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Het gloednieuwe Jazz-gamma is verkrijgbaar met een 
geavanceerde e:HEV-hybrideaandrijving en een dynamische, 
moderne look. Het is echt de complete, slimme wagen: ruim 
aan de binnenkant en compact aan de buitenkant.

Kies tussen de verfijnde en stijlvolle Jazz-hatchback of de 
nieuwe, actieve levensstijl van Jazz Crosstar met zijn op 
SUV’s geïnspireerd design.

Afgebeelde modellen: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue met Crystal Black 
Pearl en Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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DE VOLLEDIG NIEUWE JAZZ  
EEN HYBRIDE OP MAAT

VAN UW LEVEN





Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

Onze e:HEV Hybrid-technologie van de 
volgende generatie biedt een dynamische, 
geëlektrificeerde rijervaring die het nieuwe 

Jazz-gamma uitstekende prestaties en een laag 
emissieniveau verleent. Alle modellen hebben 
een elektrische rijmodus waarmee de auto op 
100% geruisloze, elektrische kracht kan rijden.  

Deze geavanceerde technologie maakt de 
nieuwe Jazz relevanter dan ooit in de huidige 

rijomgeving.

e:HEV HYBRID-
TECHNOLOGIE
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Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.



Het nieuwe Jazz-assortiment is ontworpen 
met een vloeiend, naadloos profiel dat 

aerodynamisch efficiënt en moeiteloos stijlvol 
is. Elk detail geeft de Jazz een slimme, moderne 

look en een unieke persoonlijkheid.

VERFIJND  
DESIGN
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Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue  
met Crystal Black Pearl.

DE NIEUWE 
JAZZ 

CROSSTAR
Nieuw in het gamma is de Jazz Crosstar. 

Hij werd ontwikkeld met het oog op 
een dynamische, actieve levensstijl 

en heeft een stoere, gespierde 
stijl met een opvallende grille, 

gestroomlijnde geïntegreerde dakrails 
en een verhoogde rijhoogte voor 

een gemakkelijkere toegang en een 
uitstekend zicht op de weg. 

 De beschermende carrosseriesierlijsten 
en de opties voor een opvallend 

tweekleurig exterieur zorgen ervoor dat 
u er altijd goed uitziet aan de buitenkant, 

terwijl de waterafstotende bekleding 
de binnenkant beschermt tegen wat het 

leven hem ook voorschotelt. 



10Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive.

Het interieur van de nieuwe Jazz en Jazz Crosstar is 
prachtig eenvoudig en ongelooflijk comfortabel, met 

zacht aanvoelende materialen en heldere displays. Met 
een nieuw digitaal 7"-scherm voor de bestuurder en een 
9"-touchscreen van Honda CONNECT kunt u essentiële 

informatie snel en gemakkelijk bekijken.  

Het opmerkelijke gevoel van ruimte wordt benadrukt 
door het slanke dashboard met ergonomisch ontworpen 
bedieningselementen en een breed, ongehinderd zicht 

op de weg.

LEEFRUIMTE
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Wat u ook in uw leven past, het past ook in de nieuwe 
Jazz en Jazz Crosstar. Onze ingenieuze Magic Seats 

geven u de veelzijdigheid die u wilt, precies wanneer u 
die nodig hebt.  

De achterstoelen kunnen in één eenvoudige 
beweging op verschillende manieren worden 

geconfigureerd, zodat u bijna alles kunt vervoeren, 
van surfplanken tot kleine bomen. Ze kunnen worden 
neergeklapt tot aan de vloer voor extra laadruimte, 

of opgeklapt, zodat u kunt genieten van de volledige 
hoogte van de wagen, van vloer tot plafond. 

ONGEËVENAARDE 
FLEXIBILITEIT 
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Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue met Crystal Black Pearl.
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Geniet van een uitzonderlijke zichtbaarheid dankzij de panoramische voorruit, de ultradunne 
A-stijlen en de verborgen ruitenwissers. Dit verbeterde gezichtsveld verschaft de bestuurder een 

vertrouwenwekkende rijhouding met minimale dode hoeken en laat licht in het interieur wat het al 
indrukwekkende gevoel van ruimte nog versterkt.

ZIE HET LEVEN  
DOOR UW VOORRUIT

Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.





De voorstoelen werden ontworpen met 
antivermoeidheidseigenschappen om een comfort van 

limousineniveau te verzekeren. Dankzij doordachte 
accenten zoals de brede centrale armsteun met 

opbergvakken en USB-poorten vooraan en achteraan 
kan iedereen genieten van de rit.

COMFORTABEL 
EN VEELZIJDIG

Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.
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HET LEVEN IS 
BETER MET 

CONNECTIVITEIT 
Het leven is beter wanneer u zich verbonden voelt. Het volledig nieuwe 
Jazz-gamma gebruikt de allernieuwste technologie om u met uw wereld 

te verbinden. Uiteraard is de digitale DAB-radio inbegrepen om u de 
ruimste keuze aan zenders te bieden, terwijl het nieuwe 9"-touchscreen 
een display in vertrouwde smartphonestijl en gebruiksgemak biedt met 

Android Auto en Apple CarPlay*. U kunt zelfs op afstand verbinding 
maken met uw Jazz via onze My Honda+-app, waarmee u de auto op 

afstand kunt vergrendelen of ontgrendelen en bestemmingen naar het 
navigatiesysteem kunt sturen.  

De spraakgestuurde Honda Personal Assistant kan een normaal gesprek 
met u voeren, en maakt gebruik van contextueel begrip om te leren hoe 

hij relevante aanbevelingen kan doen. Dus als u het weerbericht wil 
nakijken, uw favoriete muziek of restaurant wil vinden, staat het altijd  

tot uw dienst.

*Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. 
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  
an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 
that develops a lively 102PS. Both engines have 
the choice of a 6-speed manual transmission or our 
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 
option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 
output for your speed. The result is a smooth  
and comfortable drive that doesn't compromise  
on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 
cuts the engine when you come to a standstill in 
traffic, automatically restarting again when you 
touch the accelerator. It may seem like a small 
thing, but over time it’s sure to make a difference.
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Onze geavanceerde e:HEV Hybrid-technologie combineert 
moeiteloze rijprestaties met een indrukwekkend laag 

verbruik. Deze technologie werd ontworpen met het oog 
op een responsief, soepel en efficiënt rijgevoel in alle 

omstandigheden. De speciaal ontwikkelde elektromotor 
levert een enorm koppel van 253 Nm om u op weg te 

helpen en is gekoppeld aan een levendige 97 pk sterke 
benzinemotor om uw rijbehoeften te ondersteunen. In de 
nieuwe Jazz raakt de voorraad rijplezier nooit uitgeput.  

De e:HEV-technologie is slim, omdat ze voortdurend de 
prestaties en zuinigheid van uw Jazz controleert om de 

meest geschikte krachtbron te bepalen. Vervolgens levert hij 
de optimale energie soepel en naadloos door automatisch 

over te schakelen tussen drie rijmodi: benzinemotor, hybride 
aandrijving en een zuiver elektrische EV.

BEHEERSTE 
PRESTATIES

Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.



Afgebeelde modellen: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue met Crystal Black 
Pearl en Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.



Het nieuwe Jazz-assortiment omvat 
ons nieuwste Honda SENSING-pakket 
van geavanceerde veiligheids- en 
rijhulpsystemen. De bijkomende veiligheid 
werd nog verhoogd met nieuwe centrale 
en knieairbags voor de bestuurder en 
intelligente zijairbags achteraan. Zo blijven u 
en uw passagiers veilig.

COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM

Bij een dreigende aanrijding met een voertuig 
of voetganger zal het systeem u waarschuwen 
en tegelijk uw snelheid verlagen om zo de 
impact van een aanrijding te beperken. We 
hebben het systeem nu verbeterd met een 
nachtmodus om voetgangers of fietsers te 
detecteren wanneer er geen straatverlichting 
is; het remt zelfs wanneer tegenliggers uw 
weg kruisen of inslaan.

RIJSTROOKWAARSCHUWING

Als de auto van zijn rijstrook afwijkt zonder 
dat u de richtingaanwijzer activeert, knippert 
en klinkt een waarschuwingssignaal om u te 
helpen de rijstrook te verlaten.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM 

Dit systeem herkent verkeersborden en geeft 
ze weer op het scherm. Er twee borden 
tegelijk getoond worden.

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM

Helpt om u in het midden van uw rijstrook te 
houden en zorgt voor een minder stresserende 
rijervaring doordat u minder stuurcorrecties 
moet uitvoeren en minder inspanning moet 
leveren op de snelweg.

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER 

Combineert op slimme wijze de bestaande 
instelbare snelheidsbegrenzer met de 
verkeersbordenherkenning om automatisch 
de snelheidslimiet in te stellen die de 
verkeersbordenherkenning detecteert. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL  
MET LOW SPEED FOLLOW

Deze functie houdt een ingestelde 
kruissnelheid en volgafstand aan ten opzichte 
van uw voorligger. Als het gedetecteerde 
voertuig tot stilstand komt, vertraagt de 
functie en stopt de wagen zonder dat u 
uw voet op de rem hoeft te houden. Zodra 
de voorligger weer begint te rijden, tikt u 
gewoon op het gaspedaal om de werking te 
hervatten. 

AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS 

Dit systeem detecteert voor- en tegenliggers, 
en schakelt automatisch over tussen groot- 
en dimlichten.

BLIND SPOT INFORMATION

Dit slimme systeem maakt het veranderen van 
rijstrook en inhalen veiliger en waarschuwt 
u wanneer er voertuigen in uw dode hoek 
worden gedetecteerd door een lampje in uw 
buitenspiegel te laten branden.

UITPARKEERMONITOR

Bij het achteruitrijden kan de 
Uitparkeermonitor (Cross Traffic Monitor) 
naderende voertuigen aan beide zijden 
detecteren en u waarschuwen voor dreigend 
gevaar.

VOOR UW VEILIGHEID
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♦  15" stalen velgen
♦ Zwarte stoffen bekleding
♦  SRS-airbags met schakelaar (bestuurder, passagier, 

centraal vooraan, zijkant vooraan, gordijnairbags 
voor en achter en een knieairbag voor de 
bestuurder)

♦  Antiblokkeerremsysteem en remhulpsysteem
♦  Collision Mitigation Braking System
♦  Deflation Warning System
♦  Emergency Stop Signal
♦  Forward Collision Warning
♦  Verstelbare snelheidsbegrenzer
♦  Intelligente snelheidsbegrenzer
♦  Rijstrookassistent
♦  Lane Keeping Assist System
♦  Low Speed Follow
♦  Road Departure Mitigation
♦  Traffic Sign Recognition
♦  Vehicle Stability Assist
♦  Adaptieve snelheidsregelaar 
♦  Elektronische parkeerrem met Automatic Brake 

Hold
♦  Elektrische stuurbekrachtiging – variabele 

overbrengingsverhouding
♦  Hill Start Assist
♦  Start/stop 
♦  ECON-modus
♦  Hoedenplank
♦  ISOFix-punten 
♦  Interieurpanelen van kunststof

♦  Stopcontact vooraan
♦  Automatische airconditioning
♦  Automatische ruitenwissers met regensensor
♦  Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels
♦  Centrale vergrendeling met afstandsbediening  

en 2 inklapbare sleutels
♦  Armsteun voor bestuurder en passagier 
♦  Elektrisch bediende ramen voor en achter 
♦  Manuele hoogteregeling bestuurdersstoel
♦  Opbergvak in rugleuning passagiersstoel
♦  Stoelverwarming vooraan
♦  Magic Seats
♦  In één beweging 60/40 neerklapbare achterbank
♦  In hoogte en lengterichting verstelbaar stuurwiel
♦  Handenvrij Bluetooth™-systeem 
♦  Audio met 5"-scherm (AM/FM/DAB)
♦  USB-aansluiting vooraan
♦  4 luidsprekers
♦  Audiobedieningstoetsen op het stuurwiel 
♦  Buitenspiegels in carrosseriekleur met 

geïntegreerde LED-indicator
♦  Ledkoplampen
♦  Leddagrijlichten
♦  Automatische lichten met schemersensor
♦  Grootlichtondersteuning
♦  Automatische in- en uitschakeling van de 

koplampen (‘coming home-/leaving home-functie’)
 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTCOMFORT



Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Comfort in carrosseriekleur Shining Gray Metallic.25



Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Comfort uitvoering:

♦ 15" lichtmetalen velgen 
♦ Interieurpanelen in zacht leder
♦ Zwarte stoffen/lederen bekleding
♦ Veiligheidsalarmsysteem
♦  Opbergvak in rugleuning bestuurdersstoel
♦  Parkeersensoren (voor- & achteraan)
♦  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
♦  Honda CONNECT met 9"-touchscreen, AM/FM/DAB  

digitale radio, Apple CarPlay*, Android Auto™ en 2x USB-aansluiting. 

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTELEGANCE

*Alleen de iPhone 5 of nieuwer met iOS 8.4 of later is compatibel met Apple CarPlay. De functies, applicaties en services van Apple CarPlay zijn mogelijk niet 
in alle gebieden beschikbaar en zijn onderhevig aan wijzigingen. Om Android Auto™ te gebruiken, dient u de Android Auto™-app van Google Play™ op uw 
smartphone te installeren. Enkel Android 5.0 (Lollipop) of later is compatibel met Android Auto™. De beschikbaarheid van Android Auto™ is onderhevig aan 
wijzigingen en kan van regio tot regio verschillen. Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.



Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Elegance in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic. 27



1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Elegance uitvoering:

♦ 16" lichtmetalen velgen
♦ Smart Entry & Start
♦ Grijze of zwarte stoffen/lederen bekleding
♦ Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor
♦ Lederen stuurwiel
♦ Lederen versnellingspookknop
♦ Verwarmd stuurwiel
♦  Verchroomde buitenspiegels met geïntegreerde 

LED-richtingaanwijzers 
♦ LED-mistlichten vooraan 
♦ Achteruitrijcamera
♦  Elektrische ramen met afstandsbediening 

(sleutelbediening)
♦  Elektrisch inklapbare buitenspiegels  

met afstandsbediening
♦  Honda CONNECT met Garmin Navigation, 

9"-touchscreen, AM/FM/DAB digitale radio, Apple 
CarPlay*, Android Auto™ en 2x USB-aansluiting 

♦ 2x USB-aansluiting achteraan
♦ Donker getinte ruiten

*Alleen de iPhone 5 of nieuwer met iOS 8.4 of later is compatibel met Apple CarPlay. De functies, applicaties en services van Apple CarPlay zijn mogelijk niet 
in alle gebieden beschikbaar en zijn onderhevig aan wijzigingen. Om Android Auto™ te gebruiken, dient u de Android Auto™-app van Google Play™ op uw 
smartphone te installeren. Enkel Android 5.0 (Lollipop) of later is compatibel met Android Auto™. De beschikbaarheid van Android Auto™ is onderhevig aan 
wijzigingen en kan van regio tot regio verschillen. Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.



Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.29



Bijkomende uitrusting ten opzichte van de Executive uitvoering:

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

♦ 16" lichtmetalen velgen (Crosstar)
♦ Waterafstotende stoffen bekleding
♦ Premium audio-installatie 
♦ 8 luidsprekers en tweeter vooraan
♦  Zilverkleurige buitenspiegels met geïntegreerde LED-richtingaanwijzers 
♦  Crosstar-styling (voor- en achterbumper/mistlampafwerking  

vooraan/zwarte afwerking voor spatbord en zijdrempels)
♦ Dakrails

Niet beschikbaar op Crosstar ten opzichte van de Executive uitvoering:
♦ Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor
♦ Verwarmd stuurwiel

CROSSTAR



Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue met Crystal Black.31



TAFFETA WHITE II I

We hebben een brede waaier kleuren gecreëerd die perfect bij de 
stijlvolle nieuwe Jazz passen. Deze worden aangevuld met onze selectie 

hoogwaardige stoffen en stoffen/lederen bekledingen*.

JAZZ-KLEUREN

Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Executive.
*Configuratiecombinaties m.b.t. de kleur, kunt u terugvinden op onze Jazz configurator of via uw lokale dealer.



PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT SILVER PEARL PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC



De nieuwe Jazz Crosstar is verkrijgbaar met een opvallend gamma 
tweekleurige en monokleurschema's met onder andere het 

exclusieve Surf Blue. De stoelen zijn bekleed met een comfortabele 
en toch stevige waterbestendige stof, die het interieur schoon en 

intelligent houdt, waar u ook gaat*.

KLEUREN  
JAZZ CROSSTAR

Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar.
Surf Blue en de getoonde tweekleurige opties zijn alleen beschikbaar op de Jazz Crosstar.
*Configuratiecombinaties m.b.t. de kleur, kunt u terugvinden op onze Jazz configurator of via uw lokale dealer.

TAFFETA WHITE II I



PREMIUM SUNLIGHT SILVER PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT SILVER PEARL / TWO-TONE

SURF BLUE / TWO-TONE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TWO-TONE

PLATINUM WHITE PEARL / TWO-TONECRYSTAL BLACK PEARL
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WATERBESTENDIGE STOF



ZWARTE STOF GRIJZE STOF/LEDERZWARTE STOF/LEDER

INTERIEURBEKLEDING

Carrosseriekleuren en combinaties van interieurbekledingen verschillen per uitrustingsniveau. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Honda Dealer.

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR CROSSTAR 2-TONE

Binnenbekleding ZWARTE 
STOF

ZWARTE STOF/
LEDER

ZWARTE STOF/
LEDER

GRIJZE STOF/
LEDER

WATERBESTENDIGE
STOF

WATERBESTENDIGE
STOF

Taffeta White III ♦ ♦ ♦ ♦
Platinum White Pearl ♦ ♦ ♦
Shining Grey Metallic ♦ ♦ ♦
Crystal Black Pearl ♦ ♦ ♦ ♦
Midnight Blue Beam ♦ ♦ ♦
Surf Blue ♦ ♦
Premium Crystal Red Metallic ♦ ♦ ♦ ♦
Premium Sunlight Silver Pearl ♦ ♦ ♦ ♦



Durf uniek te zijn en uw nieuwe Jazz te laten opvallen door smaakvolle kleuraccenten toe te voegen 
aan zowel het exterieur als het interieur, als aanvulling op het dynamische design van de auto.  

Het pack omvat: een sierlijst op de grille, buitenspiegelbehuizingen, zijdelingse carrosseriedetails 
in materiaal met inzetstukken in Tuscan Orange, een sierlijst op de achterbumper en Elegance-

vloermatten. Het Functional Fun Pack is ook beschikbaar in het wit.

FUNCTIONAL FUN PACK - ORANGE

Afbeeldingen tonen de optionele 16” lichtmetalen velgen JA1601. 
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ROBUST PACK

FUNCTIONAL FINESSE PACK

Verfraai uw Crosstar met deze lage, SUV-achtige versieringen die het levendige 
lifestyledesign van de auto weerspiegelen. Het pack omvat: een sierafwerking aan voor-  

en achterzijde, onderaan.

Laat uw nieuwe Jazz op een stijlvolle manier opvallen door hoogwaardige zilverkleurige items toe te voegen aan zowel 
het exterieur als het interieur, als aanvulling op het dynamische en levendige design van de auto. Het pack omvat: 

sierelementen voor de grille, glanzend zwart gelakte zijdelingse carrosseriedetails met inzetstukken in EU Matte Silver, 
een sierafwerking voor de achterbumper en bijpassende Elegance-vloermatten. 

Zilverkleurige buitenspiegelbehuizingen zijn niet inbegrepen in het Functional Finesse Pack, maar zijn als optie verkrijgbaar. 
Afbeeldingen tonen de optionele 16” lichtmetalen velgen JA1601.
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 VERLICHTE DEURDREMPELS

Deze verlichte deurdrempels zijn vervaardigd 
in geborsteld roestvrij staal en hebben een 

verlicht Jazz-logo. Ze zien er niet alleen goed 
uit, maar beschermen ook de deurdrempels 

tegen sporen en krassen.  
De kit omvat: twee deurdrempels vooraan.

 VERLICHTING VAN DE 
MIDDENCONSOLE

De verlichting van de middenconsole wordt 
geactiveerd door de deuren te ontgrendelen of 
te openen, waardoor de middenconsole van uw 

wagen zacht wit verlicht wordt. 

VERLICHTING VAN DE 
DEURBEKLEDING

De deurbekleding wordt verlicht door 
het contact aan te zetten. Dit accessoire 
wordt gemonteerd op de deurgrepen en 
deurvakken en verspreidt een koel, rustig 

wit licht. 

ILLUMINATION PACK

Het Illumination Pack gebruikt een 
combinatie van subtiele blauwe lichten 

om een aangename sfeerverlichting in het 
interieur te voorzien. Het pack omvat: 
witte sfeerverlichting vooraan, verlichte 

deurdrempels, verlichte deurbekledingen 
en verlichting van de middenconsole.

WITTE SFEERVERLICHTING VOORAAN

De voetruimte vooraan wordt verlicht door de 
deuren te ontgrendelen of te openen en geeft  

het interieur van uw wagen een  
zachte, koele gloed.
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HET LEVEN
ZIT VOL
OPTIES

De Honda originele accessoires zijn 
ontworpen en geproduceerd onder 
dezelfde hoge eisen als elke Honda.

Zij zijn duurzaam, veilig en hebben een 
perfecte pasvorm. 

Het enige dat u hoeft te doen, is een 
keuze maken uit de talrijke opties voor 

uw Jazz.

Ontdek al onze accessoires op onze Honda website of informeer bij uw Honda dealer naar alle mogelijkheden.



Afgebeeld model: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue met Crystal Black Pearl. 42



T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S
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Motor

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Motornaam I-MMD I-MMD I-MMD I-MMD

Cilinderinhoud (cc) 1.498 1.498 1.498 1.498

Boring x slag (mm) 73 X 89,5 73 X 89,5 73 X 89,5 73 X 89,5

Compressieverhouding 13,5 13,5 13,5 13,5

Emissienorm EURO-6D EURO-6D EURO-6D EURO-6D

Brandstoftype Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95) Loodvrij (95)

Transmissietype eCVT eCVT eCVT eCVT

Prestaties

Max. vermogen (kW @ t/min) 72 @ 5.500-6.400 72 @ 5.500-6.400 72 @ 5.500-6.400 72 @ 5.500-6.400

Max. vermogen (PK @ t/min) 97 @ 5.500-6.400 97 @ 5.500-6.400 97 @ 5.500-6.400 97 @ 5.500-6.400

Max. koppel (Nm @ t/min) 131 @ 4.500-5.000 131 @ 4.500-5.000 131 @ 4.500-5.000 131 @ 4.500-5.000

Max. vermogen elektrische motor (kW) 80 80 80 80

Max. vermogen elektrische motor (pk) 109 109 109 109

Max. koppel elektrische motor (Nm) 253 253 253 253

Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) 9,4 9,4 9,5 9,9

Topsnelheid (km/u) 175 175 175 173

Geluidsniveau in wagen (dB) 65 65 65 65

Brandstofverbruik en emissiewaarden1

gemeten volgens WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

WLTP

CO2 emissie (g/km) 

Laag 79 79 83 87

Medium 87 87 88 90

Hoog 88 88 89 94

Extra Hoog 132 132 134 143

Gecombineerd 102 102 104 110

Brandstofverbruik (l/100 km) 

Laag 3,5 3,5 3,7 3,9

Medium 3,8 3,9 3,9 4,0

Hoog 3,9 3,9 3,9 4,1

Extra Hoog 5,8 5,8 5,9 6,3

Gecombineerd 4,5 4,5 4,6 4,8

NEDC 2.0

CO2 emissie (g/km)

Stadsverkeer 55 55 57 61

Landelijk 98 98 99 105

Gecombineerd 82 82 84 89

Brandstofverbruik (l/100 km) 

Stadsverkeer 2,4 2,4 2,5 2,7

Landelijk 4,3 4,3 4,3 4,6

Gecombineerd 3,6 3,6 3,7 3,9

Afmetingen

Lengte (mm) 4.044 4.044 4.044 4.090

Breedte (mm) 1.694 1.694 1.694 1.725

Breedte met ingeklapte buitenspiegels (mm) 1.814 1.814 1.814 1.814

Breedte inclusief buitenspiegels (mm) 1.966 1.966 1.966 1.966

Hoogte (mm) 1.526 1.526 1.526 1.556

Wielbasis (mm) 2.517 2.517 2.517 2.520

Spoor voor (mm) 1.487 1.487 1.487 1.498

Spoor achter (mm) 1.474 1.474 1.474 1.485

Bodemvrijheid (mm) - zonder bestuurder 136 136 136 152

Bodemvrijheid (mm) - volledig geladen 105,2 105,2 107 144,2

Draaicirkel (m) - Carrosserie 10,1 10,1 10,1 10,1

Draaicirkel (m) - Centrum wiel 4,9 4,9 4,9 5

Aantal stuurwielomwentelingen 2,51 2,51 2,35 2,63

TECHNISCHE GEGEVENS
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Laadvermogen

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

Inhoud brandstoftank (l) 40 40 40 40

Aantal zitplaatsen (personen) 5 5 5 5

Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l) 304 304 304 298

Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)  
- met neergeklapte achterbank, tot aan dak 1.205 1.205 1.205 1.199

Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l)  
- met neergeklapte achterbank, tot aan raam 844 844 844 838

Gewicht2

Leeggewicht (kg) 1.228-1.246 1.228-1.246 1.228-1.246 1.253-1.255

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1.710 1.710 1.710 1.710

Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) 946 / 784 946 / 784 946 / 784 946 / 784

Laadvermogen (kg) 464-482 464-482 464-482 455-457

Max. daklast (kg) 35 35 35 50

Veiligheid

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid 
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid  
e-CVT

ABS (Anti-Lock Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦

Centrale airbag vooraan ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags vooraan - bestuurder en passagier ♦ ♦ ♦ ♦

Knieairbag ♦ ♦ ♦ ♦

SRS passagiersairbag met aan/uit schakelaar ♦ ♦ ♦ ♦

Zijdelingse airbags (voor- en achteraan) ♦ ♦ ♦ ♦

Gordijnairbags (voor- en achteraan) ♦ ♦ ♦ ♦

Dode hoek waarschuwingssysteem  
incl. uitparkeermonitor

- - ♦ -

Remassistentie (BA) ♦ ♦ ♦ ♦

Botsing- en letselbeperkend remsysteem (Collision 
Mitigation Braking System)

♦ ♦ ♦ ♦

Adaptieve Cruise Control ♦ ♦ ♦ ♦

Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦

SRS Airbag bestuurder (ééntrapsontplooiing) ♦ ♦ ♦ ♦

e-call ♦ ♦ ♦ ♦

Emergency Stop Signal (ESS) ♦ ♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem frontale botsing (FCW) ♦ ♦ ♦ ♦

Veiligheidsgordels vooraan met oprolmechanisme 
met noodvergrendeling (ELR)

♦ ♦ ♦ ♦

Intelligente snelheidsbegrenzer ♦ ♦ ♦ ♦

ISOFIX ♦ ♦ ♦ ♦

Waarschuwingssysteem verlaten rijbaan (LDW) ♦ ♦ ♦ ♦

Rijstrookassistentie (LKAS) ♦ ♦ ♦ ♦

Low Speed Following ♦ ♦ ♦ ♦

Rijwegassistentie (Road Departure Mitigation) ♦ ♦ ♦ ♦

Verkeersbordenherkenning (TSR) ♦ ♦ ♦ ♦

Stabiliteitssysteem (VSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan ♦ ♦ ♦ ♦

TECHNISCHE GEGEVENS

UITRUSTING

♦ Standaarduitrusting    - Niet beschikbaar

1 De gegevens over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het gewicht worden berekend conform de procedures omschreven in de Europese richtlijnen. Afhankelijk van de rijstijl, het soort weg, de weers- en verkeersomstandigheden, 
de algemene staat en het uitrustingsniveau van het voertuig kunnen de cijfers van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot afwijken van de officieel medegedeelde waarden. Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP 
(Worldwide Light Vehicle Test Procedure) meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
2 Het gewicht (gedefinieerd als de massa in gebruiksklare toestand) is dat van voertuigen met standaarduitrusting. Optionele uitrusting kan een gewichtsverhoging en een vermindering van het nuttig laadvermogen met zich meebrengen. 
Het maximale trekvermogen is berekend op basis van het vermogen van het voertuig om te vertrekken op een weg met een hellingshoek van 12 procent ten opzichte van de zeespiegel en met twee passagiers van elk 75 kilo aan boord. 
Bij hoogtes boven de 1.500 meter kan het zijn dat het motorvermogen vermindert, net zoals het trekvermogen. Extra gewicht, bijvoorbeeld door meer passagiers of bagage, moet ook in rekening worden gebracht bij het berekenen van 
het maximale trekvermogen.
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Beveiliging

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Antidiefstalsysteem ♦ ♦ ♦ ♦

Alarmsysteem - ♦ ♦ ♦

Smart Entry ♦ ♦ ♦ ♦

Smart Entry & Start - - ♦ ♦

Afdekscherm voor de bagageruimte ♦ ♦ ♦ ♦

Interieur - bekleding

Lederen stuurwiel - - ♦ ♦

Lederen knop versnellingspook - - ♦ ♦

Stoffen interieur ♦ - - -

Stof/leder interieur - ♦ ♦ -

Stof/leder interieur (waterafstotend) - - - ♦

Functionaliteit en technologie

Agile Handling Assist (AHA) ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrische handrem ♦ ♦ ♦ ♦

Brake hold ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrische stuurbekrachtiging met variable ratio ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦

Multi Info Display ♦ ♦ ♦ ♦

Start/stop ♦ ♦ ♦ ♦

Comfort & gebruiksgemak

12 volt stopcontact ♦ ♦ ♦ ♦

Airco ♦ ♦ ♦ ♦

Regensensor (automatisch in- en uitschakelen  
van de ruitenwissers)

♦ ♦ ♦ ♦

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels

♦ - - -

Elektrisch verstelbare, verwarmbare  
en inklapbare buitenspiegels

- ♦ ♦ ♦

Armsteun voor bestuurder en passagier vooraan ♦ ♦ ♦ ♦

Elektrische ramen voor- en achteraan ♦ ♦ ♦ ♦

Bestuurdersstoel in de hoogte verstelbaar ♦ ♦ ♦ ♦

Opbergvak in de passagiersstoel ♦ - - -

Opbergvak in de bestuurders- en passagiersstoel - ♦ ♦ ♦

Bagagehaak in kofferruimte ♦ ♦ ♦ ♦

Stoelverwarming vooraan ♦ ♦ ♦ ♦

Verwarmd stuurwiel - - ♦ -

Elektrisch bedienbare ramen en inklapbare 
spiegels met sleutel

- - ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Neerklapbare achterbank (60/40) ♦ ♦ ♦ ♦

Parkeersensoren (voor- & achteraan) - ♦ ♦ ♦

Achteruitrijcamera - - ♦ ♦

Make-up spiegels in de zonneklep ♦ ♦ ♦ ♦

Kantelbaar en telescopisch stuurwiel ♦ ♦ ♦ ♦

Interieurverlichting

Leeslampje (vooraan) ♦ ♦ ♦ ♦

Kofferbakverlichting ♦ ♦ ♦ ♦

UITRUSTING

46



 

Audio & communicatie

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD 
Hybrid
e-CVT

Digital Audio Broadcast (DAB) ♦ ♦ ♦ ♦

5" audioscherm ♦ - - -

Honda CONNECT (9" touchscreen, AM/FM/DAB, 
Apple Carplay en Android Auto)3 - ♦ - -

Honda CONNECT met navi (9" touchscreen,  
AM/FM/DAB, Apple Carplay en Android Auto)3 - - ♦ ♦

4 luidsprekers ♦ ♦ ♦ -

8 luidsprekers - - - ♦

Luidsprekers - Premium Audio - - - ♦

180W audiosysteem ♦ ♦ ♦ -

376W audiosysteem - - - ♦

Subwoofer - - - ♦

Audiobediening aan het stuur ♦ ♦ ♦ ♦

1 USB-aansluiting (vooraan)4 ♦ - - -

2 USB-aansluitingen (vooraan)4 - ♦ ♦ ♦

2 USB-aansluitingen (achteraan)4 - - ♦ ♦

Wireless Apple Carplay - ♦ ♦ ♦

Bluetooth® handsfree-systeem5 ♦ ♦ ♦ ♦

Exterieur

Haaievinantenne ♦ ♦ ♦ ♦

e:HEV embleem ♦ ♦ ♦ ♦

Deurhandgrepen in carrosseriekleur ♦ ♦ ♦ ♦

Buitenspiegels in carrosseriekleur ♦ ♦ - -

Buitenspiegels in chroomkleur - - ♦ -

Buitenspiegels in zilver - - - ♦

Privacy glass - - ♦ ♦

Dakrails - - - ♦

Specifieke Crosstar styling - - - ♦

Koplampen

Automatische koplampen ♦ ♦ ♦ ♦

LED-dagrijlichten ♦ ♦ ♦ ♦

LED-mistlichten vooraan - - ♦ ♦

LED-koplampen ♦ ♦ ♦ ♦

Automatische regeling lichtsterkte koplampen 
(Highbeam Support System)

♦ ♦ ♦ ♦

LED-achterlichten ♦ ♦ ♦ ♦

Velgen & banden

15" stalen velgen ♦ - - -

15" lichtmetalen velgen - ♦ - -

16" lichtmetalen velgen - - ♦ -

16" lichtmetalen velgen (Crosstar) - - - ♦

Banden 185/60 R15 ♦ ♦ - -

Banden 185/55 R16 - - ♦ ♦

Bandenreparatiekit ♦ ♦ ♦ ♦

UITRUSTING

♦ Standaarduitrusting    - Niet beschikbaar

3 De verbinding die nodig is voor de applicatie AhaTM (vooral dan voor de internetradio) en de online-navigatie wordt tot stand gebracht via een wifi-verbinding of een mobiele wifirouter. Het gebruik van applicaties via Honda 
CONNECT kan dataverbruik en roamingkosten met zich meebrengen. We adviseren om uw mobiele telefoonforfait na te kijken. De online navigatie kan enkel worden gebruikt wanneer het voertuig stilstaat.
4 Let erop dat u altijd de aangeraden USB-apparaten gebruikt. Het is mogelijk dat bepaalde USB-randapparaten niet samenwerken met deze audio-uitrusting.
5 Neem contact op met uw concessiehouder voor de lijst met compatibele telefoontoestellen, synchronisatieprocedures en de compatibiliteit van specifieke functies.
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EEN NIEUWE 
RICHTING
Bij Honda zijn we altijd op zoek naar 
manieren om technologie nuttiger te 
maken en de wereld te verbeteren. 

We waren de eerste constructeur die 
hybride auto's verkocht in Europa en 

hebben meer dan twintig jaar ervaring 
met elektrificatie. 

Nu hebben we ons geëngageerd om al 
onze mainstreammodellen tegen 2022 

geëlektrificeerd te maken voor een 
lager verbruik, lagere emissies en een 

schoner milieu.

De volledig nieuwe, volledig 
elektrische Honda e is de volgende 

stap in deze opwindende reis, met een 
geslaagde combinatie van dynamische 

prestaties, verfijnd comfort en 
geavanceerde technologie. Het 

opladen verloopt snel, betrouwbaar en 
moeiteloos dankzij onze Honda Power 

Charger, die gemakkelijk thuis of op 
kantoor kan worden geïnstalleerd.

Welkom bij de volgende generatie.



Het afgebeelde model: Honda e Advance in carrosseriekleur Platinum White Pearl49





Afgebeelde modellen: Jazz 1.5 i-MMD Crosstar in carrosseriekleur tweekleurig Surf Blue met Crystal Black Pearl  
en Jazz 1.5 i-MMD Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

STEL UW EIGEN HONDA SAMEN 
MET DE NIEUWE

www.honda.be - www.honda.nl

CAR
CONFIGURATOR



Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder 
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen 

dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de 
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer 
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding 

worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten 
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.
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Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02


