikring og
Honda-logo.

Takboks 350 liter
Denne solide, låsbare takboksen festes på
lasteholderen og gir 350 liters ekstra bag-
asjekapasitet. Med Honda-logo.
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Når du kjører en Honda Jazz, kjører du en bil av høyeste kvalitet. Alt tilbehør er også lagd med
største mulige vekt på såvel design som teknologi. 

Hos Honda vet vi at du ønsker det beste på markedet når det gjelder biler. Det er derfor vår
Jazz og dens originale tilbehør, i likhet med alle Honda-produkter, er konstruert med utgangs-
punkt i den seneste teknologi og spesielle konstruksjonsnormer. Våre iherdige bestrebelser
for å leve opp til disse normene fører oss fram til vårt viktigste mål: varig tilfredse kunder.

Å kjøre en Honda Jazz er å kjøre sikker og velprøvd moderne teknologi. God tur.

Kva l i te t


