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SPORT OG DESIGN

Disse elegante og praktisk monterede 
tæpper med dobbeltsøm og orange  

nubuck-kant har et unikt vævet Jazz-emblem 
i Tuscan Orange. Ét sæt indeholder:  

for- og bagmåtter. 

UDSMYKNING TIL FRONTGITTER  
– FUN ORANGE

Tilpas fronten på din Jazz med denne farverige 
udsmykning til frontgitter.

COVER TIL SIDESPEJL  
– FUN ORANGE

ELEGANCE-GULVMÅTTER  
– FUN ORANGE

Giv bagenden af din Jazz personlighed med 
en unik udsmykning af bagkofangeren i 

Tuscan Orange.

Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule i bilens 
karrosseri. Beskyttelseslisterne til siden er lavet af et blødt, slagfast 

materiale og giver din bil en allround-beskyttelse. Disse stilfulde lister 
har også indlæg i Tuscan Orange, så din Jazz får et stænk af farve.

UDSMYKNING TIL BAGKOFANGER  
– FUN ORANGE

BESKYTTELSESLISTER TIL SIDERNE  
– FUN ORANGE

Beskyt dine sidespejle, og giv dem et godt 
look. Disse spejlcovers passer perfekt til din 

Honda. Ét sæt indeholder: to stk.

FUNCTIONAL FUN PACK - ORANGE

Med konceptet om funktionel sjov får din Jazz et legende twist. Prøv det unikke, og få din nye Jazz til at skille 
sig ud ved at tilføje lækre farvedetaljer både indvendigt og udvendigt, så bilens dynamiske og levende design 
komplementeres. Pakken indeholder: en udsmykning til frontgitter, cover til sidespejle, beskyttelseslister til 

siderne med indlæg i Tuscan Orange, en udsmykning til bagkofanger og Elegance-gulvmåtter. 
Billederne viser valgfri 16” JA1601-alufælge.
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COVER TIL SIDESPEJL  
– FUN WHITE

ELEGANCE-GULVMÅTTER  
– FUN WHITE

UDSMYKNING TIL BAGKOFANGER  
– FUN WHITE

FUNCTIONAL FUN PACK – WHITE

Med konceptet om funktionel sjov får din Jazz et legende twist. Prøv det unikke, og få din nye Jazz til at skille 
sig ud ved at tilføje lækre farvedetaljer både indvendigt og udvendigt, så bilens dynamiske og levende design 

komplementeres. Pakken indeholder: en udsmykning til frontgitter, cover til sidespejle, beskyttelseslister til 
siderne med indlæg i Piano White, en udsmykning til bagkofanger og Elegance-gulvmåtter.

Billederne viser valgfri 16” JA1601-alufælge.

Tilpas fronten på din Jazz med denne udsmykning 
til frontgitter i Piano White.

UDSMYKNING TIL FRONTGITTER – FUN WHITE

Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule i bilens 
karrosseri. Beskyttelseslisterne til siden er lavet af et blødt, slagfast 

materiale og giver din bil en allround-beskyttelse. Disse stilfulde lister 
har også indlæg i Piano White, der giver din Jazz en subtil elegance.

BESKYTTELSESLISTER TIL SIDERNE – FUN WHITE

Beskyt dine sidespejle, og giv dem et godt 
look. Disse spejlcovers passer perfekt til din 

Honda. Ét sæt indeholder: to stk. 

Disse elegante og praktisk monterede tæpper 
med dobbeltsøm og hvid nubuck-kant har et 

unikt vævet Jazz-emblem i Piano White.  
Ét sæt indeholder: for- og bagmåtter.

Giv bagenden af din Jazz personlighed med 
en unik udsmykning af bagkofangeren  

i Piano White. 
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Disse elegante og praktisk monterede tæpper 
med totonet vævet kant har et unikt Jazz-

metalemblem. Ét sæt indeholder:  

for- og bagmåtter.

ELEGANCE-GULVMÅTTER – FINESSER

Giv bagenden af din Jazz personlighed med 
en unik udsmykning af bagkofangeren  

i EU Matte Silver.

UDSMYKNING TIL BAGKOFANGER – FINESSERFUNKTIONEL PAKKE MED FINESSER 

Få din nye Jazz til at skille sig ud på en stilfuld måde ved at tilføje førsteklasses sølvfarvede elementer 
både udvendigt og indvendigt, så bilernes dynamiske og levende design suppleres. Pakken 

indeholder: en udsmykning til frontgitter, skinnende sorte beskyttelseslister til siderne med indlæg  
i EU Matte Silver, en udsmykning til bagkofanger og matchende Elegance-gulvmåtter. 

Billederne viser valgfri 16” JA1601-alufælge. 
Spejltoppe i sølv er ikke inkluderet i den funktionelle pakke med finesser, men fås som ekstraudstyr.

Tilpas fronten på din nye Jazz med denne smarte 
udsmykning til frontgitter i EU Matte Silver.

UDSMYKNING TIL FRONTGITTER – FINESSER

Der er ikke noget mere irriterende end en ridse eller bule 
i bilens karrosseri. De glansfulde sorte beskyttelseslister 

til siden er lavet af et blødt, slagfast materiale og giver din 
bil en allround-beskyttelse. Disse smarte, men praktiske 

beskyttelseslister til siderne har også indlæg i EU Matte Silver, 
der giver din Jazz en subtil elegance.

BESKYTTELSESLISTER TIL SIDERNE – FINESSER
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ROBUST-PAKKE

Gør din Crosstar bedre ved at tilføje disse SUV-lignende nedre dekorationslister, der afspejler bilens dynamiske 
livsstilsdesign. Pakken indeholder: en nedre dekorationsliste til foran og bagved.

16” JA1601-ALUFÆLGE

16” JA1601-hjuldesignet har en diamantskåret 
A-overflade med skinnende klar belægning og 

Gunpowder black åbninger.

15” JA1505-ALUFÆLGE

15” JA1505-hjuldesignet har en diamantskåret 
A-overflade med skinnende klar belægning og 

Gunpowder black åbninger.

TAGSPOILER

Hvis du ønsker et sofistikeret look, er denne ægte Honda-spoiler præcis det, du har brug 
for. Vores spoilere er specielt udviklet til at matche enhver individuel bilmodel, og kun 

tilbehør af højeste kvalitet kan bestå Hondas omfattende test. Desuden er denne slanke 
spoiler fuldt integreret i bilens karrosseri og fås i alle karrosseri- og tagfarver.
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BESKYTTELSE OG 
SIKKERHED

Specialdesignet tilbehør, der passer 
perfekt til din Jazz og beskytter den 

mod vejr, ridser og skrammer.

FORRUDEDÆKKEN 

Dette forrudedækken er et skjold mod vind og vejr, 
da det beskytter spejlene og de forreste sideruder 

mod barsk vejr, når din bil er parkeret udenfor. Det er 
udstyret med Jazz-logo.

PARKERINGSKAMERA*

Bak i total sikkerhed og tryghed med 
parkeringskameraet. Det viser et fuldt udsyn 

bagtil på navigationsskærmen, så du altid ved, 
hvad der er bag dig. Sættet indeholder: et 

parkeringskamera og monteringssæt.
 *Dette tilbehør fås kun på Comfort og Elegance, da det 

leveres som standard på Executive og Crosstar.
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GUMMIMÅTTER MED KANT TIL FOR OG BAG

Gummimåtter med kant til for og bag med hævede kanter er lavet 
til at beskytte de forreste og bageste fodsektioner. De er lavet af 
et solidt materiale med Jazz-logo, og de er lette at rengøre. Ét 

sæt indeholder: Gummimåtter med kant til for og bag.

BAGKLAPSTROP

Denne bagklapstrop er et uundværligt 
element, der gør det meget lettere at lukke 

dit bagagerum.

FOLDBAR BAGAGERUMSMÅTTE 

Denne nye foldbare bagagerumsmåtte beskytter dit bagagerum 
og en del af lastfladen, når sæderne er nede. Denne måtte leveres 

med en fleksibel klap for at forhindre ridser.

DØRTRINSLISTER

Disse dørtrinslister giver din bil et personligt præg, mens 
dørtrinnene beskyttes mod mærker og ridser. De er udformet 
i rustfrit stål og har et iøjnefaldende, indgraveret Jazz-logo. Ét 

sæt indeholder: to dørtrinslister til foran.

KOMFORTPAKKE 

Komfortpakken er et udvalg af tilbehør, der er stilfuldt designet til at 
beskytte din bil mod ridser, mudder og sand. Pakken indeholder: 

en foldbar bagagerumsmåtte, gummimåtter med kant til for og bag, 
dørtrinslister og en bagklapstrop.
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TRANSPORT
Få mest muligt ud af livet og ud af din Jazz. 

Hvis du ofte transporterer bagage eller specialudstyr, kan Cargo-pakken hjælpe med 
at holde den organiseret og sikker. Pakken indeholder: bagagerumsbakken, et 

Cargo-LED-lys, bagkofangerfolie og udsmykning af bagagerumskant.

FOLDBAR BAGAGERUMSBOKS CYKELHOLDER*

HUNDEGITTER

Denne innovative foldbare bagagerumsboks 
er uundværlig, når du vil bruge pladsen i 
bagagerummet så effektivt som muligt.

Tag cyklen med dig ved at tilføje cykelholderen 
med en tyverisikringsanordning og metalramme. 

“Easy Fit” har en slids, der holder din cykel oprejst, 
så dine hænder er fri til at spænde den sikkert fast. 

Maksimal cykellast: 20 kg.

Hundegitteret beskytter dine kæledyr ved at adskille det bageste 
passagerområde fra bagagerummet. Det passer perfekt mellem bagsædets 

ryg og det indvendige tag. Det er uundværligt for dem, der har kæledyr.

CARGO-PAKKE 

x2

*Det er muligt at medbringe op til 2 cykler, men kun hvis det 
kombineres med tværstænger på Crosstar.
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TABLETHOLDERSÆT*

Denne tabletholder, som monteres på 
nakkestøtten, passer til tabletter, der måler 
mellem 7 og 11,6 tommer. Den har en smart 
vippefunktion, så den kan indstilles til den 

bedste visningsposition.

KLÆDEBØJLESÆT*

Sørg for at holde tøjet pænt og krølfrit 
med klædebøjlen. Den passer nemt til 

nakkestøttebeslaget (medfølger), så du kan 
hænge din overfrakke, din jakke eller dit 

jakkesæt op.

BARNESTOL 

Hondas originale barnestole tilbyder 
uovertruffen beskyttelse af dit barn 

fra fødslen og op til 12 år med to 
installationsmuligheder – ISOFIX eller 

3-punktssele.

 Billeder vises kun for illustration.

OPLYST DØRBEKLÆDNING OPLYST MIDTERKONSOL DØRTRINSLISTER MED LYS

Dørbeklædningen oplyses ved at aktivere 
tændingen. Dette tilbehør monteres på 

dørhåndtag og dørlommer og udsender et 
køligt, roligt hvidt lys.

Belysningen af midterkonsollen aktiveres ved 
at låse dørene op eller åbne dem. Det giver 
området omkring midterkonsollen i din bil en 

blød hvid belysning.

Disse dørtrinslister med lys er udformet i 
børstet rustfrit stål og har et oplyst Jazz-

logo. Ud over at se godt ud beskytter 
de også de indvendige dørkarme mod 

mærker og ridser. Sættet indeholder: to 
dørtrinslister til foran.

INTERIØR OG 
KOMFORT

HVIDT FODLYS FORAN 

Fodsektionen foran oplyses ved at 
låse eller åbne dørene, og det giver en 

blød, kølig glød til din bils kabine.

BELYSNINGSPAKKE

Belysningspakken bruger en kombination 
af lys til at give bilens kabine en behagelig 

atmosfære. Pakken indeholder: Hvidt 
fodlys foran, dørtrinslister med lys, oplyst 

dørbeklædning og midterkonsol.

Disse elegante og komfortable tæpper med sort 
nubuck-kant har et vævet Jazz-emblem.  
Ét sæt indeholder: for- og bagmåtter.

ELEGANCE-GULVMÅTTER
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DIN BESTILLING
Gør din Jazz personlig med originalt tilbehør.

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE

Funktionel pakke med Fun Orange 
indeholder: Udsmykning til frontgitter, 
beskyttelseslister til siderne, 
udsmykning af bagkofangeren, cover til 
sidespejlene og Elegance-gulvmåtter – 
Fun Orange.

Funktionel pakke med Fun white  
indeholder: Udsmykning til frontgitter, 
beskyttelseslister til siderne, 
udsmykning af bagkofangeren, cover 
til sidespejlene og Elegance-gulvmåtter 
– Fun white.

Funktionel pakke med finesser 
indeholder: Udsmykning til frontgitter, 
beskyttelseslister til siderne, 
udsmykning af bagkofangeren og 
Elegance-gulvmåtter – finesser.

Robust-pakke – Crosstar indeholder: 
nedre dekorationer til foran og bagved

Udsmykning til frontgitter  
– Toscan Orange

Udsmykning til frontgitter – Piano White 

Udsmykning til frontgitter  
– EU Matte Silver

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE

Farvet indlæg – Tuscan Orange

Farvet indlæg – Piano White

Farvet indlæg – EU Matte Silver

Nedre dekorationer til bagkofanger  
– Tuscan Orange  

Nedre dekorationer til bagkofanger  
– Piano White

Nedre dekorationer til bagkofanger  
– EU Matte Silver

Cover til sidespejlene 
– Tuscan Orange 

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE

Cover til sidespejlene  
– Crystal Black Pearl

Cover til sidespejlene – EU Matte Silver

Cover til sidespejlene – Piano White

Tailgate Spoiler

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

15" JA1502-alufælge 

15" JA1505-alufælge 

BESKYTTELSE OG SIKKERHED 

BESKRIVELSE

Komfort-pakke: 
Omfatter: Foldbar bagagerumsmåtte, 
dørtrinslister, bagklapstrop og 
gummimåtter med kant til for og bag. 

Dørtrinslister 

Bagklapstrop 

Foldbar bagagerumsmåtte 

SPORT OG DESIGN

BESKRIVELSE

16” JA1601-alufælge 

Hjulmøtrikker – krom 
Hjulmøtrikker – sort 
Kapselmøtrikker – krom 
Kapselmøtrikker – sort
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BESKYTTELSE OG SIKKERHED 

BESKRIVELSE

Gummimåtter med kant til brug foran 

Gummimåtter med kant til brug bagi 

Tågelygter, for 

Beskyttelseslister til siderne 

Material
Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Midnight Blue Beam Metallic

Stænklapper for og bag 

Parkeringskamera 

Forrudedækken 

INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE

Belysningspakke 
Omfatter: Hvidt fodlys foran, dørtrinslister 
med lys, oplyst dørbeklædning og 
midterkonsol. 

Fodlys foran – hvid 

Belysning af dørbeklædning – hvid 

Belysning af midterkonsol – hvid 

TRANSPORT

BESKRIVELSE

Cargo-pakke indeholder: 
Bagagerumsbakke, Cargo-LED-lys, 
beskyttelsesfolie til bagkofanger og 
udsmykning af bagagerumskant. 

Bagagerumsbakke 

Beskyttelsesfolie til bagkofanger 

Udsmykning af bagagerumskan

TRANSPORT

BESKRIVELSE

Foldbar bagagerumsboks 

Hundegitter 

Cargo-LED-lys 

Tagbagagebærer 

Tagbøjler 

Ski- og snowboardholder 

Thule-cykelholder til tag 

TRANSPORT

BESKRIVELSE

Thule-tagboks 410 l 

Thule-tagboks 320 l 

Thule-tagboks 400 l 

BESKYTTELSE OG SIKKERHED 

BESKRIVELSE

Førstehjælpskasse (pakket med 10) 

Advarselstrekant 

Fluorescerende vest (pakket med 10)
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INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE

Dørtrinslister med lys 

Tabletholdersæt 

Klædebøjlesæt 

Vindafvisere 

Barnestol G0 Baby-Safe I-Size 

Baby-Safe I-Size Base 

Barnestol G1 Trifix I-Size 

INTERIØR OG KOMFORT

BESKRIVELSE

Barnestolsgruppe 2/3 Kidfix XP 
BOOSTER 

Standardgulvmåtter 

Elegance-gulvmåtter 

Elegance-gulvmåtter – Fun Orange

Elegance-gulvmåtter – Fun White

Elegance-gulvmåtter – finesser 

Taske til multibrug 
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Disse specifikationsoplysninger gælder ikke et særligt produkt, som leveres eller tilbydes til salg. Producenterne forbeholder sig ret til at ændre deres specifikationer, herunder farver, med eller uden varsel og på de 
tidspunkter og måder, som de finder passende. Det kan dreje sig om større eller mindre ændringer. Alle bestræbelser rettes dog mod at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der er anført i denne brochure. Denne 
publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra virksomheden til en person. Alt salg sker gennem den pågældende distributør eller forhandler i henhold til de almindelige betingelser for salg og garanti, 

der gives af distributøren eller forhandleren; kopier heraf kan fås på anmodning. Dette informationsmateriale gælder kun for den engelske Trade Descriptions Act (1968). Mens det tilstræbes at sikre nøjagtighed i 
specifikationerne, udarbejdes og trykkes brochurer adskillige måneder forud for distributionen og kan således ikke altid afspejle ændringer i specifikationerne eller i isolerede tilfælde tilgængeligheden af en bestemt 

funktion. Kunder anmodes altid om at drøfte specifikationsoplysninger med den pågældende forhandler, især hvis valget af en model afhænger af en af de annoncerede funktioner. 

Honda Motor Europe – Denmark Kokholm 13, 6000 Kolding
Tlf. 76 30 55 30 www.honda.dk

JAZZ HACE 04/2020

Honda indkøber papir på ansvarlig vis fra producenter i EU.  
Smid ikke papiret ud, giv det videre til en ven eller genbrug det.


