
JAZZ TREND

JAZZ COMFORT

*נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר עפ״י נתוני היצרן.

Trend
Automatic

 Trend
Manual

 Comfort
Automatic

Engine & Transmissionמנוע ותיבת הילוכים

i - VTEC DOHCPetrol engineמנוע בנזין

)1318Displacement (ccנפח )סמ”ק(

Emission standardיורו 6תקן פליטה

Fuel required  95 - נטול עופרתסוג דלק מומלץ

speed manual 6--6 הילוכים ידני

speed CVT auto with pedal shift 7 -7 הילוכים אוטומטית רציפה + העברה ידנית

Performance ביצועים

)102/6000Engine maximum power (Ps/rpmהספק מרבי )סל”ד/כ”ס(

)Engine maximum torque (Kgm/rpm 12.54/5000מומנט מרבי )סל”ד/קג”מ)

)01211.212.1kph (seconds 100 - 0 - 100 קמ”ש )שניות(

)182190182Maximum speed (kphמהירות מרבית )קמ”ש(

Fuel Economy & Emissionsצריכת דלק וזיהום אוויר*

)5.36.15.4Urban cycle (l/100kmנסיעה עירונית )ליטר/100 ק”מ(

)4.14.34.4Extra urban (l/100kmנסיעה בין עירונית ) ליטר/100 ק”מ(

)Combined (l/100km)4.654.8נסיעה משולבת )ליטר/100 ק”מ(

106116111CO2פחמן דו חמצני

Dimensions, Capacity & Weightמימדים, קיבולות ומשקלים

)3995Overall length (mmאורך כללי )מ”מ(

)1694Overall width (mmרוחב כללי )מ”מ(

)1980Overall width including door mirrors (mmרוחב כללי כולל מראות צד )מ”מ(

)1525Overall height (mmגובה כללי )מ”מ(

)2530Wheelbase (mm בסיס גלגלים )מ”מ(

)1483Tread front (mmמפסק גלגלים קדמי )מ”מ(

)1472Tread rear (mmמפסק גלגלים אחורי )מ”מ(

)10.8Turning circle - at body (mקוטר סיבוב - מרכב )מ’(

)354Boot capacity rear seat up (liters-VDAנפח תא מטען ללא קיפול המושבים )ליטר(

1314נפח תא מטען מרבי עד קו הגג )ליטר(
 Maximum boot capacity load to roof
(liters-VDA(

)40Fuel tank (litersמיכל דלק מלא )ליטרים(

)1130Kerb weight - incl 100% Fuel (kg - 1066משקל כללי עם מיכל דלק מלא )ק”ג(

450Maximum towing weight (kg( unbrakedמשקל מרבי לגרירה )ק”ג( ללא בלמים

)35Maximum roof load (kgעומס מרבי על הגג )ק״ג(

Technical specification
מפרט טכני ואבזור



Not includedלא קיים Standartסטנדרט(-) Option at extra chargeאופציה בתשלום נוסף

Trend
Automatic

 Trend
Manual

 Comfort
Automatic

Safety & Securityבטיחות וביטחון

Driver SRS Airbagכרית אוויר לנהג

כרית אוויר לנוסע כולל אפשרות נטרול
 Passenger SRS Airbag with Cut Off
Switch

Side Airbags (Front)כריות אוויר צידיות

כריות אוויר צידיות מסוג וילון )קדמי 
ואחורי(

Side Curtain Airbags (Front and Rear)

Whiplash Lessening Front Headrestsמשענות ראש קדמיות אקטיביות

FR brake vented diskבלמים קדמיים דיסק מאורר

RR brake solid diskבלמים אחוריים דיסק מלא

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגליםABS (Anti-Lock Braking System)

מערכת לחלוקת בלימה אלקטרונית 
)EBD(

 Electronic Brakeforce Distribution
(EBD)

)BA( מערכת עזר לבלימת חירוםBrake Assist (BA)

)VSA( מערכת בקרת יציבות דינאמיתVehicle Stability Assist (VSA)

)AHA( מערכת בקרת ניהוג מתקדמתAgile Handling Assist (AHA)

)HSA( מערכת עזר לזינוק בעליהHill Start Assist (HSA)

Emergency Stop Signalתאורת התראה בבלימת חירום

מערכת התראת לחץ אוויר בצמיגים 
)DWS(

Deflation Warning System (DWS)

מערכת בלימה עירונית אקטיבית 
)CTBA(City-Brake Active System (CTBA)

מערכת התראת התנגשות מלפנים 
)FCW(

--Forward Collision Warning (FCW)

)TSR( מערכת זיהוי תמרורי אזהרה--Traffic Sign Recognition System (TSR)

Intelligent Speed Assist--מערכת עזר חכמה לבקרת מהירות 

מערכת אזהרה על סטייה מנתיב 
)LDW(

--Lane Departure Warning (LDW)

קדם מותחן לחגורות בטיחות )קדמיות 
ואחוריות(

 
  Front & Rear Seat Belts with
Emergency Locking Retractor (ELR)

Iso fix נקודות עיגוןISO Fix Points

שלט משולב מפתח )2(
 Remote Central Locking with 2 Jack
Knife Keys

 

 Trend
Automatic

 Trend
Manual

 Comfort
Automatic

Function & Technologyתפקודים וטכנולוגיה

Multi Info Display (MID) תצוגת מידע עדכני לנהג

Shift Indicator Light (SIL)סמן ויזואלי להעברת הילוכים

Electric Power Steering (EPS)הגה כוח אדפטיבי בתגבור חשמלי

Hill Start Assist (HSA)מערכת עזר לזינוק בעליה 

Highbeam Support System (HSS) --מערכת אור דרך אוטומטית

Idle Stopמערכת בקרת דימום בסרק

Paddle Shift -מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

Interior trim & comfortפנים הרכב ונוחות

Fabric Interiorריפוד ודיפון בד

Manual air conditioningמזגן אוויר 

Cruise Control With Speed Limiterבקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות 

Rain Sensing Auto Wipersחיישני גשם למגבים ובקרה אוטומטית

Rear Wiperמגב אחורי

Dusk Sensing Auto Lightsחיישן אורות אוטומטי

Rear Parking Sensorsחיישני חנייה לאחור

Tilt and Telescopic Steering Wheelכוונון טלסקופי לגלגל ההגה

Electric Adjustable Door Mirrorsכוונון חשמלי למראות צד

Electrically Retractable and Heated --קיפול חשמלי וחימום למראות צד
Door Mirrors

Sunvisor Vanity Mirrorsסך שמש עם מראה מובנית

12V שקע אביזרים Accessory Socket

כוונון גובה ידני למושב נהג
 Driver Seat Manual Height
Adjustment

Reclining Rear Seatמושב אחורי ניתן לכוונון

''Magic seats'' קיפול מושבים ייחודי להונדהMagic Seats

Not includedלא קיים Standardסטנדרט(-) Option at extra chargeאופציה בתשלום נוסף
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Not includedלא קיים Standardסטנדרט(-) Option at extra chargeאופציה בתשלום נוסף

Trend
Automatic

 Trend
Manual

 Comfort
Automatic

Interior & Exterior lightsתאורה פנימית וחיצונית

(Map Light Front(תאורת מפות קדמית

Trunk Lightתאורת תא מטען

(Front and Rear( Courtesy Lightתאורת כניסה )קדמית ואחורית(

Halogen Headlightsתאורת חזית - הלוגן

LED Daytime Running Lightsתאורת יום קבועה - לד

קוצב זמן לתאורה ראשית 
)כניסה/יציאה(

 Headlight Auto On/Off Timer )Coming
Home/Leaving Home) Function)

Wheels & Tyresחישוקים וצמיגים

"Steel Wheels 15-חישוקי ברזל עם צלחת נוי 15"

"Alloy Wheels 15חישוקי סגסוגת 15"

 185/60 R15 מידת צמיגיםTyres 185/60 R15

Spare Temper Tyreגלגל חלופי זמני

Trend
Automatic

 Trend
Manual

 Comfort
Automatic

Audio & communicationשמע ותקשורת

Honda CONNECT 7" touchscreen--״הונדה קונקט״ מסך מגע "7 מתקדם

1CD Tunerרדיו דיסק מקורי

Aux שקע מדיה אנלוגי-Aux Jack

 USB שקע מדיה דיגיטלי-USB Jack (iPod Compatible)

HDMI כניסת / USB 2--2 כניסות x USB Jack / HDMI Jack

4Speakers 4 רמקולים

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
 Steering Wheel Remote Audio
Controls

HFT קישורית( מקורית הונדה( BT מערכת
 Bluetooth TM Hands Free Telephone
(HFT)

42 זיהום מזעריזיהום מירבי

רוחב כללי כולל מראות צד
mm 1980 מ"מ

דרגת זיהום נתוני צריכת דלקדגם
אוויר בינעירוניעירוני

JAZZ Trend Auto.5.34.12

JAZZ Comfort Auto.5.44.42

JAZZ Trend Manual6.14.33
EC *נתוני היצרן ע״פ בדיקת מעבדה. תקן *715/2007-2015/45


