Jazz

Prijslijst Honda Jazz inclusief speciale versies

juli 2012

CONSUMENTENPRIJSLIJST
kW / pk

CO2 / Gr / Km

Zuinigheidscategorie

Netto
catalogusprijs

BPM

Consumentenprijs
excl. BTW

Consumentenprijs
incl. BTW

Tarief
bijtelling

66 / 90
66 / 90
66 / 90

123
123
123

B
B
B

€ 9.469,€ 10.238,€ 10.622,-

€ 2.722,€ 2.807,€ 2.850,-

€ 12.191,€ 13.045,€ 13.472,-

€ 13.990,€ 14.990,€ 15.490,-

20%
20%
20%

kW / pk

CO2 / Gr / Km

Zuinigheidscategorie

Netto
catalogusprijs

BPM

Consumentenprijs
excl. BTW

Consumentenprijs
incl. BTW

Tarief
bijtelling

73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100
73 / 100

126
125
126
125
129
128
129
128
129
128
129
128

B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

JAZZ 1.2 BENZINE
1.2 S (Cool zonder airconditioning)
1.2 Cool
1.2 Cool Plus

JAZZ 1.4 BENZINE
1.4 Trend
1.4 Trend CVT Automaat
1.4 Comfort
1.4 Comfort CVT Automaat
1.4 Comfort Plus
1.4 Comfort Plus CVT Automaat
1.4 Si
1.4 Si CVT Automaat
1.4 Elegance
1.4 Elegance CVT Automaat
1.4 Exclusive
1.4 Exclusive CVT Automaat

Beste lezer,
€ 12.311,€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.387,13.463,14.540,13.615,14.692,14.384,15.460,14.384,15.460,15.921,16.998,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.340,3.359,3.468,3.486,3.788,3.806,3.873,3.892,3.873,3.892,4.044,4.062,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.651,16.746,16.931,18.026,17.403,18.498,18.257,19.352,18.257,19.352,19.965,21.060,-

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

Opties
Metallic of pearl lak
Honda Compact Navigatiesysteem (Dealer optie)
SD Navigatie (Dealer optie)
SD Navigatie (1.4 Comfort, Comfort Plus, Si, Elegance & Exclusive)

Netto
catalogusprijs
€
€
€
€

384,571,1.168,761,-

BPM

€

43,-

€

84,-

Consumentenprijs
excl. BTW
€
€
€
€

427,571,1.168,845,-

Kosten rijklaar maken € 725,- (incl. BTW)
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.990,19.290,19.490,20.790,19.990,21.290,20.990,22.290,20.990,22.290,22.990,24.290,-

Consumentenprijs
incl. BTW
€
€
€
€

500,679,1.390,990,-

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

TECHNISCHE GEGEVENS
1.2
Motor
Type
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen (80/1269/EEG)
Max. koppel
Brandstofinspuitsysteem
Emissienorm
Brandstofverbruik
Soort brandstof
Verbruik L / 100 km (93/116/EC)1
Stadsrit
Buitenweg
Combinatierit
CO2 uitstoot (Gecombineerd)
Prestaties
Topsnelheid
Acceleratie 0-100 km / uur
Wielophanging
Wielophanging voor
Wielophanging achter
Besturing
Wielen en banden
Banden
Wielen
Velgen
Remmen
Type
Remmen voor
Remmen achter
Afmetingen
Lengte / Breedte / Hoogte
Wielbasis
Spoorbreedte voor / achter
Zitplaatsen
Draaicirkel
Aantal omwentelingen stuurwiel
Inhoud bagageruimte (VDA-norm)
Bagageruimte tot aan afdekhoes + opbergruimte
onder laadvloer
Rugleuning omlaaggeklapt, tot aan afdekhoes
Rugleuning omlaaggeklapt, tot aan dakhemel
Tankinhoud
Bodemvrijheid (min)
Gewicht
Kentekengewicht 2
Max. toelaatbaar totaalgewicht
Max. massa aanhanger (geremd)
Max. massa aanhanger (ongeremd)
Max. kogeldruk 3
Max. daklast
Aandrijving

1.4 Trend

1.4 Comfort Plus, Si
Elegance & Exclusive

1.4 Comfort

Handgeschakeld
Handgeschakeld
CVT
Handgeschakeld
CVT
Handgeschakeld
CVT
viercilinder lijnmotor, 16 kleppen met bovenliggende nokkenas (SOHC), lichtmetalen motorblok en cilinderkop, variabele klepbediening i-VTEC
1.198 cc
1.339 cc
1.339 cc
1.339 cc
73 mm x 71,58 mm
73 mm x 80 mm
73 mm x 80 mm
73 mm x 80 mm
10,8
10,5
10,5
10,5
66 kW (90 pk)/6.000 tpm
73 kW (100 pk) / 6.000 tpm
73 kW (100 pk) / 6.000 tpm
73 kW (100 pk) / 6.000 tpm
114 Nm / 4.900 tpm
127 Nm / 4.800 tpm
127 Nm / 4.800 tpm
127 Nm / 4.800 tpm
PGM-FI
PGM-FI
PGM-FI
PGM-FI
EURO 5
EURO 5
EURO 5
EURO 5
euroloodvrij (95 RON)

Beste lezer,

euroloodvrij (95 RON)

6,6 l / 100 km
4,6 l / 100 km
5,3 l / 100 km
123 gram / km

6,6 l / 100 km
4,8 l / 100 km
5,5 l / 100 km
126 g / km

177 km / uur
12,6 sec

182 km / uur
11,4 sec

175 / 65 R15 84T
15 x 5 1/2J
15” staal

6,7 l / 100 km
4,6 l / 100 km
5,4 l / 100 km
125 g / km

euroloodvrij (95 RON)
6,6 l / 100 km
4,8 l / 100 km
5,5 l / 100 km
126 g / km

6,7 l / 100 km
4,6 l / 100 km
5,4 l / 100 km
125 g / km

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
175 km / uur
182 km / uur
175 km / uur
uw emailadres
invoeren
en wij
12,6 sec
11,4 sec
12,6sturen
sec
McPherson wielophanging
stabilisator
u per ommegaande
demetoriginele
versie
semi-onafhankelijke torsieas
elektrische stuurbekrachtiging
(EPS)
van deze prijslijst
op.

175 / 65 R15 84T
15 x 5 1/2J
15” staal

175 / 65 R15 84T
15 x 5 1/2J
15” lichtmetaal

euroloodvrij (95 RON)
6,7 l / 100 km
4,9 l / 100 km
5,6 l / 100 km
129 g / km

6,9 l / 100 km
4,7 l / 100 km
5,5 l / 100 km
128 g / km

182 km / uur
11,4 sec

175 km / uur
12,6 sec

185 / 55 R16 83H
16 x 6 J
16” lichtmetaal

ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en noodstop rembekrachtiging
schijfremmen, Ø = 262 mm, geventileerd
schijfremmen, Ø = 239 mm

2.495 mm
1.495 mm / 1.475 mm
5
10,1 m
5,04

2.495 mm
1.495 mm / 1.475 mm
5
10,1 m
5,04

337 liter + 42 liter
883 liter
1320 liter
42 liter
130 mm

337 liter + 42 liter
883 liter
1320 liter
42 liter
130 mm

1.019 kg
1.580 kg
1.000 kg
450 kg
95 kg
50 kg

1.023 kg
1.610 kg
1.000 kg
450 kg
95 kg
50 kg

L: 3.900 mm / B: 1.695 mm / H: 1.525 mm
2.495 mm
1.495 mm / 1.475 mm
5
10,1 m
5,04

335 liter + 64 liter
883 liter
1320 liter
42 liter
130 mm
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1.051 kg
1.535 kg
0 kg
0 kg
0 kg
50 kg

1.023 kg
1.610 kg
1.000 kg
450 kg
95 kg
50 kg
voorwielaandrijving

1.051 kg
1.535 kg
0 kg
0 kg
0 kg
50 kg

2.495 mm
1.480 mm / 1.460 mm
5
10.5 m
5,23

335 liter + 64 liter
883 liter
1320 liter
42 liter
130 mm
1.023 kg
1.610 kg
1.000 kg
450 kg
95 kg
50 kg

1). Alle waarden hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gemiddelde verbruikscijfers zijn vastgesteld conform voorgeschreven EU-meetmethoden RL715 / 2007 / EG voor Euro 5.
De van het EU basismodel afwijkende uitrusting kan tot een ander leeggewicht leiden. Dit beïnvloedt topsnelheid, acceleratie, verbruik en emissiewaarden. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van een auto hangen niet alleen af van een efficiënt verbruik van de brandstof door de auto
maar ook van de rijomstandigheden en niet technische invloeden zoals weersomstandigheden, wegcondities, verkeer en de conditie van het voertuig.
2). Het vermelde minimumgewicht van het EU-basismodel - het daadwerkelijke kentekengewicht kan hoger zijn door andere specificaties. Kentekengewicht gemeten conform 92 / 21 EEG.
Informatie over de techniek, uitvoeringen, carrosserie en afmetingen van het voertuig zijn in overeenstemming met de gegevens die voorafgaand aan het drukken bekend zijn en hebben betrekking op de Nederlandse specificaties. Prijs-, specificatiewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

1.051 kg
1.535 kg
0 kg
0 kg
0 kg
50 kg

UITRUSTING
Dashboard
Cruise control
Multifunctioneel stuurwiel
Buitentemperatuurmeter
Amber interieur verlichting
Multi Information Display (boordcomputer)
Veiligheid
Parkeersensoren achter
Front airbag bestuurder en voorpassagier (Passagiersairbag uitschakelbaar)
Zij-airbags, bestuurder en passagier
Gordijn airbags, voor en achter
Anti-Whiplash hoofdsteunen op voorstoelen
Vehicle Stability Assist (VSA)
ABS (Anti Blokkeer Systeem) met EBD (Elektronische Remkrachtverdeling)
Brake Assist, noodstop rembekrachtiging
Side impact protection
Gordelspanner met spankrachtbegrenzer, voor
Veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar, voor
Drie 3-punts veiligheidsgordels, achter
ISOFIX (kinderstoelbevestiging)
Schijfremmen, voor en achter
Dynamic Pack, voor een sportieve rijervaring
Beveiliging tegen diefstal
Alarm
Startonderbreking met wisselende code
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
Hoedenplank
Exterieur
Bumpers in carrosseriekleur
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels, verwarmbaar en elektrisch inklapbaar met knipperlicht
Panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbaar zonnescherm
Privacy glass
Dakantenne
Mistlampen, voor
Mistlampen, achter
Verlichtingssensor (automatisch inschakelende verlichting)
Ruitenwisser voor, met variabele interval
Regensensor (automatisch inschakelende en regelbare ruitenwissers)
Ruitenwisser, achter
Sportief design voorbumper, achterbumper en sideskirts
Comfort en gemak
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Lederen stuurwiel
Sportief design stuurwiel bekleed met zwart leder en zilveren stiksels
Lederen schakelpookknop (MT)
12V-aansluiting
Kaartleeslampen voor
Verlichting in de bagageruimte
Vloer laadruimte, verstelbaar op 2 niveau’s
Airconditioning met pollenfilter
Climate control met pollenfilter
Make-up spiegel voor bestuurder
Make-up spiegel voor voorpassagier
Gekoeld handschoenenkastje
Elektrische bedienbare ramen voor
Elektrische bedienbare ramen achter
Lectuurtassen passagiersstoel
Lectuurtassen bestuurdersstoel

1.2
Cool

1.2
Cool Plus

1.4
Trend

1.4
Comfort

-

-

-

-

A

A

A

1.4
Comfort Plus

1.4
Si

1.4
Elegance

1.4
Exclusive

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A
-

A
-

A
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zitcomfort
Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar
Verwarmbare voorstoelen
Hoofdsteun achter, aantal
Armsteun bestuurdersstoel
Achterbank opklap systeem (one-hand/fold-up systeem) (60:40)
Achterbank inklap systeem (one-hand/fold-down systeem) (60:40)
Lederen bekleding
Verstelbare leuning achterbank
In Car Entertainment
Radio CD-speler (MP3) met snelheidsafhankelijke volumeregeling
Luidsprekers, voor
Luidsprekers, achter
Tweeters
USB-aansluiting voor MP3 speler of i-Pod
Hands Free bellen met Bluetooth®
Opties af-fabriek en dealer opties
Metallic-Pearl Lak
CVT-automatische transmissie met Hill Start Assist (voorkomt achteruitrijden van de auto op een helling)
SD Navigatiesysteem Perfect geïntegreerd met 6.1” touchscreen kleurenscherm Ultrasnelle
routecalculatie 2 en 3- dimensionale kaartweergave Verkeersinformatie (TMC) Kaarten voor
West- en Oost Europa, in totaal 34 landen Alle Honda dealers te vinden onder Points of Interest
Handsfree bellen via Bluetooth® Bluetooth® audiostreaming Radio/cd speler (MP3/WMA)
AUX-in, USB-in en i-Pod aansluiting
= Standaarduitrusting

= Optioneel

A = Accessoire

1.2
Cool

1.2
Cool Plus

1.4
Trend

1.4
Comfort

1.4
Comfort Plus

1.4
Si

1.4
Elegance

1.4
Exclusive

3
A

3
A

3
A

3
A

3

3
A

3
A

3

A

A

A

A

A

A

A

-

-

-

-

-

-

Beste lezer,
A
A
-

A
A
-

-

-

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
-

De 1.2 S heeft dezelfde uitrusting als de Cool maar is niet uitgerust met airconditioning
Vraag uw Honda-dealer om meer informatie over de uitgebreide reeks originele Honda-accessoires die voor de Jazz beschikbaar zijn.
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Een panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbaar zonnescherm
is standaard op de Elegance en de Exclusive uitvoering

De Jazz 1.4 is optioneel te leveren met een
CVT-transmissie, het meest comfortabele type
automatische transmissie

Bij de 1.4 uitvoeringen is de bagageruimte verdeeld
in twee compartimenten. Zo kunt u breekbare en
zware voorwerpen van elkaar scheiden.

Deze 16” lichtmetalen velgen zijn standaard op de
Comfort Plus, de Elegance en de Exclusive.

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

www.EU-Import.nl

Het Honda Compact Navigatiesysteem is een
portable systeem dat wordt gemonteerd op een
steun die op het dashboard is gebouwd.
Dit systeem is onder andere uitgerust met een
MP3 speler, Bluetooth® handsfree bellen en
een JPEG viewer.

Het SD Navigatiesysteem is een perfect
geïntegreerd systeem uitgerust met een 6.1”
touchscreen kleurenscherm. Het systeem is zeer
gebruiksvriendelijk en biedt de mogelijkheid
om veilig handsfree te bellen met behulp van
Bluetooth®.
• Ultrasnelle routecalculatie
• 2- en 3- dimensionale kaartweergave
• Verkeersinformatie (TMC)
• Kaarten voor West en Oost-Europa,
in totaal 34 landen
• Alle Honda dealers te vinden onder
Points of Interest
• Handsfree bellen via Bluetooth®
• Bluetooth® audiostreaming
• Radio/CD speler (MP3/WMA)
• AUX-in, USB-in en iPod aansluiting
De SD Navigatie is verkrijgbaar als dealer
optie voor € 1.390,-. Voor de 1.4 Comfort,
Comfort Plus, Si, Elegance en Exclusive is het
SD Navigatiesysteem af fabriek leverbaar
voor slechts € 990,-.

> > Honda introduceert de Cool en de Cool Plus
Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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De Jazz Cool is standaard uitgerust met onder andere:
• Airconditioning
• Radio CD-speler
• Magic Seats
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Elektrisch verstelbare buitenspiegels
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen voor
De Jazz Cool is verkrijgbaar voor de tijdelijke actieprijs van € 14.990,-!

De Jazz Cool Plus biedt tegen een meerprijs van € 500,ten opzichte van de Jazz Cool als extra uitrusting:
• Parkeersensoren achter
• Hoedenplank
• Deurgrepen en spiegels in carrosseriekleur
De Jazz Cool Plus is verkrijgbaar voor de tijdelijke actieprijs van € 15.490,-!

> > Honda introduceert de zeer
Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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Afgebeeld is de Comfort Plus in de kleur Alabaster Silver Metallic

luxueuze Jazz 1.4 Comfort Plus

Beste lezer,

De Comfort uitvoering is al zeer ruim
uitgerust. Bij de Comfort Plus komt daar
nog bij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkeersensoren achter
Cruise control
Privacy Glass
16” lichtmetalen velgen
Armsteun bestuurder voor
Met leder beklede pookknop
Met leder bekleed stuurwiel
Tweeters

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
U rijdt al een Jazz 1.4 Comfort Plus
u per ommegaande de originele versie
vanaf € 19.990,-.
van deze prijslijst op.
Het gebruiksvriendelijke SD Navigatiesysteem
kost op de Comfort Plus slechts € 990,-.
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Afgebeeld
is de Jazzvelgen
1.4 Elegance
in Comfort
de kleur Azure
Blue Metallic
De
16” lichtmetalen
geven de
Plus een
De bestuurdersarmsteun biedt nog meer zitcomfort
stijlvolle uitstraling

Twee tweeters voor nog mooier geluid

De cruise control kan bediend worden vanaf het met
leder beklede stuurwiel

> > Honda
Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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Afgebeeld is de Si in de kleur Milano Red

Sportieve voorbumper met mooi design mistlampen

De bekleding is een sportieve combinatie van zilver
en zwart

Het stuurwiel ziet er sportief uit door een combinatie
van de kleuren zwart en zilver

Ook de meters in het dashboard zijn voorzien van
zilveren accenten

introduceert de sportieve Jazz 1.4 Si
Voor Honda rijders die van luxe en sportiviteit houden!
Ten opzichte van de Comfort heeft de Si de volgende extra uitrusting:
•
•
•
•
•
•

Parkeersensoren achter
Cruise control
Privacy Glass
Sportieve Diamond Cut 16” lichtmetalen velgen
Met leder beklede pookknop
Sportief design stuurwiel: kleur zwart met zilver, bekleed met
zwart leder en zilveren stiksels
• Tweeters

Beste lezer,
• Stijlvolle bekleding in een combinatie van zwart en zilver
• Sportieve voorbumper, achterbumper en zijskirts
• Dynamic Pack: een sportievere wegligging door gewijzigde dempers en
subframe en een dikkere stabilisatorstang

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
U rijdt al een sportieve Jazz 1.4 Si vanaf € 20.990,-.
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

Het gebruiksvriendelijke SD Navigatiesysteem
kost op de Si slechts € 990,-.
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Chromen Si instaplijst (accessoire)

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

De afgebeelde modellen in deze prijslijst kunnen zijn voorzien van afwijkende specificaties/uitrusting.
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• Kosten voor rijklaar maken omvatten: transportkosten, ontvetten, afleveringscontrolebeurt, poetsen, GAIK kentekenplaten en ruitensproeiervloeistof • Tenzij
anders vermeld, zijn Honda automobielen niet geschikt voor het rijden op LPG • De wettelijke verwijderingsbijdrage van € 45,00 inclusief BTW komt
ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche. Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het
einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal • Kosten voor afgifte kenteken deel 1
bedragen € 38,00 • Kosten voor tenaamstelling deel 2 bedragen € 9,50 • CO2-uitstoot: min. 123 gr/km - max. 129 gr/km • Gemiddeld brandstofverbruik:
min. 1 op 18,9 km (5,3 Ltr/100 km) - max. 1 op 17,9 km (5,6 Ltr/100 km). Vermelde brandstofverbruikcijfers zijn gebaseerd op 1999/100/EC norm. Werkelijk
verbruik kan (negatief) beïnvloed worden door montage van banden met afwijkende specificaties, rijstijl en eventueel gemonteerde accessoires • Uw Hondadealer informeert u graag over de originele accessoires en de daarbij behorende garantie. Meer informatie: Kijk op onze internetsite www.honda.nl of
bel gratis 0800 - 0237323.
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl
wijzigingen blijven voorbehouden.

Honda Nederland B.V.
www.honda.nl

