


Temukan sensasi berkendara yang berbeda dengan mobil keren yang selalu menjadi trendsetter.

Kini saatnya Kamu tampil lebih stylish and always set the newest hype with New Honda Jazz!



Get hyped with the new design! New Honda Jazz tampil keren dengan garis body yang tegas,
serta tampilan depan yang tajam, menambah kesan agresif sekaligus stylish saat Kamu berkendara.



(Phoenix Orange Pearl - Jazz RS)
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Bentuk layar informatif yang modern dan sporty pada Meter Cluster dengan tampilan 
three display meters memberikan informasi akurat yang mudah dilihat selama Kamu 
mengemudi.



Lipat kedua kursi belakang 
hingga rata dengan lantai, untuk 

memaksimalkan area kargo.
Bahkan barang besar sekalipun, 

masuk dengan mudah.

Lipat kursi depan dan belakang 
untuk menciptakan ruang simpan 

yang lebih panjang.

Angkat dudukan kursi belakang 
untuk menciptakan ketinggian ekstra 
pada ruang simpan, memungkinkan 
untuk membawa barang berdimensi 
tinggi seperti furniture atau tanaman.

Lipat penuh kedua kursi depan untuk 
menghadirkan sebuah kelapangan 

kabin depan yang maksimal, sangat 
ideal untuk bersantai sejenak di sela 

kesibukan aktivitas harian Kamu.

Nyalakan mesin dengan mudah, cukup satu sentuhan jari. Kini dengan 
tampilan indikator baru yang akan berubah warna ketika mesin 
menyala, menambah kesan sporty sekaligus modern.

Memberikan informasi real time mengenai rata-rata 
konsumsi bahan bakar, jarak tempuh perjalanan
dan sisa bahan bakar yang tersedia.

Auto A/C with smart touch, menghadirkan kesejukan 
di sepanjang perjalanan seru Kamu.

Khusus untuk pengguna Android dengan Bluetooth dan kabel khusus HDMI, 
Kamu dapat menikmati fungsi handphone Kamu langsung pada head unit. 
*Dengan menggunakan aplikasi SmartAppCar.

Dilengkapi bagasi dengan kapasitas yang terluas di kelasnya, mampu menampung
4 koper besar sekaligus untuk memenuhi serunya segala aktivitas Kamu.

Pengaturan audio dapat lebih mudah 
dan terintegrasi di tuas setir, tanpa harus 

melepas tangan dari kemudi.

Mode yang berfungsi sebagai screen mirroring untuk memunculkan tampilan 
dari iPhone dan Android yang dapat terlihat jelas pada layar sistem audio video.
*Dengan menggunakan kabel optional.
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Berkendara semakin nyaman dengan Bluetooth handsfree yang dapat 
menyambungkan panggilan dari handphone ke sistem audio. Serta memainkan 
musik favorit dari gadget kesayangan Kamu.

Sistem audio video touchscreen 8” 
yang kompatibel dengan berbagai 
format musik melalui media-media 
seperti AM/FM radio, MP3/WMA, 
Bluetooth, HDMI port, smartphone 
connection, AUX input, dan USB port 
yang akan menemani Kamu selama 
perjalanan.



Rasakan ketangguhan performa New Honda Jazz yang membangkitkan 

keseruan Kamu saat berkendara.

Rasakan tangguhnya performa mesin dengan tenaga 
yang terbesar di kelasnya, mampu menghasilkan 
akselerasi yang lebih responsive serta keseruan 
berkendara yang lebih optimal.

Max. Power 120 PS (88 Kw)/ 6.600 rpm.

Max. Torque 14,8 Kg.m (145 Nm) / 4.600rpm.

CVT dengan Earth Dreams Technology untuk perpindahan transmisi yang 
lebih halus dan performa mesin yang maksimal serta konsumsi bahan 

Fitur yang memudahkan Kamu mengatur 
perpindahan transmisi hanya dengan 
menggunakan ujung jari.

ECO ASSIST ™ akan memberi petunjuk secara 
real time bagi pengemudi saat berkendara 

indikator warna berubah menjadi hijau.

Berkendara lebih stabil dan nyaman berkat suspensi 
depan MacPherson Strut dan suspensi belakang 

H-Shape Torsion Beam.

New Honda Jazz telah lulus uji standar emisi EURO-2
oleh pemerintah Indonesia, serta memenuhi EURO-4 Compliance.

Keseruan saat Kamu berkendara 

pengendalian kecepatan konstan yang 
dapat diatur dengan tombol akselerasi 

dan deselerasi pada kemudi.



Struktur rangka mobil G-CON meredam dan menyalurkan energi benturan bila 
terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari, serta struktur canggih ACE™ yang 
melindungi kabin penumpang ketika bertabrakan dengan kendaraan yang 
berbeda ukuran, dan Side Impact Beam yang meredam benturan saat terkena 
tabrakan dari samping.

Bagi Honda kegembiraan dan keseruan berkendara, harus didukung dengan sistem 
keselamatan yang baik. Inilah prioritas Honda yang hadir pada New Honda Jazz, 
memberikan perlindungan optimal untuk Kamu saat berkendara. 

Teknologi pengereman pintar yang membantu memprioritaskan 
pengereman saat pedal gas dan rem terinjak bersamaan agar 
mobil tidak melaju.

ABS (Anti-Lock Braking System) mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak.
EBD (Electronic Brake-force Distribution) berfungsi mendistribusikan

daya pengereman sesuai beban kendaraan.

Fitur yang berfungsi untuk mengunci kursi bayi 
pada bangku baris kedua kendaraan.

Ketika terjadi tabrakan keras, Pretensioner Seatbelt akan mengencang, 
sehingga tubuh tetap berada pada posisinya dan mencegah gerakan dada 

ke depan. Load Limiter berfungsi mengurangi tekanan yang berlebih dan 
mencegah cedera pada bagian dada serta memastikan posisi tubuh 

jatuh tepat pada airbag yang mengembang.



• New Black Front Grille with Dark Chrome Platting & RS Emblem 
• New Full LED Headlamp with LED DRL
• New Sporty Front Bumper
• New Black Power Retractable Door Mirror
• New Dynamic Side Skirt
• New Rear Bumper with Di�user
• New 16” Sporty Alloy Wheel Design
• New Orange Stitching Details
• New Auto A/C with Smart Touch
• New 8” Floating Touchscreen Display Audio

• Tailgate Spoiler with LED High Mount Stop Lamp
• Leather Wrapped Shift/Select Knob
• Leather Wrapped Steering Wheel
• One Push Ignition System
• Tweeter Speakers
• Audio Steering Switch
• Cruise Control
• Paddle Shift - CVT
• Smart Key + Keyless Entry

• New 15” Sporty Alloy Wheel Design
• New 6.2” Touchscreen Display Audio
• New Seat Pattern
• 1.5L SOHC i-VTEC 120 PS + DBW
• ECO Assist TM

• CVT / 5 M/T
• Halogen Headlamp
• Fog Lamp
• Black Glossy Front Grille
   with Chrome Platting

• Power Retractable Door Mirror
   with LED Turning Signal
• Rear Combi Lamp with

• Chrome Rear License Garnish
• LED High Mount Stop Lamp
• Sporty Meter Cluster
• Multi Information LCD Display
• Heat Rejecting Green Tinted Glass
• Ultra Seat
• Tilt & Telescopic Steering Wheel

• G-CON + ACE™
• Brake Override System
• Dual Front SRS Airbags
• Pretensioner with Load Limiter Seatbelt
• ISOFIX & Tether
• ABS + EBD
• Pedestrian Protection
• Wave Key + Keyless Entry 
• Immobilizer
• Alarm System





New Honda Jazz tersedia dalam pilihan paket CERMAT, Paket Cerdas + Hemat yang memberikan 
keuntungan lebih dalam melakukan perawatan di dealer resmi Honda.

Cerdas: Anda bebas dari rasa khawatir untuk biaya perawatan berkala
            mobil Anda serta ditangani oleh mekanik profesional dari
            dealer resmi Honda. 

Hemat: Biaya perawatan menjadi hemat karena lebih murah dan juga
            bebas dari kenaikan harga.

PLUS: Menghadirkan tambahan poin keuntungan (Extended Warranty)
yang memperpanjang perlindungan kendaraan Anda selama 2 tahun.

*Kecuali komponen body
**Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk informasi lebih lengkap, segera kunjungi dealer Honda terdekat.




