MAZDAḂ

D R I V E

T O G E T H E R

PRZYJEMNE PROWADZENIE
Mazda 2 stworzona na bazie pakietu technologii SKYACTIV, definiuje na nowo pojęcie wydajności,
osiągów i mocy. Żwawe, niewysilone silniki połączone z lekkim nadwoziem dają niepowtarzalną przyjemność
z prowadzenia przy niewielkim zużyciu paliwa. Mazda2 potrafi również dostosować moment obrotowy generowany
przez silnik do ruchów kierownicą, dzięki czemu samochód podąża dokładnie tam, gdzie tego chce kierowca.

BEZPIECZNE PODRÓŻE

Systemy bezpieczeństwa czynnego i-ACTIVSENSE zastosowane w Nowej Mazdzie2 są niczym wyostrzone
zmysły drapieżnego kota, pomagające kierowcy wyczuwać potencjalne zagrożenia na drodze. Nowa
Mazda2 czuwa nad spokojem podróży i troszczy się o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych.

SYSTEM MZD CONNECT
Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect zapewnia intuicyjny i bezpieczny dostęp
do multimediów – po podłączeniu smartfona za pośrednictwem łącza Bluetooth. Po zainstalowaniu
w smartfonie aplikacji AHA Radio uzyskasz dostęp do ponad 30 tysięcy internetowych stacji radiowych
z całego świata.

LIDER NIEZAWODNOŚCI
Mazda2 jest najlepszym przykładem na to, że piękne samochody mogą być jednocześnie niezawodne i trwałe. Mazda2 zdobyła tytuł najmniej usterkowego modelu w kategorii „Auta małe" w rankingu
niezawodności TUV 2017.

INTUICYJNE STEROWANIE
Dzięki systemowi sterowania HMI możesz intuicyjnie sterować multimediami, takimi jak system audio,
zestaw głośnomówiacy oraz system nawigacji (opcja).
Ergonomiczne umieszczenie pokrętła HMI oraz centralnego wyświetlacza (z obsługą dotykową w trakcie
postoju) pozwala na maksymalne skupienie się na prowadzeniu.
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DESIGN KODO – DUSZA RUCHU
Mazda2 to miejski wojownik, łączący unikalną,
żywą i zadziorną stylizację KODO — Dusza Ruchu
oraz wygodę i funkcjonalność dopasowane do każdego stylu życia.
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Jedno spojrzenie na nową generację samochodów
Mazdy potwierdza, że design KODO to dynamiczny, żywy ruch. Mazda HAZUMI uchwyciła
esencję designu KODO w karoserii niewielkiego
samochodu, nie tracąc nic z jego wyrazistości.
Nazwa HAZUMI, która w języku japońskim
oznacza „sus” lub „skok”, doskonale pasuje do
niewielkiego samochodu. Wybrano ją, aby niosła
ze sobą nawiązanie do małego, zadziornego i energicznego zwierzęcia. Z drugiej strony, te same cechy:
młodość, dynamika, ambicja i energia – to cechy Klientów
samochodów tego typu.

Filozofia KODO
Projektanci tworzący Mazdę 2 szukali inspiracji w filozofii Kodo – dusza ruchu. Witalność, emocje i aktywność KODO odnaleźli w sposobie
w jaki poruszają się drapieżne zwierzęta. Analizowali sylwetkę i mechanikę ruchu gepardów – najszybszych biegaczy – obserwując jak
używają one całego ciała jako sprężyny, akumulującej ogromną energię i przekształcającej ją w ruch z niedoścignioną sprawnością i gracją.

Design KODO
To piękno sprawiło, że projektanci odtworzyli w pozornie bezdusznym metalu wrażenie ruchu i dynamiki. Tchnęli nowego ducha
inspirowanego koncepcją KODO. Dzięki temu Mazda2 sprawia wrażenie jakby była w ruchu, nawet gdy stoi w miejscu.
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TECHNOLOGIE

SKYACTIV
Na przełomowe technologie SKYACTIV składają się superwydajne silniki o niskim spalaniu, lekkie i bezpieczne
nadwozia oraz zawieszenia zapewniające frajdę z jazdy.
Dotychczas mogli cieszyć się nimi jedynie użytkownicy najdroższych modeli w naszej gamie. Od teraz te przełomowe
rozwiązania dostępne są również w kompaktowym modelu Mazda2.

Nadwozie SKYACTIV

Stal o podwyższonej wytrzymałości stanowi aż 65% stali wykorzystanej do budowy
nadwozia Mazdy2. To o ponad 22%1 więcej niż w przypadku poprzedniej generacji
modelu, dzięki czemu Nowa Mazda2 jest większa i bezpieczniejsza od swojej
poprzedniczki, jednak jej waga została utrzymana na podobnym poziomie.
Ograniczenie masy nadwozia przekłada się na lepsze prowadzenie oraz mniejsze
zużycie paliwa.

Podwozie SKYACTIV

Nowa konstrukcja tylnego zawieszenia przełożyła się nie tylko na poprawę właściwości
jezdnych, ale umożliwiła też zwiększenie pojemności zbiornika paliwa i wydłużenie
zasięgu. Podniesienie punktów mocowania tylnej belki skrętnej zniwelowało efekt
nurkowania w trakcie mocnego hamowania oraz pozwoliło na ograniczenie drgań
przenoszonych na nadwozie.

Manualna
skrzynia biegów
SKYACTIV-MT

Automatyczna
skrzynia biegów
SKYACTIV-DRIVE

Manualna przekładnia jest dostępna w wersji 5- lub 6-biegowej – w zależności od wybranego wariantu mocy silnika i rodzaju paliwa. W obu przypadkach skrzynia biegów
jest lżejsza od tej stosowanej w poprzedniej
generacji Mazda2, a masa samej obudowy
została zmniejszona o 10%1. Nowa skrzynia
biegów charakteryzuje się też mniejszymi
oporami tarcia od swojej poprzedniczki,
mieszcząc w sobie niemal o połowę mniej
oleju przekładniowego.

Sześciobiegowa, automatyczna
skrzynia SKYACTIVE-DRIVE, znana z większych modeli Mazda,
została dostosowana do specyfiki
kompaktowej Mazdy2, a możliwość zmiany trybu pracy na sportowy, pozwala wykorzystać pełnię wydajności silnika. W wersji
SkyPASSION zmiana biegów możliwa jest również za pomocą łopatek przy kierownicy.

Silnik benzynowy 1.5
SKYACTIV-G
Nowoczesny silnik o pojemności 1.5 litra, zasilany
wtryskiem bezpośrednim, to najmniejsza jednostka
w benzynowej gamie SKYACTIV Mazdy. Podobnie
jak więksi bracia, odznacza się niskim spalaniem,
dorównując dynamiką jazdy konkurentom stosującym turbodoładowanie w celu poprawy osiągów.
Wszechobecnej modzie na „downsizing” silników
benzynowych Mazda przeciwstawia swoją sztandarową filozofię „rightsizingu” – zamiast stosować wysilone, turbodoładowane jednostki o małej pojemności, Mazda montuje wysokowydajne i trwałe silniki
atmosferyczne.
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Dane w odniesieniu do parametrów stosowanych w poprzednim modelu tej samej klasy.
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SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

i-ACTIVSENSE
W skład i-ACTIVSENSE wchodzi szereg nowoczesnych
systemów i rozwiązań konstrukcyjnych, opracowanych
z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa podróży. Systemy
i-ACTIVSENSE nieustannie monitorują otoczenie pojazdu,
wykrywając potencjalne zagrożenia i ostrzegając kierowcę w przypadku groźby kolizji. Dzięki ich działaniu, jazda
samochodem jest dla kierowcy mniej męcząca i przede
wszystkim bezpieczniejsza.

Przednie reflektory diodowe LED
Za sprawą Mazdy2 technologia przednich reflektorów LED jest po raz pierwszy dostępna w swoim segmencie. Zastosowanie emitujących światło diod w miejsce
tradycyjnych żarówek halogenowych lub żarników ksenonowych bezpośrednio
przekłada się na polepszenie widoczności i bezpieczeństwa. Dodatkową zaletą
diod jest wysoka trwałość oraz mniejsze zużycie energii, co owocuje niższym
kosztem eksploatacji samochodu. W przypadku Mazda2 przednie reflektory LED
nadają dodatkowo stylowego wyglądu, przez co nie sposób pomylić nową Mazdę2 z jakimkolwiek innym autem.

System ostrzegania przed
niezamierzoną zmianą
pasa ruchu LDW

System monitorowania
martwego pola BSM

System monitorowania
ruchu poprzecznego przy
cofaniu RCTA

System LDW rozpoznaje oznakowanie poziome na jezdni i ostrzega kierowcę w sytuacji grożącej niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu. LDW sprzyja poprawie
bezpieczeństwa, szczególnie w trakcie
dłuższych podróży, kiedy koncentracja kierowcy zmniejsza się na skutek znużenia.

System BSM wykrywa i sygnalizuje pojazdy
znajdujące się w tzw. martwym polu – obszarze słabiej widocznym w lusterkach.
W przypadku próby wjechania na pas, na
którym znajduje się inny pojazd (niewidoczny w lusterkach), BSM nada sygnał ostrzegawczy i wyświetli ostrzeżenie w odpowiednim lusterku bocznym.

System RCTA jest pomocny przy wyjeżdżaniu tyłem z ciasnych miejsc parkingowych,
sygnalizując niewidoczne dla kierowcy,
poruszające się w poprzek głównej drogi
auta. RCTA jest osobistym asystentem parkingowym, który zwiększy Twoje bezpieczeństwo.

System automatycznie
przełączający
światła drogowe na mijania HBC

System wspomagający hamowanie
i zapobiegający kolizjom przy małych
prędkościach SCBS

System HBC, wykorzystując pokładową kamerę optyczną, wykryje pojazd jadący z naprzeciwka lub jadący w tym samym kierunku
i automatycznie przełączy światła drogowe na światła mijania, co
zapobiega oślepieniu innych kierowców. HBC „widzi” też przydrożne oświetlenie, eliminując konieczność ręcznego wyłączania świateł
drogowych w oświetlonym terenie zabudowanym.

System SCBS doskonale sprawdza się w gęstym ruchu miejskim,
przy prędkościach do 30 km/h. Dzięki wykorzystaniu laserowego
czujnika, SCBS wykryje niespodziewaną przeszkodę, a samochód
samoczynnie zahamuje, unikając najechania na tył poprzedzającego pojazdu (np. w korku).

DRIVE TOGETHER
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BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIE
Przednie i boczne poduszki powietrzne
Kurtyny powietrzne dla obu rzędów siedzeń
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)
System dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSC + TCS)
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HLA)
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)
System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy małej prędkości (SCBS)
System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu (SCBS-R)
System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
Kolorowy wyświetlacz Head-up
Driver Alert - system wykrywający znużenie kierowcy
System monitorowania martwego pola (BSM)
System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)
Czujnik deszczu (inteligentne wycieraczki)
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)
Przednie reflektory halogenowe
Światła halogenowe do jazdy dziennej
Przednie reflektory diodowe LED
Światła diodowe LED do jazdy dziennej
Przednie światła przeciwmgielne diodowe LED
Immobilizer
Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V

KOMFORT
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna
System automatycznego wyłączania silnika w trakcie postoju (i-stop)
Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu)
Elektrycznie sterowane lusterka boczne
Podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie składane lusterka boczne z funkcją AUTO
Elektrycznie sterowane szyby przednie/tylne
Regulowana wysokość fotela kierowcy
Regulowana wysokość fotela pasażera
Podgrzewane fotele przednie
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Przycisk uruchamiania silnika
Radio AM/FM z RDS z odtwarzaniem plików MP3 (4 głośniki)
Radio AM/FM z RDS z odtwarzaniem plików MP3 (6 głośników)
Przyciski sterowania radiem na kierownicy
Radio cyfrowe DAB
Gniazdo AUX oraz 1 port USB
Gniazdo AUX oraz 2 porty USB
Wyświetlacz centralny 7" ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie postoju)
Multimedialny system rozrywki i łączności
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
Odtwarzacz CD
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem przyciskami na kierownicy
Czujniki parkowania z tyłu
Kamera cofania
Zaawansowany system dostępu bezkluczykowego
Komputer pokładowy
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat) z regulowanym ogranicznikiem
Łopatki zmiany biegów przy kierownicy (dla automatycznej skrzyni biegów)
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WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne
Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Przyciemniane tylne szyby (boczne i pokrywy bagażnika)
Przedni grill z lakierowanym wykończeniem Piano Black oraz listwą w kolorze nadwozia
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
Ozdobna końcówka rury wydechowej
Koła 185/65R15 na felgach stalowych 15" z kołpakami w kolorze srebrnym
Koła 185/65R15 na felgach aluminiowych 15" w kolorze srebrnym
Koła 185/60R16 na szlifowanych felgach aluminiowych 16" w kolorze Gun Metallic
Koła 185/60R16 na szlifowanych felgach aluminiowych 16" w kolorze srebrnym
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Pure Black
Pure White
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WNĘTRZE
Tapicerka materiałowa Standard
Tapicerka materiałowa Medium
Tapicerka materiałowa Premium
Ekskluzywna tapicerka półskórzana i skórzane elementy wnętrza Pure Black
Ekskluzywna tapicerka półskórzana i skórzane elementy wnętrza Pure White
Skórzana kierownica
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
Skórzana dźwignia hamulca ręcznego
Składane oparcie tylnej kanapy
Oparcie tylnej kanapy dzielone w proporcji 60:40
Sufitowe oświetlenie wnętrza
Niezależne oświetlenie sufitowe dla kierowcy i pasażera
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera
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Pure White / Pure Black
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OPCJE
System Nawigacji Mazda
Pakiet City
Pakiet Comfort
Pakiet LED
Pakiet Safety
Pakiet wnętrza Pure Black
Pakiet wnętrza Pure White

•
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„ ” = wyposażenie standardowe; „—” = niedostępne; „ ” = wyposażenie opcjonalne za dopłatą;
Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2019 r.
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SILNIK
Moc silnika
Skrzynia biegów

1.5 SKYACTIV-G

1.5 SKYACTIV-G

1.5 SKYACTIV-G

1.5 SKYACTIV-G

75 KM
5MT

90 KM
5MT

90 KM
6AT

115 KM
6MT

●
●

i-stop

●

●

●

i-ELOOP

—

—

—

Typ rozrządu
Rodzaj zasilania
Liczba i układ cylindrów
Pojemność (cm3)
Średnica × skok (mm)
Stopień sprężania
Zalecane paliwo
Pojemność zbiornika paliwa (l)

Łańcuchowy, DOHC, 16-zaworowy
Wtrysk bezpośredni
4, rzędowy
1496
74.5 × 85.8
13,0:1
bezołowiowa 95 RON
44

14,0:1

OSIĄGI
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)
Zużycie paliwa (l/100km) - wartości WLTP
Wartość uśredniona
Prędkość niska
Prędkość umiarkowana
Prędkość wysoka
Prędkość bardzo wysoka
Emisja CO2 (g/km) według WLTP
Poziom emisji
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek)
Prędkość maksymalna (km/h)

75 (55)/6000
135/3800

90 (66)/6000
148/4000

5,7
6,7
5,1
4,9
6,1
124

5,7
6,7
5,1
4,9
6,1
124

11,3
171

9,7
183

115 (85)/6000
149/4000
5,9
7,5
5,5
5,1
6,3
133

5,8
6,7
5,3
5,0
6,2
127

12,0
183

9,0
200

Euro 6d-Temp

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

Kolumny MacPhersona
Belka skrętna

ZAWIESZENIE
Długość całkowita (mm)
Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami (mm)
Wysokość (mm)
Zwis przód/tył (mm)
Prześwit (mm)
Rozstaw osi (mm)
Średnica zawracania (m)

4060
1695/1983
1495
815/675
143
2570
9,4

9,8

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Liczba miejsc
Pojemność bagażnika (l)

5
280-950

MASY
Masa własna min. (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1001
1496

1006
1510

1021
1530

1021
1515

5MT – 5-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6MT – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT – 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-DRIVE;
i-ELOOP – system odzyskiwania energii w trakcie hamowania i magazynowania jej w kondensatorze.
*Pojazdy są homologowane zgodnie z nowa procedurą homologacji typu WLTP [Światowa Zharmonizowana Procedura Testów Pojazdów Lekkich] Rozp. (UE) 2017/1151; Rozp. (WE) 715/2007.

DOSTĘPNE KOLORY NADWOZIA

SOUL RED CRYSTAL (46V) 13

13

TRÓJWARSTWOWY MACHINE GRAY (46G) 13

DEEP CRIMSON (45R) 13

DYNAMIC BLUE (44J) 13

SNOWFLAKE WHITE (25D) 13

DEEP CRYSTAL BLUE (42M) 13

ETERNAL BLUE (45B) 13

JET BLACK (41W) 13

SONIC SILVER (45P) 13

ARCTIC WHITE (A4D)

CERAMIC METALLIC (47A) 13

Kolory dostępne za dodatkową opłatą.

„Mazda na 5!” Ubezpieczeniowa Gwarancja Serwisowa to ubezpieczenie kosztów napraw samochodów Mazda, które można nabyć w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Mazda w czasie
trwania 3-letniej gwarancji producenta do przebiegu 100 000 km. Obowiązuje ono po upływie 3-letniej gwarancji producenta lub przebiegu 100 000 km (w zależności od tego co nastąpi
wcześniej) przez okres 12 miesięcy (ale do całkowitego przebiegu 120 000 km) lub 24 miesięcy
(ale do całkowitego przebiegu 150 000 km) na zasadach i z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nasz partner, firma CG Car-Garantie Versicherungs-AG,
pokrywa koszty napraw objęte ubezpieczeniem oraz zapewnia zwiększone bezpieczeństwo poprzez użycie oryginalnych części zamiennych Mazda.
Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia, sugerowanych cen i specyfikacji oferowanych pojazdów. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią zapewnienia, o którym
mowa w art. 5561 § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego, a ponadto nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. Indy-

widualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży.
Poszczególne elementy wyposażenia oraz parametry techniczne danych modeli mogą ulec
zmianie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Dodatkowo, zdjęcia
i rysunki poszczególnych modeli aut mogą przedstawiać elementy wyposażenia niedostępne
w standardowej wersji danego modelu lub niedostępne w dystrybucji w niektórych krajach.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów
osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym
odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO2 również
zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia
paliwa i emisji CO2 przez samochód.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/serwis/stacje-demontazu/
Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2019 r.
MAZDA.PL

Pakiet Wnętrza
Pure White3

3

8

Pakiet Pure White nie łączy się z kolorem Arctic White.

DRIVE TOGETHER

Pakiet CITY (dla wersji SkyENERGY)
Elementy wyposażenia Pakietu City ułatwią parkowanie
oraz uprzyjemnią każdą zimową podróż.
• Tylne czujniki parkowania
• Podgrzewane fotele przednie

Pakiet COMFORT (dla wersji SkyENERGY)
Poczuj jeszcze większą przyjemność z prowadzenia i pewność na drodze w każdych warunkach.
• Klimatyzacja automatyczna
• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
• System monitorowania martwego pola (BSM)
• System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)

Pakiet LED (dla wersji SkyENERGY)
Zastosowanie jako źródła światła energooszczędnych i trwałych diod LED podnosi bezpieczeństwo jazdy, dzięki
poprawie widoczności drogi i polepszeniu widzialności przez innych kierowców. Dodatkowo linie reflektorów
diodowych doskonale współgrają z przodem samochodu, płynnie przechodząc w obramowanie wlotu powietrza i
podkreślając drapieżną linię nadwozia.
• Przednie reflektory LED z autopoziomowaniem
• Światła do jazdy dziennej LED
• Światła przeciwmgielne LED
(Pakiet wymaga zamówienia Pakietu City i Pakietu Comfort)

Pakiet SAFETY (dla wersji SkyPassion)
Dodatkowe systemy bezpieczeństwa zadbają o pewniejsze prowadzenie i bardziej komfortowe manewry.
• System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu (SCBS–R)
• System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
• Kolorowy wyświetlacz Head-up i zestaw wskaźników z centralnym obrotomierzem
• System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
• Zaawansowany system dostępu bezkluczykowego
• Kamera cofania

DRIVE TOGETHER
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CENY BRUTTO (PLN)4
SILNIKI BENZYNOWE

SkyGO

SkyMOTION

SkyENERGY

SkyPASSION

SKYACTIV-G 75KM 5MT
SKYACTIV-G 90KM 5MT
SKYACTIV-G 90KM 6AT
SKYACTIV-G 115KM 6MT i-ELOOP

51 900
—
—
—

—
54 900
—
—

—
60 400
63 400
—

—
68 400
70 900
69 900

2 000
2 600
3 200
—
—
—
—
—
—

2 000
2 600
3 200
—
—
—
—
—
—

2 000
2 600
3 200
1 500
2 500
2 900
—
—
2 100

2 000
2 600
3 200

634
972

634
972

634
972

634
972

OPCJE
Lakier metaliczny
Lakier metaliczny trójwarstwowy Machine Gray
Lakier metaliczny trójwarstwowy Soul Red Crystal
Pakiet City5
Pakiet Comfort6
Pakiet LED7
Pakiet Safety8
Pakiet wnętrza Pure White9 / Pure Black10
System nawigacji Mazda
m{zd{ na 5!

2 900
1 900
2 100

ubezpieczeniowa gwarancja serwisowa11

12 m-cy (lub do 120 tys. km)
24 m-ce (lub do 150 tys. km)

„ ” = wyposażenie standardowe; „—” = niedostępne; SKYACTIV-G =silnik benzynowy; 6MT = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 5MT = 5-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT;
6AT = 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive.
Ceny zawarte w niniejszym wydawnictwie są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji.
Zawiera tylne czujniki parkowania oraz podgrzewane fotele przednie;
6
Zawiera klimatyzację automatyczną, czujnik zmierzchu (automatyczne światła), czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki), system monitorowania martwego pola (BSM) oraz system monitorowania ruchu
poprzecznego przy cofaniu (RCTA);
7
Zawiera przednie reflektory LED z autopoziomowaniem, światła do jazdy dziennej LED oraz światła przeciwmgielne LED. Pakiet wymaga zamówienia pakietu City i pakietu Comfort;
8
Zawiera system wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu (SCBS-R), system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC), kolorowy wyświetlacz
Head-up i zestaw wskaźników z centralnym obrotomierzem, system wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert, zaawansowany system dostępu bezkluczykowego oraz kamerę cofania;
9
Zawiera tapicerkę skórzaną w kolorze białym oraz obręcze aluminiowe 16";
10
Zawiera tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym oraz obręcze aluminiowe 16";
11 
Podany cennik ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu ubezpieczenia w ciągu pierwszych 3 miesięcy od odbioru samochodu lub do osiągnięcia całkowitego przebiegu 5 tys. km
(w zależności od tego co nastąpi wcześniej).
Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania. W celu ustalenia dostępności poszczególnych wersji skontaktuj się z Autoryzowanym Salonem Sprzedaży.
4
5

AKCESORIA MAZDA*
Chcemy, abyś w pełni cieszył się swoją nową Mazdą.
Dlatego stworzyliśmy całą gamę użytecznych akcesoriów,
które pozwolą Ci dostosować Mazdę do Twoich osobistych wymagań.

FELGI

12

1. F elgi stalowe 15”
z kołpakami (4 szt.)14
1 555 zł (SkyGO, SkyMOTION)
1 875 zł (SkyENERGY, SkyPASSION)

6. F elgi aluminiowe 16”
wzór 154, szlifowane,
(Gun Metallic) (4 szt.)
3 175 zł

2. Felgi aluminiowe 15”
wzór 65 (Silver) (4 szt.)14
1 950 zł

7. O
 klejenie felg
aluminiowych
(do felg we wzorze 154)
590 zł

3. F elgi aluminiowe 15”
wzór 65a
(Mistral Anthracite) (4 szt.)14
1 900 zł

8. F elgi aluminiowe 16"
wzór 166, szlifowane
(Black) (4 szt.)
2 975 zł

4. F elgi aluminiowe 15”
wzór 153
(Silver) (4 szt.)14
2 240 zł

9. N
 akrętki
zabezpieczające do kół
17 mm / 21 mm
225 zł / 285 zł

5. F elgi aluminiowe 15”
wzór 153a
(Dark Gun Metallic) (4 szt.)14
2 255 zł

10. N
 akrętki zaworów kół
160 zł

11. Koło zapasowe
pod podłogę bagażnika13
1 880 zł

STYL

12

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

12. Spoiler przedni pod zderzak (Brilliant black) ������������������������������� 1 610 zł
Zmiana koloru (na kolor z palety Mazdy2) ������������������������������������ 435 zł
13. Spoilery boczne dolne (Brilliant black)����������������������������������������� 1 745 zł
Zmiana koloru (na kolor z palety Mazdy2) ������������������������������������ 865 zł
14. Oklejenie boczne – część górna ������������������������������������������������� 1 145 zł
15. Spoiler tylny dachowy (Brilliant black) ����������������������������������������� 1 485 zł
Zmiana koloru (na kolor z palety Mazdy2) ������������������������������������ 525 zł
16. Nakładka na zderzak tylny (w kolorze Soul Red Crystal)��������������� 1 095 zł
17. Nakładka na zderzak tylny (w kolorze szarym). . . . . . . . ������������� 1 095 zł
18. Sportowa końcówka tłumika ��������������������������������������������������������� 320 zł
19. Oklejenie boczne – dolne w kolorze czarnym ���������������������������� 945 zł
20. Oklejenie boczne – dolne w kolorze szarym ����������������������������� 945 zł
21. Sportowy tłumik Sebring (końcowy)��������������������������������������� 2 785 zł
Ceny zawarte w niniejszej publikacji są sugerowanymi cenami brutto,
uwzględniają koszty montażu i mają charakter niewiążącej rekomendacji.
Widoczne na zdjęciu wypełnienie wnęki bagażnika
z miejscem na narzędzia nie jest dostępne w modelu Mazda2
14
nie stosować do 1.5 SKYACTIV-G 115KM
* Akcesoria, oferowane przez Dealera, zamontowane przez Sprzedawcę
po rejestracji samochodu przez Kupującego.
12 

13

11

WYGLĄD WEWNĘTRZNY12
22. Listwy ozdobne progów (zestaw 2 szt.) ������������������������������������������������ 660 zł
23. Listwy ozdobne progów z podświetleniem (zestaw 2 szt.)���������������������990 zł
24. Podświetlenie powitalne (diodowe, biała, czerwona
lub niebieska barwa światła) ���������������������������������������������������������������� 665 zł
25. Aluminiowe nakładki na pedały i podpórka stopy
(manualna skrzynia biegów) ������������������������������������������������������������� 1 000 zł
26. Aluminiowe nakładki na pedały i podpórka stopy
(automatyczna skrzynia biegów) ����������������������������������������������������������������� 995 zł
27. Dywaniki welurowe - Luxury (białe przeszycia) �������������������������������������180 zł
28. Dywaniki welurowe - Luxury (czerwone przeszycia)�������������������������������180 zł
29. Dywaniki welurowe - Premium (czerwone przeszycia + pasek)�������������300 zł
23

24

25

26

27

28

29

22

ZABEZPIECZENIA12
30. Zaawansowany system immobilizera:
– OMEGA (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.) ��������������������������������1 440 zł
– META (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.) ������������������������������������1 415 zł
– DOG (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.)��������������������������������������1 420 zł
- DOG (obsługa przy pomocy fabrycznego pilota pojazdu)
(SkyGO, SkyMOTION, SkyENERGY, SkyPASSION bez pakietu SAFETY) ��������������1 375 zł
System alarmowy z funkcją zaawansowanego immobilizera
– OMEGA CAN ULTRA (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.)��������������1 850 zł
– DOG (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.)��������������������������������������1 845 zł
System alarmowy oraz niezależny zaawansowany system immobilizera META
(radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.)��������������������������������������������������2 335 zł
System alarmowy z funkcją zaawansowanego immobilizera oraz możliwością
lokalizacji pojazdu OMEGA SAT (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.,
wymagana karta SIM) ������������������������������������������������������������������������������������������2 700 zł

30

31

32

33

System alarmowy z funkcją zaawansowanego immobilizera DOG
oraz niezależny system lokalizacji pojazdu SAT DOG
(radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt., wymagana karta SIM)���������������3 050 zł
System radiowej lokalizacji i odzyskiwania pojazdów po kradzieży GanTrack
(abonament na okres 12 miesięcy w cenie)����������������������������������������������������������2 775 zł
System lokalizacji i odzyskiwania pojazdów po kradzieży Vodafone SPD10
(abonament na okres 12 miesięcy w cenie)����������������������������������������������������������1 650 zł
System lokalizacji i odzyskiwania pojazdów po kradzieży Vodafone 2231 FULL
. (abonament na okres 12 miesięcy w cenie, aplikacja pokazująca lokalizację
i trasę pojazdu) ����������������������������������������������������������������������������������������������������3 395 zł
Mechaniczna blokada manualnej skrzyni biegów NIEDŹWIEDŹ LOCK�����������������������940 zł
Mechaniczna blokada automatycznej skrzyni biegów NIEDŹWIEDŹ LOCK�����������������940 zł

34

31. Mata ochronna bagażnika������������������������������������������������� 265 zł
32. Folia ochronna progów ����������������������������������������������������� 425 zł
33. Folia ochronna tylnego zderzaka ��������������������������������������� 225 zł

35

36

34. C
 hlapacze przednie����������������������������������������������������������� 300 zł
Chlapacze tylne ����������������������������������������������������������������� 300 zł
35. Dywaniki welurowe – Standard����������������������������������������� 135 zł
36. Dywaniki gumowe ������������������������������������������������������������� 215 zł

TRANSPORT12
37

38

41

44

12

45

39

40

42

43

37. Box dachowy — model krótki15 ���������������������������������������������������������������������������������������� 1 630 zł
38. Bagażnik dachowy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 930 zł
39. Uchwyt na narty lub snowboard — model krótki����������������������������������������������������������������� 645 zł
Uchwyt na narty lub snowboard — model długi������������������������������������������������������������������ 700 zł
40. Uchwyt na rower (1 szt.) ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 395 zł
41. Bagażnik na rower – mocowany na hak ��������������������������������������������������������������������������� 2 330 zł
Bagażnik na rower elektryczny (eBike) – mocowany na hak (na 2 rowery)����������������������� 2 610 zł
42. Pojemnik bagażowy składany ��������������������������������������������������������������������������������������������� 300 zł
43. Hak holowniczy odczepiany, z wiązką elektryczną 13-pin (umożliwia transport max. 2 rowerów) ����� 2 705 zł
44. Składany pojemnik (organizer bagażnika)��������������������������������������������������������������������������� 510 zł
45. Walizka (Moncabas) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 050 zł

Ceny zawarte w niniejszej publikacji są sugerowanymi cenami brutto, uwzględniają koszty montażu i mają charakter niewiążącej rekomendacji. 15 Podczas użytkowania boxu dachowego pokrywa
bagażnika może nie otwierać się w pełnym zakresie, rekomendujemy również wymianę anteny zainstalowanej fabrycznie na akcesoryjną antenę w kształcie płetwy rekina.
12

BEZPIECZEŃSTWO12
46

52

47

48

53

49

54

55

46. Fotelik dla dziecka Roemer Baby Safe Plus������������������������������������������������� 840 zł
47. Fotelik dla dziecka Roemer Duo Plus (lsofix)������������������������������������������ 1 765 zł
48. Fotelik dla dziecka Roemer Kid Plus����������������������������������������������������������� 880 zł
49. Fotelik dla dziecka Roemer Kidfix II XP �������������������������������������������������� 1 680 zł
50. Czujniki parkowania – zestaw na tył ������������������������������������������������������ 1 280 zł
51. Czujniki parkowania – zestaw na przód�������������������������������������������������� 1 295 zł

50

51

56

57

52. Lusterko do obserwacji dziecka������������������������������������������������������������������� 55 zł
53. Kamizelka odblaskowa dla dzieci����������������������������������������������������������������� 18 zł
54. Kamizelka odblaskowa dla dorosłych����������������������������������������������������������� 21 zł
55. Apteczka samochodowa ����������������������������������������������������������������������������� 40 zł
56. Mocowanie Isofix do fotelika Roemer Baby Safe Plus�������������������������������� 790 zł
57. Kamera cofania (obraz z liniami statycznymi)������������������������������������������ 1 935 zł

MULTIMEDIA I NAWIGACJA12
58

59

60

61

58. A
 ntena dachowa w kształcie płetwy rekina (w kolorze
Brilliant Black) – SkyGO, SkyMOTION, SkyENERGY �������������������������������������������������������������������������������������� 740 zł
59. Uchwyt do iPada na zagłówek������������������������������������������������������������������������������������������������ 470 zł
60. System nawigacji Mazda ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 840 zł
61. Zestaw rozszerzający systemu audio Alpine (subwoofer, 2 głośniki wysokotonowe, wzmacniacz) –
do pojazdów wyposażonych w standardowy system audio������������������������������������������������� 2 870 zł

KOSMETYKI SAMOCHODOWE 12
62

62. Odmrażacz do szyb – 500 ml ��������������������������������������������������������������������������������
Płyn do spryskiwaczy zimowy – 1000 ml (koncentrat) ������������������������������������������
Płyn do spryskiwaczy letni – 50 ml (koncentrat) ����������������������������������������������������
Środek do czyszczenia felg – 500 ml ����������������������������������������������������������������������
Środek do czyszczenia skóry – 250 ml ��������������������������������������������������������������������
Środek do czyszczenia tapicerki – 400 ml ��������������������������������������������������������������
Środek do usuwania zabrudzeń po owadach – 500 ml ����������������������������������������

30 zł
18 zł
12 zł
65 zł
49 zł
40 zł
49 zł

KOMFORT I UŻYTECZNOŚĆ12
63

66

12

64

67

65

68

63. Podłokietnik �������������������������������������������������������� 1 010 zł
64. Organizer uchwytu kubka ��������������������������������������� 135 zł
65. Wieszak na ubrania ������������������������������������������������� 105 zł
66. Samoprzyciemniające się lusterko wsteczne ����������� 810 zł
67. Lodówka samochodowa ����������������������������������������� 570 zł
68. Uchwyt magnetyczny na telefon �������������������������������� 55 zł

Ceny zawarte w niniejszej publikacji są sugerowanymi cenami brutto, uwzględniają koszty montażu i mają charakter niewiążącej rekomendacji.

13

MAZDA FINANCE
Wybierz Program MAZDA FINANCE – bezpieczne i komfortowe rozwiązania finansowe przygotowane
specjalnie dla Klientów Mazdy. Rozwiązania, które pomogą sfinansować zakup wymarzonego samochodu.

PROGRAM MAZDA FINANCE W 5-CIU KROKACH

1

WYBÓR AUTA

2

WYBÓR
FINANSOWANIA

PODPISANIE UMOWY
W PRZYPADKU POZYTYWNEJ DECYZJI
KREDYTOWEJ, REJESTRACJA AUTA,
UBEZPIECZENIE

3

4

WNIOSEK KLIENTA
I DECYZJA BANKU

5

ODBIÓR
TWOJEJ MAZDY

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT

CZAS

Pakiet opcjonalnych ubezpieczeń
zapewni bezpieczeństwo spłaty nawet
w trudnych sytuacjach życiowych15.

Przeszkolony personel Autoryzowanych
Salonów Mazdy pomoże wybrać
optymalną formę finansowania
oraz sprawnie i szybko dopełnić
niezbędnych formalności.

Formalności kredytowe
zrealizujesz bezpośrednio
w Salonie Sprzedaży Mazdy.

KREDYT
KREDYT MAZDA WYGODNA RATA
•
•
•
•

Propozycja dla wymagających Klientów, umożliwiająca sprzedaż
samochodu po zakończeniu kredytu i zakup nowego w Kredycie
Wygodna Rata.
Dwa okresy kredytowania do wyboru.
Rata balonowa na koniec spłaty kredytu pozwalająca dopasować
miesięczne zobowiązanie do Twoich potrzeb.
Propozycja obejmuje pełną gamę modeli.

KREDYT Z RÓWNYMI RATAMI MIESIĘCZNYMI
•
•
•
•

Popularna forma finansowania.
Rata dopasowana do Twoich możliwości.
Wpłata własna już od 0%.
Okres finansowania do 96 miesięcy.

LEASING
LEASING MAZDA WYGODNA RATA
•
•

•
•

Oferta jest propozycją leasingu operacyjnego dla Klientów, którzy
chcą elastycznie dopasować swoją ratę leasingową do miesięcznych
potrzeb.
Dzięki wyższym wartościom końcowym możesz nie tylko obniżyć ratę
leasingową, którą płacisz miesięcznie, ale również skorzystać z różnych
form zakończenia leasingu. Możesz dokonać spłaty zobowiązania,
wykupić auto i cieszyć się dalej swoją Mazdą lub skorzystać z oferty
Autoryzowanego Dealera Mazdy i wymienić auto na Twoją nową
Mazdę.
Okres finansowania 24–48 miesięcy.
Wpłata własna od 0 zł.

MAZDA SKYPREMIUM LEASE
•

•
•
•

STANDARDOWY LEASING OPERACYJNY
•
•
•
•
•

Jeżeli preferujesz standardowe formy finansowania leasingiem mamy
dla Ciebie atrakcyjną propozycję.
Proste procedury, szybka decyzja leasingowa.
Niska suma opłat.
Okres finansowania 24–60 miesięcy. Wpłata własna od 0 zł.
Szeroka gama produktów ubezpieczeniowych oraz dodatkowych
dostępna jest we wszystkich formach leasingu operacyjnego
dedykowanych dla samochodów marki Mazda.

•
•

To kompleksowa oferta leasingowa, w której koszty użytkowania Twojej Mazdy tj. rata finansowa, koszty serwisowania Twojej Mazdy, koszty
wymiany i przechowania opon, ubezpieczenia komunikacyjnego, pakietu assistance płatne są w miesięcznej racie.
Korzyścią dla Ciebie jest przewidywalność wszystkich wydatków
związanych z Twoją Mazdą oraz wysokiej jakości usługi serwisowe
świadczone przez Autoryzowanych Dealerów Mazdy.
Finansowanie dostępne jest w opcji Mazda SkyPremium Lease – z podstawową obsługą serwisową oraz w opcji Mazda SkyPremium Lease &
More – z rozszerzonym pakietem usług w zakresie serwisowania aut.
Dzięki wysokiej wartości końcowej łączna miesięczna rata będzie
niższa niż w standardowym leasingu operacyjnym. Podaj przebieg
roczny jaki zamierzasz przejechać w trakcie trwania umowy i sprawdź
koniecznie finansowanie Mazda SkyPremium Lease dla swojej nowej
Mazdy.
Na zakończenie umowy leasingu podejmij decyzję o wykupie auta lub
zostaw nam swoją Mazdę i wybierz nową dla siebie.
Okres finansowania 24–48 miesięcy. Wpłata własna od 0 zł.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dostępnych u Autoryzowanych Dealerów MAZDY oraz na www.santanderconsumer.pl/ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia
jest dobrowolne. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a szczególnie z zakresem ochrony oraz wyłączeniami i ograniczeniami
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
15

Finansowanie w ramach programu Mazda Finance zapewnia Santander Consumer Bank S.A. (dla kredytów) i Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. (dla leasingu). Autoryzowani dealerzy Mazda biorący
udział w Programie MAZDA FINANCE występujący w roli pośrednika kredytowego sporządzają i zawierają umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A.,
wydają Formularz Informacyjny, przyjmują oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego oraz udzielają wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. O szczegóły pytaj
sprzedawcę lub sprawdź na stronie www.santanderconsumer.pl.
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DRIVE TOGETHER

KREDYT MAZDA WYGODNA RATA
To propozycja finansowania,
którą możesz wykorzystać na kilka sposobów.

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!
WYBIERZ
SWOJĄ MAZDĘ
• Wybierz model i wersję Mazdy,
którą chciałbyś jeździć.
• Pamiętaj o dodatkowym
wyposażeniu.
• Wzbogać swój samochód
o atrakcyjne akcesoria.

Ustal
wysokość
miesięcznej
raty. Regulując parametr wpłaty
wstępnej i raty balonowej płatnej
na koniec okresu kredytu możesz
sam zaplanować jakiej wysokości
ratę chcesz płacić co miesiąc.

USTAL
NA CZYM CI ZALEŻY

DOBIERZ
PARAMETRY

USTAL SPOSÓB SPŁATY
OSTATNIEJ RATY

• Niskiej racie miesięcznej?

• Określ wysokość wpłaty własnej.

• Niskiej wpłacie własnej?

• Wybierz dogodny okres

• Wymianie auta

na nowe po spłacie kredytu?

Zminimalizuj swoją ratę. Jeśli
masz więcej środków na początku, zrób większą wpłatę własną.
Dzięki temu oraz ostatniej racie
balonowej Twoje miesięczne zobowiązanie będzie dopasowane
do Ciebie.

• Ze środków własnych.
• Ze środków pochodzących ze
sprzedaży auta.

finansowania 3 lub 4 lata.

• Z pomocą kredytu na spłatę raty
balonowej.

• Ustal wartość ostatniej raty.

Bez wpłaty własnej. Jeśli nie masz
w tej chwili wolnych środków,
wykorzystaj możliwość finansowania bez wkładu własnego (0 zł)
i rozłóż płatność za samochód na
kilka lat. Dzięki racie balonowej
rata miesięczna i tak będzie niska.

Zaplanuj wymianę samochodu na
nowy. Ustalając wysokość raty balonowej możesz ją zaplanować tak
abyś sprzedając swoją Mazdę mógł
spłacić ostatnią ratę tzw. ratę balonową i jednocześnie mieć środki na
wpłatę wstępną na kolejny samochód. Dzięki temu co 3 lub 4 lata
możesz mieć nową Mazdę.

ZOSTAJĘ Z MOJĄ MAZDĄ

Jeżeli chcesz nadal jeździć swoją Mazdą po prostu spłać ostatnią ratę tzw. ratę balonową. Możesz w tym celu wykorzystać środki własne lub skorzystać z finansowania
i rozłożenia spłat w dłuższym okresie czasu. Już dziś skorzystaj z Programu Mazda Finance, Kredytu Mazda Wygodna Rata i ciesz się swoją Mazdą!

WYMIANA SAMOCHODU NA NOWY

Autoryzowany Salon Sprzedaży może odkupić lub pomóc sprzedać Twój
samochód, dzięki czemu unikniesz zbędnych formalności. Pomoc Doradcy
ułatwi rozliczenie i zamknięcie umowy kredytowej. Jeśli wartość samochodu jest
wyższa niż rata balonowa będziesz miał środki na wpłatę własną na nową Mazdę.
Wymieniasz swoją Mazdę na nową, a kredyt MAZDA WYGODNA RATA pozwoli
Ci na ustalenie najbardziej dogodnego dla Ciebie harmonogramu spłaty kredytu.
Decyzja należy do Ciebie!
SILNIKI BENZYNOWE

SKYACTIV-G 75KM 5MT
SKYACTIV-G 90KM 5MT
SKYACTIV-G 90KM 6AT
SKYACTIV-G 115KM 6MT i-ELOOP

WPŁATA
WŁASNA
OD 0 zł

SkyGO

RRSO 5,39%
SkyMOTION

SkyENERGY

SkyPASSION

460 / 51 900
—

—
487 / 54 900

—
535 / 60 400

—
606 / 68 400

—

—

562 / 63 400

629 / 70 900

—

—

—

620 / 69 900

Dodatkowo do raty18 (zł) / cena opcji dodatkowej brutto4 (zł)
18 / 2 000
23 / 2 600
28 / 3 200
—
—
—
—

18 / 2 000
23 / 2 600
28 / 3 200
—
—
—
—

18 / 2 000
23 / 2 600
28 / 3 200
13 / 1 500
22 / 2 500
26 / 2 900
—

18 / 2 000
23 / 2 600
28 / 3 200

—

—

—

17 / 1 900

—

—

19 / 2 100

19 / 2 100

MAZDA na 5! ubezpieczeniowa gwarancja serwisowa11

12 m-cy (lub do 120 tys. km)
24 m-ce (lub do 150 tys. km)

MOŻLIWOŚĆ
ŁATWEJ
WYMIANY
SAMOCHODU
NA NOWY PO
ZAKOŃCZENIU
KREDYTU

Rata kredytu17 (zł) / cena samochodu brutto4 (zł)

OPCJE

Lakier metaliczny
Lakier metaliczny trójwarstwowy Machine Gray
Lakier metaliczny trójwarstwowy Soul Red Crystal
Pakiet City5
Pakiet Comfort6
Pakiet LED7
Pakiet Safety8
Pakiet wnętrza Pure White9 / Pure Black10
System nawigacji Mazda

KORZYSTNE
OPROCENTOWANIE
OD 3,49%16
OKRES
FINANSOWANIA
3 LUB 4 LATA

26 / 2 900

Dodatkowo do raty18 (zł) / cena produktu Mazda na 5! (zł)
6 / 634
9 / 972

6 / 634
9 / 972

6 / 634
9 / 972

6 / 634
9 / 972

„ ” = wyposażenie standardowe;
„—” = niedostępne; SKYACTIV-G =silnik benzynowy; 6MT = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT;
5MT = 5-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT = 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-Drive.
 ennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania. Ceny zawarte w niniejszym wydawnictwie są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. W celu ustalenia dostępności poszczególnych
C
wersji skontaktuj się z Autoryzowanym Salonem Sprzedaży; 5 Zawiera tylne czujniki parkowania oraz podgrzewane fotele przednie; 6 Zawiera klimatyzację automatyczną, czujnik zmierzchu (automatyczne światła),
czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki), system monitorowania martwego pola (BSM) oraz system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA); 7 Zawiera przednie reflektory LED z autopoziomowaniem,
światła do jazdy dziennej LED oraz światła przeciwmgielne LED. Pakiet wymaga zamówienia pakietu City i pakietu Comfort; 8 Zawiera system wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do
tyłu (SCBS-R), system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC), kolorowy wyświetlacz Head-up i zestaw wskaźników z centralnym obrotomierzem, system wykrywający znużenie kierowcy
Driver Alert, zaawansowany system dostępu bezkluczykowego oraz kamerę cofania; 9 Zawiera tapicerkę skórzaną w kolorze białym oraz obręcze aluminiowe 16"; 10 Zawiera tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym
oraz obręcze aluminiowe 16"; 11 Podany cennik ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu ubezpieczenia w ciągu pierwszych 3 miesięcy od odbioru samochodu lub do osiągnięcia całkowitego
przebiegu 5 tys. km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).
16 
Dla kredytu samochodowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla modelu samochodu Mazda2 wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 14-01-2019 r.
ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: cena pojazdu 54900 zł; wpłata własna 16470 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu 3,49%; całkowity koszt kredytu 6403,42 zł
obejmuje: prowizję bankową 2022,63 zł, odsetki 4380,79 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 5,39%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 38430 zł; czas obowiązywania
umowy 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 44833,42 zł; wysokość 1. raty 486,60 zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 486,67 zł, wysokość ostatniej raty balonowej 21960 zł.
Propozycja obowiązuje od 01-04-2019 r. do 30-06-2019 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej
sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.
17 
Zawarte w niniejszym wydawnictwie wyliczenia rat zostały wykonane w oparciu o parametry Kredytu Mazda Wygodna Rata, przy założeniu, że kredyt zawarty został na okres 48 miesięcy, wpłata własna Klienta wyniosła
30% ceny pojazdu, rata balonowa ustalona została na poziomie 40% ceny auta. Kwoty wykazywane w powyższych kalkulacjach zaokrąglone zostały do pełnych złotych, przy czym końcówki poniżej 0,50 PLN pomija się,
a końcówki 0,50 PLN i wyższe zaokrągla się do pełnego 1,00 PLN.
18
Przy wyborze opcji dodatkowych podaną kwotę każdej wybranej opcji dodatkowej należy doliczyć do raty kredytu obliczonej przy założeniu, że umowa kredytowa zostanie zawarta na warunkach podanych w powyższym
przykładzie reprezentatywnym. Finansowanie kredytem opcji dodatkowych jest dobrowolne.
4

DRIVE TOGETHER
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MAZDAḂ
JINBA ITTAI
Kiedy prowadzisz Mazdę, nigdy nie jesteś sam.
Samochód i kierowca są w doskonałej harmonii.
Jak koń i jeździec. Tę filozofię nazywamy „Jinba Ittai”.
Wierzymy, że gdy samochód i kierowca stanowią jedność,
prowadzenie staje się czystą przyjemnością.
Podążamy własną drogą,
ponieważ nasze samochody służą do czegoś więcej,
niż przemieszczanie się z punktu A do B.
Jinba Ittai.
Czysta, intuicyjna relacja, tworząca więź,
której nie da się opisać słowami.
Razem jesteśmy silniejsi.
Nigdy nie jedziemy sami.

DR I V E

TOGE THER

人馬一体

Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2019 r.
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