MAZDA CX-ḃ0

D R I V E

T O G E T H E R

Nie nadejdzie taki dzień.
Nie nadejdzie taki dzień,
w którym Mazda stworzy samochód,
który nie poruszy Twojego serca.
Nasze samochody stają się częścią Ciebie.
Poczuj sztukę designu Nowej Mazdy CX-30.
Japoński kunszt,
zamknięty w niezwykłym nadwoziu.
Wsiadasz i czujesz to znowu.
Czyste i piękne, skupione na Tobie wnętrze.
Wciskasz start. Przyspieszasz.
I czujesz to.
Moc SKYACTIV-X
Prawdziwe emocje.
I tak za każdym razem.
Podczas każdej podróży.
To nas napędza.
Nigdy nie złamiemy naszych zasad.
Możesz być tego pewien.

D R IVE

TO GET HE R

NOWA ERA MAZDY
Wszystkie modele Mazdy projektujemy zgodnie z filozofią,
która stawia człowieka w centrum – poczynając od zaprojektowania pozycji podczas jazdy,
a kończąc na starannym dopracowaniu ergonomii najdrobniejszych detali wyposażenia samochodu.
To dzięki temu czujesz wyjątkową jedność z Twoją Mazdą, a prowadzenie staje się czystą przyjemnością.
Poznaj najważniejsze wartości, które sprawiają, że projektujemy bezpieczne,
wyposażone w inteligentne technologie samochody o zachwycającym designie.
Samochody, które budzą emocje.

E M O C J E

FILOZOFIA PROJEKTOWA
K O D O

–

D U S Z A

R U C H U

T A K U M I
KUNSZT JAPOŃSKICH MISTRZÓW

T E C H N O L O G I E

TECHNOLOGIE SKYACTIV

JINBA ITTAI

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ
PROWADZENIA

F I L O Z O F I A
K O D O

-

P R O J E K T O W A
D U S Z A

R U C H U

Estetyka Mazdy, głęboko zakorzeniona w japońskiej tradycji, objawia się szlachetnym minimalizmem i precyzją
każdego detalu. Wyjątkowy design naszych samochodów to dzieło mistrzów Takumi, którzy potrafią z nieosiągalną
dla najnowocześniejszej technologii intuicją i precyzją, własnymi rękoma stworzyć bryłę nadwozia, w której zgodnie
z filozofią projektową KODO Dusza Ruchu, zaklęta zostaje istota dynamiki. Może dlatego sprawiają wrażenie, że są
w ruchu nawet, gdy się nie poruszają. Mazdę wyróżnia bezkompromisowe dążenie do doskonałości w dziedzinie designu.
Ponieważ nasze samochody tworzą prawdziwi artyści – w każdym z nich pozostawiają cząstkę siebie. Wierzymy,
że samochody z duszą mogą stworzyć wyłącznie ludzkie ręce. To dzięki ich precyzji i delikatności wnętrze Mazdy jest
tak wysmakowane i przyjazne.
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T A K U M I
K U N S Z T

J A P O Ń S K I C H

M I S T R Z Ó W

Takumi to wybitni japońscy rzemieślnicy, którzy dzięki dziesiątkom lat doświadczenia osiągnęli niezwykły poziom
perfekcji. Istotę Takumi stanowi ustawiczne dążenie do doskonałości i zadziwiające dla Europejczyków cierpliwość
i precyzja. Za najważniejszy zmysł w ich pracy uznaje się dotyk, dzięki któremu są w stanie kształtować glinianą
bryłę samochód z dokładnością do 0,2 mm. Model ten jest potem skanowany, przeniesiony na obraz cyfrowy
i poddany dalszym pracom projektowym. To dzięki kunsztowi Takumi nasze samochody prezentują tak niedościgłą
linię, fascynującą, dopracowaną kolorystykę oraz jakość, objawiającą się w najdrobniejszych szczegółach.
Wiara w to, że twórca nadaje swojemu dziełu życie i przelewa w nie własne uczucia pozwala tworzyć samochody,
które tak wyraziście potrafią budzić pozytywne emocje.
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T E C H N O L O G I E

S K YA C T I V

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Projektanci Mazdy od lat prezentują własne, przełomowe podejście do tworzenia samochodów. Niezależnie od aktualnych trendów w motoryzacji, stosujemy bezkompromisowe rozwiązania technologiczne, umożliwiające konstruowanie
wyjątkowych samochodów, które pozwalają cieszyć się czystą przyjemnością prowadzenia. Zawsze podążamy własną
drogą, nie poddając się modom, co pozwoliło nam udowodnić, że można zredukować spalanie bez zmniejszania
pojemności silnika oraz to, że najbardziej zaawansowane rozwiązania nie muszą być domeną wyłącznie luksusowych
modeli samochodów. Nowoczesna technologia jest dla nas środkiem, pozwalającym realizować filozofię Mazdy, zgodnie z którą samochód i kierowca stale pozostają w perfekcyjnej harmonii.

SKYACTIV-X

MAZDA M HYBRID

Inżynierowie Mazdy udowodnili, że można obniżyć zużycie paliwa i emisję spalin bez zmniejszania
pojemności silnika. Kluczem jest jego wydajność –
co udowadnia technologia Skyactiv-X. Rewolucyjna konstrukcja łączy największe zalety silników benzynowych
i wysokoprężnych. Silnik Skyactiv-X z systemem zapłonu
samoczynnego sterowanego iskrą (SPCCI) dostarcza szerokiego zakresu użytecznych obrotów i zapewnia wysoki
moment obrotowy. Niezwykle wysoka dynamika, elastyczna praca i mniejsze wibracje oraz większa oszczędność – to
komfort kierowcy i pasażerów oraz większa przyjemność
prowadzenia.

Po raz pierwszy Mazda stworzyła samochód, którego sercem jest jednostka napędowa, współpracująca z systemem
Mild Hybrid. Ten inteligentny system pozwala na zwiększenie oszczędności paliwa i zmniejszenie emisji CO2, dzięki
wsparciu silnika spalinowego silnikiem elektrycznym. Mild
Hybrid umożliwia odzyskiwanie energii kinetycznej, zamianę na elektryczną i magazynowanie jej w baterii litowo-jonowej. Energia ta służy do zasilania elektrycznych urządzeń
pokładowych, a dodatkowo, dzięki silnikowi elektrycznemu, wykorzystywana jest do wspierania jednostki spalinowej podczas ruszania lub jej wytężonej pracy.
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JINBA ITTAI
CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA

Wierzymy, że kiedy samochód i kierowca stanowią jedność – prowadzenie staje się czystą przyjemnością. Samochód
i kierowca powinni tworzyć perfekcyjną harmonię niczym doskonale ułożony wierzchowiec i wprawny jeździec
– nazywamy to Jinba Ittai. To dlatego wnętrze każdego modelu charakteryzuje szlachetny minimalizm i dopracowana
w najdrobniejszym detalu ergonomia. Dzięki nim żadne dodatkowe bodźce nie rozpraszają uwagi kierowcy, który może
w pełni skupić się na prowadzeniu i czerpać z niego maksimum przyjemności. Wszystkie zastosowane technologie mają
sprawiać, że prowadzenie staje się nie tylko przyjemniejsze, ale również bardziej intuicyjne i bezpieczne.

PAKIET SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA I-ACTIVSENSE

INTELIGENTNY NAPĘD
I-ACTIV AWD

TECHNOLOGIE
SKYACTIV

Szereg współdziałających systemów
działa jak dodatkowe zmysły kierowcy, ostrzegając przed potencjalnymi
zagrożeniami i na bieżąco informując o stanie pojazdu. Nie odbierając czystej przyjemności prowadzenia, systemy i-Activsense pomagają
prowadzić bezpieczniej w każdych
warunkach, dając kierowcy dodatkowy czas na reakcję i pewność,
że jest w stanie zauważyć więcej.

Układ napędu na wszystkie koła i-Activ
AWD pozwala zwiększyć bezpieczeństwo
i komfort podróży, szczególnie w sytuacjach, w których nawierzchnia jest śliska
lub grząska. Inżynierowie Mazdy stworzyli
system, który rozpoznaje warunki drogowe i odpowiednio rozkłada moment obrotowy dostarczany do kół, aby nie dopuścić do ich uślizgu. System i-Activ AWD to
sprawdzone i cenione rozwiązanie, które
teraz, w Nowej Mazdzie CX-30, pozwala na zachowanie większej oszczędności
paliwa, dzięki zmnimalizowaniu oporów
mechanicznych o ok. 60%.

Technologia SKYACTIV to unikatowy,
opracowany przez Mazdę, pakiet rozwiązań obejmujący: nadwozie, podwozie, silniki i skrzynie biegów. Lekka i sztywna konstrukcja sprawia, że
Mazda szybko i precyzyjnie reaguje
na intencje kierowcy. To, plus silniki, które sprawnie i płynnie rozwijają
swoją moc, daje poczucie niezwykłej
interakcji kierowcy z samochodem.
Dzięki Skyactiv samochody Mazdy
prowadzą się intuicyjnie i naturalnie.
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M AZ DA

C X- 30

ELEMENTY STANDARDOWE
Nowa Mazda CX-30 to jedyny samochód, posiadający poniższe elementy, w wyposażeniu standardowym,
wśród wszystkich konkurentów w segmencie*.
Sprawdź wyposażenie dodatkowe w każdej z 4 wersji wyposażenia.

BEZPIECZEŃSTWO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMFORT

Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)
Układem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
System wspomagania nagłego hamowania awaryjnego (EBA)
System dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC)
z elektronicznym układem kontroli trakcji (TCS)
Zaawansowany system zwiększania przyczepności pojazdu
(G-Vectoring Control+)
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold
Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HLA)
Przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne
+ poduszka kolanowa dla kierowcy
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System monitorowania martwego pola (BSM)
System e-Call
Inteligentne wspomaganie hamowania (SBS)
Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości (aktywny
tempomat – MRCC)
System wspomagający hamowanie (SCBS)
System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)
System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki
i automatyczne światła mijania)
Czujniki parkowania tylne
Zestaw naprawczy do kół
Immobilizer fabryczny
Zaawansowany system immobilizera
Alarm antywłamaniowy

•
•
•
•
•
•
•
•

Dywaniki Luxury
Beżowa podsufitka
Centralny podłokietnik dla kierowcy i pasażera
Przycisk do uruchamiania silnika
Centralny zamek
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem

MULTIMEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie
Cyfrowe zegary (7”)
Multimedialny system rozrywki i łączności Mazda Connect
(z ekranem 8,8”)
System nawigacji Mazda
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
Radio FM i radio cyfrowe (DAB)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
2× USB
Gniazdo 12V

DESIGN
•
•
•
•
•
•

*Stan na dzień 01.06.2019 r.
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Przednie reflektory diodowe (LED)
Tylne światła diodowe (LED)
Spryskiwacze reflektorów przednich
Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby
Lusterka boczne w kolorze nadwozia z wbudowanymi
kierunkowskazami
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE POSZCZEGÓLNYCH WERSJI
BEZPIECZEŃSTWO
System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu z funkcją hamowania (RCTB)
System monitorujący ruch poprzeczny przed pojazdem (FCTA)
System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
System wykrywający znużenie kierowcy z kamerą (Driver Alert)
System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
System wspomagający hamowanie podczas cofania (SCBS-R)
Czujniki parkowania przednie
Kamera cofania
System kamer 360

KAI
•
•
•
-

KANJO
•
•
•
•
•
-

HIKARI
•
•
•
•
•
•
•

ENSO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
-

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KOMFORT
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
Podgrzewana kierownica
Podgrzewane fotele przednie
Tapicerka materiałowa w kolorze Dark Gray
Pakiet wnętrza Luxury Black (tapicerka skórzana w kolorze czarnym)
Pakiet wnętrza Luxury White (tapicerka skórzana w kolorze białym)
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Zaawansowany system dostępu bez kluczyka (Smart Keyless)
Łopatki do zmiany biegów (skrzynia automatyczna)
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
Lusterko wsteczne bezramkowe
Elektryczna regulacja pokrywy bagażnika



•







MULTIMEDIA
•
-

System audio (8 głośników)
Przestrzenny system nagłośnieniowy Bose® (12 głośników)

DESIGN
Felgi aluminiowe Gray 16" (napęd 2WD)
Felgi aluminiowe Silver 18" (napęd 2WD)
Felgi aluminiowe Silver 18" (napęd 4WD)
Światła do jazdy dziennej (halogenowe)
Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)
Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED) z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy)
Przyciemniane tylne szyby

•
•
-



•
•



•


„ ” = wyposażenie standardowe; „—” = niedostępne; „ ” = wyposażenie opcjonalne za dopłatą; 

•

•

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2019 r.

Pakiet Sport:

• Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)
• Przednie matrycowe reflektory diodowe (LED)
z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)
• Przyciemniane tylne szyby
• Lusterko wsteczne bezramkowe
• Łopatki do zmiany biegów (skrzynia automatyczna)

Pakiet Luxury Black:

• Tapicerka skórzana w kolorze czarnym
• Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
• Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
1. Tapicerka materiałowa w kolorze Dark Gray
2. Tapicerka skórzana w kolorze czarnym
3. Tapicerka skórzana w kolorze białym

1

2

3
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KAI
W kulturze japońskiej „kai” ma wiele znaczeń, jednym z nich jest „właściwy kierunek”, co potwierdza, że droga
Mazdy, nieodłącznie związana z przełamywaniem konwencji, jest właściwą drogą. Inteligentne rozwiązania
technologiczne pozwalają nam prezentować własne podejście do tworzenia samochodów. Niezależnie
od aktualnych trendów w motoryzacji, stosujemy bezkompromisowe rozwiązania technologiczne, które
pozwalają budować intuicyjną więź człowieka z pojazdem.

CENY BRUTTO1 (PLN)
CROSSOVER
SKYACTIV-G 122 KM 6MT

CENY BRUTTO
101 900 PLN

RATY2
903 PLN

SKYACTIV-G 122 KM 6AT

109 900 PLN

974 PLN

LAKIERY
METALIK
MACHINE GRAY
SOUL RED CRYSTAL

CENY BRUTTO
2 000 PLN
2 900 PLN
3 500 PLN

RATY2
18 PLN
26 PLN
31 PLN

3 900 PLN

35 PLN

OPCJE
PAKIET POWŁOK OCHRONNYCH
GTECHNIQ PLATINUM

Dla kredytu samochodowego Mazda Wygodna Rata oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla modelu Mazda CX-30, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 25.05.2019 r. są następujące: cena pojazdu 101 900 zł; wpłata własna 30 570 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu 3,49%; całkowity koszt kredytu 11 885,42 zł. obejmuje:
prowizję 3 754,21 zł, odsetki 8 131,21 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 5,39%; całkowita kwota kredytu 71 330 zł; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; całkowita kwota
do zapłaty 83 215,42 zł; wysokość pierwszej miesięcznej spłaty 903,16 zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 903,31 zł, wysokość ostatniej raty balonowej 40 760 zł. 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.
O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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.
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.
2
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KANJO
„Kanjo” (czyt. kandżo) oznacza „emocje” i odzwierciedla czystą przyjemność prowadzenia. Te emocje towarzyszą
każdej podróży Mazdą i rodzą się w kontakcie ze szlachetnym minimalizmem nadwozia, dopracowanym
w najdrobniejszych detalach wnętrzem oraz technologiami, które zostały zaprojektowane z myślą o człowieku.
Samochód zachowuje się dokładnie tak, jak tego oczekuje kierowca, co pozwala zbudować harmonię
i niespotykane w modelach konkurencji poczucie jedności z pojazdem, które nazywamy Jinba-Ittai.

CENY BRUTTO1 (PLN)
CROSSOVER
SKYACTIV-G 122 KM 6MT

CENY BRUTTO
108 900 PLN

RATY2
965 PLN

SKYACTIV-G 122 KM 6AT
SKYACTIV-G 122 KM 6MT AWD
SKYACTIV-G 122 KM 6AT AWD

116 900 PLN
118 900 PLN
126 900 PLN

1 036 PLN
1 054 PLN
1 125 PLN

SKYACTIV-X 180 KM 6MT
SKYACTIV-X 180 KM 6AT
SKYACTIV-X 180 KM 6MT AWD
SKYACTIV-X 180 KM 6AT AWD

120 900 PLN
128 900 PLN
130 900 PLN
138 900 PLN

1 072 PLN
1 143 PLN
1 160 PLN
1 231 PLN

LAKIERY
METALIK
MACHINE GRAY
SOUL RED CRYSTAL

CENY BRUTTO
2 000 PLN
2 900 PLN
3 500 PLN

RATY2
18 PLN
26 PLN
31 PLN

5 000 PLN

44 PLN

3 900 PLN

35 PLN

OPCJE
PAKIET SPORT
PAKIET POWŁOK OCHRONNYCH
GTECHNIQ PLATINUM

Dla kredytu samochodowego Mazda Wygodna Rata oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla modelu Mazda CX-30, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 25.05.2019 r. są następujące: cena pojazdu 101 900 zł; wpłata własna 30 570 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu 3,49%; całkowity koszt kredytu 11 885,42 zł. obejmuje:
prowizję 3 754,21 zł, odsetki 8 131,21 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 5,39%; całkowita kwota kredytu 71 330 zł; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; całkowita kwota
do zapłaty 83 215,42 zł; wysokość pierwszej miesięcznej spłaty 903,16 zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 903,31 zł, wysokość ostatniej raty balonowej 40 760 zł. 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.
O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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.
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.
2
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HIKARI
W Japonii „hikari” oznacza „światło”. U podstaw języka projektowego Mazdy (KODO – dusza ruchu) leży
wykorzystanie światła (i cienia) do ożywienia pięknej sylwetki nadwozia oraz do stworzenia czystej, a jednocześnie
ergonomicznej formy wnętrza. To dzięki konsekwentnemu projektowaniu samochodów w oparciu o lata
doświadczenia i przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, gra światła i cienia na nadwoziu Nowej
Mazdy CX-30 reprezentuje dynamiczną formę utrzymaną w duchu japońskiej estetyki.

CENY BRUTTO1 (PLN)
CROSSOVER
SKYACTIV-G 122 KM 6MT

CENY BRUTTO
119 900 PLN

RATY2
1 063 PLN

SKYACTIV-G 122 KM 6AT
SKYACTIV-G 122 KM 6MT AWD
SKYACTIV-G 122 KM 6AT AWD

127 900 PLN
129 900 PLN
137 900 PLN

1 134 PLN
1 152 PLN
1 222 PLN

SKYACTIV-X 180 KM
SKYACTIV-X 180 KM
SKYACTIV-X 180 KM
SKYACTIV-X 180 KM

131 900 PLN
139 900 PLN
141 900 PLN
149 900 PLN

1 169 PLN
1 240 PLN
1 258 PLN
1 329 PLN

6MT
6AT
6MT AWD
6AT AWD

LAKIERY
METALIK
MACHINE GRAY
SOUL RED CRYSTAL

CENY BRUTTO
2 000 PLN
2 900 PLN
3 500 PLN

RATY2
18 PLN
26 PLN
31 PLN

8 000 PLN
3 000 PLN

71 PLN
27 PLN

3 900 PLN

35 PLN

OPCJE
PAKIET LUXURY BLACK
SZYBERDACH*
PAKIET POWŁOK OCHRONNYCH
GTECHNIQ PLATINUM

Dla kredytu samochodowego Mazda Wygodna Rata oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla modelu Mazda CX-30, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 25.05.2019 r. są następujące: cena pojazdu 101 900 zł; wpłata własna 30 570 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu 3,49%; całkowity koszt kredytu 11 885,42 zł. obejmuje:
prowizję 3 754,21 zł, odsetki 8 131,21 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 5,39%; całkowita kwota kredytu 71 330 zł; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; całkowita kwota
do zapłaty 83 215,42 zł; wysokość pierwszej miesięcznej spłaty 903,16 zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 903,31 zł, wysokość ostatniej raty balonowej 40 760 zł. 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.
O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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.
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.
2

* Tylko z silnikiem Skyactiv-X.
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ENSO
W dosłownym tłumaczeniu „enso” oznacza „okrąg”, jednak sam znak odręcznie rysowanego okręgu, spotykany
w tradycyjnej kaligrafii zen, symbolizuje „siłę i elegancję”, a także „wolność umysłu”, która towarzyszy całemu procesowi
twórczemu. Właśnie dlatego bogata symbolika tego słowa doskonale oddaje estetykę Mazdy, głęboko zakorzenioną
w japońskiej tradycji. Kunszt japońskich Mistrzów zakłada dążenie do doskonałości i objawia się szlachetnym
minimalizmem i zachwycającą precyzją każdego detalu. To dzięki tym elementom nasze samochody prezentują
niespotykaną linię nadwozia, która przyciąga wzrok oraz wyjątkowe połączenie wysokiej jakości materiałów, podkreślające
szlachetny charakter samochodu, sprawiając, że każdy podróżujący Nową Mazdą CX-30 poczuje się wyjątkowo.

CENY BRUTTO1 (PLN)
CROSSOVER
SKYACTIV-X 180 KM 6MT

CENY BRUTTO
141 900 PLN

RATY2
1 258 PLN

SKYACTIV-X 180 KM 6AT
SKYACTIV-X 180 KM 6MT AWD
SKYACTIV-X 180 KM 6AT AWD

149 900 PLN
151 900 PLN
159 900 PLN

1 329 PLN
1 347 PLN
1 417 PLN

LAKIERY
METALIK
MACHINE GRAY
SOUL RED CRYSTAL

CENY BRUTTO
2 000 PLN
2 900 PLN
3 500 PLN

RATY2
18 PLN
26 PLN
31 PLN

3 000 PLN

27 PLN

3 900 PLN

35 PLN

OPCJE
SZYBERDACH*
PAKIET POWŁOK OCHRONNYCH
GTECHNIQ PLATINUM

Dla kredytu samochodowego Mazda Wygodna Rata oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla modelu Mazda CX-30, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 25.05.2019 r. są następujące: cena pojazdu 101 900 zł; wpłata własna 30 570 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu 3,49%; całkowity koszt kredytu 11 885,42 zł. obejmuje:
prowizję 3 754,21 zł, odsetki 8 131,21 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 5,39%; całkowita kwota kredytu 71 330 zł; czas obowiązywania umowy 36 miesięcy; całkowita kwota
do zapłaty 83 215,42 zł; wysokość pierwszej miesięcznej spłaty 903,16 zł, wysokość miesięcznych równych rat 2-47 wynosi 903,31 zł, wysokość ostatniej raty balonowej 40 760 zł. 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.
O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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.
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.
2

* Tylko z silnikiem Skyactiv-X.

13

KOLORY NADWOZIA

SOUL RED CRYSTAL

SONIC SILVER

DEEP CRYSTAL BLUE

JET BLACK
P O W YŻ S Z E KO LO R Y D O S T Ę P N E Z A D O D AT KO WĄ O P Ł ATĄ
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KOLORY NADWOZIA

MACHINE GRAY

SNOWFLAKE WHITE

POLYMETAL GRAY

TITANIUM FLASH

ARCTIC WHITE

P O W YŻ S Z E KO LO R Y, Z A W YJ ĄT K I E M A R C T I C W H I T E ( A 4 D ) , D O S T Ę P N E Z A D O D AT KO WĄ O P Ł ATĄ
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MAZDA FINANCE
Bezpieczne i komfortowe rozwiązania finansowe, które pomogą sfinansować zakup
wymarzonego samochodu, przygotowane specjalnie dla Klientów Mazdy.

TYLKO PIĘĆ KROKÓW DO TWOJEJ MAZDY
1. Złóż wniosek.
2. Poczekaj na decyzję banku.
3. Podpisz umowę o finansowaniu.
4. Zarejestruj i ubezpiecz samochód.
5. Odbierz swoją Mazdę.

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

Przeszkolony personel Autoryzowanych Salonów Mazdy pomoże wybrać
optymalną formę finansowania oraz
sprawnie i szybko dopełnić niezbędnych formalności.
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Formalności kredytowe zrealizujesz
bezpośrednio w Salonie Sprzedaży
Mazdy.

RODZAJE FINANSOWANIA
Wybierz produkt idealny dla Ciebie.

KREDYT MAZDA
WYGODNA RATA
•

•
•

LEASING 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
pozwala dopasować miesięczne
zobowiązanie do Twoich potrzeb.
Propozycja obejmuje pełną gamę modeli.

•
•
•

KREDYT Z RÓWNYMI
RATAMI MIESIĘCZNYMI
•
•
•
•

Okres leasingu 24, 36, 48 miesięcy.
Wpłata własna od 0 zł.
Wyższe wartości końcowe pomagające
dopasować miesięczną ratę do Twoich
potrzeb.

STANDARDOWY
LEASING OPERACYJNY

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

•
•
•
•
•

Proste procedury.
Szybka decyzja leasingowa.
Okres finansowania od 24 do 60 miesięcy.
Niska suma opłat.
Szeroka gama produktów ubezpieczeniowych3 oraz dodatkowych.

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. 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.
3
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PA RAMETRY
TECHNICZNE
SILNIK

SKYACTIV-G 2 0

Moc silnika
Skrzynia biegów
Napęd
i-stop
Mild Hybrid

SKYACTIV-X 2 0

122 KM

180 KM

6MT

6AT

6MT

6AT

6MT

6AT

6MT

6AT

Przednia oś

Przednia oś

Wszystkie koła

Wszystkie koła

Przednia oś

Przednia oś

Wszystkie koła

Wszystkie koła

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Typ rozrządu

Łańcuchowy, DOHC, 16-zaworowy

Rodzaj zasilania

Wtrysk bezpośredni

Liczba i układ cylindrów

4-rzędowy

Pojemność (cm3)

1998

Średnica x skok (mm)

83,5×91,2

Stopień sprężania

13:1

16,3:1

Zalecane paliwo

benzyna bezołowiowa 95 RON

Pojemność zbiornika paliwa (l)

51

48

Zawieszenie przód/ tył

51

48

Kolumny MacPhersona/ Belka skrętna

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

122 (90) / 6000

180 (132) / 6000

213 / 4000

224 / 3000

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)

OSIĄGI
Zużycie paliwa (l/100km) według WLTP
Wartość uśredniona

6,2

6,6

6,8

7,3

5,9

6,5

6,5

7,0

Prędkość niska

8,0

8,7

9,0

9,7

7,1

8,4

8,2

9,0

Prędkość umiarkowana

5,9

6,3

6,8

7,0

5,7

6,3

6,4

6,8

Prędkość wysoka

5,3

5,5

5,9

6,1

5,2

5,5

5,5

6,0

Prędkość bardzo wysoka

6,5

6,9

6,8

7,6

6,1

6,8

6,8

7,2

160

Poziom emisji

Euro 6d

Emisja CO2 (g/km) według WLTP

141

151

153

165

133

146

146

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

10,6

11,2

11,1

11,7

8,5

8,8

8,9

9,2

Prędkość maksymalna (km/h)

186

186

182

182

204

204

204

204

WYMIARY
Długość całkowita (mm)

4395

Szerokość całkowita bez lusterek / z lusterkami (mm)

1795 / 2040

Wysokość (mm)

1540

Zwis przód/tył (mm)

915 / 825

Prześwit (mm)

175

Rozstaw osi (mm)

2655

Promień skrętu (m)

5,3

Liczba miejsc

5

Przestrzeń bagażnika

430

MASY
Masa własna min. (kg)

1320

1347

1404

1430

1368

1391

1453

1471

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1927

1957

1995

2021

1965

1965

2042

2070

i-stop - system automatycznie wyłączający silnik na postoju.
*Pojazdy są homologowane zgodnie z nową procedurą homologacji typu WLTP [Światowa Zharmonizowana Procedura Testów Pojazdów Lekkich] Rozp. (UE) 2017/1151; Rozp. (WE) 715/2007.
Podane dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 są szacunkowymi danymi producenta pojazdu. W związku z trwającą procedurą homologacyjną, na dzień publikacji niniejszego cennika nie są znane oficjalne
dane zużycia paliwa oraz emisji CO2. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Mazda. Zużycie paliwa i emisja CO2 w danym pojeździe może w danych warunkach
drogowych różnić się od danych podanych w niniejszej publikacji. Na zużycie paliwa i emisję CO2 ma wpływ także sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę oraz inne czynniki (w tym warunki drogowe, liczba
pasażerów, ciśnienie w oponach, itp.).
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Wszystkie ceny zawarte w niniejszej publikacji są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. Podane ceny
pojazdów, pakietów akcesoriów i akcesoriów to ceny brutto. Ceny akcesoriów uwzględniają koszty montażu.
1

„Mazda na 5!” Ubezpieczeniowa Gwarancja Serwisowa to ubezpieczenie kosztów napraw samochodów Mazda oferowane przez
CG Car-Garantie Versicherungs-AG, które można nabyć w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Mazda w czasie trwania 3-letniej
gwarancji producenta na samochód do przebiegu 100 000 km. Obowiązuje ono po upływie 3-letniej gwarancji producenta na
samochód lub przebiegu 100 000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). W zależności od wybranego wariantu, obowiązuje
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. Ubezpieczyciel pokrywa koszty napraw
objęte ubezpieczeniem oraz zapewnia zwiększone bezpieczeństwo poprzez użycie oryginalnych części zamiennych Mazda. Podany
cennik ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zakupu ubezpieczenia w ciągu pierwszych 3 miesięcy od odbioru
samochodu lub do osiągnięcia całkowitego przebiegu 5 000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
W celu ustalenia dostępności poszczególnych wersji pojazdu skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Mazda.
Ostatnia aktualizacja niniejszego wydawnictwa: 1 lipca 2019 r. Cennik obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do odwołania lub pojawienia się nowszej wersji.
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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. Niniejsza publikacja 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 ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu
Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży pojazdu. 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. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów
osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym
odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych
z eksploatacji: http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/serwis/stacje-demontazu/.

