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NOUL JAZZ
UN HIBRID POTRIVIT VIEȚII TALE

Noua gamă Jazz vine echipată cu noul sistem avansat de 
propulsie hibrid și cu un design dinamic și modern. Spațioasă 
la interior și compactă la exterior, este într-adevăr mașina 
inteligentă, completă.

Alege între hatchback-ul sofisticat și elegant Jazz sau noul 
Jazz Crosstar, proiectat pentru un stil de viață sportiv și 
dinamic.

Modelele afișate sunt Jazz 1.5 e:HEV Crosstar, two-tone Surf Blue, Crystal Black Pearl și 
Jazz 1.5 e:HEV Executive, Platinum White Pearl.



Model afișat este Jazz 1.5 e:HEV Executive, Platinum White Pearl. 

 Tehnologia noastră de ultimă generație e:HEV 

Hybrid oferă o experiență de condus dinamică, 

electrizantă, performanțe ridicate cu emisii și 

consum reduse. Toate echipările au un mod 

de condus electric, fapt ce permite mașinii să 

funcționeze silențios, 100% electric.

Această tehnologie avansată face ca noul Jazz 

să fie mai relevant decât oricând în contextul 

actual.

TEHNOLOGIA 
HIBRIDĂ e:HEV
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Modelul afișat este Jazz 1.5 e:HEV Executive, Platinum White Pearl.

Noua gamă Jazz a fost proiectată cu un profil 

elegant, echilibrat, eficient din punct de vedere 

aerodinamic. Fiecare detaliu oferă noului 

Jazz un aspect inteligent, contemporan și o 

personalitate unică.

DESIGN
SOFISTICAT
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Modelul afișat este Jazz Crosstar 1.5 e:HEV, 
two-tone Surf Blue, Crystal Black Pearl. 

NOUL
JAZZ 

CROSSTAR
Gama este completată de noul Jazz 

Crosstar. Proiectat pentru un stil de viață 

sportiv și dinamic, este caracterizat 

de un stil robust, puternic, cu o grilă 

frontală unică, bare longitudinale 

integrate și o gardă la sol crescută 

pentru o vizibilitate excelentă.

Paleta de culori în două nuanțe te 

asigură că vei arăta întotdeauna bine din 

exterior, în timp ce tapițeria rezistentă 

la apă protejează interiorul de petele 

nedorite.
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09 Modelul afișat este Jazz Crosstar 1.5 e:HEV.

Interiorul noilor modele Jazz și Jazz Crosstar 

a fost complet reproiectat cu materiale moi la 

atingere, ecrane luminoase și comenzi ergonomice. 

Parbrizul panoramic oferă o vizibilitate excelentă și 

accentuează senzația de siguranță și spațiu.

Noile scaune ergonomice oferă un nivel excepțional 

de confort, în timp ce scaunele noastre unice Magic 

Seats oferă o versatilitate remarcabilă în spate. 

SPAȚIUL TĂU



Orice s-ar potrivi în viața ta, se va potrivi și în 

noul Jazz și Jazz Crosstar. Scaunele noastre 

ingenioase Magic Seats îți oferă versatilitatea 

pe care ți-o dorești, exact atunci când ai nevoie.

Scaunele din spate pot fi configurate într-o 

varietate de moduri diferite, printr-o singură 

mișcare ușoară, oferindu-ți flexibilitatea de a 

transporta aproape orice, Se pliază plat sau 

se rabatează facil pentru a profita de întreaga 

înălțime a mașinii, de la podea până la plafon.

 

FLEXIBILITATE 
INEGALABILĂ

Modelul afișat este Jazz Crosstar 1.5 e:HEV, two-tone Surf Blue, Crystal Black Pearl. 11
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Bucură-te de o vizibilitate excepțională datorită parbrizului panoramic, stâlpilor ultra-subțiri și 

ștergătoarelor ascunse. O vizibilitate mai bună înseamnă mai multă încredere, mai multă siguranță, 

dar și mai multă lumină în interior, sporind sentimentul deja impresionant de spațiu.

O NOUĂ PERSPECTIVĂ

Modelul afișat este Jazz 1.5 e:HEV Executive, Platinum White Pearl.



Scaunele față au fost proiectate pentru a reduce 

oboseala și pentru a oferi un nivel de confort superior.

Detalii precum cotiera centrală cu spațiu de depozitare 

și porturile USB în față și în spate, asigură o călătorie 

plăcută pentru toți pasagerii.

CONFORTABIL 
ȘI VERSATIL

Model din imagine este Jazz e:HEV Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.
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CONECTAT
ÎN ORICE MOMENT

Noul Jazz te conectează cu lumea ta folosind cea mai 

recentă tehnologie.

Noua generație Honda CONNECT vine cu un ecran tactil 

de înaltă rezoluție de 9" și compatibilitate Apple CarPlay* 

(wireless) și Android Auto. 

Asistentul personal intuitiv Honda folosește înțelegerea 

contextuală unică și învățarea automată pentru a răspunde 

solicitărilor tale. Toate cu un simplu „OK Honda ...“. 

Poți accesa diverse funcții și prin intermediul aplicației 

pentru smartphone My Honda+**, care îți permite să încui 

sau să descui mașina de la distanță și chiar să trimiți 

destinații către sistemul de navigație auto.

*Apple CarPlay este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
**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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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 

powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering 

an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 

available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 

that develops a lively 102PS. Both engines have 

the choice of a 6-speed manual transmission or our 

Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 

option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 

output for your speed. The result is a smooth  

and comfortable drive that doesn't compromise  

on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 

cuts the engine when you come to a standstill in 

traffic, automatically restarting again when you 

touch the accelerator. It may seem like a small 

thing, but over time it’s sure to make a difference.

Tehnologia noastră avansată e: HEV Hybrid asigură o 

combinație perfectă între performanță și eficiență pentru 

condus fără efort și consum redus de combustibil. A fost 

concepută pentru a oferi un sentiment de condus lin și 

eficient in toate circumstanțele. Motorul electric dezvoltat 

special furnizează un cuplu impresionant de 253 Nm, fiind 

susținut de un motor pe benzină de 97 CP pentru a satisface 

toate nevoile tale de condus. Plăcerea de a conduce este 

garantată în noul Jazz.

Tehnologia inteligentă e:HEV monitorizează constant 

performanța și economia Jazz-ului tău, pentru a determina 

cea mai potrivită sursă de energie. Acesta livrează energia 

optim, comutând automat între trei moduri de condus: 

Electric, Hybrid și Engine.

TEHNOLOGIA 
e:HEV

Modelul din imagine este Jazz e:HEV Hybrid Executive, culoarea Platinum White Pearl.
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Noul Jazz încorporează un ansamblu de 

sisteme de siguranță 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. Siguranța a fost îmbunătățită 

cu noi airbaguri centrale, pentru genunchi și 

airbaguri laterale inteligente pentru spate.

SISTEM DE FRÂNARE PENTRU ATENUAREA 

COLIZIUNILOR 

Dacă o coliziune cu un vehicul sau cu un pieton 

este iminentă, această funcție te va avertiza 

asupra pericolului și va reduce viteza pentru a 

diminua efectele unui potențial impact.

SISTEM DE ASISTENȚĂ PĂRĂSIRE 

CAROSABIL 

O cameră video detectează dacă 

autovehiculul este în pericol de a părăsi 

carosabilul, vei auzi o alertă sonoră şi maşina 

va aplica corecții subtile direcției, menținând 

vehiculul pe banda sa de circulație.

SISTEM DE AVERTIZARE A UNGHIULUI 

MORT 

Acest sistem inteligent monitorizează 

schimbările de bandă și depășirile, 

avertizându-te printr-un semnal luminos, 

amplasat în oglinda laterală, atunci când sunt 

detectate vehicule în zona de unghi mort.

SISTEM DE MONITORIZARE TRAFIC 

ADIACENT LA MERSUL CU SPATELE 

Atunci când mergi cu spatele, sistemul 

avertizeaza sonor si vizual dacă o mașină se 

apropie din lateral. 

CRUISE CONTROL ADAPTIV CU FUNCȚIE 

LOW-SPEED FOLLOWING 

Sistemul Cruise Control Adaptiv menține 

distanța dintre tine şi autovehiculul din față. 

Dacă un vehicul aflat pe o bandă adiacentă 

intenționează să-ți taie calea, sistemul 

anticipează acest lucru şi reglează automat 

viteza. Revine la viteza stabilită numai după 

ce a trecut pericolul. Funcția Low-Speed 

Following detectează dacă un vehicul ce 

rulează în fața ta se oprește şi, dacă nu 

frânezi, va decelera și va opri autovehiculul.

RECUNOAŞTEREA SEMNELOR DE 

CIRCULAȚIE 

Sistemul de recunoaștere a semnelor de 

circulație identifică semnele din trafic și ți le 

afişează pe ecran.

LIMITATOR INTELIGENT DE VITEZĂ 

Controlează automat viteza vehiculului la o 

viteză presetată de tine sau la limita de viteză 

detectată de sistemul de recunoaștere a 

semnelor de circulație. 

SIGURANȚĂ AVANSATĂ

Modelele afișate sunt Jazz 1.5 e:HEV Crosstar, two-tone Surf Blue, Crystal Black 
Pearl și Jazz 1.5 e:HEV Executive, Platinum White Pearl.
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JAZZ ELEGANCE 1.5 e:HEV
e-CVT

Siguranță

Airbag șofer & pasager, cu posibilitate de dezactivare 

pentru pasager)

Airbag-uri laterale (față și spate) 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

*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.

Modelul afișat este Jazz 1.5 e:HEV Elegance, Midnight Blue Beam Metallic. 24



Modelul afișat este Jazz 1.5 e:HEV Executive, Platinum White Pearl.

Suplimentar / diferit față de Jazz ELEGANCE

JAZZ EXECUTIVE 1.5 e:HEV
e-CVT

Siguranță

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)

Sistem de monitorizare trafic adiacent 

pentru marșarier (CTM)

Închidere geamuri din cheie

Interior

Geamuri fumurii

Geamuri electrice One Touch (față + sapte)

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
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Modelul afișat este Jazz Crosstar 1.5 e:HEV, two-tone Surf Blue, Crystal Black Pearl. 

JAZZ CROSSTAR 1.5 e:HEV
e-CVT

Suplimentar / diferit față de Jazz ELEGANCE

Siguranță

Închidere geamuri din cheie

Interior

Geamuri fumurii

Geamuri electrice One Touch (față + sapte) 

Tapițerie din material textil rezistent la apă

Confort

Sistem Start Entry & Start

Volan și schimbător viteze îmbrăcate în piele

Cameră video pentru mers în marșarier

Oglinzi electrice acționate din cheie

Funcții și tehnologie

Navigație Garmin integrată

2 x Port USB în spate 

Sistem audio cu 8 difuzoare + subwoofer (376w)

Exterior 

Faruri de ceață cu LED

Capace oglinzi crom satinat

Bare longitudinale pe acoperiș

Oglinzi exterioare argintii

Pachet exterior bară față / spate

Ornament proiectoare ceață

Ornamente pasaje roți

Protecții inferioare uși

Jante din aliaj 16" (pneuri 185/60R16)
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TAFFETA WHITE

Am creat o gamă largă de culori care se potrivesc perfect stilului 

noului Jazz. Acestea sunt completate de selecția noastră de 

tapițerie din stofă și stofă cu piele de înaltă calitate.

CULORI JAZZ

PLATINUM WHITE PEARL MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

Modelul afișat este Jazz 1.5 e:HEV Executive.



Noul Jazz Crosstar este disponibil cu o gamă atrăgătoare de 

culori, inclusiv în două nuanțe. Scaunele sunt tapițate cu materiale 

confortabile și rezistente la apă care ajută la păstrarea interiorului 

curat, oriunde te-ai duce.

CULORI JAZZ CROSSTAR 

Modelul afișat este Jazz Crosstar 1.5 e:HEV.

TAFFETA WHITE

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

SURF BLUE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL



TEXTIL + PIELE
CULOARE NEAGRĂ

TEXTIL + PIELE
CULOARE 

NEAGRĂ / GRI

TEXTIL 
CULOARE NEAGRĂ 

REZISTENTĂ LA APĂ

JAZZ ELEGANCE ♦

JAZZ EXECUTIVE ♦

CROSSTAR ♦

MATERIAL TEXTIL + PIELE CULOARE GRIMATERIAL TEXTIL + PIELE CULOARE NEAGRĂ

TAPIȚERIE

33
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Modelul afișat este Jazz 1.5 Executive, Platinum White Pearl 

Accesoriile originale Honda au fost concepute la aceleași 

standarde înalte ca fiecare mașină Honda. Tot ce trebuie să 

faci este să îți alegi opțiunile potrivite ție.

PERSONALIZARE

36



Îndrăznește să fii unic și lasă noul tău Jazz să iasă în evidență adăugând accente de culoare atât la 

exterior, cât și la interior, completând designul dinamic al mașinii. Pachetul include: ornament grilă 

frontală, carcase oglinzi retrovizoare, protecție inferioară uși, cu inserții Tuscan Orange, ornament 

bară spate și covorașe Elegance.

PACHETUL FUNCTIONAL FUN - PORTOCALIU PACHETUL ROBUST

PACHET FUNCTIONAL FINESSE

Îmbogățește aspectele asemănătoare unui SUV ale Crosstar-ului tău, adăugând decorațiunile 

din acest pachet. Pachetul include: ornamente bară față și spate .

Alege ca noul tău Jazz să iasă în evidență într-un mod elegant, adăugând accesorii premium argintii, atât la exterior, cât 

și la interior, completând designul dinamic al mașinii. Pachetul include: ornament grilă frontală, protecție inferioară uși, 

negru lucios cu inserții EU Matte Silver, ornament bară spate și covorașe Elegance.
Carcasele argintii ale oglinzilor retrovizoare nu sunt incluse în pachet, însă pot fi comandate ca accesoriu separat.

Imaginile includ jantele de aliaj opționale JA1601 de 16".

Imaginile includ jantele de aliaj opționale JA1601 de 16".
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PRAGURI UȘI

Aceste praguri pentru uşi adaugă o notă 

personală mașinii şi, în acelaşi timp, 

protejează suprafața inferioară. Au aspect 

atrăgător, sunt inscripționate cu logo-ul Jazz 

şi sunt fabricate din oțel inoxidabil. 

Setul conține: praguri uși față

CUREA ÎNCHIDERE HAYON

Această curea este un accesoriu ce 

îți permite să închizi hayonul mult mai 

ușor. 

 LUMINI PRAGURI UȘI  DOOR SILL TRIMS

Au aspect foarte atrăgător, protejează suprafața 

inferioară, sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt 

inscripționate cu logo-ul Jazz iluminat. 

Setul include: praguri iluminate uși față. 

 CONSOLĂ CENTRALĂ ILUMINATĂ

Se activează la deschiderea și închiderea ușilor. 

LUMINI ACCENTE UȘI

Luminile se activează la pornirea motorului 

și sunt montate pe mânere și buzunarele 

de depozitare. 

COVORAȘE CAUCIUC CU MARGINI

Aceste covorașe de cauciuc sunt 

concepute cu margini ridicate pentru a 

proteja spațiul din fața scaunelor și au 

logo-ul Jazz. Sunt rezistente și ușor de 

curățat. Setul conține: covorașe cauciuc 

pentru față și spate.

PACHET ILUMINARE

Pachetul Iluminare foloseşte o combinație 

de lumini pentru a creea o atmosferă 

ambientală plăcută în interiorul mașinii. 

Pachetul include: lumini ambientale 

pedalier, lumini praguri uşi, lumini accente 

uși, consolă centrală iluminată. 

PACHETUL CONVENIENCE

Pachetul Convenience este un pachet 

de accesorii stilizate proiectate pentru a 

proteja mașina ta împotriva zgârieturilor, 

noroiului și a nisipului. Pachetul include: 

protecție portbagaj pliabilă,  apărători de 

noroi anterioare și posterioare, ornamente 

prag, curea închidere hayon. .

 PROTECȚIE PORTBAGAJ PLIABILĂ

Această protecție acoperă podeaua 

portbagajului, pragul de încărcare și o parte 

din spătarul banchetei, când este rabatată.

LUMINI AMBIENTALE PEDALIER

Lumina este acționată de închiderea și 

deschiderea ușilor, conferind o ambianță 

elegantă, albă.
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Dacă transporți des bagaje, echipamente pentru muncă sau pentru timpul liber, 

acest pachet oferă o combinație unică de soluții de depozitare 

Pachetul include: tavă portbaj, lumină LED portbagaj,  

protecție bară spate și prag portbagaj.

CARGO PACK

x2

BARE TRANSVERSALE

Extinde capacitatea de transport a maşinii cu un suport de 

bagaje ancorat pe plafon, ce include şi patru încuietori.

Capacitatea maximă de încărcare este de 30 kg.

SUPORT DE BICICLETĂ PLAFON*

Luați bicicleta cu dumneavoastră adăugând acest suport de bicicletă 

pentru plafon, cu un dispozitiv de blocare antifurt și un cadru auto-

ajustabil ușor de utilizat 

*Poți căra pâna la 2 biciclete, doar în combinație cu barele longitudinale de pe Crosstar. 

SUPORT SKI ȘI SNOWBOARD 

Ușor de folosit pentru o pereche sau două de schiuri (în funcție de 

mărimea schiurilor) sau un snowboard. Schiurile sau snowboard-

ul sunt fixate bine între două profile de cauciuc, care protejează 

echipamentul și pot fi montate cu ușurință, fără unelte. Poate fi 

încuiat și cântărește 3,6 kg 

CUTIE DEPOZITARE PLAFON

Această cutie robustă și impermeabilă Thule este certificată de 

Honda și vă oferă un spațiu de depozitare suplimentar de 410 litri. 

Finisat în culoare neagră, acesta dispune de un sistem Power-Click 

pentru o montare ușoară, o încuietoare anti-furt și o deschidere 

laterală dublă. Dimensiunile sale sunt de 175 cm lungime, 86 cm 

lățime și 46 cm înălțime.

41 42



JANTĂ DIN ALIAJ JA1601 16" 

Aceste jante sunt proiectate cu ferestre 

Gunpowder Blac în formă de A şi au o suprafață 

clară şi strălucitoare.

JANTĂ DIN ALIAJ JA1505 15"

Aceste jante sunt proiectate cu ferestre 

Gunpowder Blac în formă de A şi au o suprafață 

clară şi strălucitoare.

PRELATĂ PARBRIZ

Această prelată pentru parbriz acționează ca un 

scut împotriva intemperiilor, protejând de asemenea 

oglinzile și geamurile laterale de vremea rea, atunci 

când mașina este parcată afară. 

Are imprimat logo-ul Jazz.

SPOILER HAYON

Dacă dorești un aspect sofisticat, acest spoiler în culoarea caroseriei, este exact ceea ce 

cauți. Este complet integrat în caroseria mașinii tale și este disponibil în toate culorile. 

COVORAȘE ELEGANCE 

Aceste covoare elegante și confortabile tip mochetă 

au o bandă neagră țesută și emblema Jazz brodată. 

Setul include: covorașe față și spate. 

CAMERĂ MARȘARIER*

Cuplează în marșarier cu toată încrederea. Afișează o 

vedere din spate completă pe ecranul de navigație, aștfel 

încât să știi întotdeauna ce se află în spatele tău.

*Accesoriu disponibil doar pe Jazz Elegance. 
Pe restul echipărilor este o dotare standard. 43 44



Motorizare

JAZZ ELEGANCE JAZZ EXECUTIVE JAZZ CROSSTAR

1.5 e:HEV 
Hybrid  
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid  
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid  
e-CVT

Capacitate (cc)  1498 1498 1498

Distribuție Pe lanț, axă cu came dublă Pe lanț, axă cu came dublă Pe lanț, axă cu came dublă

Normă de poluare EURO 6 EURO 6 EURO 6

Combustibil Fără plumb (95) Fără plumb (95) Fără plumb (95)

Performanțe

Putere maximă motor electric (CP) 109 109 109

Cuplu maxim motor electric (Nm) 253 253 253

Putere maximă motor termic (CP) 98 98 98

Cuplu maxim motor termic (Nm) 131 131 131

Tracțiune Față (4x2) Față (4x2) Față (4x2)

0 → 100km/h (secunde) 9.4 9.5 9.9

Viteză maximă (km/h) 175 175 173

Consum și emisii -  
Worldwide Harmonised Light Vehicle  
Test Procedure (WLTP)†

Consum (fază joasă) (l/100km) 3.5 3.7 3.9

Consum (fază înaltă) (l/100km) 3.9 3.9 4.1

Consum (mixt) (l/100km) 4.5 4.6 4.8

Emisii CO2 (mixt) (g/km) 102 104 110

Consum și emisii - 
New European Driving Cycle (NEDC)†

Urban (l/100km) 2.4 2.5 2.7

Extra Urban (l/100km) 4.3 4.3 4.6

Combinat (l/100km) 3.6 3.7 3.9

Emisii CO2 (g/km) 82 84 89

Dimensiuni

Lungime (mm) 4044 4044 4090

Lățime (mm) 1694 1694 1725

Lățime - inclusiv oglinzi laterale (mm) 1966 1966 1966

Înălțime - neîncărcat (mm) 1526 1526 1556

Ampatament (mm) 2517 2517 2520

Ecartament față (mm) 1487 1487 1498

Ecartament spate (mm) 1474 1474 1485

Gardă la sol - cu şofer (mm) 136 136 152

Diametrul de bracare (m) 10.1 10.1 10.1

Blocare volan (rotiri) 2.51 2.35 2.63

Locuri (persoane) 5 5 5

Volum

Portbagaj - cu scaune spate (litri, metoda VDA) 304 304 298

Portbagaj - cu scaune spate rabatate,
încărcare până la nivelul geamurilor (litri, metoda VDA)

844 844 838

Portbagaj - cu scaune spate rabatate,
încărcare până la nivelul plafonului (litri, metoda VDA)

1205 1205 1199

Rezervor (litri) 40 40 40

Masă

Masă proprie (kg) 1304 1304 1325

Masă maximă autorizată (kg) 1710 1710 1710

Greutate maximă admisă pe osie - față și spate (kg) 946/784 946/784 946/784

Masă maximă suport bagaje plafon (kg) 35 35 50
♦ Standard  - Indisponibil

† *Cifrele consumului de combustibil provin din rezultatele testelor de laborator reglementate de UE, sunt furnizate în scopuri comparative și pot să nu reflecte experiența 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 performanța reală a vehiculului atunci când este condus. În timpul fazei de 
tranziție 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. 

Siguranță

ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR EXECUTIVE

1.5 e:HEV 
Hybrid 
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid  
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid  
e-CVT

Airbag şofer SRS ♦ ♦ ♦

Airbag pasager SRS cu dezactivare ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale (față) ♦ ♦ ♦

Airbag-uri laterale cortină (față şi spate) ♦ ♦ ♦

Airbag central (față) ♦ ♦ ♦

Airbag șofer genunchi ♦ ♦ ♦

ABS (Sistem de frânare antiblocare) ♦ ♦ ♦

Sistem de distribuție a forței de frânare ♦ ♦ ♦

Controlul tracțiunii şi stabilității ♦ ♦ ♦

Centuri de siguranță spate cu sistem de retractare în caz de urgență ♦ ♦ ♦

Sistem ISO Fix ♦ ♦ ♦

Semnal oprire de urgență ♦ ♦ ♦

Sistem de monitorizare presiune anvelope ♦ ♦ ♦

Sistem de prevenire a coliziunilor ♦ ♦ ♦

Sistem de prevenire a coliziunilor frontale ♦ ♦ ♦

Sistem menținere bandă de circulație ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire bandă ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare părăsire carosabil ♦ ♦ ♦

Limitator inteligent de viteză ♦ ♦ ♦

Control automat al vitezei de croazieră adaptiv-inteligent ♦ ♦ ♦

Sistem de recunoaştere a semnelor de circulație ♦ ♦ ♦

Low Speed Following ♦ ♦ ♦

Sistem de avertizare unghi mort cu Cross Traffic Monitor - ♦ -

Securitate

Sistem blocare pornire motor – Immobilizer ♦ ♦ ♦

Sistem de alarmă ♦ ♦ ♦

Închidere centralizată cu 2 chei tip briceag ♦ - -

Sistem Smart Entry & Start - ♦ ♦

Protecție portbagaj ♦ ♦ ♦

Interior

Tapițerie din material textil / piele ♦ ♦ -

Tapițerie din material textil rezistent la apă - - ♦

Panou uși - Plastic - - -

Panou uși - Piele ♦ ♦ -

Panou uși - Mesh - - ♦

Mânere uși argintii ♦ ♦ ♦

Volan îmbrăcat în piele - ♦ ♦

Schimbător de viteze îmbrăcat în piele - ♦ ♦

Funcții şi tehnologii

Mod ECON ♦ ♦ ♦

Asistență la pornirea din rampă  ♦ ♦ ♦

Servodirecție asistată electric ♦ ♦ ♦

Frână de parcare electrică cu funcție de menținere a frânei ♦ ♦ ♦

Sistem de oprire a motorului la semafor ♦ ♦ ♦

Multi Information Display ♦ ♦ ♦
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Confort şi utilitate

ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR EXECUTIVE

1.5 e:HEV 
Hybrid
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid
e-CVT

Cruise Control Adaptiv ♦ ♦ ♦

Sistem de climatizare automat ♦ ♦ ♦

Senzor ploaie ♦ ♦ ♦

Cameră video pentru mers înapoi - ♦ ♦

Senzori de parcare (față / spate) ♦ ♦ ♦

Geamuri electrice (față / spate) ♦* ♦ ♦

Geamuri rabatabile electric din cheie - ♦ ♦

Volan reglabil pe înălțime şi adâncime ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale rabatabile electric ♦ ♦ ♦

Oglinzi laterale rabatabile electric din cheie ♦ ♦ ♦

Oglindă parasolar ♦ ♦ ♦

Priză accesorii (față) ♦ ♦ ♦

Volan șofer reglabil pe înălțime şi adâncime ♦ ♦ ♦

Cotieră centrală față ♦ ♦ ♦

Buzunar spătar scaun sofer şi pasager ♦ ♦ ♦

Scaune față încălzite ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦

Lumini interioare

Lumină hartă (față) ♦ ♦ ♦

Lumină de curtoazie ♦ ♦ ♦

Lumină torpedou ♦ ♦ ♦

Audio şi comunicații

Monitor Audio 5" (AM/FM/DAB) - - -

Honda CONNECT (9" touchscreen, AM/FM/DAB, 
Apple CarPlay / Android Auto™)∆ ♦ - -

Honda CONNECT cu Navigație Garmin 
(9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple CarPlay / 
Android Auto™)∆

- ♦ ♦

x1 port USB față - - -

x2 porturi USB față ♦ ♦ ♦

x2 porturi USB spate - ♦ ♦

4 Difuzoare ♦ ♦
Premium Audio - 8 difuzoare/Tweeter frontal/ 
Boxă Centrală

- - ♦

Subwoofer - - ♦

Comenzi audio pe volan ♦ ♦ ♦

Bluetooth™ Hands Free Telephone ♦ ♦ ♦

♦ Standard  - Indisponibil

*Geamul automate este disponibil doar pentru șofer.

†Plafonul exterior two-tone este disponibil doar pe Jazz Crosstar.
∆Prin utilizarea aplicațiilor de pe Honda CONNECT pot rezulta taxe pentru traficul de date și roaming. Vă recomandăm să verificați abonamentul telefonului mobil. Funcția de navigare pe internet poate fi utilizată numai atunci 

când autovehiculul este în staționare. Doar telefoanele iPhone 5 sau mai noi, cu sistem iOS 8.4 sau mai recent, sunt compatibile cu Apple CarPlay®. Caracteristicile, aplicațiile și serviciile Apple CarPlay® pot să nu fie disponibile 

în toate zonele și pot suferi modificări. Pentru a utiliza Android Auto™, trebuie să descărcați pe telefon aplicația Android Auto™ din Google Play™. Doar Android 5.0 (Lollipop) sau versiuni mai noi sunt compatibile cu Android Auto™. 

Disponibilitatea Android Auto™ este supusă schimbării și poate varia în funcție de țară. 

Apple CarPlay® este o marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.

Exterior

ELEGANCE EXECUTIVE CROSSTAR EXECUTIVE

1.5 e:HEV 
Hybrid
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid
e-CVT

1.5 e:HEV 
Hybrid
e-CVT

Antenă radio aerodinamică ♦ ♦ ♦

Plafon exterior Black Pearl Roof (two-tone) - ♦† ♦†

Mânere uși în culoarea caroseriei ♦ ♦ ♦

Capace oglinzi laterale în culoarea caroseriei ♦ - -

Capace oglinzi laterale cromate - ♦ -

Capace oglinzi laterale argintii - - ♦
Personalizare Crosstar (pachet exterior bară față / spate, 
ornament proiectoare ceață, ornamente pasaje roți, 
protecții inferioare uși)

- - ♦

Bare longitudinale plafon - - ♦

Geamuri fumurii - ♦ ♦

Logo e:HEV ♦ ♦ ♦

Lumini exterioare
Faruri cu LED ♦ ♦ ♦

Sistem de asistare pentru fază lungă ♦ ♦ ♦

Senzori de noapte ♦ ♦ ♦

Proiectoare de ceață cu LED - ♦ ♦

Lumini de zi cu LED ♦ ♦ ♦

Roți
Jante aliaj 15" ♦ - -

Jante aliaj 16" - ♦ ♦

Anvelope 185/50 R15 ♦ - -

Anvelope 185/55 R16 - ♦ -

Anvelope 185/60 R16 - - ♦

Kit de reparație anvelopă ♦ ♦ ♦
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O NOUĂ 
DIRECȚIE
La Honda, căutăm mereu să facem 

tehnologia mai utilă și să găsim 

modalități de a face lumea un loc mai 

bun. Am fost primul producător care 

a vândut mașini hibride în Europa și 

avem o experiență în electrificare, de 

peste douăzeci de ani.

Acum, ne-am angajat să electrificăm 

toate modelele noastre principale 

până în 2022, asigurând un consum de 

combustibil și emisii mai mici pentru un 

mediu mai curat.

Cu totul nouă și complet electrică, 

Honda e este următorul pas în această 

călătorie palpitantă, cu o combinație 

unică de performanțe dinamice, 

confort rafinat și tehnologie de 

ultimă oră. Reîncărcarea este rapidă, 

de încredere și fără efort datorită 

încărcătorul Honda, care poate fi 

instalat cu ușurință și la tine acasă sau 

la birou. 

Bun venit noii generații!

Modelul afișat este Honda e Advance, Platinum White Pearl.50



Modelelele afișate sunt Honda Jazz 1.5 e:HEV Crosstar, two-tone Surf Blue, Crystal 
Black Pearl și Jazz 1.5 e: HEV Executive, Platinum White Pearl.


