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O NOVO JAZZ 
O HÍBRIDO PERFEITO 

PARA A SUA VIDA

O novo Jazz chegou com a avançada tecnologia 100% Híbrida 
e:HEV e uma aparência moderna e dinâmica. Espaçoso no 
interior e compacto no exterior, é realmente completo e 
inteligente.

O modelo apresentado é o Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.



O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.

A tecnologia híbrida e:HEV proporciona 
uma experiência de condução dinâmica e 
eletrificada, conferindo à nova gama Jazz 

um desempenho extraordinário com baixas 
emissões. Todos os modelos possuem um 

modo de condução 100% elétrico, onde o carro 
funciona apenas com energia elétrica, de forma 

silenciosa. 

Esta tecnologia avançada torna o novo Jazz 
mais adequado do que nunca ao atual estilo de 

condução.

TECNOLOGIA 
HÍBRIDA e:HEV
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O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.

O novo Jazz foi projetado com um 
design simples e cuidado, o que o torna 

aerodinamicamente eficiente e com um estilo 
natural. Cada detalhe foi cuidadosamente 

pensado para conferir ao Jazz uma aparência 
moderna e contemporânea, com uma 

personalidade única.

DESIGN 
SOFISTICADO
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07 O modelo apresentado é o Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive com interior em pele e tecido cinza.

O interior do novo Jazz é de uma simplicidade e conforto 
arrebatadores, com materiais suaves e displays com maior 

nitidez. O novo ecrã digital de 7" e o ecrã tátil Honda 
CONNECT de 9" permite visualizar toda a informação que 

precisa de forma rápida e fácil. 

A inquestionável sensação de espaço é acentuada pelo 
elegante painel, com botões posicionados de forma 

ergonómica e uma visão ampla e desimpedida da estrada. 

INTERIOR VIVO



Tudo o que cabe na sua vida, também cabe 
no novo Jazz. Os nossos engenhosos bancos 
mágicos oferecem a versatilidade que deseja, 

exatamente quando precisa. 

Os bancos traseiros podem ser configurados 
de várias formas com um único movimento, 
dando a flexibilidade para transportar quase 
tudo o que deseja, desde pranchas de surf 

a pequenas árvores. Eles dobram-se e ficam 
planos ou mergulham no chão para aumentar 
o espaço de carga; dobram ainda para cima, 
para permitir que a altura total do carro seja 

aproveitada, do chão até ao teto. 

FLEXIBILIDADE 
INCORPORADA
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Usufrua de uma visibilidade excecional graças ao para-brisas panorâmico, com pilares A ultrafinos 
e limpa para-brisas ocultos. Este campo de visão melhorado proporciona uma posição de condução 

que inspira segurança, com poucos pontos cegos e que permite que a luz chegue a todo o 
habitáculo, aumentando a impressionante sensação de espaço.

VIDA PANORÂMICA

O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.



Os bancos da frente foram projetados para proporcionar 
níveis de conforto equiparados ao de uma limusine. 

Todos os pormenores foram pensados, como o amplo 
apoio de braços central, com armazenamento e portas 

USB à frente e atrás, para garantir que todos os 
passageiros aproveitam todas as viagens da melhor 

forma possível.

CONFORTO E 
VERSATILIDADE

O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.
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A VIDA É MELHOR 
QUANDO ESTAMOS 

CONECTADOS
A vida é melhor quando nos sentimos ligados ao mundo 
que nos rodeia. O novo Jazz conecta-nos perfeitamente 

ao nosso mundo com a mais recente tecnologia de 
informação e entretenimento. O rádio digital DAB faz 
parte do equipamento de série para oferecer a mais 

ampla seleção de estações, enquanto que o novo ecrã 
tátil de 9" apresenta um funcionamento semelhante a um 
smartphone e usabilidade com integração Android Auto e 

Apple CarPlay*.

*Apple CarPlay é uma marca da Apple inc., registada nos E.U.A e outros países.  
Para mais informações sobre as versões e outras características disponíveis, por favor consulte as páginas 

de especificações 37-40.
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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.

A nossa tecnologia 100% Híbrida e:HEV garante uma 
experiência de condução única, com uma impressionante 

economia de combustível. Foi projetada para proporcionar 
uma resposta suave e eficiente, em todas as circunstâncias. 

O motor elétrico, com um binário de 253Nm, foi 
especialmente desenvolvido e trabalha em conjunto com 

um motor a gasolina de 97CV de potência capaz de suportar 
as mais desafiantes exigências de condução. No novo Jazz, 

a sensação de diversão nunca acaba. 

A tecnologia híbrida e:HEV é uma tecnologia inteligente, 
monitoriza constantemente o desempenho e a economia 
do seu Jazz para determinar qual a fonte de energia mais 

adequada. Em seguida, disponibiliza essa energia de forma 
suave e sem interrupções, alternando automaticamente 
entre os três modos de condução: condução em modo 

convencional, condução em modo híbrido e condução em 
modo elétrico EV.

DESEMPENHO 
QUE SE SENTE

O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.
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O novo Jazz incorpora o mais recente 
conjunto de avançados sistemas de 
segurança, o Honda SENSING. A segurança 
foi aprimorada com novos airbags central e 
de joelhos para o condutor e airbags laterais 
para os ocupantes dos lugares traseiros. 
Tudo para ajudar a mantê-lo a si e aos 
restantes passageiros em total segurança.

SISTEMA DE TRAVAGEM ATENUANTE DE 
COLISÕES

Na eventualidade de uma colisão com um 
veículo ou um peão, este sistema alerta-o 
para o perigo iminente e também reduz a 
velocidade para ajudar a minimizar o impacto. 
Aprimoramos o funcionamento noturno do 
sistema para detetar peões ou ciclistas em 
zonas com pouca iluminação pública, e 
com travagem caso veículos cruzem ou se 
aproximem da sua rota.

AVISADOR DE SAÍDA DE FAIXA

Se a viatura se desviar para fora da faixa de 
rodagem sem que o condutor o sinalize, o 
sistema alerta-o de forma visual e acústica.

RECONHECIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO 

Este sistema identifica os sinais de trânsito, 
apresentando-os visualmente no ecrã, sendo 
possível visualizar dois sinais em simultâneo.

SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À 
MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM

Ajuda a manter a viatura no meio da sua 
faixa de rodagem, proporcionando-lhe uma 
experiência de condução mais descontraída.

LIMITADOR INTELIGENTE DA VELOCIDADE

O limitador de velocidade adaptável e o 
Sistema de Reconhecimento de Sinalização de 
Trânsito são combinados de forma inteligente 
para definir automaticamente o limite de 
velocidade detetado ao passar por um sinal.

CONTROLO DA VELOCIDADE DE 
CRUZEIRO ADAPTÁVEL COM FUNÇÃO DE 
SEGUIMENTO A BAIXA VELOCIDADE

Esta função mantém uma velocidade cruzeiro 
e uma distância de segurança para o veículo 
à sua frente. Se o veículo detetado parar, a 
função irá desacelerar e parar o seu veículo 
sem ter de manter o pé no travão. Assim que 
o carro à sua frente começar novamente a 
mover-se, basta tocar no acelerador para 
retomar a operação.

ACENDIMENTO DOS MÁXIMOS AUTOMÁTICO 

Quando deteta um veículo à sua frente, 
incluindo veículos que se aproximam, alterna 
automaticamente entre os máximos e os 
médios.

INFORMAÇÃO DE ÂNGULO MORTO

Este sistema inteligente torna as mudanças 
de faixa e as ultrapassagens mais seguras, 
emitindo um alerta quando veículos são 
detetados no seu ângulo morto, acendendo 
uma luz nos espelhos retrovisores exteriores.

MONITOR DE TRÂNSITO LATERAL

Ao fazer inversão de marcha, o monitor 
de trânsito lateral deteta caso veículos de 
aproximem de ambos os lados e avisa sobre 
o perigo iminente.

A SUA SEGURANÇA EM 
PRIMEIRO LUGAR

O modelo apresentado é o Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum 
White Pearl.
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1.5 i-MMD Híbrido 
e-CVTEXECUTIVE

A versão Executive inclui:

O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.
Para mais informações sobre as versões e outras características disponíveis, por favor 

consulte as páginas de especificações 37-40.

♦ Jantes em liga leve de 16"
♦  Sistema inteligente de acesso e arranque sem 

chave (Smart Entry & Start)
♦ Painéis interiores em couro macio
♦ Estofos em pele e tecido preto ou cinza
♦  Informação de ângulo morto incl. monitor de 

trânsito lateral
♦ Volante em pele
♦ Punho da alavanca das mudanças em pele
♦ Volante com aquecimento
♦  Espelhos retrovisores exteriores com capas em 

prateado mate com indicador de mudança de 
direção em LED integrado 

♦ Luzes dianteiras de nevoeiro em LED
♦ Câmara traseira de auxílio ao estacionamento
♦  Abertura dos vidros elétricos com o comando à 

distância
♦  Honda CONNECT NAVI Garmin com ecrã tátil de 

9", AM/FM/DAB, Apple CarPlay*, Android Auto™ e 2 
entradas USB

♦ 2 entradas USB atrás

♦ Sistema de alarme
♦  Espelhos retrovisores exteriores com inclinação 

automática em marcha-atrás
♦  Bolsa para arrumação nas costas do banco do 

condutor
♦  Sensores de estacionamento (dianteiros e traseiros)
♦ Vidros escurecidos

*Apenas o iPhone 5 ou posterior com IOS 8.4 ou posterior é compatível com Apple CarPlay. As características, aplicações e serviços da Apple CarPlay podem 
não estar disponíveis em todos os países e estão sujeitos a alterações. Para usar a aplicação Android Auto™ terá que fazer o download da aplicação para o seu 
smartphone no Google Play™. Somente o Android 5.0 (Lollipop) ou versões posteriores são compatíveis com o Android Auto™. A disponibilidade do Android Auto™ 
está sujeita a alterações e pode variar de país para país. Apple CarPlay® é uma marca da Apple inc., registada nos E.U.A e outros países.
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TAFFETA WHITE II I  (NH-906)

Criamos uma ampla gama de cores que combinam perfeitamente 
com o novo Jazz. Estas gama de cores é complementadas pela 

nossa seleção de estofos em pele e tecido de elevada qualidade.

CORES JAZZ

PLATINUM WHITE PEARL (NH-883P) MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC (B-610M)

SHINING GRAY METALLIC (NH-880M) CRYSTAL BLACK PEARL (NH-731P)

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL (NH-902P) PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC (R-565M)

O modelo apresentado é o Jazz 1.5 i-MMD Executive.



PELE E TECIDO 
PRETO

PELE E TECIDO 
CINZA

EXECUTIVE ♦ ♦

PELE E TECIDO PRETO

INTERIOR

As cores exteriores e as combinações de estofos interiores variam com as versões. Para mais informações, entre em 
contato com o seu revendedor Honda.

25
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Os acessórios genuínos Honda foram concebidos e 
produzidos com os mesmos standards de qualidade que os 

automóveis Honda. Tudo o que precisa fazer é escolher quais 
as opções que mais se adequam a si.

PERSONALIZE O SEU JAZZ
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PACK DIVERSÃO FUNCIONAL PIANO WHITE
O conceito Diversão Funcional acrescenta um toque colorido a este derradeiro carro citadino. Atreva-se a ser unico e faça o seu novo Jazz sobressair com 

agradáveis toques coloridos tanto no exterior como no interior. Complementando o design dinâmico e vivido, sem comparação com outro pack. Inclui: 
uma combinação da grelha frontal, duas coberturas para os espelhos das portas, frisos laterias, inserções coloridas, guarnição do pára-choques traseiro e 

um conjunto de tapetes Elegance a combinar.

A imagem mostra as jantes de liga leve JA1601 de 16”.
Referência: 08E0P-TZA-FFPWL

O conceito Diversão Funcional acrescenta um toque colorido a este derradeiro carro citadino. Atreva-se a ser único e faça o seu 
novo Jazz sobressair com agradáveis toques coloridos tanto no exterior como no interior. Complementando o design dinâmico e 
vivido, sem comparação com outro pack. Inclui: uma combinação de uma grelha frontal, duas coberturas para os espelhos das 
portas, frisos laterias, inserções coloridas, guarnição do para-choques traseiro e um conjunto de tapetes Elegance a combinar.

DIVERSÃO FUNCIONAL TUSCAN ORANGE

A imagem mostra as jantes de liga leve JA1601 de 16”.
Referência: 08E0P-TZA-FFT0L
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GUARNIÇÃO DAS SOLEIRAS DA 
PORTA

Este acessório permite-lhe adicionar um 
toque pessoal ao seu veículo enquanto 

protege as soleiras das portas de marcas e 
arranhões. Fabricadas em aço inoxidável e 
com um logótipo do Jazz gravado que salta 

à vista. Inclui: guarnições dianteiras.
Referência: 08F05-TZA-600

ALÇA DA PORTA DA BAGAGEIRA

Esta alça da bagageira é um item 
indispensável para tornar o fecho da 

mala muito mais fácil.
Referência: 08L46-TZA-610

SOLEIRAS DAS PORTAS 
ILUMINADAS

As soleiras das portas iluminadas são trabalhadas 
com aço inox escovado e possuem um logótipo 

Jazz iluminado em branco vela. Protegem a porta 
interior de marcas e arranhões.  

Inclui: duas soleiras de portas iluminadas. 
Referência: 08E12-TZA-600

ILUMINAÇÃO DA 
CONSOLA CENTRAL

A iluminação da consola central ativa-se ao 
destrancar ou abrir as portas. Fornece à zona da 
consola central uma luz cor branco vela suave.

Referência: 08E11-TZA-600

 ILUMINAÇÃO DO REVESTIMENTO 
DE PORTA

O revestimento da porta ilumina-se ao ligar 
a ignição. Este acessório é aplicado aos 
puxadores e bolsas das portas, emitindo 

uma luz de cor branco vela, suave e fresca.
Referência: 08E20-TZA-600

TAPETES DE BORRACHA DIANTEIROS E 
TRASEIROS

Tapetes traseiros em borracha, com rebordos 
elevados para proteção da zona dos pés contra 
líquidos e lama. São fabricados com um material 
resistente e fácil de lavar e integram o logótipo 

Jazz. Um conjunto inclui: dois tapetes.
Referência tapetes traseiros: 08P19-TZA-510A 
Referência tapetes dianteiros: 08P18-TZA-610

PACK ILUMINAÇÃO

O pack Iluminação utiliza uma combinação 
de luzes para proporcionar uma atmosfera 

de ambiente ao interior do seu veículo. 
Inclui: iluminação ambiente de pés 

dianteira, soleiras das portas iluminadas, 
iluminação do revestimento das portas e 

iluminação da consola central. 
Referência: 08E0P-TZA-ILLUW

PACK CONVENIENCE

Este pack de acessório foi projetado 
para proteger o seu veículo de riscos, 

arranhões, lama e areia. Inclui: um tapete 
de bagageira dobrável, palas guarda-

lamas dianteiras e traseiras, guarnição das 
soleiras das portas e uma alça da porta da 

bagageira.
Referência: 08E0P-TZA-CVLH

TAPETE DOBRÁVEL PARA A BAGAGEIRA

O completamente novo tapete dobrável oferece a 
possibilidade de não só proteger a sua bagageira como 

também uma parte do piso de carga em caso de rebatimento 
dos bancos traseiros. Além disso, este tapete vem com 

um rebordo flexível para prevenir riscos quando carrega e 
descarrega o seu veículo. 

Referência: 08P11-TZA-600

LUZ AMBIENTE DE PÉS DIANTEIRA

A zona dos pés fica iluminada ao destrancar ou 
abrir as portas. Esta luz para os pés fornece um 
tom suave e fresco ao interior do seu veículo.

Referência: 08E10-TZA-600

31 32



Se necessitar de transportar com frequência bagagem ou equipamentos 
especializados, o pack Cargo irá ajudá-lo a mantê-los organizados e seguros. 

Inclui: um tabuleiro para a bagageira sem divisórias, uma luz LED para a 
bagageira, uma película para o para-choques traseiro e uma guarnição para a 

soleira da bagageira. 
Referência: 08E0P-TZA-CARG

PACK CARGO

 TRANSPORTADOR DE TEJADILHO

Expande a capacidade de carga do seu veículo com um seguro 
transportador de tejadilho. Inclui 4 fechos. Máxima capacidade 

de carga: 30 kg ou no máximo uma bicicleta.
Referência: 08L02-TZA-600

ORGANIZADOR DE BAGAGEIRA DOBRÁVEL

Este organizador é imperativo quando quiser utilizar o 
espaço da sua bagageira o mais eficiente possível. 

eferência: 08YHW-SZ0-K00 

DIVISÓRIA PARA CÃES

Este acessório mantém os seus animais de estimação seguros separando o 
habitáculo da bagageira. Encaixa perfeitamente entre os encostos do banco 
traseiro e o teto interior. Imperativo para quem tem animais de estimação.

Referência: 08U35-TZA-600

33 34



JANTE DE LIGA LEVE 16" JA1601

As jantes JA1601 de 16'' possuem uma camada de 
verniz brilhante Gunpowder Black.

Referência: 08W16-TZA-600A

 CAPA PARA PÁRA-BRISAS

Esta capa é um escudo contra os elementos uma vez 
que protege os espelhos e as janelas laterais do mau 

tempo quando o seu veículo está estacionado no 
exterior. Integra o logo Jazz.

Referência: 08P38-TZA-600

SPOILER DA PORTA DE BAGAGEIRA

Platinum White Pearl – Se um aspeto sofisticado é o que pretende, este spoiler genuíno 
Honda é exatamente aquilo de que necessita. Apenas os acessórios da mais alta qualidade 
podem passar nos testes exaustivos da Honda. Além do mais, está totalmente integrado na 

carroçaria do automóvel.
Referência: 08F02-TZA-620

 ELEGANCE FLOOR MATS

Preto/Prata - Estes elegantes e confortáveis tapetes 
acolchoados com debruado nubuck preto e emblema 
de tecido Jazz para maior durabilidade. Um conjunto 

inclui: tapetes dianteiros e traseiros.
Referência: 08P15-TZA-620

KIT DE AJUDA AO ESTACIONAMENTO*

Base - Faça marcha atrás com total segurança e confiança 
com a câmara de ajuda ao estacionamento. Apresenta 

uma visão traseira completa no ecrã do sistema de 
navegação, para que saiba sempre o que se encontra 

atrás de si. Inclui: câmara e fixação.
Referência: 08A77-TZA-PAIDB

*Este acessório está disponível de série.35 36



Motor

EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Híbrido  
e-CVT

Cilindrada (cc) 1498
Nº Válvulas por cilindro Comando por corrente DOHC
Norma europeia EURO 6D-TEMP
Combustível Sem chumbo (95)

Performance
Potência máxima do motor (kw@rpm) 72@5500-6400
Potência máxima do motor (CV@rpm) 98@5500-6400
Binário máximo do motor (Nm@rpm) 131@4500-5000
Potência máxima do motor (kW [PS]) 80 [109]
Binário máximo do motor (Nm) 253
0 → 100km/h (segundos) 9.5
Velocidade máxima (km/h) 175

Economia de Combustível e Emissões - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)†
Ciclo urbano (l/100km) 3.7
Extra urbano (l/100km) 3.9
Combinado (l/100km) 4.6
Emissões combinadas de CO2 (g/km) 104

Economia de Combustível e Emissões - NEDC CORRELACIONADO†

Ciclo urbano (l/100km) 2.5
Ciclo extra urbano (l/100km) 4.3
Ciclo combinado (l/100km) 3.7
Combinado CO2 (g/km) 84

Dimensões
Comprimento total (mm) 4044
Largura total (mm) 1694
Largura total - incluindo espelhos retrovisores das portas (mm) 1966
Altura total - sem carga (mm) 1526
Distância entre eixos (mm) 2517
Via dianteira (mm) 1487
Via traseira (mm) 1474
Distância ao solo - com condutor (mm) 136
Raio de viragem (m) 10.1
Voltas de volante (de batente a batente) 2.35
Lugares (passageiros) 5

Capacidade
Capacidade da bagageira - Bancos traseiros posição “normal” (litros, método VDA) 304
Capacidade da bagageira - Bancos traseiros recolhidos com carga até à janela (litros, método VDA) 844
Capacidade da bagageira - Bancos traseiros recolhidos com carga até ao tejadilho (litros, método VDA) 1205
Depósito de combustível (litros) 40

Peso
Tara (kg) 1304
Peso Bruto (kg) 1710
Peso máximo admissível por eixo - Frente/Atrás (kg) 946/784
Peso máximo no tejadilho (kg) 35

♦ Standard  - Não disponível
† Os valores de consumo de combustível, obtidos a partir de resultados de testes laboratoriais regulados pela UE, são fornecidos para fins de comparação e podem não refletir a experiência de condução 
na vida real. O Honda Jazz foi submetido ao novo ciclo de teste de consumo de CO2 e combustível WLTP, em conformidade com a Comissão Reguladora (UE) 2017/1151. Os números do WLTP refletem melhor 
o desempenho real do veículo quando conduzido na estrada. Durante a fase de transição entre o NEDC (antigo regime de testes) e o WLTP, os valores do NEDC para o consumo de CO2 e de combustível 
permanecerão disponíveis em conformidade com a Comissão Reguladora (UE) 2017/1153.

Segurança

EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Híbrido  
e-CVT

Airbag i-SRS para o condutor (insuflação 1 estágio) ♦

Airbag SRS do passageiro com interruptor de corte ♦

Airbags laterais (dianteiros) ♦

Airbags de cortina (frente e atrás) ♦

Airbag central à frente ♦

Airbag joelhos lado do condutor ♦

ABS (Sistema de travagem anti-bloqueio) ♦

Assistência à travagem ♦

Assistência à estabilidade do veículo ♦

Cintos de segurança dianteiros com enroladores de bloqueio de emergência ♦

Fixadores ISOFIX ♦

Luz de stop de emergência ♦

Sistema de alerta de esvaziamento de pneus ♦

Sistema de travagem atenuante de colisões ♦

Avisador de colisões dianteiras ♦

Sistema assistência à manutenção na faixa de rodagem ♦

Avisador de saída de faixa ♦

Sistema atenuante de saída de estrada ♦

Limitador ajustável da velocidade ♦

Limitador inteligente da velocidade ♦

Sistema de reconhecimento da sinalização de trânsito ♦

Função de seguimento a baixa velocidade ♦

Informação de ângulo morto incl. monitor de trânsito lateral ♦

Segurança Antirroubo
Sistema imobilizador ♦

Sistema de alarme ♦

Fecho centralizado das portas com comando à distância ♦

Sistema inteligente de acesso e arranque sem chave (Smart Entry & Start) ♦

Cobertura da bagageira ♦

Interior
Tecido e Pele ♦

Painéis interiores - Couro macio ♦

Puxadores interiores das portas prateados ♦

Volante em pele ♦

Punho da alavanca das mudanças em pele ♦

Funcionalidades e Tecnologia
Modo ECON ♦

Assistência ao arranque em subidas ♦

Direção assistida elétrica com rácio variável ♦

Travão de estacionamento elétrico com função Brake Hold ♦

Paragem automática ao ralenti ♦

Display multi informação ♦
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Conforto e Conveniência

EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Híbrido
e-CVT

Controlo inteligente da velocidade de cruzeiro adaptável ♦

A/C Automático com controlo da climatização ♦

Limpa-vidros automáticos com sensor de chuva ♦

Câmara traseira de auxílio ao estacionamento ♦

Sensores de estacionamento (frente e atrás) ♦

Vidros elétricos (dianteiros e traseiros) ♦

Vidros elétricos com comando à distância (através da chave) ♦

Volante com regulação em altura e profundidade ♦

Espelhos das portas com regulação elétrica e aquecimento ♦

Espelhos das portas com retração elétrica ♦

Espelhos das portas retráteis com comando à distância (atrás da chave) ♦

Espelhos pessoais nas palas do sol ♦

Tomada para acessórios (frente) ♦

Regulação manual da altura do banco do condutor ♦

Consola central com apoio de braço deslizante ♦

Bolsa para arrumação nas costas do banco do passageiro ♦

Bolsa para arrumação nas costas do banco do condutor ♦

Bancos aquecidos (frente) ♦

Bancos mágicos ♦

Iluminação Interior ♦

Luzes de leitura (frente) ♦

Luzes de Cortesia ♦

Luz na bagageira ♦

Áudio e Comunicação
Honda CONNECT NAVI Garmin (ecrã tátil de 9", AM/FM/DAB, Apple CarPlay / Android Auto™)∆ ♦

2 entradas USB à frente ♦

2 entradas USB atrás ♦

4 colunas ♦

Volante com comandos áudio ♦

Sistema de telefone mãos-livres (HFT) Bluetooth™ ♦

♦ Standard  - Não disponível 
∆Apenas o iPhone 5 ou posterior com IOS 8.4 ou posterior é compatível com Apple CarPlay®. As características, aplicações e serviços da Apple CarPlay® podem não estar disponíveis em todos os países e estão sujeitos a alterações. Para 
utilizar o Android Auto™ necessita de fazer o download do aplicativo pelo Google Play™. Somente o Android 5.0 (Lollipop) ou versões posteriores são compatíveis com o Android Auto™. A disponibilidade do Android Auto™ está sujeita a 
alterações e pode variar de país para país. Apple CarPlay® é uma marca da Apple inc., registada nos E.U.A e outros países.

Exterior

EXECUTIVE

1.5 i-MMD 
Híbrido
e-CVT

Antena de barbatana ♦

Puxadores das portas na cor da carroçaria ♦

Espelhos retrovisores exteriores com capas em prateado mate ♦

Vidros escurecidos ♦

Emblema e:HEV ♦

Luzes Exteriores
Faróis em LED ♦

Sistema de suporte de máximos (HSS) ♦

Faróis automáticos com sensor de luz ♦

Luzes dianteiras de nevoeiro em LED ♦

Luzes diurnas de presença em LED ♦

Jantes
Jantes em liga leve de 16" ♦

Pneus 185/50 R16 87H ♦

Kit de reparação de pneus ♦
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UMA NOVA 
DIREÇÃO

Estamos constantemente à procura 
de melhoria, conceber tecnologia útil 

e encontrar formas eficientes para 
fazer com que o mundo seja um lugar 
melhor para todos. Fomos o primeiro 
fabricante a vender carros híbridos na 
Europa e temos mais de vinte anos de 

experiência com eletrificação. 

Comprometemo-nos a eletrificar toda 
a nossa gama até 2022, garantindo 

maior economia de combustível, 
menores emissões de gases de 

escape e um ambiente mais limpo.

O novo Honda e, totalmente elétrico, 
é o próximo passo nesta jornada 

emocionante, com uma combinação 
única de desempenho, conforto e 

tecnologia. O carregamento é rápido, 
confiável e sem esforço, graças ao 

Honda Power Charger, que pode ser 
facilmente instalado na sua casa ou no 

seu escritório.

Bem-vindo à próxima geração Honda.

O modelo apresentado é o Honda e Advance na cor Platinum White Pearl.42



O modelo apresentado é o Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive na cor Platinum White Pearl.




