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SPORT A DESIGN

SADA FUNCTIONAL FUN – ORANŽOVÁ

Koncept Functional Fun dodá vašemu vozu Jazz hravost. Nebojte se být jedineční a nechte vůz Jazz 

vyniknout. Přidejte do exteriéru i interiéru vkusné barevné odstíny, které doplní dynamický a energický design 

vašeho vozu. Sada obsahuje: dekorace přední mřížky, kryty zpětných zrcátek, boční lišty s vložkami v barvě 

Tuscan Orange, dekorace zadního nárazníku a podlahové koberce Elegance.

Na obrázcích jsou volitelná 16" slitinová kola JA1601.
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Tyto elegantní a dokonale padnoucí 

koberečky mají dvojitě prošívanou oranžovou 

nubukovou vazbu a tkané logo Jazz v 

barvě Tuscan Orange na důkaz odolnosti. 

Sada obsahuje: přední a zadní koberečky.

DEKORACE PŘEDNÍ MŘÍŽKY – FUN ORANGE

Vylepšete přední část vozu Jazz touto 

barevnou dekorací přední mřížky. 

KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK –
FUN ORANGE

KOBERCE ELEGANCE –  
FUN ORANGE

Upravte si zadní část vozu Jazz podle 

sebe pomocí výrazné dekorace zadního 

nárazníku v barvě Tuscan Orange. 

Není nic nepříjemnějšího než škrábanec nebo díra v karoserii. Boční 

lišty jsou vyrobeny z měkkého a odolného materiálu a poskytují 

vašemu vozu univerzální ochranu. Součástí těchto stylových lišt jsou 

vložky v barvě Tuscan Orange, které dodají vašemu vozu šmrnc. 

 DEKORACE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU –
FUN ORANGE

BOČNÍ LIŠTY KAROSERIE – FUN ORANGE

Zrcátka jsou chráněná a navíc skvěle vypadají. 

Tyto kryty zrcátek se k vašemu vozu Honda 

dokonale hodí. Sada obsahuje: dva kusy. 
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SADA FUNCTIONAL FUN – BÍLÁ

Koncept Functional Fun dodá vašemu vozu Jazz hravost. Nebojte se být jedineční a nechte vůz Jazz 

vyniknout. Přidejte do exteriéru i interiéru vkusné barevné odstíny, které doplní dynamický a energický design 

vašeho vozu. Sada obsahuje: dekorace přední mřížky, kryty zpětných zrcátek, boční lišty s vložkami v barvě 

Piano White, dekorace zadního nárazníku a podlahové koberce Elegance.

Na obrázcích jsou volitelná 16" slitinová kola JA1601.
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KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK – 
FUN WHITE

KOBERCE ELEGANCE –
 FUN WHITE

DEKORACE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU – 
FUN WHITE

Vylepšete přední část vozu Jazz touto dekorací 

přední mřížky v barvě Piano White. 

DEKORACE PŘEDNÍ MŘÍŽKY – FUN WHITE

Není nic nepříjemnějšího než škrábanec nebo díra v karoserii. Boční 

lišty jsou vyrobeny z měkkého a odolného materiálu a poskytují 

vašemu vozu univerzální ochranu. Součástí stylových lišt jsou vložky v 

barvě Piano White, které dodají vašemu vozu Jazz moderní vzhled. 

BOČNÍ LIŠTY KAROSERIE – FUN WHITE

Zrcátka jsou chráněná a navíc skvěle vypadají. 

Tyto kryty zrcátek se k vašemu vozu Honda 

dokonale hodí. Sada obsahuje: dva kusy. 

Tyto elegantní a dokonale padnoucí 

koberečky mají dvojitě prošívanou bílou 

nubukovou vazbu a tkané logo Jazz v barvě 

Piano White na důkaz odolnosti.  

Sada obsahuje: přední a zadní koberečky.

Upravte si zadní část vozu Jazz podle 

sebe pomocí výrazné dekorace zadního 

nárazníku v barvě Piano White. 
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SADA FUNCTIONAL FINESSE

Nechte váš vůz stylově vyniknout. Přidejte do exteriéru a interiéru luxusní stříbrné prvky, které 

doplní dynamický a energický design vašeho vozu. Sada obsahuje: dekorace přední mřížky, leskle 

černé boční lišty karoserie s vložkami v barvě EU Matte Silver Colour, dekorace zadního nárazníku a 

odpovídající podlahové koberce Elegance.

Na obrázcích jsou volitelná 16" slitinová kola JA1601.
Stříbrné kryty zpětných zrcátek nejsou součástí balíčku Functional Finesse, jsou však k dispozici jako volitelné příslušenství.
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Tyto elegantní a dokonale padnoucí koberečky 

mají dvoubarevnou prošívanou vazbu a unikátní 

kovové logo Jazz na důkaz odolnosti.  

Sada obsahuje: přední a zadní koberečky.

KOBERCE ELEGANCE – FINESSE

Upravte si zadní část vozu Jazz podle sebe 

pomocí výrazné dekorace zadního nárazníku v 

barvě EU Matte Silver. 

 DEKORACE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU - FINESSE

Vylepšete přední část vozu Jazz touto luxusní 

dekorací přední mřížky v matné stříbrné barvě.

DEKORACE PŘEDNÍ MŘÍŽKY – FINESSE

Není nic nepříjemnějšího než škrábanec nebo díra v karoserii. 

Tyto matně černé boční lišty jsou vyrobeny z měkkého materiálu 

odolného proti nárazům a poskytují vašemu vozu univerzální 

ochranu. Součástí těchto elegantních a přitom praktických 

bočních lišt karoserie jsou vložky v barvě EU Matte Silver, které 

dodají vašemu vozu stylový vzhled.

BOČNÍ LIŠTY KAROSERIE – FINESSE
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SADA ROBUST

Posuňte vůz Crosstar na novou úroveň díky těmto spodním dekoracím ve stylu SUV, které ztělesňují 

energický design vozu. Sada obsahuje: Spodní dekorativní kryty nárazníků (přední + zadní)
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16" LITÁ KOLA JA1601

Design 16" kol se vyznačuje diamantem řezaným 

povrchem s bezbarvým lakováním a otvory ve 

tvaru písmene A v barvě Gunpowder Black.

15" LITÁ KOLA JA1505

Design 15" kol se vyznačuje diamantem řezaným 

povrchem s bezbarvým lakováním a otvory ve 

tvaru písmene A v barvě Gunpowder Black.

SPOJLER DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Toužíte po sofistikovaném vzhledu? Pak je tento originální spojler 

Honda to pravé. Tento elegantní spojler je plně integrován do 

karoserie a je k dispozici ve všech nabízených barvách vozu.
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OCHRANA  
A BEZPEČNOST

Speciálně navržené příslušenství, které bez problémů 

zapadá do vašeho Jazzu, aby jej chránilo před 

povětrnostními podmínkami, nárazy a škrábanci.

KRYT PŘEDNÍHO OKNA

Ochranný potah čelního skla chrání i zrcátka a přední boční 

skla před nepříznivým počasím při parkování venku.  

Je opatřen logem Jazz.

PARKOVACÍ KAMERA*

Couvejte bezpečně a sebejistě díky parkovací 

kameře. Na navigační obrazovce se zobrazí celý 

výhled dozadu, takže vždy víte, co je za vámi. 

Sada obsahuje: parkovací kamera s montážní sadou.

*Toto příslušenství je k dispozici pouze pro stupeň výbavy Comfort a Elegance. 
U varianty Executive a Crosstar je součástí standardní výbavy. 
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KOMFORT SADA

Sada nabízí řadu stylových doplňků navržených tak, aby chránily vaše auto před 

odřením, poškrábáním, bahnem a pískem. Sada obsahuje: skládací koberec do 

zavazadlového prostoru, přední a zadní gumové koberce, prahové lišty dveří a 

poutko do dveří zavazadlového prostoru.
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PŘEDNÍ A ZADNÍ GUMOVÉ KOBERCE

Přední a zadní gumové koberce se zvednutým okrajem jsou navrženy tak, 

aby chránily prostor pro nohy vepředu a vzadu. Jsou vyrobeny z pevného 

materiálu, které se snadno čistí, a jsou opatřeny logem Jazz.

Sada obsahuje: přední a zadní gumové koberce se zvednutým okrajem.

 POUTKO DO DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Toto poutko usnadňuje zavírání a je 

nepostradatelnou součástí dveří 

zavazadlového prostoru.

SKLÁDACÍ GUMOVÝ KOBEREC DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Tento gumový koberec chrání zavazadlový prostor 

a zadní stranu sedadel, když jsou sklopená. 

Je vyroben z pružného materiálu, který eliminuje 

jeho poškrábání.

PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘÍ

Prahové lišty dveří dodají vašemu vozu osobitost a zároveň 

chrání prahy dveří před skvrnami a škrábanci. Jsou 

vyrobeny z nerezové oceli a mají vygravírované poutavé 

logo Jazz. Sada obsahuje: dvě prahové lišty dveří.
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PŘEPRAVA

Získejte od života co nejvíce a získejte co nejvíce 

i z vašeho Jazzu.

Pokud často přepravujete zavazadla pro volný čas či práci, tato sada 

je pomůže udržet bezpečně uspořádané. Sada obsahuje: vložka 

do zavazadlového prostoru, LED světlo zavazadlového prostoru, 

chránič zadního nárazníku a lišty zavazadlového prostoru. 

CARGO SADA
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SKLÁDACÍ ORGANIZÉR DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU NOSIČ JÍZDNÍCH KOL*

ODDĚLOVACÍ MŘÍŽ PRO PSA

Pokud chcete využít zavazadlový prostor co 

nejefektivněji, potřebujete inovativní skládací 

organizér do zavazadlového prostoru.

Vezměte kola s sebou. Stačí je naložit na tento střešní nosič 

jízdních kol se zámkem proti krádeži a kovovým rámem. 

Součástí systému „Easy Fit“ je drážka, která drží kola ve 

vertikální poloze, takže máte volné ruce, abyste je mohli 

pevně připoutat. Maximální hmotnost jízdního kola: 20 kg.

Oddělovací mříž pro psa udržuje domácí mazlíčky v bezpečí tím, že odděluje zadní 

prostor pro spolujezdce od zavazadlového prostoru. Dokonale pasuje mezi opěradla 

zadních sedadel a interiér střechy. Pro majitele mazlíčků je zcela nezbytná.

x2

* Lze přepravovat až 2 kola, ale pouze 
s příčníky pro verzi Crosstar.
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DRŽÁK TABLETU*

Do tohoto držáku tabletu se základnou 

na opěrce hlavy se vejdou tablety 

všech rozměrů od 7 do 11,6 palců. Je 

naklápěcí, takže ho můžete natočit do 

nejlepší polohy pro sledování obrazu.

RAMÍNKO NA ŠATY*

Díky ramínku zůstanou vaše šaty 

rovné a nezmačkají se. Snadno ho 

připevníte k základně na opěrce hlavy 

(součástí balíčku), abyste na něj mohli 

pověsit kabát, sako nebo oblek.

DĚTSKÁ SEDAČKA

Originální dětské sedačky Honda nabízejí 

vynikající ochranu pro děti do věku 12 let se 

dvěma možnostmi instalace: ISOFIX nebo 

tříbodový bezpečnostní pás.

*Obrázky slouží pouze k ilustračním účelům.  

INTERIÉR A
KOMFORT

Tyto elegantní a dokonale padnoucí koberce mají 

černou nubukovou vazbu a tkané logo Jazz na důkaz 

odolnosti. Sada obsahuje: přední a zadní koberečky.

PODLAHOVÉ KOBERCE ELEGANCE
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 OSVĚTLENÍ OBLOŽENÍ DVEŘÍ PODSVÍCENÍ STŘEDOVÉ KONZOLY PODSVÍCENÉ PRAHOVÉ LIŠTY DVEŘÍ

Obložení dveří se rozsvítí otočením klíčku 

v zapalování. Toto světlo je zabudováno 

do klik a přihrádek ve dveřích a vydává 

studené a příjemné světlo.

Podsvícení středové konzoly se aktivuje po 

odemknutí nebo otevření dveří. Rozjasní oblast 

středové konzoly jemným bílým světlem.

Podsvícené prahové lišty dveří jsou vyrobeny 

z leštěné nerezové oceli a opatřeny 

podsvíceným logem Jazz. Nejen že dobře 

vypadají, ale navíc chrání vnitřní prahy dveří 

před poškrábáním a odřením.

Sada obsahuje: dvě přední 

prahové lišty dveří. 

BÍLÉ OSVĚTLENÍ PROSTORU NA NOHY VPŘEDU

Prostor na nohy se rozsvítí 

při odemknutí nebo otevření 

dveří a dodá interiéru vozu 

jemný a příjemný jas.

SADA OSVĚTLENÍ

Sada využívá kombinaci světel, aby dodala 

interiéru vašeho vozu uklidňující atmosféru. 

Sada obsahuje: bílé osvětlení prostoru 

na nohy vpředu, podsvícené prahové lišty 

dveří, osvětlení obložení dveří a podsvícení 

středové konzoly. 
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OBJEDNÁVÁNÍ

Personalizujte svůj Jazz pomocí originálního příslušenství.

SPORT A DESIGN

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada Functional Fun – oranžová

Zahrnuje: dekorace přední mřížky, 
boční lišty karoserie, dekorace zadního 
nárazníku, kryty zpětných zrcátek a 
elegantní podlahové koberečky – Fun 
Orange.

08E0P-TZA-FFT0L

Sada Functional Fun – bílá

Zahrnuje: dekorace přední mřížky, 
boční lišty karoserie, dekorace zadního 
nárazníku, kryty zpětných zrcátek a 
elegantní podlahové koberečky – Fun 
White. 

08E0P-TZA-FFPWL

Sada Functional Finesse

Zahrnuje: dekorace přední mřížky, 
boční lišty karoserie, dekorace zadního 
nárazníku a elegantní podlahové 
koberečky – Finesse. 

08E0P-TZA-FFINL

Sada Robust – Crosstar 

Zahrnuje: přední a zadní spodní 
dekorativní kryty nárazníků

08F23-TZA-600

Dekorace přední mřížky – 
Tuscan Orange

08F21-TZA-630

Dekorace přední mřížky – 
Piano White

08F21-TZA-620

Dekorace přední mřížky – 
EU Matte Silver

08F21-TZA-610

SPORT A DESIGN

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Barevné vložky – Tuscan Orange 08F57-TZA-600A

Barevné vložky – Piano White 08F57-TZA-600

Barevné vložky – EU Matte Silver 08F57-TZA-600B

Dekorace zadního nárazníku – 
Tuscan Orange

08F24-TZA-600D

Dekorace zadního nárazníku – 
Piano White

08F24-TZA-600C

Dekorace zadního nárazníku – 
EU Matte Silver

08F24-TZA-600E

Kryty zpětných zrcátek – 
Tuscan Orange

08R06-TZA-640
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Objednací čísla a obsah se mohou měnit. 
Nejpřesnější informace vám poskytne místní prodejce společnosti Honda.

SPORT A DESIGN

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Kryty zpětných zrcátek – 
Crystal Black Pearl

08R06-TZA-610

Kryty zpětných zrcátek – 
EU Matte Silver

08R06-TZA-620

Kryty zpětných zrcátek – 
Piano White

08R06-TZA-630

Spojler dveří zavazadlového prostoru 

Bílá Platinum White Pearl 

Bílá Taffeta White III 

Bílá Premium Sunlight White Pearl

Šedá Shiny Gray Metallic 

Černá Crystal Black Pearl

Červená Premium Crystal Red Metallic

Modrá Surf Blue

Modrá Midnight Blue Beam Metallic 

08F02-TZA-620
08F02-TZA-630
08F02-TZA-650
08F02-TZA-670
08F02-TZA-680
08F02-TZA-690
08F02-TZA-6G0
08F02-TZA-6H0B

15" litá kola JA1502 08W15-T5A-600E

15" litá kola JA1505 08W15-TZA-600A

OCHRANA A BEZPEČNOST

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Komfort sada:

Zahrnuje: skládací kobereček do 
zavazadlového prostoru, prahové lišty 
dveří, poutko do dveří zavazadlového 
prostoru a přední a zadní gumové 
koberečky se zvednutým okrajem.

08E0P-TZA-CVLH

Prahové lišty dveří 08F05-TZA-600

Poutko do dveří zavazadlového prostoru 08L46-TZA-610

Skládací gumový koberec do 
zavazadlového prostoru

08P11-TZA-600

SPORT A DESIGN

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

16" litá kola JA1601 08W16-TZA-600A

Pojistné matice kol – chromované

Pojistné matice kol – černé

Kloboukové matice kol – chromované

Kloboukové matice kol – černé

08W42-SJD-604
08W42-T7S-601
08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000
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OCHRANA A BEZPEČNOST

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Přední gumové koberce 08P18-TZA-610

Zadní gumové koberce 08P19-TZA-510A

Přední mlhová světla 08V31-TZA-600

Boční lišty karoserie

Nelakované  

Bílá Platinum White Pearl 

Bílá Taffeta White III 

Bílá Premium Sunlight White Pearl 

Šedá Shiny Gray Metallic 

Černá Crystal Black Pearl

Červená Premium Crystal Red Metallic 

Modrá Midnight Blue Beam Metallic 

08P05-TZA-600 
08P05-TZA-620A 
08P05-TZA-630A 
08P05-TZA-650A 
08P05-TZA-670A 
08P05-TZA-680A 
08P05-TZA-690A 
08P05-TZA-6H0A 

Přední a zadní zástěrky 08P00-TZA-600

Parkovací kamera 08A77-TZA-PAIDB

Ochranný potah čelního skla 08P38-TZA-600

PŘEPRAVA

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada Cargo

Zahrnuje: vložku do zavazadlového 
prostoru, LED světlo zavazadlového 
prostoru, ochrannou folii zadního 
nárazníku a dekorace prahu 
zavazadlového prostoru. 

08E0P-TZA-CARG

Vložka do zavazadlového prostoru 08U45-TZA-600

Chránič zadního nárazníku 08P48-TZA-600

Lišty zavazadlového prostoru 08F07-TZA-600

OCHRANA A BEZPEČNOST

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Lékárnička (baleno po 10) 08Z25-9R6-600

Výstražný trojúhelník 08M09-SMG-600

Reflexní vesta (baleno po 10) 08YAA-9R6-602
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Objednací čísla a obsah se mohou měnit. 
Nejpřesnější informace vám poskytne místní prodejce společnosti Honda.

VÝBAVA INTERIÉRU A KOMFORT

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Sada osvětlení

Zahrnuje: bílé osvětlení prostoru na nohy 
vpředu, podsvícené prahové lišty dveří, 
osvětlení obložení dveří a podsvícení 
středové konzoly.

08E0P-TZA-ILLUW

Osvětlení prostoru na nohy vpředu – bílé 08E10-TZA-600 

Osvětlení obložení dveří – bílé 08E20-TZA-600

Podsvícení středové konzoly – bílé 08E11-TZA-600

PŘEPRAVA

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Skládací organizér do zavazadlového 
prostoru

08YHW-SZ0-K00

Oddělovací mříž pro psa 08U35-TZA-600

LED světlo zavazadlového prostoru 08E13-TZA-600

Střešní příčníky 08L02-TZA-600

Střešní příčníky (Crosstar) 08L04-TZA-600

Nosič na lyže a snowboard 08L03-TA1-601G

Střešní nosič jízdních kol Thule 08L07-E09-600A

PŘEPRAVA

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Střešní box Thule 410 l 08L20-E09-M20

Střešní box Thule 320 l 08L20-E09-M60

Střešní box Thule 400 l 08L20-E09-T20
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Objednací čísla a obsah se mohou měnit. 
Nejpřesnější informace vám poskytne místní prodejce společnosti Honda.

VÝBAVA INTERIÉRU A KOMFORT

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Podsvícené prahové lišty dveří 08E12-TZA-600

Držák tabletu 08U08-E6J-610C

Ramínko na šaty 08U08-E6J-610D

Dveřní clony 08R04-TZA-600

Dětská sedačka G0 Baby-Safe, 1 velikost 08P90-TLA-600

Základna dětské sedačky Baby-Safe, 1 

velikost

08P90-TLA-600A

Dětská sedačka G1 Trifix, 1 velikost 08P90-TLA-600B

VÝBAVA INTERIÉRU A KOMFORT

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Dětská sedačka Group 2/3 Kidfix  
XP BOOSTER

08P90-TYF-600

Koberce Standard 08P14-TZA-610

Koberce Elegance 08P15-TZA-620

Koberce Elegance – Fun Orange 08P15-TZA-640A

Koberce Elegance – Fun White 08P15-TZA-630A

Koberce Elegance – Finesse 08P15-TZA-650B

Víceúčelová taška 08MLW-UTI-FRBAG
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Tyto specifikace se netýkají žádného specifického produktu, který je dodáván nebo nabízen k prodeji. Výrobci si vyhrazují právo na změnu technických specifikací, včetně barev, s předchozím upozorněním nebo 
bez něj, v době a způsobem, který pokládají za vhodný. Může se jednat o větší nebo menší změny. Bez ohledu na výše uvedené bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění přesnosti technických údajů uvedených v 
této brožuře. Tuto publikaci není možné za žádných okolností považovat za nabídku ze strany společnosti vůči jakékoliv osobě. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím příslušných distributorů nebo prodejců na 
základě standardních obchodních podmínek a záruk poskytovaných distributorem nebo prodejcem. Kopie získáte na vyžádání. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly tyto technické specifikace přesné, jsou 
takovéto brožury připravovány a tištěny několik měsíců před distribucí, a proto nemusí vždy obsahovat všechny změny technických specifikací, nebo v některých ojedinělých případech, zajištění určitých vlastností 

výrobku. Zákazníkům vždy doporučujeme projednat podrobnosti specifikací s dodavatelem, obzvláště pokud výběr modelu závisí na některé z uváděných vlastností.

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 14/2641, 158 00, Praha 5
www.honda.cz

Společnost Honda získává papír odpovědným způsobem od výrobců v 
rámci EU. Výtisk nevyhazujte, předejte jej další osobě nebo jej recyklujte.


