M{ZD{ CX-3

prijzen en uitrusting
Per 1 april 2015

Skyactiv technologY
de efficiency van rijplezier

Bij SKYACTIV Technology draait alles om efficiëntie in combinatie met rijplezier. Hierdoor wordt autorijden nog leuker. Onze
motoren leveren een perfecte combinatie van prestaties en een laag brandstofverbruik, ideaal voor het rijden in de stad en op
de grote weg. Onze transmissies bieden soepelere, snellere schakelingen voor een beter rijcomfort en een sportieve prestatie.
Met de combinatie van innovatieve technologieën zoals Mazda i-STOP en i-ELOOP maakt Mazda het mogelijk om de Mazda CX-3
uitstekende prestaties mee te geven zonder in te leveren op rijplezier.
De volledig nieuwe Mazda CX-3 is leverbaar met de keuze uit twee krachtige tweeliter benzinemotoren. Zowel de SKYACTIV-G
120 als de SKYACTIV-G 150 is leverbaar met een zestrapsautomaat of met een handmatige zesversnellingsbak. De eerste is
voorzien van voorwielaandrijving, de tweede van Mazda’s nieuwe i-ACTIV AWD. Deze nieuw ontwikkelde vierwielaandrijving is
lichter dan bestaande systemen en detecteert de grip per wiel, zodat de kracht efficiënt en zonder doorslippen op de wielen
kan worden overgebracht.

Mazda CX-3
bedragen in euro
SKYACTIV-G 120

6MT

6AT

SKYACTIV-G 150

Kosten rijklaar maken

2WD

2WD

S

adviesprijs

BPM-bedrag

20.990

5.623

netto catalogusprijs
incl. BTW
excl. BTW
15.367

12.700

energielabel*
C

TS

23.490

5.623

17.867

14.766

C

TS+

24.990

5.623

19.367

16.006

C

GT-M

27.490

5.623

21.867

18.072

C

TS

25.490

5.511

19.979

16.512

C

TS+

26.990

5.511

21.479

17.751

C

GT-M

29.490

5.511

23.979

19.817

C

6MT

4WD

GT-M

30.690

7.079

23.611

19.513

D

6AT

4WD

GT-M

32.690

6.631

26.059

21.536

D

745

* Energielabels zijn nog onder voorbehoud van de definitieve homologatiecijfers.

616

Beschikbare motoren
Motorisering

Inhoud en brandstof

Max. vermogen

Max. koppel

Max. aanhangergewicht
(geremd):

SKYACTIV-G 120

2,0 liter benzine

88 kW (120 pk) / 6.000 tpm

204 Nm / 2.800 tpm

1.200 kg

SKYACTIV-G 150

2,0 liter benzine

110 kW (150 pk) / 6.000 tpm

204 Nm / 2.800 tpm

1.200 kg

Bovengenoemde technische gegevens zijn nog onder voorbehoud van de definitieve homologatiecijfers.

Mazda CX-3 Opties
bedragen in euro

adviesprijs

Comfort & Safety Pack (alleen op TS, zie hieronder)

excl. BTW

1.200

992

500

413

Metallic / Mica lak

645

533

Metallic lak Soul Red

795

657

Off-white lederen interieur met rode bies en zwarte LUX

SUEDE®

inzet

incl. BTW

Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer optiemogelijkheden.

Dealeropties
bedragen in euro

adviesprijs
incl. BTW

excl. BTW

Geïntegreerd navigatiesysteem

695

574

Lakprotectiebehandeling Waxoyl 100+

199

164

Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer dealeroptiemogelijkheden.

Comfort & Safety Pack op TS
• Parkeersensoren achter
• Stoelverwarming vóór
• DAB+: Digital Radio+ ontvanger (incl. FM/AM)
• Licht- en regensensor

• Lane Departure Warning (LDW): waarschuwing bij
onbedoeld verlaten van de rijbaan
• Privacy glass

Overzicht uitrusting m{zd{ CX-3
Standaarduitrusting op s
• Airbag bestuurder en bijrijder, zijairbags en gordijnairbags

• Handbediende airconditioning

• Remhulp, tractie- en stabiliteitssystemen (EBD, EBA, DSC en TCS)

• Twee make-upspiegels

• Bandenspanningswaarschuwingssysteem en bandenreparatieset

• 12V-aansluiting

• 16-inch stalen velgen

• Bodem kofferruimte in twee standen instelbaar

• Dagrijverlichting

• Interieurbekleding: zwart stof ‘S’

• Elektrisch verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur

• Hill Hold Assist

met geïntegreerde knipperlichten

• Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

• Dakspoiler en deurgrepen in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Bestuurdersstoel en stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

• Boordcompunter met verbruiksmonitor

• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

• Mazda-audio met radio, MP3-herkenning via USB en AUX

• Stuurwielbediening audio en boordcomputer

en 4 speakers

• In twee delen neerklapbare achterbank (60:40)

Extra uitrusting op Ts
Als S plus:

•	7-inch LCD-touchscreen kleurenscherm

•	Smart City Brake Support (SCBS): automatische remfunctie

•	HMI Commander, gebruiksvriendelijke bediening voor onder

bij dreigend gevaar tot 30 km/uur

meer audio, telefoon (en navigatie — indien beschikbaar)

•	16-inch lichtmetalen velgen

•	Cruise Control met stuurwielbediening

•	Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

•	MZD Connect, multimedia- en smartphone-connectiviteit

• Climate control, automatische airconditioning
•	Interieurbekleding: zwart stof

met USB-aansluiting, Bluetooth® en spraakbesturing
• Drive mode selection (enkel op automaat)

•	Stuurwiel en pookknop met leer bekleed

Extra uitrusting op TS+
Als TS plus:
•	LED-koplampen

• Lane Departure Warning (LDW): waarschuwing bij
onbedoeld verlaten van de rijbaan

•	LED-achterlichten

• Licht- en regensensor

• LED-mistlampen

• Parkeersensoren achter

• LED-dagrijverlichting

• Stoelverwarming vóór

• Privacy glass

• DAB+: Digital Radio+ ontvanger (incl. FM/AM)

Extra uitrusting op gt-m
Als TS+ plus:

• GT-M grille

• Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoek-detectiesysteem

• Chromen zijstrip

• Rear Cross Trafic Alert (RCTA): waarschuwingssysteem bij

• Interieurbekleding zwart kunstleer

achter uitrijden
• High Beam Control (HBC): automatisch dimmend groot licht bij
naderend verkeer
• Mazda Radar Cruise Control (MRCC): houdt ingestelde snelheid
aan en bewaart gewenste afstand tot de voorligger
• Adaptieve bochtenverlichting (AFLS)
• 18-inch lichtmetalen velgen

• Active Driving Display (head-up display)
• Smart Keyless Entry
• Geïntegreerd navigatiesysteem
• Achteruitrijcamera
• BOSE® premium audiosysteem met 7 speakers
• Schakelflippers (enkel op automaat)

M{zd{ Euro Service

en onderdelen, maar geen slijtagedelen), drie jaar lakgarantie

Hebt u een nieuwe Mazda aangeschaft, dan kunt u 1 jaar lang

ongeacht het aantal gereden kilometers en twaalf jaar garantie

kosteloos gebruikmaken van de Mazda Euro Service. Verzorgt

tegen doorroesten van binnenuit, mits wordt voldaan aan de

de Mazda-dealer en/of Mazda Erkend Reparateur het reguliere

regelmatige inspectiebeurten zoals voorgeschreven in het ga-

fabrieksonderhoud van uw auto, dan hebt u vanaf dat moment

rantieboekje. De garantie kunt u dankzij de Mazda Plus Garantie

wederom recht op 1 jaar Mazda Euro Service. Deze uitgebreide

verlengen met één tot twee jaar. Deze optionele garantie kent

service helpt u in geval van pech in heel Europa, dus ook in uw

geen kilometerlimiet, is gebonden aan de auto en overdraag-

woonplaats, bij ruitbreuk en bij een ongeval in Nederland. Onze

baar als u besluit uw Mazda te verkopen. Hierdoor verhoogt u

pechhulp omvat tevens hulp bij gebroken autosleutels, een lege

de verkoopwaarde van uw Mazda. Vraag uw Mazda-dealer naar

brandstoftank, verkeerd getankte brandstof en een lekke band.

de voorwaarden van de Mazda Plus Garantie.

Eén telefoonnummer voor binnen- en
buitenland: + 31 (0) 88 0065900

M{zd{ online
Ontdek alle informatie over onze modellen op www.mazda.nl.
Hier kunt u ook uw eigen Mazda samenstellen en meer lezen

M{zd{ Leasing

over de verschillende diensten die wij aanbieden voor uw

Mazda Leasing biedt u als zakelijk rijder een brede variëteit

Mazda. Bovendien is het een bron van informatie over Mazda

aan producten en diensten en weet als geen ander wat u, als

en vindt u er bijvoorbeeld meer over de baanbrekende

Mazda-rijder, in de zakelijke markt beweegt. Uiteraard komt de

SKYACTIV Technology.

gespecialiseerde kennis van de Mazda-dealer u en/of uw bedrijf
direct ten goede. U profiteert dan ook van de expertise die de
Mazda-organisatie in huis heeft.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:
www.facebook.com/mazdanl
www.twitter.com/mazdanl

M{zd{ Plus Garantie

www.youtube.com/mazdanederland

Op elke nieuwe Mazda krijgt u standaard drie jaar fabrieksga-

www.mazdarebels.com

rantie met een kilometerbeperking van 100.000 km (arbeid

Kosten rijklaar maken (incl. BTW): de kosten rijklaar maken

stelling: kosten aanvraag deel 1A € 39,-. Kosten tenaamstelling

bestaan uit: transport, ontvetten, poetsen, kentekenplaten,

deel 1B € 9,70. Het BPM-bedrag is onder voorbehoud van

gevarendriehoek, lifehammer, mattenset, lampenset, 0-beurt,

eventuele wijzigingen bij kentekentoekenning.

Mazda Euro Service, EHBO-set en veiligheidsvest. Exclusief
brandstof; brandstof tegen dagprijs.
en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

paald dat er voor elke personen- en bedrijfsauto een verwijde-

Mazda behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties,

ringsbijdrage geheven wordt op grond van de Wet Milieubeheer.

uitrusting en prijzen. Vraag uw dealer naar de meest actuele informatie. Fouten

Deze bedraagt € 45,- incl. BTW. Kentekenaanvraag en tenaam-

voorbehouden. Alle uitvoeringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

99640171

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties zijn vrijblijvend

Verwijderingsbijdrage: per 1 januari 1995 is het wettelijk be-

