MAZDA MX-ḅ

D R I V E

T O G E T H E R

POZNAJ

Pomysł stworzenia przez Mazdę
lekkiego sportowego roadstera
narodził się już w 1976 roku.

LEGENDĘ

W TRAKCIE LUŹNEJ ROZMOWY Z JAPOŃSKIMI INŻYNIERAMI
Z MAZDY, AMERYKAŃSKI DZIENNIKARZ BOB HALL NASZKICOWAŁ SYLWETKĘ SAMOCHODU NA... KAWIARNIANEJ SERWETCE.
KONCEPCJA AUTA MIAŁA NAWIĄZYWAĆ DO KLASYCZNYCH
BRYTYJSKICH KABRIOLETÓW Z LAT 50. I 60., WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ LEKKOŚCIĄ, PROSTOTĄ ORAZ DOSKONAŁYM PROWADZENIEM, DZIĘKI PROPORCJONALNEMU ROZŁOŻENIU MASY
MIĘDZY OBIE OSIE. CHYBA NIKT WTEDY NIE PRZYPUSZCZAŁ,
ŻE TA TOWARZYSKA KONWERSACJA STANIE SIĘ INSPIRACJĄ DO
STWORZENIA NAJPOPULARNIEJSZEGO ROADSTERA W HISTORII
MOTORYZACJI.
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Mazda MX-5

(NA)

Pierwsza generacja Mazdy MX-5
(oznaczona literami NA)
ujrzała światło dzienne w 1989 roku.
Do dnia dzisiejszego jej znakiem
rozpoznawczym pozostają
otwierane przednie reflektory.

98

Mazda MX-5

Mazda MX-5

Druga generacja MX-5 (NB)
zadebiutowała w 1998 roku. Dzięki
nieco większym wymiarom zewnętrznym
oferowała
więcej miejsca dla kierowcy i pasażera,
w pełni zachowując unikalny
sportowy charakter.

Obecna, czwarta generacja Mazdy MX-5 (ND) czerpie z najlepszych cech
swoich poprzedniczek. Pod względem wymiarów nadwozia przypomina
zwartą i kompaktową MX-5 z pierwszych lat produkcji, ale wewnątrz oferuje tyle samo miejsca, co generacja NC. W porównaniu do niej „schudła”
jednak o ponad 100 kg, a wszystko to dzięki „strategii grama” oraz zastosowaniu pełnej gamy technologii SKYACTIV.
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(NB)

1989

Mazda MX-5 (ND)
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(NC)

Kolejna, trzecia generacja MX-5 pojawiła
się w 2005 roku. Model oznaczony jako
NC wyróżnia się jeszcze obszerniejszym
wnętrzem, szerokim zastosowaniem
w nadwoziu elementów z lekkich stopów
oraz opcjonalnym sztywnym dachem,
rozkładanym i składanym elektrycznie
w zaledwie 12 sekund.
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ZOBACZ, CO CZYNI TEN SAMOCHÓD PRZEŁOMOWYM
NOWA MAZDA MX-5

Przyciąga spojrzenia dzięki nawiązującej do wyglądu dzikich zwierząt
stylizacji Kodo – Dusza Ruchu. W nadwoziu i wnętrzu najnowszego modelu znajdziemy
także szereg nawiązań, do pierwszej,
kultowej generacji MX-5 z 1989 roku.
Krótkie zwisy, szeroki rozstaw kół,
wydatne nadkola i błotniki podkreślają
muskularną sylwetkę.

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. W nowej Mazdzie MX-5 Jinba Ittai poczujemy chociażby przy każdej
zmianie biegu, która zaskakuje precyzją
prowadzenia dźwigni biegów.

Technologia
SKYACTIV

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.

KODO Z ZEWNĄTRZ

KODO WEWNĄTRZ

Sylwetka nadwozia Mazdy MX-5 z wyrazistymi przetłoczeniami błotników i drzwi stanowi studium japońskiej kaligrafii, w którym punkty koncentracji energii przeplatają się
z obszarami jej rozpraszania, przypominając kunsztowne
ślady przeciągnięcia pędzla po pergaminie.

Dzięki zastosowaniu lakierowanego wewnętrznego podszybia, kolor nadwozia dosłownie przenika do wnętrza samochodu. Po zajęciu miejsca w fotelu, kierowca zostaje otoczony przez zestaw wskaźników, dźwignia zmiany
biegów intuicyjnie układa się w dłoni, a przycisk uruchamiania silnika zdaje
się zachęcać słowami doskonale znanymi miłośnikom sportu samochodowego: Gentlemen, start your engines!

LAKIER METALICZNY

SOUL RED CRYSTAL

Trójwarstwowy lakier Soul Red Crystal wyróżnia się zastosowaną w nim dodatkową warstwą, potęgującą wrażenie niezwykłej głębi koloru,
prowokując grę światła i cienia na nadwoziu. Wyjątkowy kolor Soul Red Crystal dodatkowo podkreśli Duszę Ruchu oraz sprawi, że dynamiczna
sylwetka Twojej Mazdy nabierze jeszcze więcej charakteru.
WWW.MAZDA.PL
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SKYACTIV

Technologia SKYACTIV oznacza zaprojektowanie na nowo każdej istotnej części samochodu, od silnika, przez podwozie
i nadwozie, po skrzynię biegów. Opracowując to innowacyjne podejście, zakwestionowaliśmy każde rozwiązanie techniczne po to, by
przenieść jakość prowadzenia na nowy poziom.

SKYACTIV-BODY

SKY-G 1.5

SKYACTIV-CHASSIS

SKY-G 2.0

Nadwozie sportowego roadstera, jakim jest Mazda MX-5, musi odznaczać się niewielką masą oraz dużą sztywnością. Te dwie cechy pozwalają na pokonywanie zakrętów z prędkościami nieosiągalnymi dla ciężkich, sportowych samochodów. Aby zapewnić dostateczną sztywność
przy zachowaniu niskiej wagi, blisko 10% elementów nadwozia Mazdy
MX-5 wykonanych jest z lekkiego i wytrzymałego aluminium, a ponad
60% to stal o podwyższonej wytrzymałości.

Projektując zawieszenie, konstruktorzy poświęcili wiele uwagi sposobowi, w jaki układ jezdny komunikuje się z kierowcą. Przykładowo, dzięki
optymalizacji konstrukcji i nastawów zawieszenia, znacząco ograniczono efekt „nurkowania” nadwozia. Dodatkowo, dzięki umiejscowieniu
pozornego środka obrotu nadwozia za linią siedzeń, kierowca i pasażer
nie mają wrażenia unoszenia się w fotelach w trakcie gwałtownego hamowania. Przekłada się to na poczucie stabilności i pełnej kontroli nad
samochodem.

Silnik o pojemności 1.5 litra nawiązuje swoją charakterystyką do jednostek montowanych pod maską pierwszej generacji MX-5. Jego znakiem
rozpoznawczym jest niska masa oraz błyskawiczna, liniowa reakcja na
dodanie gazu, pogłębiająca poczucie pierwotnej więzi między kierowcą
a samochodem.

Jednostka dwulitrowa charakteryzuje się jeszcze lepszymi osiągami niż
silnik 1.5 SKY-G. Aby układ napędowy współgrał z silnikiem o większej
mocy, zastosowano w nim mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD – Limited Slip Differential). Kolumny przedniego zawieszenia wzmacnia także dodatkowa rozpórka.

SKYACTIV-MT

Ponieważ budowa manualnej skrzyni biegów jest stosunkowo prosta,
trzeba szukać zupełnie nowych pomysłów w celu dalszej redukcji
zarówno jej rozmiaru, jak i zwiększenia wydajności. Udało nam
się to osiągnąć – nie dość, że zmniejszyliśmy liczbę potrzebnych
podzespołów, to obniżyliśmy przy tym wagę skrzyni o całe 3kg!
To m.in. dzięki temu nasza nowa generacja manualnej skrzyni pozwala
Ci zmieniać biegi zaledwie jednym palcem.

Strategia
grama

Najlżejsza wersja Mazdy MX-5 waży 975kg! A niska masa, to przede wszystkim: pewne prowadzenie oraz
szybsze przyspieszenie. MX-5 jest o ponad 100 kg lżejsza od poprzedniej generacji modelu. Tak doskonały
rezultat jest możliwy dzięki kompleksowemu podejściu do redukcji masy, na każdym z etapów projektowania
oraz przy opracowywaniu każdej części.
Dla inżynierów liczył się każdy gram, dlatego dzisiaj mówimy o „strategii grama”. Poziom masy
zbliżony do MX-5 pierwszej generacji udało się osiągnąć dzięki m.in. zmniejszeniu masy jednostki
napędowej (11–17 kg*), układu przeniesienia napędu (14–17 kg*), zawieszenia (12–13 kg*) oraz
samego nadwozia (około 20 kg*).
* W porównaniu do poprzedniej generacji MX-5, w zależności od wersji.

4

WWW.MAZDA.PL

Systemy
Bezpieczeństwa

i-ACTIVSENSE

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

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
PRZEDNIE REFLEKTORY DIODOWE (LED)
PRZEŁĄCZANIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH NA Z SYSTEMEM ADAPTACYJNEGO
MIJANIA (HBC)
DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW (AFS)
15°

AFS

Wykrywa pojazd jadący z naprzeciwka lub jadący w tym
samym kierunku i automatycznie przełącza światła drogowe na
mijania, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo dla Ciebie i innych użytkowników drogi.

Podnosi bezpieczeństwo jazdy nocą, dostosowując kierunek
wiązki świateł reflektorów do kierunku skręcania kierownicą
i prędkości pojazdu, w celu zapewnienia jak najlepszego
doświetlenia łuków drogi i skrzyżowań.

SYSTEM MONITOROWANIA
MARTWEGO POLA (BSM)

SYSTEM MONITORUJĄCY RUCH POPRZECZNY
PRZY COFANIU (RCTA)

SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED
NIEZAMIERZONĄ ZMIANĄ
PASA RUCHU (LDW)

UKŁAD DYNAMICZNEJ STABILIZACJI TORU
JAZDY (DSC) Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM
KONTROLI TRAKCJI (TCS)

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

Rozpoznaje oznakowanie poziome na jezdni i ostrzega kierowcę
w sytuacji grożącej niezamierzonym opuszczeniem pasa
ruchu.
WWW.MAZDA.PL

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

Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy sprawia, że samochód zachowuje się stabilniej podczas pokonywania zakrętów lub gdy nagle
musisz ominąć przeszkodę. Układ automatycznie ogranicza moc silnika i przyhamowuje poszczególne koła.
5

MAZDA MX-ḅ RF
RETRACTABLE FASTBACK

Przyrostek RF w nazwie Mazda MX-5 RF to skrót od
nazwy Retractable Fastback. „Fastback” to typ nadwozia
samochodowego, charakteryzującego się łagodnie
opadającą ku tyłowi auta linią dachu.
Słowo „Retractable” (ang. składany) nawiązuje do funkcji
dachu, którego centralna część w pełni elektrycznie
rozkłada się lub składa w zaledwie 13 sekund.

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.
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MAZDA MX-ḅ
SOFT TOP

Sportowy roadster Mazdy produkowany od 1989 roku
został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako „najlepiej sprzedający się dwumiejscowy samochód sportowy”. Ten sukces zawdzięczamy silnemu wsparciu fanów
MX-5 z całego świata.
W 2016 roku Mazda MX-5 zdobyła tytuł World Car of the
Year (Światowy samochód roku) oraz World Car Design
of the Year (Światowy design samochodu), stając się
pierwszym i jedynym modelem w historii, który zdobył
obydwie nagrody.

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.

WWW.MAZDA.PL
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wersja

SKYENERGY

Już w podstawowej wersji SkyENERGY odnajdziesz duszę
prawdziwego Roadstera, bez konieczności rezygnacji z komfortu
codziennego użytkowania.
Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. reflektory diodowe,
mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (z silnikiem
2.0 SKY-G), elektryczne sterowanie szyb i lusterek, klimatyzację
manualną.

Multimedialny system rozrywki
i łączności MZD Connect

Zestaw głośnomówiący
Bluetooth ze sterowaniem
przyciskami na kierownicy

LED
Układ utrzymywania stałej
prędkości (tempomat)

Diodowe światła do jazdy
dziennej (LED)

wersja

SKYPASSION

Wersję SkyPASSION dodatkowo wyróżniają elementy
podnoszące wygodę całorocznego użytkowania, takie jak
automatyczna klimatyzacja oraz podgrzewane fotele ze skórzaną
tapicerką, a także automatyczne włączanie świateł i wycieraczek.
Twoja Mazda MX-5 nie będzie miała ochoty zapadać w zimowy
sen.

System adaptacyjnego doświetlania
zakrętów (AFLS)

Skórzana tapicerka

Podgrzewane fotele

Klimatyzacja automatyczna

Przednie matrycowe reflektory
diodowe (LED) z systemem
oświetlenia adaptacyjnego (ALH)

Zaawansowany system dostępu
bezkluczykowego

Łopatki do zmiany biegów
przy kierownicy*

Przestrzenny
system nagłośnieniowy Bose®
z głośnikami w zagłówkach

wersja

SKYFREEDOM
Nazwa SkyFREEDOM odwołuje się do wartości nierozerwalnie
związanej z Mazdą MX-5.
Dla milionów posiadaczy i fanów naszego roadstera wolność
to wartość najcenniejsza i najwyższa. Dlatego też uznaliśmy, że
ta nazwa idealnie pasuje do najbogatszej wersji wyposażenia
najnowszej generacji MX-5.

*Dla wersji z automatyczną skrzynią biegów.

pakiet

RECARO SPORT
FOTELE SPORTOWE

RECARO

ZAWIESZENIE SPORTOWE

BILSTEIN
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BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIE
Przednie i boczne poduszki powietrzne
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 automatycznego wyłączania silnika w trakcie postoju (i-stop)
System odzyskiwania energii w trakcie hamowania (i-ELOOP)
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)
System adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS)
System monitorowania martwego pola (BSM)
System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)
System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości A-SCBS)
System wspomagający hamowanie podczas cofania (zapobiegający kolizjom przy małej
prędkości SCBS-R)
System wykrywający znużenie kierowcy (DAA)
System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)
Kamera cofania
Czujniki parkowania z tyłu
Czujnik deszczu (inteligentne wycieraczki)
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)
Światła mijania / drogowe diodowe (LED)
Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)
System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu)
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat)
Immobilizer
Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V

SPORT
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)2
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy3
Sportowe fotele Recaro®
Zawieszenie sportowe Bilstein
Rozpórka kielichów przedniego zawieszenia

KOMFORT
Elektrycznie sterowane szyby boczne
Elektrycznie sterowane lusterka boczne
Podgrzewane lusterka boczne
Przycisk uruchamiania silnika
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Zaawansowany system dostępu bezkluczykowego
Podgrzewane fotele
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Radio AM/FM z RDS (liczba głośników) z odtwarzaniem plików MP3
Radio cyfrowe DAB
Przestrzenny system nagłośnieniowy Bose® z głośnikami w zagłówkach
Gniazdo AUX oraz dwa porty USB
Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem przyciskami na kierownicy
Wyświetlacz centralny 7” ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie postoju)
Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect*
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)

WNĘTRZE
Skórzana kierownica
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
Skórzana dźwignia hamulca ręcznego
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z czerwonymi szwami
Tapicerka skórzana w kolorze czarnym z czerwonymi szwami
Tapicerka zamszowa z Alcantary w kolorze czarnym z czerwonymi wykończeniami
Wewnętrzne podszybia drzwi w kolorze nadwozia
Deflektor aerodynamiczny między zagłówkami
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera
Osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze Piano Black

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black
Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
Elektrycznie składany i rozkładany sztywny dach4
Obręcze aluminiowe 17" w kolorze Black Metallic (silnik 2.0 SKY-G)
Obręcze aluminiowe 17" w kolorze Bright Dark

SkyENERGY
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OPCJE
System nawigacji Mazda
Pakiet Recaro Sport MT
Pakiet Recaro AT

SkyFREEDOM
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Pakiet Recaro / Recaro Sport
Pakiet Recaro Sport
Pakiet Recaro Sport
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Pakiet Recaro / Recaro Sport
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•

Dotyczy wersji z silnikiem 2.0 SKY-G i skrzynią manualną. 3 Dotyczy wersji ze skrzynią automatyczną. 4 Dotyczy nadwozia RF.
„ ” = wyposażenie standardowe „—” = niedostępne „ ” = wyposażenie opcjonalne za dopłatą.
* Menu ekranowe dostępne w języku polskim, rozpoznawanie głosowe niedostępne w języku polskim. **Wymaga zamówienia systemu nawigacji Mazda.
Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 kwietnia 2019 r.
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MAZDA FINANCE
TYLKO 5 KROKÓW
I MAZDA BĘDZIE TWOJA:

BEZPIECZEŃSTWO
Pakiet opcjonalnych ubezpieczeń
zapewni bezpieczeństwo spłaty nawet
w trudnych sytuacjach życiowych5.

1. WYBÓR AUTA
2. WYBÓR FINANSOWANIA

CZAS
Formalności kredytowe
zrealizujesz bezpośrednio
w Salonie Sprzedaży Mazdy.

3. WNIOSEK KLIENTA
I DECYZJA BANKU
4. PODPISANIE UMOWY
W PRZYPADKU POZYTYWNEJ
DECYZJI KREDYTOWEJ, REJESTRACJA
AUTA, UBEZPIECZENIE

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

5. ODBIÓR TWOJEJ MAZDY

KREDYT
KREDYT MAZDA WYGODNA RATA

KREDYT Z RÓWNYMI RATAMI MIESIĘCZNYMI

•

•
•
•
•

•
•
•

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.

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

LEASING
LEASING MAZDA WYGODNA RATA

MAZDA SKYPREMIUM LEASE

•

•

•

•
•

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.

•
•

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.

5

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.

10
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KREDYT
MAZDA

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!

WYGODNA
RATA
To propozycja finansowania,
którą możesz wykorzystywać
na kilka sposobów.
ZOSTAJĘ Z MOJĄ MAZDĄ

• Wybierz model i wersję Mazdy,
którą chciałbyś jeździć.
• Pamiętaj o dodatkowym
wyposażeniu.
• Wzbogać swój samochód o atrakcyjne
akcesoria.

• Niskiej racie miesięcznej?

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.

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.

DOBIERZ
PARAMETRY

USTAL SPOSÓB SPŁATY
OSTATNIEJ RATY

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!

• Wybierz dogodny okres finansowania
3 lub 4 lata.
• 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.

KORZYSTNE
OPROCENTOWANIE
OD 3,49%6

WPŁATA WŁASNA
OD 0 zł

OKRES FINANSOWANIA
3 LUB 4 LATA

SkyENERGY
SOFT TOP
2.0 SKY-G 184 KM 6MT i-ELOOP
RETRACTABLE FASTBACK
2.0 SKY-G 184 KM 6MT i-ELOOP
2.0 SKY-G 184 KM 6AT i-ELOOP
OPCJE
Lakier Metaliczny
Trójwarstwowy Lakier Premium MACHINE GRAY
Trójwarstwowy Lakier Premium SOUL RED CRYSTAL
System nawigacji Mazda
Pakiet Recaro Sport MT11
Pakiet Recaro AT12
Pakiet Safety13
m{zd{ na 5!

ubezpieczeniowa gwarancja serwisowa
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6

7

8
9

10
11
12
13

• Niskiej wpłacie własnej?
• Wymianie auta
na nowe po spłacie kredytu?

• Ze środków własnych.

• Określ wysokość wpłaty własnej.

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!

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

USTAL
NA CZYM CI ZALEŻY

WYBIERZ
SWOJĄ MAZDĘ

• Ze środków pochodzących ze
sprzedaży auta.
• Z pomocą kredytu na spłatę raty
balonowej.

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.

RRSO 5,39%

SkyPASSION

SkyFREEDOM

Rata kredytu7 (zł) / cena samochodu brutto8 (zł)
877 / 98 900

939 / 105 900

1 027 / 115 900

974 / 109 900

1 036 / 116 900

1 125 / 126 900

—

—

1 187 / 133 900

Dodatkowo do raty9 (zł) / cena produktu Mazda na 5! (zł)
18 / 2 000

18 / 2 000

18 / 2 000

23 / 2 600

23 / 2 600

23 / 2 600

28 / 3 200

28 / 3 200

28 / 3 200

19 / 2 100

19 / 2 100

—
—
—

—
—

•

62 / 7 000
53 / 6 000

27 / 3 000
Dodatkowo do raty9 (zł) / cena produktu Mazda na 5! (zł)

•

10 / 1 121

10 / 1 121

10 / 1 121

15 / 1 721

15 / 1 721

15 / 1 721

 la kredytu samochodowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c dla modelu samochodu Mazda MX5, 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 89 900 zł; wkład własny 26 970 zł; zmienna
stopa oprocentowania kredytu 3,49%, całkowity koszt kredytu 10 485,74 zł obejmuje: prowizję bankową 3 312,11 zł, odsetki 7 173,63 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 5,39%;
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 62 930 zł; czas obowiązywania umowy 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 73 415,74 zł; wysokość 1. raty 796,96
zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 796,93 zł; wysokość ostatniej raty balonowej 35960 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.
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.
Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. do odwołania i dotyczy modeli wyprodukowanych od października 2016. Ceny zawarte w niniejszym wydawnictwie są cenami sugerowanymi i mają charakter
niewiążącej rekomendacji. W celu ustalenia dostępności poszczególnych wersji skontaktuj się z Autoryzowanym Salonem Sprzedaży.
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. 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 35% ceny auta.
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).
Zawiera fotele sportowe Recaro, zawieszenie sportowe Bilstein, rozpórkę kielichów przedniego zawieszenia.
Zawiera fotele sportowe Recaro.
Zawiera A-SCBS, SCBS-R, Driver Alert, TSR i kamerę cofania. Wymaga zamówienia systemu nawigacji Mazda.
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MA ZDA MX-5 SOF T TOP

W roadsterze Mazdy czuć
jedność z samochodem,
który natychmiast reaguje na wydawane komendy.
Im więcej zakrętów, tym lepiej. Wtedy można docenić bezpośredni układ kierowniczy,
który szybko przekazuje polecenia do kół. (...) to świetna propozycja dla osób szukających
dość przystępnego cenowo samochodu do zabawy lub na weekendowe wycieczki. W takim aucie
nawet krótka przejażdżka po okolicy stanie się miłą przygodą i poprawi humor. W MX-5 można się zakochać od pierwszego kilometra!
auto-swiat.pl
„Mazda MX-5 – roadster i arktyczny mróz”
14.02.2017

SOFT TOP

SkyENERGY

SkyPASSION

SkyFREEDOM

98 900

105 900

115 900

2.0L SKYACTIV-G 184 KM 6MT iELOOP

109 900

116 900

2.0L SKYACTIV-G 184 KM 6AT iELOOP

—

—

126 900
133 900

2 000
2 600
3 200
2 100

2 000
2 600
3 200
2 100

2 000
2 600
3 200

—
—
—

—
—

7 000
6 000

2.0L SKYACTIV-G 184 KM 6MT iELOOP
RETRACTABLE FASTBACK

OPCJE
Lakier Metaliczny
Trójwarstwowy Lakier Premium MACHINE GRAY
Trójwarstwowy Lakier Premium SOUL RED CRYSTAL
System nawigacji Mazda
Pakiet Recaro Sport MT11
Pakiet Recaro AT12
Pakiet Safety13

3 000

•
•

„ ” = wyposażenie standardowe
„—” = niedostępne
11
Zawiera fotele sportowe Recaro, zawieszenie sportowe Bilstein, rozpórkę kielichów przedniego zawieszenia.
12
Zawiera fotele sportowe Recaro.
13
Zawiera A-SCBS, SCBS-R, Driver Alert, TSR i kamerę cofania. Wymaga zamówienia systemu nawigacji Mazda.

M A ZDA

MX-5

RF

Najlepiej sprzedawany roadster na świecie doczekał
się nowej wersji. Otwierany sztywny dach i odmienny
wygląd to nowe atrybuty Mazdy MX-5 RF. (...) Kontakt kierowcy z samochodem i naturą jest tu osiągnięty na maksymalnym poziomie. Czysta frajda z jazdy
plus, jeśli pozwala na to pogoda, otwarte niebo nad
głową. Produkowany od 1989 roku japoński roadster
stał się protoplastą wszystkich nowoczesnych aut
tego typu. Wszyscy chcą być jak Mazda.
moto.pl
„Mazda MX-5 RF. Pierwsza jazda. Nowa pokusa”
01.02.2017

ubezpieczeniowa gwarancja serwisowa

m{zd{ na

5!

m{zd{

m{zd{

INSURANCE

F I N A N C E

SKYACTIV-G =silnik benzynowy; 6MT = 6-stopniowa manualna skrzynia biegów SKYACTIV-MT; 6AT – 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów; Ceny zawarte w niniejszej publikacji są cenami
sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. Dotyczy modeli wyprodukowanych od października 2017 r. W celu ustalenia dostępności
poszczególnych wersji skontaktuj się z autoryzowanym salonem sprzedaży.

12
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ORYGINALNE
AKCESORIA MAZDA
FELGI

8

2

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

3

Felgi aluminiowe 16” – wzór 158, kolor: Silver (4 szt.)�����������������������������
Felgi aluminiowe 16” - wzór 158b (Black Metallic) (4 szt.) ���������������������
Felgi aluminiowe 17” – wzór 66, szlifowane (Silver) (4 szt.)* �������������������
Felgi aluminiowe 17” – BBS, wzór 69, (Black Glossy) (4 szt.)*�������������������
Felgi aluminiowe 17” – wzór 159 (Bright dark) (4 szt.)*���������������������������
Felgi aluminiowe 17” – wzór 159a (Dark Gun Metallic) (4 szt.)* �������������

10

4
3 520 zł
2 965 zł
3 855 zł
4 735 zł
4 095 zł
4 075 zł

5

7

7. Felgi aluminiowe 17” - wzór 159b (Black Metallic) (4 szt.)* ������������������� 5 750 zł
8. Nakrętki zabezpieczające do kół 17 mm / 21 mm ���������������������� 225 zł / 285 zł
9. Nakrętki zaworów kół �������������������������������������������������������������������������������� 160 zł
10. Zestaw czujników systemu TPMS
(wymagany do montażu felg aluminiowych) �������������������������������������������� 650 zł
* Stosować tylko do pojazdów z silnikiem benzynowym 2.0.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
11

12

14

15

16

17

13
19

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18

20

Spoiler przedni pod zderzak (Brilliant black) ����������������������������������� 1 985 zł
Spoiler tylny (Brilliant black) ������������������������������������������������������������� 1 680 zł
Nakładka na ramę szyby przedniej (Bright silver)* ����������������������������� 1 585 zł
Spoilery boczne dolne (Brilliant black) ��������������������������������������������� 2 030 zł
Nakładki na lusterka boczne (2 szt.) (Bright silver) ������������������������������ 670 zł
Spoiler tylny pod zderzak (Brilliant black) ����������������������������������������� 2 030 zł

17. Korek wlewu oleju (czerwony, anodowane aluminium) ����������������������
18. Korek wlewu oleju (szary, oryginalna podstawa
z aluminiowym pokrętłem) ������������������������������������������������������������������
19. Nakładki na zabezpieczenia zagłówków (Bright silver)* ����������������������
20. Kierunkowskazy boczne (przyciemniane) ��������������������������������������������

435 zł
435 zł
840 zł
215 zł

* Produkty dostępne tylko dla wersji Soft Top.

WYGLĄD WEWNĘTRZNY
21

22

26

27

21. Podświetlenie powitalne w kolorze białym,
niebieskim lub czerwonym (diodowe) ������������������������������������������� 580 zł
22. Osłona dźwigni zmiany biegów (Alcantara®)
manualna / automatyczna skrzynia biegów �������������������910 zł / 1 395 zł
23. Osłona dźwigni hamulca ręcznego (Alcantara®)������������������������������� 875 zł
24. Poszycie deski rozdzielczej (Alcantara®)���������������������������������������� 2 375 zł

WWW.MAZDA.PL

23

24

25

28

29

25. Aluminiowe nakładki na pedały i podpórka stopy
manualna / automatyczna skrzynia biegów ������������������������������� 1 125 zł / 1 145 zł
26. Poszycie drzwi (Alcantara®) �������������������������������������������������������������������������� 3 510 zł
27. Listwy ozdobne progów (zestaw 2 szt.)����������������������������������������������������������� 675 zł
28. Oświetlenie wewnętrzne (diodowe)��������������������������������������������������������������� 220 zł
29. Nakładki na uchwyty kubków (Bright silver) (zestaw 2 szt.)����������������������������� 840 zł
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ZABEZPIECZENIA

31

32

33

34

35

36

30

30. 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) (SkyENERGY, SkyPASSION) ���� 1 320 zł
System alarmowy z funkcją zaawansowanego immobilizera
– OMEGA CAN ULTRA CABRIO (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.) ������ 1 850 zł
– DOG CABRIO (radiowa karta identyfikacyjna kierowcy × 2 szt.) ���������������������������� 1 835 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
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

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

TRANSPORT I BEZPIECZEŃSTWO

M U LT I M E D I A I N AW I G A C J A

38

49

39

40

Chlapacze przednie��������������������������������������������������������������������������������� 470 zł
Chlapacze tylne��������������������������������������������������������������������������������������� 495 zł
Dywaniki welurowe – Standard��������������������������������������������������������������� 245 zł
Dywaniki welurowe – Luxury (srebrne przeszycia)����������������������������������� 335 zł
Dywaniki gumowe����������������������������������������������������������������������������������� 210 zł
Mata ochronna bagażnika����������������������������������������������������������������������� 400 zł
Pokrowiec na samochód do stosowania na zewnątrz z logo Mazda
– na cały pojazd���������������������������������������������������������������������������������� 1 200 zł

37

41

49. System nawigacji Mazda ���������������������������������������������������������������������� 2 840 zł

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
42

43

50

44
45

46

47

48

50. O
 dmrażacz 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����������������������������
Środek do impregnacji Soft Topu (miękkiego dachu) – 400 ml ��������������

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

KOMFORT I UŻYTECZNOŚĆ
51
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Walizka do bagażnika na tylną klapę (Moncabas)* ���������������������������� 1 050 zł
Pasy mocujące bagaż (3 szt.)* ��������������������������������������������������������������� 390 zł
Bagażnik na tylną klapę* �������������������������������������������������������������������� 3 680 zł
Siatka do konsoli centralnej ����������������������������������������������������������������� 305 zł
Pojemnik pod podłogę bagażnika ������������������������������������������������������ 1 465 zł
Apteczka samochodowa ������������������������������������������������������������������������� 40 zł
Kamizelka odblaskowa dla dorosłych ����������������������������������������������������� 21 zł
Kamizelka odblaskowa dla dzieci������������������������������������������������������������� 19 zł
Czujniki parkowania – zestaw na tył (sygnał akustyczny) ������������������� 1 400 zł
Kamera cofania (obraz z liniami statycznymi)������������������������������������� 2 200 zł
Fotelik dla dziecka Roemer Kidfix II XP
(dla dzieci o wadze 15 - 36 kg, grupa II + III) �������������������������������������� 1 715 zł
* Produkty dostępne tylko dla wersji Soft Top.
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52

53

51. Osłona przed wiatrem (przezroczysta)���������������������������������������������������������� 1 330 zł
52. Uchwyt magnetyczny na telefon ����������������������������������������������������������������������� 55 zł
53. Modelik samochodu MX-5 RF (1:43)���������������������������������������������������������������150 zł

WWW.MAZDA.PL

SOFT TOP
2.0 SKY-G 184 KM
6MT i-STOP & i-ELOOP
Łańcuchowy, DOHC, 16-zaworowy
Wtrysk bezpośredni
4, rzędowy
1998
1998
83.5 × 91.2
13.0:1
bezołowiowa 95 RON
45

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

RETRACTABLE FASTBACK
2.0 SKY-G 184 KM
6MT i-STOP & i-ELOOP
Łańcuchowy, DOHC, 16-zaworowy
Wtrysk bezpośredni
4, rzędowy
1998
1998
83.5 × 91.2
13.0:1
bezołowiowa 95 RON
45

2.0 SKY-G 184 KM
6AT i-STOP & i-ELOOP
Łańcuchowy, DOHC, 16-zaworowy
Wtrysk bezpośredni
4, rzędowy
1998
1998
83.5 × 91.2
13.0:1
bezołowiowa 95 RON
45

O SI ĄG I
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)
Emisja CO2 (g/km)* Wartości WLTP:
Wartość uśredniona
Prędkość niska
Prędkość umiarkowana
Prędkość wysoka
Prędkość bardzo wysoka
Emisja CO (g/km)
Poziom emisji
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek)
Prędkość maksymalna (km/h)

184 (135)/7000
205/4000
156
6,9
9,2
6,4
5,9
7,0
155

184 (135)/7000
205/4000
156
6,9
9,2
6,4
5,9
7,0
155

157
7,6
10,8
7,5
6,5
7,5
171

6,5
219

6,8
220

7,9
199

Podwójne wahacze poprzeczne
Wielowahaczowe

Podwójne wahacze poprzeczne
Wielowahaczowe

Podwójne wahacze poprzeczne
Wielowahaczowe

Hamulce tarczowe (wentylowane)
Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe (wentylowane)
Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe (wentylowane)
Hamulce tarczowe

205/45R17
17×7J

205/45R17
17×7J

205/45R17
17×7J

3915
1735 / 1918
1230
760/845
135
2310
10

3915
1735 / 1918
1235
760/845
135
2310
10

3915
1735 / 1918
1235
760/845
135
2310
10

2
130

2
127

2
127

1030
1260

1073
1305

1113
1320

ZAW IESZEN IE
Przód
Tył

U K Ł AD

H AM ULCOWY

Przód
Tył

KO ŁA

I

OPON Y

Rozmiar opon
Rozmiar felg

W YM IARY

ZEWN ĘT RZNE

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

W YM IARY

WEWN ĘT RZNE

Liczba miejsc
Pojemność bagażnika (l)

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

i-STOP – system automatycznie wyłączający silnik na postoju. i-ELOOP – system odzyskiwania energii w trakcie hamowania, magazynujący ją w kondensatorze. *Pojazdy są homologowane zgodnie z nową 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
LAKIERY METALICZNE PREMIUM

46G MACHINE GRAY (TRÓJWARSTWOWY)*

46V SOUL RED CRYSTAL (TRÓJWARSTWOWY)*

46V SOUL RED CRYSTAL (TRÓJWARSTWOWY)*

46G MACHINE GRAY (TRÓJWARSTWOWY)*

41W JET BLACK*

45B ETERNAL BLUE*

45B ETERNAL BLUE*

41W JET BLACK*

47A CERAMIC METALLIC*

25D SNOWFLAKE WHITE*

25D SNOWFLAKE WHITE*

47A CERAMIC METALLIC*

LAKIERY METALICZNE

LAKIER BAZOWY (NIEMETALICZNY)

A4D ARCTIC WHITE

A4D ARCTIC WHITE

* Wersja lakieru dostępna za dopłatą.

WWW.MAZDA.PL
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MAZDA MX-5
J I N B A I T TA I
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.

MX5/V15/04/2019

