MAZDA CX-ḃ

D R I V E

T O G E T H E R

KORZYŚCI MAZDY
Stworzyliśmy kompaktowego Crossovera, który łącząc superwydajne silniki z lekkim i bezpiecznym nadwoziem,
stanie się Twoim ulubionym towarzyszem podróży. Wyrafinowana i żywa stylizacja nowej Mazdy CX-3
to zasługa języka projektowego KODO — Dusza Ruchu, inspirowanego sylwetkami drapieżnych kotów.

Stylizacja
KODO - DUSZA RUCHU

Technologie
SKYACTIV

Mazda CX-3 wyróżnia się spośród
całej reszty wyglądających tak samo
samochodów. Zawdzięcza to stylizacji
Kodo – Dusza Ruchu, inspirowanej
sylwetkami drapieżnych kotów.

Na przełomowe technologie SKYACTIV
składają się superwydajne silniki o niskim
spalaniu, lekkie i bezpieczne nadwozia
oraz zawieszenia dające frajdę z jazdy.

Systemy
bezpieczeństwa
I-ACTIVSENSE
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa
czynnego są jak dodatkowe zmysły,
pozwalające w porę wykrywać zagrożenia
na drodze, aby zapewnić Ci
bezpieczną podróż.

Jedność JINBA ITTAI
Samochód i kierowca rozumieją się intuicyjnie, zupełnie jak koń i jeździec połączeni w jeden organizm (jap. Jinba Ittai)
w tradycyjnym japońskim łucznictwie Yabusame.

System MZD CONNECT
Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect zapewnia intuicyjny i bezpieczny dostęp do szeregu funkcji
multimedialnych – po podłączeniu smartfona za pośrednictwem łącza Bluetooth.
•
Bezpieczny odbiór wiadomości SMS1.
•
Radio internetowe i podcasty z ponad 30 tysięcy stacji dostępne za pomocą aplikacji AHA Radio2.
•
Łączność z portalem społecznościowym i bezpieczne odbieranie aktualizacji na Twojej tablicy.

Najpopularniejszy CROSSOVER 4×4
Mazda CX-3 zdobyła uznanie w Polsce szczególnie wśród osób, które lubią podróżować niezależnie od rodzaju drogi
czy pogody za oknem. Właśnie dlatego jest to aktualnie najpopolarniejszy w Polsce crossover 4×4.

Kolorowy wyświetlacz HEAD-UP
Jako jeden z pierwszych wyświetlaczy typu Head-up w tym segmencie, wyświetla na przezroczystym ekranie dane,
takie jak: prędkość jazdy, wskazówki nawigacji oraz statusy układu i-ACTIVSENSE. Zapewnia w ten sposób dostęp do
najważniejszych informacji bez odrywania oczu od drogi.
1
2

Lista kompatybilnych urządzeń wraz ze wskazaniem zakresu kompatybilności dostępna jest w języku angielskim pod adresem www.mzdconnect.pl
Koszt transferu danych związanego z korzystaniem z usług internetowych pokrywa abonent wykorzystywanego połączenia internetowego.
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DESIGN KODO – DUSZA RUCHU
Nowa Mazda CX-3 to kompaktowy crossover, łączący unikalną,
wyrafinowaną i żywą stylizację KODO — Dusza Ruchu
oraz wygodę i funkcjonalność dopasowane do każdego stylu życia.
Oszałamiający wygląd Mazdy CX-3 uzyskaliśmy dzięki wielokrotnie nagrodzonej stylistyce KODO – Dusza ruchu. Diodowe
reflektory przednie oraz przednia krata wlotu powietrza ze srebrnymi krawędziami optycznie poprawiają aerodynamikę i wygląd
przodu pojazdu, a kompaktowy kształt nadwozia nawiązuje do prędkości i płynnego prowadzenia. Poczuj prawdziwą więź
z samochodem: nagroda Red Dot Design Award stanowi wyróżnienie w dziedzinie doskonałej ergonomii i podkreśla najwyższy
wymiar radości z prowadzenia.

Lakiery typu
solid

Lakier
metaliczny

Tradycyjne lakiery nakładane są
w technologii dwuwarstwowej,
która polega na pokrywaniu nasyconej
pigmentem warstwy bazowej przez
bezbarwną powłokę zewnętrzną.

Ten typ lakieru również składa się
z dwóch warstw. Efekt opalizacji
koloru uzyskiwany jest poprzez
dodanie do warstwy pigmentu
drobnych płatków aluminium.

WARSTWA OCHRONNA
(PRZEZROCZYSTA)
WARSTWA
PÓŁPRZEZROCZYSTA
Pigment o wysokim
nasyceniu barwy
Płatek aluminium
odbijający światło
WARSTWA
ODBIJAJĄCA
I POCHŁANIAJĄCA
ŚWIATŁO
Płatek
absorbujący światło

KAROSERIA

Lakiery metaliczne trójwarstwowe Premium

Trójwarstwowy lakier Soul Red Crystal oraz Machine Gray wyróżniają się zastosowaną w nich dodatkową warstwą, potęgującą wrażenie niezwykłej głębi
koloru, prowokując grę światła i cienia na nadwoziu. Te dwa wyjątkowe kolory dodatkowo podkreślą ducha Kodo zamkniętego w nadwoziu oraz sprawią,
że dynamiczna sylwetka Twojej Mazdy nabierze jeszcze więcej charakteru.
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TECHNOLOGIE SKYACTIV
Na przełomowe technologie SKYACTIV składają się superwydajne silniki
o niskim spalaniu, lekkie i bezpieczne nadwozia
oraz zawieszenia dające frajdę z jazdy.
Wydajne i trwałe silniki SKYACTIV to odpowiedź Mazdy na wysilone, doładowane jednostki napędowe pod maskami konkurentów.
Lekkie nadwozie zapewnia zwrotność, a dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości jest wyjątkowo sztywne i bezpieczne. Trwałość i dynamika, niska masa i bezpieczeństwo, technologie SKYACTIV łączą w sobie pozornie przeciwstawne korzyści.

SKYACTIV-G

SKYACTIV-DRIVE

SKYACTIV-MT

Przełomowy
silnik benzynowy

Automatyczna
skrzynia biegów

Manualna
skrzynia biegów

Nowoczesny silnik o pojemności 2 litrów,
zasilany wtryskiem bezpośrednim, został
zaadaptowany do kompaktowych wymiarów komory silnika modelu CX-3. Jednostka
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.

Sześciobiegowa,
automatyczna skrzynia SKYACTIVE-DRIVE, znana z większych
modeli Mazda, została dostosowana do
specyfiki kompaktowej Mazdy CX-3. Możliwość zmiany trybu pracy na sportowy
(przy silniku benzynowym), pozwala wykorzystać pełnię osiągów silnika. W wersji
SkyPASSION zmiana biegów możliwa jest
również za pomocą łopatek przy kierownicy.

Manualna przekładnia 6-biegowa, stosowana również w modelach Mazda6
i Mazda CX-5, to nowoczesna konstrukcja
odznaczająca się niską masą i tarciem, co
pozwala jeszcze bardziej zredukować zuzycie paliwa.
Precyzja zmiany biegów i krótki skok dźwigni jednoznacznie kojarzą się z charakterystyką skrzyni biegów w kultowym roadsterze Mazda MX-5.

SKYACTIV-BODY

SKYACTIV-CHASSIS

Bezpieczne nadwozie

Nowoczesne podwozie

Stal o podwyższonej wytrzymałości stanowi aż 63% stali wykorzystanej do budowy nadwozia Mazdy CX-3, z czego 29%
to superwytrzymała stal. W efekcie nadwozie Mazdy CX-3
jest niezwykle sztywne, chroniąc kierowcę i pasażerów w razie zderzenia, jednocześnie zapewniając niską wagę auta (od
1155 kg). Ograniczenie masy nadwozia bezpośrednio przekłada się na lepsze prowadzenie oraz mniejsze zużycie paliwa.

Zawieszenie modelu CX-3 opiera się na konstrukcji znanej
z Mazdy2, do której konstruktorzy wprowadzili szereg ulepszeń dopasowujących charakterystykę tłumienia do zwiększonego prześwitu i wyższego nadwozia w modelu CX-3.
Belka skrętna tylnego zawieszenia występuje w dwóch wariantach: dostosowana do napędu na koła przednie oraz do napędu na obie osie.
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SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA i-ACTIVSENSE
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego
są jak dodatkowe zmysły, pozwalające w porę wykrywać
zagrożenia na drodze aby zapewnić Ci bezpieczną podróż.

Radar 24 Ghz

BSM – Monitorowanie martwego pola

Laser podczerwieni
RCTA – system monitorowania ruchu poprzecznego

Radar 76 Ghz

MRCC – Aktywny tempomat
A-SCBS – Inteligentne wspomaganie hamowania

Kamera optyczna
LDW – zapobiega opuszczeniu pasa ruchu
HBC – Automatyczne przełączanie świateł
drogowych na mijania i odwrotnie

Reflektory LED
Diodowe reflektory LED skutecznie rozproszą nocny mrok. Zastosowanie emitujących światło diod w miejsce tradycyjnych żarówek halogenowych lub żarników ksenonowych bezpośrednio przekłada się na polepszenie widoczności i bezpieczeństwo.

MRCC

BSM

RCTA

Adaptacyjny tempomat MRCC samoczynnie
utrzyma odstęp od poprzedzającego pojazdu,
zwiększając Twoje bezpieczeństwo podczas
nużącej podróży. Zwalnia kiedy inny samochód
zajedzie drogę i automatycznie przyspiesza do
ustalonej prędkości gdy droga będzie wolna.

System BSM dba o bezpieczną przestrzeń
w tzw. martwym polu – obszarze z tyłu pojazdu, słabiej widocznym w lusterkach bocznych.

System monitorowania ruchu poprzecznego przy
cofaniu (RCTA) ułatwi wyjazd tyłem z ciasnego
miejsca parkingowego, ostrzegając o pojazdach
nadjeżdżających na drodze poprzecznej.

A-SCBS

ALH

System A-SCBS wspomaga hamowanie
i zmniejsza ryzyko kolizji przy małych prędkościach. Zareaguje w przypadku pojawienia się
nieoczekiwanej przeszkody – przy prędkości do
80 km/h.

System wykrywa pojazd jadący z naprzeciwka lub jadący w tym samym kierunku i automatycznie
koryguje obszar oświetlany przez światła drogowe (długie), co pozwala zachować daleki zasięg
oświetlenia drogi i pobocza bez oślepiania innych kierowców.

WWW.MAZDA.PL
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BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIE
Przednie i boczne poduszki powietrzne
Kurtyny powietrzne dla obu rzędów siedzeń
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Mocowania ISOFIX dla dwóch fotelików dziecięcych 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 oponach (TPMS)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HLA)
System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy małej prędkości (A-SCBS)
System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu (SCBS-R)
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)
System monitorowania tyłu pojazdu (BSM)
System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)
Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu)
Przednie reflektory diodowe (LED)
Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)
Przednie światła przeciwmgielne diodowe (LED)
Driver Alert - system wykrywający znużenie kierowcy
System rozpoznający znaki ograniczeń prędkości (TSR)
Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
Intelignetne wspomaganie hamowania (SBS)
Czujnik deszczu (inteligentne wycieraczki)
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)
Kolorowy wyświetlacz Head-up
Hamulec elektromechaniczny
Immobilizer
Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V

SkyGO

SkyMOTION

SkyENERGY

SkyPASSION

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

—
—
—
—
—

•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

KOMFORT
System automatycznego wyłączania silnika w trakcie postoju (i-stop)
Przycisk uruchamiania silnika
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat) z regulowanym ogranicznikiem
Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości - aktywny tempomat (MRCC)
Elektrycznie sterowane szyby przednie/tylne
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Regulacja wysokości fotela pasażera
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Elektrycznie sterowane lusterka boczne
Podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie składane lusterka boczne
Elektrycznie składane lusterka boczne z funkcją AUTO
Podgrzewane fotele przednie
Podgrzewana kierownica
Radio AM/FM z RDS z odtwarzaniem plików MP3 (4 głośniki)
Radio AM/FM z RDS z odtwarzaniem plików MP3 (6 głośników)
Przestrzenny system nagłośnieniowy Bose® z 7 głośnikami
Gniazdo AUX oraz jeden port USB
Gniazdo AUX oraz dwa porty USB
Przyciski sterowania audio na kierownicy
Radio cyfrowe DAB
Wyświetlacz centralny 7" ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie postoju)
Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect1
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
Odtwarzacz CD
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem przyciskami na kierownicy
Czujniki parkowania z tyłu
Czujniki parkowania z przodu
Kamera cofania
Zaawansowany system dostępu bezkluczykowego
Łopatki zmiany biegów przy kierownicy (dla automatycznej skrzyni biegów)
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Pakiet Safety
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Pakiet Safety
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Pakiet Safety

—
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OPCJE

„ ” = wyposażenie standardowe; „—” = niedostępne; „ ” = wyposażenie opcjonalne za dopłatą;
2
Ograniczona funkcjonalność dwupoziomowej podłogi bagażnika przy pakiecie Safety

—

•

•

Pakiet LED
Pakiet Safety
System Nawigacji Mazda
Pakiet wnętrza Pure Black
Pakiet wnętrza Pure White

Pakiet Safety
Pakiet Safety
Pakiet Safety
Pakiet Safety

—
—

•

Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne
Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Spoiler dachowy
Przyciemniane tylne szyby (boczne i pokrywy bagażnika)
Chromowane listwy ochronne drzwi
Obręcze stalowe 16" z kołpakami
Obręcze aluminiowe 16"
Obręcze aluminiowe 18"

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

—
—

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Pakiet Safety

Pakiet LED
Pakiet LED
Pakiet LED

•

Tapicerka materiałowa Standard
Tapicerka materiałowa Medium
Tapicerka skórzano-materiałowa Premium
Ekskluzywna tapicerka ze skóry Pure Black z elektryczną regulacją fotela kierowcy
Ekskluzywna tapicerka ze skóry Pure White z elektryczną regulacją fotela kierowcy
Skórzana kierownica
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
Podłokietnik centralny
Oparcie tylnej kanapy dzielone w proporcji 60:40
Podświetlenie schowka przed pasażerem
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera
Półka bagażnika
Dwupoziomowa podłoga bagażnika2

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

WNĘTRZE

—
—
—
—

•
—

•

Pure Black
Pure White

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
—

•
•
•

Menu ekranowe dostępne w języku polskim, rozpoznawanie mowy niedostępne w języku polskim;
Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2019 r.

SILNIK
Moc silnika
Skrzynia biegów
Napęd
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)

2.0 SKYACTIV-G
121 KM
6MT
2WD

2.0 SKYACTIV-G
121 KM
6AT
2WD

●
—

●
—

2.0 SKYACTIV-G
150 KM
6MT
4WD

2.0 SKYACTIV-G
150 KM
6AT
4WD

●
●

●
●

Łańcuchowy, DOHC, 16-zaworowy
Wtrysk bezpośredni
4, rzędowy
1998
83.5 × 91.2
14,0
Bezołowiowa 95 RON

1.8 SKYACTIV-D
115 KM
6MT
4WD

1.8 SKYACTIV-D
115 KM
6AT
4WD

●
—

●
—

1759
79.0 × 89.7
14,8
Olej napędowy

48

44

44

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 CO (g/km) według WLTP
Poziom emisji
Przyśpieszenie 0-100 km/h (s)
Prędkość maksymalna (km/h)

121 (89)/6000

150 (110)/6000
206/2800

6,6
7,8
6,1
5,8
7,0
149

7,2
9,3
6,5
6,2
7,6
161

7,4
9,3
7,1
6,6
7,6
166

9,0
192

9,9
187

8,8
200

8,1
10,5
7,7
7,1
8,3
181

6,1
5,8
5,9
5,2
7,1
160

6,8
7,6
6,6
5,8
7,3
178

9,7
195

10,5
181

11,5
179

1355
1823

1380
1840

Euro 6d-Temp

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

Kolumny MacPhersona
Belka skrętna

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

4275
1765 / 2049
1535
910 / 795
155
2570
10,6

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Liczba miejsc
Pojemność bagażnika (l)

5
350–1260

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

1230
1692

1260
1727

1305
1773

1335
1808

i-stop – system automatycznie wyłączający silnik na postoju; i-ELOOP – system odzyskiwania energii w trakcie hamowania, magazynujący ją w kondensatorze (niedostępny dla poziomu SkyMOTION i SkyENERGY z silnikiem 2.0 SKY-G)
6MT – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT – 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów SKYACTIV-DRIVE;
*Pojazdy są homologowane zgodnie z nowa procedurą homologacji typu WLTP [Światowa Zharmonizowana Procedura Testów Pojazdów Lekkich] Rozp. (UE) 2017/1151; Rozp. (WE) 715/2007. Dla zapewnienia porównywalności
wskazane wartości są wartościami NEDC – wartościami określanymi zgodnie z Rozp. Wykonawczym (UE) 2017/1153.

DOSTĘPNE KOLORY NADWOZIA

TRÓJWARSTWOWY SOUL RED CRYSTAL (46V)5

ETERNAL BLUE (45B)5

CERAMIC METALLIC (47A)5
5

TRÓJWARSTWOWY MACHINE GRAY (46G)5

TITANIUM FLASH (42S)5

DEEP CRYSTAL BLUE (42M)5

JET BLACK (41W)5

SNOWFLAKE WHITE (25D)5

ARCTIC WHITE (A4D)

Kolory dostępne za dodatkową opłatą.

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. Indywidualne 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.
Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający fluorowany gaz cieplarniany
HFO-1234YF. 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.
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PAKIET WNĘTRZA PURE WHITE
Wzbogać swoją Mazdę CX-3 o ekskluzywną tapicerkę skórzaną Pure White
z zamszowymi elementami LUX SUEDE® oraz elektryczną regulacją fotela kierowcy
z pamięcią ustawień, która nada wnętrzu jasności i wyrazistości.

SYSTEM NAWIGACJI MAZDA
W zestawie kompletne mapy Europy zawierające kilka tysięcy POI (stacje paliw, hotele, restauracje itp.) z informacjami teleadresowymi, pełne menu ekranowe i komendy głosowe nawigacji w języku polskim6:
• baza fotoradarów z ostrzeżeniami głosowymi
• dostęp do darmowych aktualizacji map przez okres 3 lat
• możliwość korzystania z usług internetowych (informacja o utrudnieniach na drodze,
prognoza pogody, ceny paliw)7, z 60-dniowym okresem darmowej licencji.

PAKIET LED (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 diodowe (LED)
• Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)
• Przednie światła przeciwmgielne diodowe (LED)
• Tylne światła diodowe (LED)

PAKIET SAFETY (SKYPASSION)
Wraz z pakietem Safety Twoja Mazda CX-3 otrzyma aż sześć kolejnych zmysłów pomagających wykryć i sygnalizować zagrożenia na drodze. W skład pakietu Safety wchodzi przestrzenny system nagłośnieniowy Bose, z 7
wysokiej jakości głośnikami, w tym z umiejscowionym w bagażniku głośnikiem niskotonowym (Subwoofer).
•
•
•
•
•
•

Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
Adaptacyjny układ utrzymania stałej prędkości (aktywny tempomat MRCC)
System wspomagający hamowanie przy jeździe do tyłu (SCBS-R)
System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
System rozpoznający znaki ograniczeń prędkości
Podgrzewana kierownica

WSPANIALE WYKOŃCZONE WNĘTRZE O PRZEMYŚLANEJ I TRAFIONEJ ERGONOMII
– MAZDA DEKLASUJE RYWALI.
Auto-Moto
Ze swoimi agresywnie wyrzeźbionymi zderzakami, wysoko poprowadzoną linią okien, dużą osłoną chłodnicy, ostrym spojrzeniem reflektorów oraz zadartym tyłem crossover Mazdy wygląda bardzo atrakcyjnie.

Skrzynia jest perfekcyjnie zestopniowana, a układ przełączania
biegów to majstersztyk. Sam jej silnik imponuje – pracuje miękko,
jedwabiście brzmi i niesamowicie równo rozwija moc.
Auto-Moto

auto-motor-i-sport.pl

CENY BRUTTO8
SILNIKI BENZYNOWE

SkyGO

SkyMOTION

SkyENERGY

SkyPASSION

68 900
—

75 900
80 900

79 900
84 900

89 000
94 000

—
—

87 900
92 900

91 900
96 900

101 000
106 000

—
—

—
—

—
—

107 000
112 000

2 000
2 900
3 500
—
—
—
—
—

2 000
2 900
3 500
—
—
—
—
2 100

2 000
2 900
3 500
2 900
—‑
—
—
2 100

2 000
2 900
3 500

704
1 079

704
1 079

704
1 079

NAPĘD 4×2

2.0 SKYACTIV-G 121 KM 6MT
2.0 SKYACTIV-G 121 KM 6AT
NAPĘD I-ACTIV AWD 4×4

2.0 SKYACTIV-G 150 KM 6MT i-ELOOP
2.0 SKYACTIV-G 150 KM 6AT i-ELOOP
SILNIKI DIESLA
NAPĘD I-ACTIV AWD 4×4

1.8 SKYACTIV-D 115 KM 6MT
1.8 SKYACTIV-D 115 KM 6AT
OPCJE
Lakier metaliczny
Lakier metaliczny trójwarstwowy Machine Gray
Lakier metaliczny trójwarstwowy Soul Red Crystal
Pakiet LED
Pakiet wnętrza Pure White
Pakiet wnętrza Pure Black
Pakiet Safety
System nawigacji Mazda

4 500
4 500
5 900

m{zd{ na 5! ubezpieczeniowa gwarancja serwisowa9

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

704
1 079

„ ” = 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; i-ELOOP – system niedostępny dla poziomu SkyMOTION i SkyENERGY z silnikiem 2.0 SKY-G)
8
Ceny zawarte w niniejszej publikacji dotyczą samochodów wyprodukowanych w 2017 r., są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. 9 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.
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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 i zawieszenie10
1.

6.

4.

2.

7.

3.

5.

8.

9.

1.

Felgi stalowe 16” z kołpakami (SkyGO) (4 szt.) �������������������������������������������������������������������������������������� 1 580 zł
Felgi stalowe 16” z kołpakami (SkyMOTION, SkyENERGY, SkyPASSION) (4 szt.) ����������������������������������������������� 1 985 zł
2. Felgi aluminiowe 16” — wzór 62 (Silver) (4 szt.) ������������������������������������������������������������������������������������ 2 335 zł
3. Felgi aluminiowe 16” — wzór 62a (Titanium Glossy) (4 szt.) ������������������������������������������������������������������ 2 360 zł
4. Felgi aluminiowe 16” — wzór 70 (Silver (4 szt.) �������������������������������������������������������������������������������������� 2 430 zł
5. Felgi aluminiowe 16” — wzór 70A, szlifowane (Anthracite) (4 szt.) �������������������������������������������������������� 2 605 zł
6. Felgi aluminiowe 16” — wzór 151a (Dark Gun Metallic) (4 szt.) ������������������������������������������������������������� 2 655 zł
7. Felgi aluminiowe 16” — wzór 156 (Silver) (4 szt.)������������������������������������������������������������������������������������ 3 045 zł
8. Felgi aluminiowe 18” — wzór 157, szlifowane (Gun Metallic) (4 szt.) ���������������������������������������������������� 4 265 zł
9. Felgi aluminiowe 18” — wzór 152 (Silver) (4 szt.) ���������������������������������������������������������������������������������� 3 590 zł
10. Nakrętki zabezpieczające do kół – do pojazdów wyposażonych w nakrętki kół 17 mm / 21 mm����������� 225 / 285 zł
11. Koło zapasowe pod podłogę bagażnika — do pojazdów bez systemu audio Bose ������������������������������������������ 2 115 zł
Koło zapasowe pod podłogę bagażnika — do pojazdów z systemem audio Bose ������������������������������������������ 2 165 zł
12. Nakrętki zaworów kół �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140 zł

10.

11.

12.

Styl10
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nakładki na lusterka boczne (Bright silver) (2 szt.) ���������������������������������������������������������������������������� 590 zł
Nakładki na lusterka boczne (Brilliant black) (2 szt.)�������������������������������������������������������������������������� 590 zł
Oklejenie boczne – część górna ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 310 zł
Oklejenie boczne – część dolna (w kolorze ciemno srebrnym)������������������������������������������������������� 1 110 zł
Oklejenie boczne – część dolna (w kolorze czarnym) ������������������������������������������������������������������������� 1 110 zł
Spoiler tylny dachowy (Brilliant black)��������������������������������������������������������������������������������������������� 1 320 zł
Osłony pod zderzak (Matte chrome) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2 255 zł

Ceny zawarte w niniejszej publikacji są sugerowanymi cenami brutto, uwzględniają koszty montażu, i mają charakter niewiążącej rekomendacji.
* Akcesoria, oferowane przez Dealera, zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego.
10
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Wnętrze10
20.

22.

23.

24.

21.

20. Listwy ozdobne progów (zestaw 2 szt.) ������������������������������������������������������������������� 715 zł
21. Listwy ozdobne progów z podświetleniem (zestaw 2 szt.) ��������������������������������������� 990 zł
22. Aluminiowe nakładki na pedały i podpórka stopy
(manualna skrzynia biegów) �������������������������������������������������������������������������������� 1 000 zł
23. Aluminiowe nakładki na pedały i podpórka stopy
(automatyczna skrzynia biegów) ������������������������������������������������������������������������������� 995 zł
24. Podświetlenie powitalne (diodowe, biała czerwona
lub niebieska barwa światła) ����������������������������������������������������������������������������������� 665 zł

Zabezpieczenia10
25.

25. Zaawansowany system immobilizera:
– OMEGA (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.) ��������������������� 1 445 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)����������������������������������������������������������1 320 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.) ������������������������� 1 855 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

26.

29.

27.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

28.

30.

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
– 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

31.

Chlapacze przednie ������������������������������������������������ 315 zł
Chlapacze tylne ������������������������������������������������������ 315 zł
Folia ochronna progów ������������������������������������������ 425 zł
Dywaniki welurowe – Standard ������������������������������ 140 zł
Dywaniki welurowe – Luxury (białe przeszycia) ������������ 255 zł
Dywaniki welurowe – Luxury (czerwone przeszycia) ������ 255 zł
Dywaniki gumowe �������������������������������������������������� 220 zł
Mata ochronna bagażnika����������������������������������������� 265 zł

32.

33.

Transport10
34.

35.

39.

37.

36.

40.

41.

42.

38.

34. Bagażnik dachowy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 015 zł
35. Uchwyt na rower (1 szt.) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 395 zł
36. Uchwyt na narty lub snowboard – model krótki �������������������������������������������������������������������������������� 645 zł
Uchwyt na narty lub snowboard – model długi �������������������������������������������������������������������������������� 700 zł
37. Bagażnik na rower - mocowany na hak�������������������������������������������������������������������������������������������� 2 330 zł
Bagażnik na rower elektryczny (eBike) - mocowany na hak (na 2 rowery) �������������������������������������� 2 610 zł
38. Box dachowy – model krótki ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 630 zł
39. Składany pojemnik (organizer bagażnika) ���������������������������������������������������������������������������������������� 510 zł
40. Pojemnik bagażowy składany ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 300 zł
41. Walizka (Moncabas)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 050 zł
42. Hak holowniczy odczepiany, z wiązką elektryczną 13-pin
(umożliwia transport max. 2 rowerów)������������������������������������������������������������������������������������������� 2 545 zł
10

Ceny zawarte w niniejszej publikacji są sugerowanymi cenami brutto, uwzględniają koszty montażu, i mają charakter niewiążącej rekomendacji.
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Bezpieczeństwo10
43.

44.

45.

46.

49.

47.

50.

48.

53.

52.
51.

43. Czujniki parkowania – zestaw na tył (sygnał akustyczny)
(SkyGO, SkyMotion) ����������������������������������������������������������������������1 295 zł
Czujniki parkowania – zestaw na przód (sygnał akustyczny)
(SkyGO, SkyMotion, SkyEnergy) ��������������������������������������������������� 1 295 zł
Czujniki parkowania - zestaw na tył (sygnał akustyczny oraz
wizualizacja na wyświetlaczu centralnym) (SkyMOTION) ������������� 1 300 zł
Czujniki parkowania - zestaw na przód i tył (sygnał akustyczny
oraz wizualizacja na wyświetlaczu centralnym) (SkyMOTION)������� 2 655 zł
44. Kamera cofania (obraz z liniami statycznymi) ��������������������������������� 1 920 zł

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Fotelik dla dziecka Roemer Baby Safe Plus ������������������������������������������ 840 zł
Fotelik dla dziecka Roemer Duo Plus (lsofix) ����������������������������������� 1 765 zł
Fotelik dla dziecka Roemer Kid Plus ���������������������������������������������������� 895 zł
Fotelik dla dziecka Roemer Kidfix II XP��������������������������������������������� 1 715 zł
Lusterko do obserwacji dziecka ����������������������������������������������������������� 55 zł
Mocowanie Isofix do fotelika Roemer Baby Safe Plus �������������������������� 790 zł
Kamizelka odblaskowa dla dzieci ��������������������������������������������������������� 19 zł
Kamizelka odblaskowa dla dorosłych ��������������������������������������������������� 21 zł
Apteczka samochodowa ��������������������������������������������������������������������� 40 zł

Multimedia i nawigacja10
54.

Kosmetyki samochodowe10
55.
57.

56.

57. 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 �������

54. System nawigacji Mazda ������������������������������������������������������������������������������������� 2 840 zł
55. Uchwyt do iPada na zagłówek �������������������������������������������������������������������������������� 470 zł
56. Zestaw rozszerzający systemu audio Alpine (subwoofer, 2 głośniki wysokotonowe,
wzmacniacz) - do pojazdów wyposażonych w standardowy system audio ���������������� 3 030 zł

Komfort i użyteczność10
58.

59.

62.

10

60.

30 zł
18 zł
12 zł
65 zł
49 zł
41 zł
49 zł

61.

58. System elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika z funkcją
otwierania/zamykania poprzez ruch stopą (SkyPASSION) ������������������������������������������������������������ 3 665 zł
59. Wieszak na ubrania ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105 zł
60. Oświetlenie wewnętrzne (diodowe)������������������������������������������������������������������������������������������������� 380 zł
61. Lodówka samochodowa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 570 zł
62. Uchwyt magnetyczny na telefon ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 zł

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

3

WNIOSEK KLIENTA
I DECYZJA BANKU

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

4

5

ODBIÓR
TWOJEJ MAZDY

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT

CZAS

Pakiet opcjonalnych ubezpieczeń
zapewni bezpieczeństwo spłaty nawet
w trudnych sytuacjach życiowych11.

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.
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.

MAZDA SKYPREMIUM LEASE
•
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.
11

Finansowanie w ramach programu Mazda Finance zapewnia Santander Consumer Bank S.A. (dla kredytów) i Santander Consumer Multirent (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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KREDYT MAZDA WYGODNA RATA
To propozycja finansowania,
którą możesz wykorzystać na kilka sposobów.

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!
WYBIERZ
SWOJĄ MAZDĘ

USTAL
NA CZYM CI ZALEŻY

• Wybierz model i wersję Mazdy,
• Niskiej racie miesięcznej?
którą chciałbyś jeździć.
• Niskiej wpłacie własnej?
• Pamiętaj o dodatkowym
wyposażeniu.
• Wzbogać swój samochód o atrakcyjne • Wymianie auta
na nowe po spłacie kredytu?
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.

DOBIERZ
PARAMETRY

USTAL SPOSÓB SPŁATY
OSTATNIEJ RATY
• Ze środków własnych.

• Określ wysokość wpłaty własnej.

• Ze środków pochodzących ze
sprzedaży auta.

• Wybierz dogodny okres finansowania
3 lub 4 lata.

• Z pomocą kredytu na spłatę raty
balonowej.

• Ustal wartość ostatniej raty.

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

Bez wpłaty własnej. Jeśli nie masz
w tej chwili wolnych środków, wykorzystaj możliwość finansowania bez
wkładu własnego (0% ) 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!

KORZYSTNE
OPROCENTOWANIE
OD 3,49%12

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

SkyGO

NAPĘD 4×2

2.0 SKYACTIV-G 121 KM 6MT
2.0 SKYACTIV-G 121 KM 6AT
NAPĘD I-ACTIV AWD 4×4

611 / 68 900

—

2.0 SKYACTIV-G 150 KM 6MT i-ELOOP
2.0 SKYACTIV-G 150 KM 6AT i-ELOOP
SILNIKI DIESLA

—
—

1.8 SKYACTIV-D 115 KM 6MT
1.8 SKYACTIV-D 115 KM 6AT
OPCJE
Lakier metaliczny
Lakier metaliczny trójwarstwowy Machine Gray
Lakier metaliczny trójwarstwowy Soul Red Crystal
Pakiet LED
Pakiet wnętrza Pure White
Pakiet wnętrza Pure Black
Pakiet Safety
System nawigacji Mazda

—
—

NAPĘD I-ACTIV AWD 4×4

m{zd{ na 5! ubezpieczeniowa gwarancja serwisowa16

„ ” = wyposażenie standardowe

„—” = niedostępne

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

12

13

14

15

16

18 / 2 000
26 / 2 900
31 / 3 500

—
—
—
—
—

6 / 704
10 / 1 079

WPŁATA
WŁASNA
OD 0 zł

SkyMOTION

OKRES
FINANSOWANIA
3 LUB 4 LATA

MOŻLIWOŚĆ
ŁATWEJ WYMIANY
SAMOCHODU
NA NOWY PO
ZAKOŃCZENIU
KREDYTU

RRSO 5,39%

SkyENERGY

Rata kredytu13 (zł) / cena samochodu brutto14 (zł)
673 / 75 900
708 / 79 900
717 / 80 900
753 / 84 900
779 / 87 900
824 / 92 900

815 / 91 900
859 / 96 900

SkyPASSION
789 / 89 000
833 / 94 000
895 / 101 000
940 / 106 000

Rata kredytu13 (zł) / cena samochodu brutto14 (zł)

—
—

—
—

Dodatkowo do raty16 (zł) / cena opcji dodatkowej brutto14 (zł)
18 / 2 000
18 / 2 000
26 / 2 900
26 / 2 900
31 / 3 500
31 / 3 500
29 / 2 900
—

—
—
—

—
—
—

19 / 2 100
19 / 2 100
Dodatkowo do raty15 (zł) / cena produktu Mazda na 5!14 (zł)
6 / 704
6 / 704
10 / 1 079
10 / 1 079

949 / 107 000
993 / 112 000
18 / 2 000
26 / 2 900
31 / 3 500

—

40 / 4 500
40 / 4 500
52 / 5 900

6 / 704
10 / 1 079

 la kredytu samochodowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c dla modelu samochodu Mazda CX3, wyliczenia dla przykładu
D
reprezentatywnego na dzień 14-01-2019 r. ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12-05-2011 r. o kredycie konsumenckim są następujące: cena pojazdu 75 900 zł; wkład własny 22 770 zł;
zmienna stopa oprocentowania kredytu: 3,49%, całkowity koszt kredytu 8 852,80 zł obejmuje: prowizję bankową 2 796,32 zł, odsetki 6 056,48 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(RRSO) 5,39%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 53 130 zł; czas obowiązywania umowy 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 61 982,80 zł;
wysokość 1. raty 672,62 zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 672,83 zł, wysokość ostatniej raty balonowej 30 360 zł. Propozycja obowiązuje od 01-04-2019 r. do 30-062019 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.
Zawarte w tabeli 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.
Ceny zawarte w niniejszym wydawnictwie dotyczą samochodów wyprodukowanych w 2017 r., są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. W celu ustalenia
dostępności poszczególnych wersji skontaktuj się z Autoryzowanym Salonem Sprzedaży. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania.
Finansowanie kredytem opcji dodatkowych jest dobrowolne. Przy wyborze opcji dodatkowych obliczonych przy założeniu, że umowa kredytowa zostanie zawarta na tych samych warunkach
które zostały przyjęte dla kalkulacji prezentowanych w powyższej tabeli, podaną w tabeli kwotę każdej wybranej opcji dodatkowej należy doliczyć do raty kredytu.
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).

MAZDA CX-ḃ
JINBA IT TAI
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.

DRIVE TOGETHER

人馬一体

Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2019 r.
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