NOUL

SPECIFICAȚII ȘI DOTĂRI 2020

VARIANTE DE ECHIPARE
JAZZ
MOTOR

JAZZ 1.5 e:HEV

Transmisie

E-CVT

Nivel de echipare Elegance

23,850 € (TVA inclus)

Nivel de echipare Executive

25,350 € (TVA inclus)

OFERTĂ SPECIALĂ ÎN SHOWROOM
CONTACTEAZĂ UN DEALER

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate și includ pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor).
Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.
www.hondatrading.ro
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SPECIFICAȚII TEHNICE
JAZZ
ELEGANCE
1.5 e:HEV

EXECUTIVE
1.5 e:HEV

Transmisie

E-CVT

E-CVT

Capacitate (cc)

1498

1498

Putere maximă motor electric (CP)

109

109

Cuplu maxim motor electric (Nm)

253

253

MOTORIZARE

Putere maximă motor termic (CP)

98

98

Cuplu maxim motor termic (Nm)

131

131

Tracțiune

Față

Față

Număr locuri
Viteza maximă (km/h)
Accelerație (0-100 km/h) (sec)
Combustibil

5

5

175

175

9.4

9.5

Benzină

Benzină

WLTP*
Consum fază joasă (l/100 km)

3.5

3.7

Consum fază înaltă (l/100 km)

3.9

3.9

Consum Mixt (l/100 km)

4.5

4.6

Emisii CO2 Mixt (g/km)

102

104

2.4 / 4.3 / 3.6

2.5 / 4.3 / 3.7

NEDC*
Consum urban/ extraurban/ mixt (l/100 km)
Emisii CO2 (g/km)

82

84

Normă de poluare

Euro 6D

Euro 6D

MASĂ ȘI DIMENSIUNI
Capacitate rezervor (litri)
Masă maximă autorizată (kg)
Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Ampatament (mm)
Capacitate portbagaj (litri) (VDA)
Gardă la sol (mm)

40

40

1605

1605

4044 x 1694 x 1526

4044 x 1694 x 1526

2517

2517

304/844/1205

304/844/1205

136

136

*Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experienţa
reală de conducere. Honda CR-V a fost supus noului ciclu de testare WLTP a emisiilor de CO2 și consumului de combustibil, în conformitate cu Reglementările Comisiei
Europene nr. 2017/1151. Valorile WLTP reflectă mai bine performanţa reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de tranziţie dintre NEDC (fostul regim de
testare) și WLTP, valorile NEDC pentru CO2 și consumul de combustibil vor rămâne disponibile în conformitate cu Reglementările Comisiei Europene nr. 2017/1153.
www.hondatrading.ro
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SISTEMUL HIBRID HONDA
Sistemul hibrid combină un motor pe benzină, două motoare electrice și o baterie cu litiu-ion. În funcție de condițiile predominante, selectează și trece
automat între trei moduri de conducere pentru a se asigura că performanța și eficiența optime sunt menținute în permanență.

ELECTRIC DRIVE

HYBRID DRIVE

Motorul electric de 109 CP este alimentat exclusiv de bateria litiu-ion,
în timp ce motorul pe benzină este oprit. Astfel, mașina rulează 100%
electric, oferind o autonomie de până la 2 km. Mai mult, în oraș, mașina
poate rula până la 80% din timp pur electric, dat fiind că bateria litiuion se reîncarcă foarte rapid în timpul mersului.

Motorul pe benzină angrenează generatorul, care transmite energia către
motorul electric și către baterie. În modul Hybrid, mașina este propulsată
de motorul electric oferind un răspuns imediat al accelerației, necesar în
cazul unei depășiri. Bateria se încarcă în timpul mersului de la motorul pe
benzină și prin frânare regenerativă.
GENERATOR
ELECTRIC

BATERIE

MOTOR
BENZINĂ

BATERIE

MOTOR ELECTRIC

MOTOR ELECTRIC

(109 CP)

(109 CP)

ENGINE DRIVE

FRÂNARE REGENERATIVĂ

Motorul pe benzină propulsează mașina fiind cuplat direct la
transmisia mașinii, în timp ce motorul electric și generatorul sunt oprite.
Acest mod, engine, intervine atunci când sistemul i-MMD consideră că
este mai eficient, de obicei la viteze medii de croazieră, atunci cand
motorul pe benzina poate rula la un nivel de turație și sarcină optime.

La decelerare, motorul electric este angrenat de transmisia masinii
producând energie electrică pe care o transmite către baterie. Forța de
regenerare poate fi accentuată comutând schimbătorul de viteză din
poziția D (drive) în poziția B (brake) rezultând o decelerare abruptă,
respectiv recuperarea unei cantități mai mari de energie.
BATERIE

MOTOR
BENZINĂ

MOTOR ELECTRIC
(109 CP)

www.hondatrading.ro
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DOTĂRI
JAZZ
ELEGANCE
Siguranță
Airbag șofer & pasager, cu posibilitate de dezactivare pentru pasager)
Airbag-uri laterale (față) și tip cortină (față și spate)
Airbag genunchi șofer
Airbag față central (între șofer și pasager)
ABS (Anti-Lock Braking System)
Sistem de distribuție a forței de frânare (EBD)
Asistență la frânarea de urgență (BA)
Sistem de control al stabilității și tracțiunii (VSA)
Sistem de prindere ISO Fix
Sistem de monitorizare presiune anvelope (DWS)
Sistem de asistare la pornirea din rampă (HSA)
Sistem de frânare pentru atenuarea coliziunilor (CMBS)
Sistem de avertizare a coliziunilor frontale (FCW)
Sistem menținere bandă de circulație (LKAS)
Sistem de avertizare părăsire bandă de circulație (LDW)
Limitator inteligent de viteză
Cruise Control Intelligent - Adaptiv (i-ACC) cu funcție Low Speed Follow
Sistem de asistență Agile Handling Assist (AHA)
Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație (TSR)
Apelare de urgență la 112 în caz de accident (e Call)
Sistem de alarmă și închidere centralizată.
Protecție portbagaj
Senzori parcare față + spate

Interior
Tapițerie din material textil + piele (panouri uși piele)
Display multi-informații (i-MID)
Oglindă parasolar
Lumină de curtoazie
Portbagaj iluminat
Covorașe de cauciuc (față și spate)
Pachet legislativ (trusa medicală, extinctor, triunghi reflectorizant)
Funcții si tehnologie
Aplicație My Honda+*
Asistent personal Honda*
Control prin internet pentru încuiat/descuiat uși
Control securitate și monitorizare locație
Update-uri sistem de operare prin internet (OTA)*
Wi-Fi Hotspot*
Servodirecție asistată electric (EPS)
Frână de parcare electrică cu functie Brake Hold
Sistem multimedia Honda Connect 9" cu Apple Car Play (conectare
wireless) și Android Auto, navigare Internet, AM/FM/DAB, Radio prin
Internet
2x Port USB (față)
Sistem audio cu 4 difuzoare, 180 W
Comenzi audio pe volan și Telephone Hands Free Bluetooth™

Confort
Sistem de climatizare automat
Senzori ploaie și lumină.
Geamuri electrice One Touch (sofer)
Cotieră centrală
Volan reglabil pe înălțime și adâncime
Oglinzi reglabile electric, încălzite și rabatabile
Priză accesorii 12V
Scaun șofer reglabil manual pe înălțime
Scaune față încălzite
Pornire motor Smart Start din buton
Banchetă rabatabilă 60/40 cu sistem "Magic Seats"
Exterior
Faruri, lumini de zi și stopuri cu LED
Sistem de asistare pentru faza lungă (HSS)
Timer cu functia Coming Home/Leaving Home
Jante din aliaj 15" (pneuri 185/60R15)
Kit reparație pană

Confort
Sistem Start Entry & Start
Volan și schimbător viteze îmbrăcate în piele
Volan încălzit
Cameră video pentru mers în marșarier
Oglinzi electrice acționate din cheie

Funcții și tehnologie
Navigație Garmin integrată
2 x Port USB în spate
Exterior
Faruri de ceață cu LED
Jante aliaj 16" - cu anvelope 185/55R16
Capace oglinzi crom satinat

EXECUTIVE (suplimentar / diferit față de ELEGANCE)
Siguranță
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSI)
Sistem de monitorizare trafic adiacent pentru marșarier (CTM)
Închidere geamuri din cheie
Interior
Geamuri fumurii
Geamuri electrice One Touch (față + sapte)

TIP GARANȚIE

PERIOADĂ
SAU
NUMĂR KM

Garanția Honda

3 ani / 100.000 km + 2 ani
Garanție Extinsă Gratuită*

Acoperă orice defect de fabricație sau de material.

Pentru coroziunea suprafețelor

3 ani

Acoperă coroziunea suprafețelor vizibile, vopsite.

Pentru sistemul de evacuare

5 ani

Sistemul de evacuare nu va fi perforat din cauza coroziunii.

Pentru coroziune structurală

12 ani

Protejează împotriva coroziunii din interior spre exterior pe elementele de caroserie și pe componentele structurale.

Pentru coroziune componente specifice

10 ani

Nu vor apărea defecte de funcționare cauzate de perforare din cauza coroziunii componentelor specifice.

Hybrid

5 ani / 100.000 km

DESCRIERE

Acoperă orice defect de material și / sau producție a sistemului hibrid.

*Valabilă doar pe teritoriul României
Detalii complete Garanția Honda - www.hondatrading.ro/my-honda/garantie/
*Aplicațiile nu sunt disponibile în Romania la data achiziționării autovehiculului și nu pot fi utilizate în conformitate cu specificațiile tehnice cuprinse în Manualul de Utilizare. Ulterior, aceste aplicații pot genera costuri suplimentare prin contractarea unui abonament lunar.
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SIGURANȚĂ AVANSATĂ
Noul Jazz încorporează un ansamblu de sisteme de siguranţă avansate, inclusiv Honda SENSING, care a fost proiectat pentru a
te asista în timp ce conduci şi pentru a vă menține în siguranță pe tine și pe pasagerii tăi.

SISTEM DE FRÂNARE PENTRU
ATENUAREA COLIZIUNILOR

SISTEM DE MENŢINERE BANDĂ DE CIRCULAŢIE

Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton
este iminentă, această funcţie te va avertiza asupra
pericolului și va reduce viteza pentru a diminua
efectele unui potențial impact.

Ajută la menținerea rulării autovehiculului tău pe
mijlocul benzii, oferind o experiență de condus
mai puțin stresantă la deplasarea pe autostradă.
Sistemul este anulat atunci când acționezi
semnalizatorul.

SISTEM DE ASISTENȚĂ PĂRĂSIRE CAROSABIL

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ

O cameră video detectează dacă autovehiculul este
în pericol de a părăsi carosabilul, vei auzi o alertă
sonoră şi maşina va aplica corecții subtile direcţiei,
menţinând vehiculul pe banda sa de circulaţie.

Controlează automat viteza vehiculului la o viteză
presetată de tine sau la limita de viteză detectată de
sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie.

CRUISE CONTROL ADAPTIV CU FUNCŢIE
LOW-SPEED FOLLOWING
Sistemul Cruise Control Adaptiv menține distanța
dintre tine şi autovehiculul din faţă. Dacă un vehicul
aflat pe o bandă adiacentă intenţionează să-ţi taie
calea, sistemul anticipează acest lucru şi reglează
automat viteza. Revine la viteza stabilită numai după
ce a trecut pericolul. Funcţia Low-Speed Following
detectează dacă un vehicul ce rulează în faţa ta se
oprește şi, dacă nu frânezi, va decelera și va opri
autovehiculul.

LUMINI DE DRUM AUTOMATE
RECUNOAŞTEREA SEMNELOR DE CIRCULAŢIE
Sistemul de recunoaștere a semnelor de circulaţie
identifică semnele din trafic și ţi le afişează pe
ecran.

Detectează un vehicul din faţă, inclusiv cele din
sens opus şi comută automat între faza lungă şi faza
scurtă.
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CULORI DISPONIBILE
JAZZ
EXTERIOR

ELEGANCE

EXECUTIVE

Interior din material textil + piele
Culoare neagră

Interior din material textil + piele
Culoare neagră / gri

PREȚ EURO
Cu TVA inclus

Taffeta White

●

●/-

0€

Platinum White Pearl

●

-/●

450 €

Premium Sunlight White Pearl

●

●/-

450 €

Crystal Black Pearl

●

-/●

450 €

Midnight Blue Beam Metallic

●

-/●

450 €

Premium Crystal Red Metallic

●

●/-

450 €

Shining Gray Metallic

●

-/●

450 €

TAFFETA WHITE

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

SHINING GRAY METALLIC

Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom.
www.hondatrading.ro
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Honda Trading România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica detaliile, inclusiv prețul și culorile modelelor, cu sau fără notificare prealabilă, la momentul pe care el îl consideră potrivit. Pot fi incluse modificări majore sau minore. Sunt însă depuse toate eforturile pentru a asigura exactitatea informaţiilor prezentate
în această broșură. Prezenta broșură nu va constitui în nicio situaţie, indiferent care va fi aceasta, o ofertă a Societăţii. Toate vânzările sunt efectuate prin dealer în conformitate cu Condiţiile de Vânzare şi de Garanţie oferite de către reprezentant, copii ale
acestor condiţii putând fi obţinute la cerere. Se depun eforturi pentru a ne asigura că detaliile sunt corecte, dar broşurile sunt pregătite şi produse cu câteva luni înainte de a fi distribuite şi, prin urmare, nu pot reflecta imediat modificările specificaţiilor sau,
în cazuri izolate, a caracteristicilor unei anumite dotări. Clienţii vor fi întotdeauna sfătuiţi să discute specificaţiile cu reprezentantul dealerului, în special dacă materialele prezentate influențează decizia de a cumpăra unul dintre modelele Honda.
Șoseaua București - Nord Nr. 10, Clădirea 021, Etaj 9, Global City Business Park,
077190, Voluntari, Județul Ilfov, România

