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Gyártásból extraként 
rendelhető tételek (HUF)

Comfort Elegance Executive

Metál/Gyöngyház fényezés 200 000,– 200 000,– 200 000,–

My Honda+ mobilalkalmazás szolgáltatás csomag*

Hálózati alapcsomag 
Különféle szolgáltatásokhoz férhet hozzá: 
Virtuális műszerfal, Jármű zárása/nyitása távolról, stb.

Az első tulajdonos számára ingyenes.

Biztonság és utazás csomag 
Nyugalom mindenkor: Digitális Útmenti Segélyszolgáltatás, Zónakontroll, POI-k küldése, 
Gépjárműkereső, Utazási előzmények, Útvonal megtervezése és Kedvenc útvonalak mentése.

Az első évben ingyenes, majd 16 495 Ft/12 hónap.

Beépített Wi-Fi Elérési Pont 
Mindig csatlakozva: az autójában lévő vezeték nélküli, internet hozzáférési pont  
mindig kapcsolatban tartja Önt és utasait.

Adathasználattól függő költség.**

Honda Személyi Asszisztens 
Csak mondja, hogy “OK Honda”: 
a rendszer alapját mesterséges intelligencia adja, mely megérti az utasításokat is tartalmazó
élőbeszédet, figyeli a szövegkörnyezetet, hogy internetes szolgáltatások minél szélesebb skálájához
férhessenek hozzá az utasok. A rendszer angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el.

16 495 HUF/12 hónap

Teljesítmény 
(kW/LE) Váltómű Üzemanyag

Vegyes 
üzemanyag-
fogyasztás1) 

l/100 km

CO2- 
kibocsátás1) 

g/km
Környezetvédelmi 

besorolás

Listaár
regisztrációs

adóval
(HUF)2)

JAZZ e:HEV villanymotor belső égésű motor

1.5 i-MMD Hybrid Comfort 80/109 72/98 eCVT RON 95 benzin 4,5 102 EURO 6D 7 849 000,–

1.5 i-MMD Hybrid Elegance 80/109 72/98 eCVT RON 95 benzin 4,5 102 EURO 6D 8 349 000,–

1.5 i-MMD Hybrid Executive 80/109 72/98 eCVT RON 95 benzin 4,6 104 EURO 6D 8 999 000,–

3 év Honda Assistance szolgáltatás 
Az útmenti segélyszolgáltatás az első évben a “Biztonság és utazás csomag” részeként többek között kiegészül olyan kényelmi funkciókkal, mint a MyHonda+ applikációból hívható segítség, illetve digitálisan követheti az autómentő helyzetét.  
A 2. évtől a Honda Assistance szolgáltatás ezen része előfizetés mellett vehető igénybe. Előfizetés hiányában a Honda Assistance útmenti segélyszolgáltatás továbbra is érvényes, de a digitális komfort funkciók nélkül.
(A Honda Assistance szolgáltatás csak a magyarországi Honda márkakereskedői hálózat által értékesített, magyar forgalmi engedéllyel ill. rendszámmal rendelkező gépkocsira vonatkozik,
ha a tulajdonos/üzembentartó bejegyzett magyarországi lakcímmel/telephely címmel rendelkezik.)

1) Az üzemanyag-fogyasztásra és károsanyag-kibocsátásra vonatkozó mérések az EU által szabályzott direktíva (EU 2017/1347, WLTP szabvány) alapján történtek összehasonlíthatóság céljából.

2)  A Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot, hogy árait és az egyes típusok felszereltségét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a kiadáskori 
regisztrációs adót és a 27 % ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazza a forgalombahelyezés költségeit, valamint a szállítási díjat. Jelen árlista 410 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam). Részletekről valamint az aktuális és 
pontos árakról minden esetben érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

3) A karbantartási csomag az első 5 előírt időszakos karbantartást foglalja magában, amely okán a futásteljesítmény, vagy a jármű igénybevételének (normál/fokozott) függvényében a csomag érvényessége nem feltétlen éri el az 5 évet vagy 100.000 km-t.

HONDA 
PREMIUM
QUALITY
ÉV8

* Az elérhető szolgáltatás függ a felszereltségtől.
** Az internetszolgáltatás a Vodafone szolgáltatótól vehető igénybe.

Honda Jazz
Érvényes 2022.10.01-től visszavonásig.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
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♦ Opcionális

Honda karbantartási csomag 3) HUF Comfort Elegance Executive

Jazz e:HEV  499 000,– ♦ ♦ ♦




