


CVT תיבת הילוכים אוטומטית רציפה

התאמה אישית 
מושלמת

*תמונות להמחשה בלבד



*תמונות להמחשה בלבד



*תמונות להמחשה בלבד



*תמונות להמחשה בלבד

טכנולוגיית
Magic seats

לשימושיות וגמישות 
מירבית של המושבים



*תמונות להמחשה בלבד

הסופר מיני הכי חסכונית



*תמונה להמחשה בלבד
עיצוב מרענן וחדשני



תרשה לעצמך עוד 
קצת מקום

*תמונות להמחשה בלבד



*תמונות להמחשה בלבד

שילוב מנצח של חיסכון בדלק ושמירה על איכות הסביבה



שינוי קטן, 
הבדל גדול בשליטתך

*תמונות להמחשה בלבד



*תמונה להמחשה בלבד

מרווחת ובטוחה לחווית נהיגה מושלמת



DIMENSIONS & wEIghtSמידות ומשקולות

390039003900Overall length (mm)אורך )מ"מ(

169516951695Overall width (mm)רוחב )מ"מ(

152515251525Overall height (mm)גובה )מ"מ(

250025002500Wheelbase (mm)בסיס גלגלים )מ"מ(

1492/14751492/14751492/1475Tread front/rear (mm)מפשק גלגלים קדמי/אחורי )מ"מ(

147147147Ground clearance (mm)מרווח קרקע מינימלי )מ"מ(

105010851175Weight (kg)משקל )ק"ג(

4.744.745.11Turning radios (m)רדיוס סיבוב )מטר(

1.2L1.4LHYBRID 1.4LENgINEמנוע
i-vteci-vteci-vtecType - Petrolסוג - בנזין

Petrol With IMA#--מנוע בנזין בשילוב מנוע חשמלי

119813391339Displacement (cc)נפח מנוע )סמ"ק(

Max. output (hp/rpm) (*combined)* 90/6000100/600098/5800הספק מרבי  כ"ס/סל"ד )*משולב(

Max. torque (Kgm/rpm) (*combined)* 17.0/1300 11.75/490013/4800מומנט מרבי  קג"מ/סל"ד )*משולב(

10.810.510.8Compression ratioיחס דחיסה

tRANSMISSIONתיבת הילוכים
Manual 5 speed forward--#ידנית 5 הילוכים

CVT - אוטומטית רציפה 7 מהירויות-##Automatic 7 speed - CVT

Manual paddle shift##-העברת הילוכים ידנית מגלגל ההגה 

PERFORMANCEביצועים
12.612.612.2Acceleration 0-100 km/hתאוצה 100 - 0 קמ"ש )שניות(

177177175Maximum speedמהירות מרבית

FUEL CONSUMPtIONצריכת דלק וזיהום אוויר
 15.114.721Urban (km/l)נסיעה עירונית )ק"מ לליטר(

212122.7Extra urban (km/l)נסיעה בינעירונית )ק"מ  לליטר(

18.718.421.5Combined (km/l)נסיעה משולבת )ק"מ לליטר(

CO2 123125104CO2 (g/km) )גרם/ק"מ(

BODY tYPEשילדה
Monocoqueשילדת מונוקוק מתקדמת- מבנה אחוד

SUSPENSION SYStEMמערכת מתלים
Front – Mcpherson struts & stabilizerמתלים קדמיים - תומכות מקפרסון ומוט מייצב

Rear – double wishbone & stabilizerמתלים אחוריים - קורת פיתול רוחבית ומוט מייצב

StEERINg SYStEMמערכת היגוי
Rack and pinion, electrically power assistedהגה כח בתגבור חשמלי  -סבבת ומוט משונן

FUEL SYStEMמערכת דלק
Recommended octane rating - 95 unleaded or higherדלק נטול עופרת 95 אוקטן ומעלה

424240Fuel tank capacity (L)נפח מיכל דלק בליטרים

#

#

#

#

##

#

#

#

tEChNICAL SPECIFICAtIONמפרט טכני

BRAKE SYStEMמערכת בלמים

262262262Front - Ventilated disk קדמיים - דיסק מאורר מ"מ

239239260Rear  - Diskאחוריים - דיסק מלא מ"מ

#

#

#

#

#

#



SAFEtY & SECURItYבטיחות ומיגון

 TREND 1.2L TREND 1.4LCOMFORT 1.4LHYBRID 1.4L

Dual SRS airbag####כריות אוויר בפתיחה דו שלבית לנהג ולנוסע

Side airbag####כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

Side curtain airbag####כריות אוויר מסוג וילון צד 

Passenger SRS disconnection device####מתג ניטרול כרית אוויר קדמית לנוסע + נורת תזכורת

Active front head restraints####משענות ראש קדמיות אקטיביות למניעת פגיעות צוואר

(ABS) מערכת למניעת נעילת גלגלים####Anti-lock braking system (ABS)

(EBD) מערכת חלוקת בלימה אלקטרונית####Electronic Braking force Distribution - (EBD)

(EBA) מערכת עזר לבלימת חירום####Emergency Brake assist (EBA)

 (VSA) מערכת בקרת יציבות דנאמית#### Vehicle stability assist (VSA)

 (HSA) מערכת עזר לזינוק בעליה-###Hill Start Assist (HSA)

SEAt BELS    חגורות בטיחות

Front - 3 point ELR x 2 with pretensioner####קדמיות - 3 נקודות עיגון, קדם מותחן ומגביל עומס

Rear - 3 point ELR x 3####אחוריות - 3 נקודות עיגון בשלושת המושבים + מנגנון גלילה

Seatbelt reminder light####נורת תזכורת לחגורות בטיחות 

ISO-FIX התקני בטיחות למושבי ילדים מסוג####Rear seat ISO-FIX

Child proof rear door locks####נעילת בטחון לילדים בדלתות אחוריות

Door - open indicator####נורת התראה לדלתות פתוחות

High-mount rear brake light####פנס בלימה בשמשה האחורית

Headrest front & rear####משענת ראש קדמיות ואחוריות

Immobilizer####משבת מנוע מקורי

optional    אופציה    standard    סטנדרט
כריות אוויר 

6 כריות אוויר להגנה מירבית
לנוסעים מלפנים ומאחור

משענות ראש קדמיות אקטיביות
למניעת פגיעות צוואר

VSA
מערכת בקרת יציבות דנאמית



INtERIOR CONVENIENCE  אבזור פנים

TREND 1.2LTREND 1.4LCOMFORT 1.4LHYBRID 1.4L

Tilt adjustable electric power steering####הגה מתכוונן טלסקופי

Aux כולל שקע MP3 רדיו דיסק#### Radio disk MP3 + Aux Stocke

USB שקע-##-USB  adapter cable

2442Speakersרמקולים

Steering audio controls-##-כפתורי בקרה למערכת שמע בגלגל ההגה

Speed volume control (SVC)####שמע תלוי מהירות

Econ button#---לחצן Econ  לנהיגה חסכונית

Air conditioning system--##מזגן אוויר

Climate control##--בקרת אקלים 

2444Power windowsחלונות חשמל

Power mirrors####מראות צד- חימום וכוונון חשמלי

Electric Retractable side mirrors-##-מראות צד- קיפול חשמלי

Split fold-down rear seatbacks 60/40####מושב אחורי מתקפל בפיצול 60/40

Map, Ceiling and Cargo area lights####תאורת פנים, מפות ותא מטען

Multifunctional road trip computer####מחשב דרך הכולל צג מידע רב תפקודי

Headlights - on reminder####זמזם התראה לאורות דולקים

Cup holder####מחזיק כוסות

Rear luggage cover####כיסוי תא מטען

Magic seats קיפול מושבים ייחודי####Magic seats

Reclining rear seat- ###משענת גב אחורית מתכווננת

EXtERIORאבזור חוץ

Body-colored bumpers####פגושים בצבע הרכב

Body-colored door, mirrors and door handels####מראות וידיות בצבע הרכב

Read wiper####מגב אחורי

Privacy glass#---חלונות כהים מאחור 

 Tire size 175/65 R15####מידת צמיגים

Alloy wheels#חשוקי סגסוגת אלומניום

Fot lights#פנסי ערפל

זיהום
מזערי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

1 32 4 5 6 87 9 10 11 12 13 14 15

1999/100/EC  *נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן*

100 ק"מ  צריכת דלק בליטרים ל-  דגם

דרגה 2בינעירוניעירוני

דרגת זיהום אוויר

דרגה 3

דרגה 3

בינעירוניעירוני

בינעירוניעירוני

 1.4L
הייבריד
 1.2L
ידני

 1.4L
אוט'

4.6

6.6

6.7

4.4

4.6

4.6

optional    אופציה    standard    סטנדרט

175 /65 R15



דגמי הונדה זוכים לציונים הגבוהים ביותר במבחני 
הריסוק בעולם בזכות מתקן הבטיחות - 

בשנת 2000, השיקה הונדה ביפן את מרכז הבטיחות הראשון מסוגו בעולם.
אתר בטיחות זה מאפשר להונדה, ביצוע והדמיית תאונות דרכים מכל סוג שהוא 

בין שני כלי רכב הנגרמות לצערנו הרב בשגרת היום- יום.
יתרונותיו הבולטים של מרכז הבטיחות הנם היותו מקורה וסגור לחלוטין, זאת בכדי 

לאפשר את בדיקות בטיחות הריסוק בכל זמן וללא תלות בתנאי מזג האוויר.
בכדי להמחיש את גודלו העצום של מרכז הבטיחות שלנו, נציין שהוא משתרע 

על פני 272 מטר מצפון לדרום,  178 מטר ממערב למזרח וגובהו 50 מטר!!
בכך מעניקה הונדה את תרומתה האדירה לעתיד בטיחות הרכב בעולם ולהונדה 

שלך בפרט.

הונדה ג'אז זכתה בציון המירבי - 5 כוכבי בטיחות
EURO NCAP במבחן המחמיר של ארגון הבטיחות הארופאי

NHTSA ובמבחן המחמיר של ארגון הבטיחות האמריקאי
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*אחריות ל-3 שנים או 100.000 ק"מ המוקדם מבינהם | בכפוף לחוברת אחריות ושרות.

"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ: תל-אביב: סניף ראשי, יצחק שדה 17, 03-6255625. ירושלים: סניף ירושלים, פייר קינג 38 א.ת. תלפיות, 02-6799977. חיפה: סניף חיפה, דרך יפו 139, 04-9110600. נצרת: סניף נצרת, 
פאולוס השישי 1, צומת נצרת עפולה,04-9110500. הרצליה: סניף הרצליה, משכית 11, הרצליה פיתוח 1-700-700-968. רעננה:  סניף רעננה, התדהר 3 א.ת חדש, 09-7628700. פתח תקוה: סניף פתח-תקוה, ז'בוטינסקי 96, 
03-6338800. ראשון לציון: סניף ראשון לציון, משה לוי 11 א.ת. חדש, 03-6330500. מרכז שירות ומכירות: השר חיים שפירא 25, 03-9433600. אשדוד: סניף אשדוד, האורגים 29, 08-6223333. באר-שבע: "מאיר" א.ל. שרותי 
רכב, הסדנא 7, 08-6278235. מעלות: רויאל מוסך וסוכנות בע”מ, שלמה שרירא א.ת. קורן, 04-9570320. עפולה: א.א. שרותי רכב, שד' מנחם בגין 196, 04-6402404. מפרץ חיפה: ארז פרטיות, האשלג 27, 04-8477277. חדרה: 
סוכנות רכב "גילרון", צה"ל 44, 04-6344461. נתניה: א.כ. טופקאר בע"מ הכדר 47, א.ת. ישן, 09-8610581. רחובות: רפי ורפי מוסכים, משה יתום 7, א.ת רחובות, 08-9362994. אשקלון: מוסך בני את דוד, המרכבה 16 א.ת. צפוני, 

08-6750399. מחלקת עסקים וציי רכב: יצחק 17 תל-אביב, 03-6255630. מוקד שרות ללקוחות 03-9182100.
כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. נתוני היצרן לצריכת הדלק על פי 
ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופאי EEC 80/1268 בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובינעירונית. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים, ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. 

היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות להמחשה בלבד.

www.honda.co.il

למשפחה שלך מגיע יותר מ- אחת!
במשפחת "מאיר" דואגים למשפחה שלך. מהיום, כשקונים רכב חדש, המשפחה שלך מקבלת דו גלגלי של  בהנחה מיוחדת.

תוכנית הביטוח ללקוחות הונדה*בכפוף לדגמים שבמבצע בהתאם לתקנון.

*תמונות להמחשה בלבד
 אורך כללי  3900)מ"מ(

 בסיס גלגלים 2500)מ"מ(

 רוחב כללי  1695)מ"מ(

מ(
מ"

 גובה כללי 1525)


