KIEGÉSZÍTŐK

01

AZ ÉLET
TELIS‑TELE
VAN LEHETŐ‑
SÉGEKKEL
Az Eredeti Honda tartozékok
ugyanazon szigorú előírásoknak
megfelelően készültek, mint
ahogyan maguk a járművek. Önnek
mindössze csak választania kell.

SPORT & DIZÁJN 03–11
VÉDELEM & BIZTONSÁG 12–14
SZÁLLÍTÁS 15–16
UTASTÉR & KÉNYELEM 17–18
ÁTTEKINTÉS 19–23

02

SPORT & DIZÁJN

FUNCTIONAL FUN CSOMAG – TUSCAN ORANGE
Functional Fun csomag: Jazz megjelenés egy kis játékos csavarral. Merjen kitűnni a tömegből, tegye Jazzét egyedivé
az ízléses, színes külső és belső dizájnelemekkel, melyek tökéletesen kiegészítik az autó dinamikus és élénk
formatervezését. A csomag tartalma: első hűtőrács dekoráció, külső visszapillantó tükör burkolatok, fényezett
oldalvédő díszlécek Tuscan Orange színű betétekkel, hátsó lökhárító dekoráció és Elegance szőnyegek.
A képen látható autó opcionális 16"-os JA1601 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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ELSŐ HŰTŐRÁCS DEKORÁCIÓ – TUSCAN ORANGE

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK ÉS TUSCAN ORANGE SZÍNŰ BETÉTEK

Tegye egyedivé Jazz gépkocsija orrát ezzel
a színes első hűtőrács dekorációval.

Nincs annál idegesítőbb, mint egy karcolás vagy horpadás az autó
karosszériáján. Az oldalvédő díszlécek puha, ütésálló anyagból
készülnek, és védik az autó karosszériáját. A Tuscan Orange színű
betétek pedig még tovább fokozzák a Jazz megjelenését.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ DEKORÁCIÓ –
TUSCAN ORANGE

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLAT –
TUSCAN ORANGE

ELEGANCE SZŐNYEGEK – TUSCAN
ORANGE SZÍNŰ ELEMEKKEL

Még egyedibb lesz a Jazz hátsó része ezzel
a különleges, Tuscan Orange színű hátsó
lökhárító dekorációval.

Egyszerre óvja a külső tükröket és jól néz ki.
Ezek a tükörburkolatok tökéletesen illenek
Hondájához. A szett két darabot tartalmaz.

Ezek az elegáns és kényelmes szőnyegek
narancsszínű duplavarrásos nubuk szegéllyel
és egyedi, Tuscan Orange színű Jazz
emblémával vannak ellátva.
A szett tartalma: első és hátsó szőnyegek.
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FUNCTIONAL FUN CSOMAG – PIANO WHITE
Functional Fun csomag: Jazz megjelenés egy kis játékos csavarral. Merjen kitűnni a tömegből, tegye Jazzét egyedivé
az ízléses, mégis színes külső és belső dizájnelemekkel, melyek tökéletesen kiegészítik az autó dinamikus és élénk
formatervezését. A csomag tartalma: első hűtőrács dekoráció, külső visszapillantó tükör burkolatok, fényezett
oldalvédő díszlécek Piano White színű betétekkel, hátsó lökhárító dekoráció és Elegance szőnyegek.
A képen látható autó opcionális 16"-os JA1601 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
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ELSŐ HŰTŐRÁCS DEKORÁCIÓ – PIANO WHITE

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK ÉS PIANO WHITE SZÍNŰ BETÉTEK

Tegye egyedivé Jazz gépkocsija orrát ezzel
a Piano White első hűtőrács dekorációval.

Nincs annál idegesítőbb, mint egy karcolás vagy
horpadás az autó karosszériáján. Az oldalvédő díszlécek
puha, ütésálló anyagból készülnek, és védik az autó
karosszériáját. A Piano White színű betétek pedig
még stílusosabbá teszik a Jazz megjelenését.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ DEKORÁCIÓ –
PIANO WHITE

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR BURKOLAT –
PIANO WHITE

ELEGANCE SZŐNYEGEK PIANO WHITE SZÍNŰ ELEMEKKEL

Még egyedibb lesz a Jazz hátsó része
ezzel a különleges, Piano White színű hátsó
lökhárító dekorációval.

Egyszerre óvja a külső tükröket és jól néz ki.
Ezek a tükörburkolatok tökéletesen illenek
Hondájához. A szett két darabot tartalmaz.

Ezek az elegáns és kényelmes szőnyegek fehér
duplavarrásos nubuk szegéllyel és egyedi, Piano
White színű Jazz emblémával vannak ellátva.
A szett tartalma: első és hátsó szőnyegek.
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FUNCTIONAL FINESSE CSOMAG
Emelje ki új Jazz gépkocsiját a tömegből stílusosan: szerelje fel prémium ezüstszínű elemekkel
belül és kívül is, hogy ezzel is jobban kihangsúlyozza az autó dinamikus és élénk megjelenését.
A csomag tartalma: első hűtőrács dekoráció, fényes fekete oldalvédő díszlécek EU Matte
Silver betétekkel, hátsó lökhárító dekoráció és színben illő Elegance szőnyegek.
A képen látható autó opcionális 16"-os JA1601 könnyűfém felnikkel van felszerelve.
Az ezüstszínű tükörház-sapkák nem részei a Functional Finesse csomagnak, hanem extra felszereltségi elemként kaphatók.
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ELSŐ HŰTŐRÁCS DEKORÁCIÓ – EU MATTE SILVER

OLDALVÉDŐ DÍSZLÉCEK ÉS EU MATTE SILVER SZÍNŰ BETÉTEK

Tegye egyedivé Jazz gépkocsija orrát ezzel az elegáns
ezüst színű első hűtőrács dekorációval.

Nincs annál idegesítőbb, mint egy karcolás vagy horpadás
az autó karosszériáján. Ezek a fényes fekete oldalvédő
díszlécek puha, ütésálló anyagból készültek és óvják az autó
karosszériáját. Az EU Matte Silver színű betétek pedig még
stílusosabbá teszik a Jazz megjelenését.

HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ DEKORÁCIÓ – EU MATTE SILVER

ELEGANCE SZŐNYEGEK EU MATTE SILVER SZÍNŰ ELEMEKKEL

Még egyedibb lesz a Jazz hátsó része ezzel
a különleges, ezüst színű hátsó lökhárító
dekorációval.

Ezek az elegáns és kényelmes szőnyegek kétszínű
varrott szegéllyel és a tartósság érdekében
egyedi, fém Jazz emblémával vannak ellátva.
A szett tartalma: első és hátsó szőnyegek.
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ROBUST CSOMAG
Fokozza a Crosstar megjelenését és az általa képviselt élénk életstílust ezekkel az SUV-hatást keltő alsó
díszítésekkel! A csomag tartalma: első és hátsó alsó dekorációk.
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15"-OS JA1505 KÖNNYŰFÉM FELNI

16"-OS JA1601 KÖNNYŰFÉM FELNI

A 15"-os JA1505 felni jellemzője a metszett
gyémánthoz hasonló keréktárcsa-felület fényes
fedőlakkal és Gunpowder Black küllőablakokkal.

A 16"-os JA1601 felni jellemzője a metszett
gyémánthoz hasonló keréktárcsa-felület fényes
fedőlakkal és Gunpowder Black küllőablakokkal.

CSOMAGTÉRAJTÓ-SPOILER
Spoilerjeinket kifejezetten az egyes modellekhez fejlesztjük ki, és csak a legkiválóbb minőségű tartozékok
felelhetnek meg a Honda átfogó tesztjeinek. A Jazz karosszériájába tökéletesen integrált spoiler kifinomult
megjelenést kölcsönöz az autónak, és az összes karosszéria- és tetőszínben kapható.
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VÉDELEM &
BIZTONSÁG
Speciálisan kialakított kiegészítők, melyek
észrevétlenül illeszkednek Jazz gépkocsijához,
hogy óvják az időjárás viszontagságaitól,
a koccanásoktól és karcolásoktól.

SZÉLVÉDŐTAKARÓ

TOLATÁST SEGÍTŐ KAMERA SZETT*

Ez a szélvédőtakaró pajzs az elemekkel szemben,
mivel megvédi a külső visszapillantó tükröket és
az első oldalablakokat a zord időjárással szemben,
amikor autója kültéren parkol.
Jazz logóval.

A kamerának köszönhetően teljes biztonságban és
magabiztosan tolathat. Az autó mögötti teljes területet
megjeleníti a navigációs képernyőn, így mindig tudja
majd, mi van Ön mögött. A szett tartalma: tolatókamera
és a beszereléshez szükséges kiegészítők.
12

*Ez a tartozék csak a Comfort és Elegance felszereltségi szinthez kapható
külön, mivel az Executive és a Crosstar esetén az alapfelszereltség része.

KÉNYELEM CSOMAG
A Kényelem csomag válogatott kiegészítők összessége, melyek stílusosan védik autóját
a karcolásoktól, sártól és homoktól. A csomag tartalma: kihajtható csomagtér-szőnyeg,
első és hátsó peremes gumiszőnyegek, ajtó küszöbburkolatok és csomagtérajtó-húzópánt.
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KIHAJTHATÓ CSOMAGTÉR-SZŐNYEG

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PEREMES GUMISZŐNYEGEK

Szőnyegünk nemcsak a csomagteret védi a rakodáskor előforduló
sérülések ellen, hanem a hátsó ülések háttámláit is, amennyiben
azok le vannak döntve. A szőnyeg a karcolások elkerülése
érdekében egy rugalmas kihajtható peremmel is rendelkezik.

A megemelt peremű gumiszőnyegek óvják a lábteret a
kosztól. Strapabíró, mégis könnyen tisztítható anyagból
készültek, és Jazz logó díszíti őket. A szett tartalma: első
és hátsó peremes gumiszőnyegek.

AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

CSOMAGTÉRAJTÓ-HÚZÓPÁNT

Egyénivé teszik autóját, egyúttal védik a küszöbléceket
a sérülésektől és karcolásoktól. Rozsdamentes acélból,
szemet gyönyörködtető, gravírozott Jazz logóval.
A szett tartalma: két első ajtó küszöbburkolat.

Ezzel a tartozékkal rendkívül egyszerűvé
válik a csomagtérajtó lecsukása.
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SZÁLLÍTÁS
Hozza ki a legtöbbet az életből,
hozza ki a legtöbbet a Jazzből!

CARGO CSOMAG
Ha gyakran kell szállítania csomagokat vagy speciális felszereléseket, a Cargo csomaggal mindezt
jól átgondoltan és biztonságosan teheti meg. A csomag tartalma: elválasztó nélküli csomagtér
tálca, LED-es csomagtérvilágítás, hátsó lökhárítóvédő fólia és csomagtérperem-védőburkolat.
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KUTYARÁCS
A kutyaráccsal biztonságosan szállíthatja kedvenceit, elválasztva a csomagteret
az utastér hátsó részétől. Tökéletesen illeszkedik a hátsó ülések háttámlája
és a tető közé. A kisállat tartók számára kihagyhatatlan tartozék.

x2

ÖSSZECSUKHATÓ CSOMAGTÉRRENDEZŐ

KERÉKPÁRTARTÓ*

Kötelező tartozék a gépkocsiban, ha a csomagteret
a lehető leghatékonyabban akarja kihasználni.

Ennek a lopásgátló szerkezettel és fémkerettel szerelt tetőkerékpártartónak a segítségével bárhova magával viheti kerékpárját.
Az „Easy Fit” kialakítás egy vájatot biztosít, mely a kerékpárt
függőlegesen tartja, így a biztonságos rögzítés érdekében a kezei
szabadok maradnak. A maximális terhelhetősége: 20 kg.
*A Crosstar esetén keresztrudakkal kombinálva
akár két kerékpár szállítása is megoldható.
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UTASTÉR &
KÉNYELEM
ELEGANCE SZŐNYEGEK
Ezek az elegáns és kényelmes, méretre szabott szőnyegek
fekete nubuk szegéllyel és varrott Jazz logóval rendelkeznek és
rendkívül tartósak. A szett tartalma: első és hátsó szőnyegek.

TABLETTARTÓ KÉSZLET*

KABÁTAKASZTÓ SZETT*

GYEREKÜLÉS

Ez a tablettartó fejtámla-alappal
rendelkezik, és bármely, 7-11,6"-os
tablet rögzítésére alkalmas. Billentő
funkcióval, hogy a megtekintéshez
biztosítani lehessen a legjobb pozíciót.

Nincs több gyűrött kabát vagy zakó,
így elegánsan és stílusosan szállhat
ki autójából. Könnyen felszerelhető
a készlethez tartozó fejtámla-alapra, és
máris felakaszthatja kabátját vagy öltönyét.

Az eredeti Honda gyerekülések elsőrendű
védelmet biztosítanak gyermekei számára
csecsemőkortól egészen 12 éves korukig.
Az ülések két módon rögzíthetők – ISOFIXszel vagy 3 pontos biztonsági övvel.

*A kép csak illusztráció.
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HANGULATVILÁGÍTÁS CSOMAG
Különböző fényeket kombináltunk annak
érdekében, hogy autója utasterét még
hangulatosabbá varázsoljuk. A csomag
tartalma: fehér első lábtérvilágítás,
megvilágított ajtó küszöbburkolatok,
középkonzol- és ajtókárpit-megvilágítás.
FEHÉR HANGULATVILÁGÍTÁS AZ ELSŐ LÁBTÉRBEN
A zárak vagy az ajtó nyitására az első
lábtér, és ezáltal az autó belső tere is,
puha és hűvös megvilágításba kerül.

AJTÓKÁRPIT-MEGVILÁGÍTÁS

KÖZÉPKONZOL-MEGVILÁGÍTÁS

MEGVILÁGÍTOTT AJTÓ KÜSZÖBBURKOLATOK

Amint bekapcsolja a gyújtást, az
ajtókárpit-megvilágítás is bekapcsol.
Ez az ajtófogantyúkba és ajtózsebekbe
épített világítás hűs, nyugtató
fénnyel vonja be a belső teret.

A középkonzol megvilágítása a zárak vagy ajtók
nyitásakor aktiválódik, és lágy, fehér fénnyel
vonja be a középkonzol környékét.

Ezek a küszöbburkolatok szálcsiszolt
rozdamentes acélból készültek és
megvilágított Jazz logóval rendelkeznek.
Amellett, hogy jól néznek ki, a küszöböket
védik a karcolásoktól és foltoktól.
A szett tartalma: két első ajtó
küszöbburkolat.
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VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK
Az eredeti tartozékokkal személyre szabhatja Jazz gépkocsiját.
SPORT & DIZÁJN

SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Functional Fun csomag – Tuscan Orange

08E0P-TZA-FFT0L

Színes betétek –
Tuscan Orange

08F57-TZA-600A

Színes betétek –
Piano White

08F57-TZA-600

Színes betétek –
EU Matte Silver

08F57-TZA-600B

Hátsó alsó lökhárító dekoráció –
Tuscan Orange

08F24-TZA-600D

Hátsó alsó lökhárító dekoráció –
Piano White

08F24-TZA-600C

Hátsó alsó lökhárító dekoráció –
EU Matte Silver

08F24-TZA-600E

A csomag tartalma: első hűtőrács
dekoráció, külső visszapillantó
tükör burkolatok, oldalvédő
díszlécek, hátsó lökhárító dekoráció
és Elegance szőnyegek.
Functional Fun csomag – Piano White

08E0P-TZA-FFPWL

A csomag tartalma: első hűtőrács
dekoráció, külső visszapillantó
tükör burkolatok, oldalvédő
díszlécek, hátsó lökhárító dekoráció
és Elegance szőnyegek.
Functional Finesse csomag

08E0P-TZA-FFINL

A csomag tartalma: első hűtőrács
dekoráció, oldalvédő díszlécek, hátsó
lökhárító dekoráció és Elegance
szőnyegek.

Robust csomag – Crosstar

08F23-TZA-600

A csomag tartalma: első és hátsó alsó
dekorációk

Első hűtőrács dekoráció – Tuscan Orange

Első hűtőrács dekoráció – Piano White

Első hűtőrács dekoráció – EU Matte Silver

08F21-TZA-630

08F21-TZA-620

08F21-TZA-610
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SPORT & DIZÁJN

SPORT & DIZÁJN

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Külső visszapillantó tükör burkolatok –
Tuscan Orange

08R06-TZA-640

16"-os JA1601 könnyűfém felni

08W16-TZA-600A

Külső visszapillantó tükör burkolatok –
Crystal Black Pearl

08R06-TZA-610

Kerékőr szett – króm
Kerékőr szett – fekete
Kerékcsavarok – króm
Kerékcsavarok – fekete

08W42-SJD-604
08W42-T7S-601
08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000

Külső visszapillantó tükör burkolatok –
EU Matte Silver

08R06-TZA-620

VÉDELEM & BIZTONSÁG
Külső visszapillantó tükör burkolatok –
Piano White

08R06-TZA-630

CIKKSZÁM

Kényelem csomag :

08E0P-TZA-CVLH

A csomag tartalma: összehajtható
csomagtérszőnyeg, első és hátsó
gumiszőnyegek, ajtó küszöbburkolatok és
csomagtérajtó-húzópánt.

Csomagtérajtó-spoiler
Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Surf Blue
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"-os JA1502 könnyűfém felni

08W15-T5A-600E

15"-os JA1505 könnyűfém felni

MEGNEVEZÉS

08W15-TZA-600A

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.

20

Ajtó küszöbburkolatok

08F05-TZA-600

Csomagtérajtó-húzópánt

08L46-TZA-610

Kihajtható csomagtérszőnyeg

08P11-TZA-600

VÉDELEM & BIZTONSÁG

VÉDELEM & BIZTONSÁG

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Első gumiszőnyegek

08P18-TZA-610

Elsősegély készlet (10 db-os csomag)

08Z25-9R6-600

Hátsó gumiszőnyegek

08P19-TZA-510A

Elakadásjelző háromszög

08M09-SMG-600

Első ködfényszórók

08V31-TZA-600

Láthatósági mellény (10 db-os csomag)

08YAA-9R6-602

Oldalvédő díszlécek
Platinum White Pearl
Taffeta White III
Premium Sunlight White Pearl
Shiny Gray Metallic
Crystal Black Pearl
Premium Crystal Red Metallic
Midnight Blue Beam Metallic

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

Első és hátsó sárfogók

08P00-TZA-600

Tolatást segítő kamera szett

Szélvédőtakaró

SZÁLLÍTÁS
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Cargo csomag

08E0P-TZA-CARG

A csomag tartalma: elválasztó nélküli
csomagtér tálca, LED-es csomagtérvilágítás, hátsó lökhárítóvédő fólia és
csomagtérperem-védőburkolat.

Csomagtér tálca

08U45-TZA-600

Hátsó lökhárítóvédő fólia

08P48-TZA-600

Csomagtérperem-védőburkolat

08F07-TZA-600

08A77-TZA-PAIDB

08P38-TZA-600
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SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Összecsukható csomagtérrendező

08YHW-SZ0-K00

Thule tetőbox 410 l-es

08L20-E09-M20

Kutyarács

08U35-TZA-600

Thule tetőbox 320 l-es

08L20-E09-M60

LED csomagtér-világítás

08E13-TZA-600

Thule tetőbox 400 l-es

08L20-E09-T20

Tetőcsomagtartó

08L02-TZA-600

UTASTÉR & KÉNYELEM

Keresztrudak

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Hangulatvilágítás csomag

08E0P-TZA-ILLUW

08L04-TZA-600
A csomag tartalma: fehér első
lábtérvilágítás, megvilágított ajtó
küszöbburkolatok, középkonzol- és
ajtókárpit-megvilágítás

Sí- és snowboardtartó

08L03-TA1-601G

Thule kerékpártartó

08L07-E09-600A

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük,
vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.
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Első lábtérvilágítás

08E10-TZA-600

Ajtókárpit-megvilágítás

08E20-TZA-600

Középkonzol-megvilágítás

08E11-TZA-600

UTASTÉR & KÉNYELEM

UTASTÉR & KÉNYELEM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

Megvilágított ajtó küszöbburkolatok

08E12-TZA-600

Gyerekülés, 2/3 csoport Kidfix
XP BOOSTER

08P90-TYF-600

Tablettartó készlet

08U08-E6J-610C

Standard szőnyegek

08P14-TZA-610

Kabátakasztó szett

08U08-E6J-610D

Elegance szőnyegek

08P15-TZA-620

Ajtó szélterelők

08R04-TZA-600

Elegance szőnyegek – Tuscan Orange

08P15-TZA-640A

Gyerekülés 0 csoport Baby-Safe I-Size

08P90-TLA-600

Elegance szőnyegek – Piano White

08P15-TZA-630A

Baby-Safe I-Size alap

08P90-TLA-600A

Elegance szőnyegek – Matte Silver

08P15-TZA-650B

Gyerekülés 1 csoport Trifix I-Size

08P90-TLA-600B

Multifunkciós tároló

08MLW-UTI-FRBAG

A cikkszámok és a tartalom változhatnak.
A mindenkor legpontosabb információk érdekében kérjük,
vegye fel a kapcsolatot helyi Honda kereskedőjével.

23

24

25

26

Ezek a specifikációs részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy leszállított termékekre. A gyártók fenntartják a jogot a specifikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, akár előzetes
értesítés nélkül, az általuk megfelelőnek ítélt módon. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető
legpontosabb adatok szerepeljenek. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a márkakereskedő végzi. Mivel a tájékoztató anyag előkészítése
és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden
esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban
bemutatott valamely tulajdonságon múlik.
Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu
A Honda felelősséggel szerzi be a papírt az EU-ban működő gyártóktól. Ha már nincsen rám szüksége,
kérem, ne dobjon ki a szemétbe, hanem adjon át egy ismerősének vagy újrahasznosításra.

