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NOVÁ M A ZDA M X-5 CENNÍK

M A ZDA MX-5
Mazda MX-5

PR EHĽ AD V ÝBAV Y VER ZIA CHALLENGE
Výkon (kW/k)

Max. krútiaci
moment (Nm)

Cena

BEZPEČNOSŤ

KOMFORT

Elektronický stabilizačný systém (DSC)

Manuálna klimatizácia

Sof t Top

Protipreklzový systém (TCS)

Elektrické ovládanie okien

Challenge Skyactiv-G132

97/132

152

28 390 €

ABS + EBD + EBA

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Revolution Skyactiv-G132

97/132

152

31 890 €

Signalizácia núdzového brzdenia (ESS)

Zásuvky 12 V v stredovom paneli

97/132

152

33 790 €

Čelné a bočné airbagy vodiča a spolujazdca

2 × držiak nápojov

135/184

205

35 490 €

Deaktivácia airbagu spolujazdca

Takumi Skyactiv-G132
Revolution Top Skyactiv-G184
RF
Revolution Skyactiv-G132

97/132

152

34 890 €

Revolution Top Skyactiv-G184

135/184

205

38 490 €

Takumi Skyactiv-G184

135/184

205

38 690 €

Integrované opierky hlavy

R ÁDIO A NAVIGÁCIA

Trojbodové bezpečnostné pásy s predpínačmi
a obmedzovačmi ťahu

Rádio, 6 reproduktorov vrátane 2 reproduktorov
v hlavových opierkach, farebný TFT dotykový displej

Akustický indikátor nezapnutých
bezpečnostných pásov

Mazda Connect: 7" farebný displej, konektivita
so smartfónom (Facebook, Twitter, Aha
internetové rádio)

Imobilizér

RIADENIE A ASISTENČNÉ SYSTÉMY

PONUK A L AKOV

Technológia i-Stop

Metalický / perleťový lak

495 €

Prémiový sivý lak Machine Gray

635 €

Technológia i-Eloop

Prémiový červený lak Soul Red Crystal

770 €

Elektrický posilňovač riadenia

V ÝBAVA NA PRIANIE
Integrovaný navigačný systém GPS (iba pre verziu Challenge)

500 €

ZÁRUK A

490 €

 súčasť štandardnej výbavy
* Program predĺženej záruky (4. a 5. rok) je realizovaný v spolupráci a podľa podmienok
firmy CG Car-Garantie Vesicherungs-AG. Bližšie informácie u predajcov Mazda.

Apple CarPlay / Android Auto**

VÝHĽAD A SVETLÁ

Výškovo nastaviteľný volant

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné
(asférické na strane vodiča)

Štartovanie pomocou tlačidla Štart/Stop

Plnohodnotné LED svetlomety

Palubný počítač

Denné svietenie s LED diódami

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Predné stierače s cyklovačom

Tempomat s obmedzovačmi rýchlosti

Záruka výrobcu: 3 roky
Predĺžená záruka + 2 roky *

Rozhranie AUX a 2 × USB na pripojenie
externého zariadenia

Handsfree súprava s rozhraním Bluetooth®
Informačné rozhranie vodiča HMI (informácie,
komunikácia, zábava): farebný 7" dotykový
TFT displej a kruhový ovládač HMI na stredovej
konzole na obsluhu rádia, telefónu cez Bluetooth®
a nastavenie funkcií vozidla (tiež ovládanie
navigácie GPS, ak je vo výbave vozidla)
Multifunkčný volant HMI s ovládaním rádia,
palubného počítača, telefónu a tempomatu

EXTERIÉR
Predný a zadný nárazník lakovaný vo farbe karosérie
Tónované sklá
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Kryty spätných zrkadiel lakované v čiernej farbe
Piano Black
16" hliníkové kolesá, čierne (pneumatiky
195/50 R16)
Veterný štít Windshot

SEDADLÁ A ČALÚNENIE

Súprava na opravu pneumatík

Čierne látkové čalúnenie
Kožený poťah volantu, radiacej páky a držadla
ručnej brzdy
Strieborné prešívanie sedadiel, páky ručnej
brzdy, lemu radiacej páky, volantu a vnútorného
panelu dverí

SŤAHOVACIA STRECHA
Manuálne ovládaná, plátenná, v čiernej farbe
(Soft Top)

** Podpora systémov Apple CarPlay a Android Auto nie je v súčasnosti v SR k dispozícii

VER ZIA R EVOLUTION

Z ÁKL ADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝBAVA NAD R ÁMEC VERZIE CHALLENGE
Automatická klimatizácia
DAB autorádio
Automatické stmavovanie vnútorného spätného
zrkadla

Mazda MX-5

Skyactiv-G132

Skyactiv-G184

Systém sledovania jazdného pruhu (LDWS)

Prevodovka (šesťstupňová)

manuálna (6MT)

manuálna (6MT)

Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)

Pohon (2WD/AWD)

2WD

2WD

Systém sledovania prevádzky za vozidlom (RCTA)

Zdvihový objem (cm³)

1 496

1 998

Integrovaný navigačný systém GPS

Počet valcov

Zadné parkovacie senzory

Maximálny výkon (kW/k pri ot/min)

Svetelný a dažďový senzor

Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot/min)

Vyhrievané sedadlá
Prahové lišty s novým dizajnom
Bezkľúčové zamykanie Smart Card
Audiosystém Bose® s 9 reproduktormi
Adaptívne LED diaľkové svetlomety
Adaptívne predné svetlomety (AFSL)
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie

4
135 (184)/7 000

152/4 000

205/4 000

13,0 : 1

13,0 : 1

Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) Soft Top

8,3

6,5

Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) RF

8,6

6,8

Maximálna rýchlosť (km/h)

Soft Top

204

219

Maximálna rýchlosť (km/h)

RF

203

220

8,2

8,4

Kompresný pomer

Spotreba paliva, v meste (l/100 km)
Spotreba paliva, mimo mesta (l/100 km)
Spotreba paliva, kombinovaná (l/100 km)
Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe (g/km)

NEDC conv.

Kožené perforované sedadlá

4
97 (132)/7 000

5,2

5,9

6,3

6,9

143

156

6d Temp.

6d Temp.

VER ZIA TAKUMI

EU emisná norma

benzín 95

benzín 95

VÝBAVA NAD R ÁMEC VERZIE REVOLUTION

Hmotnosť, pohotovostná/celková (kg) Soft Top

1 090/1 215

1 137/1 260

Prémiové kožené čalúnenie Nappa (tmavo červené)

Hmotnosť, pohotovostná/celková (kg) RF

1 090/1 260

1 130/1 305

Soft Top

RF

Palivo

16" kované hliníkové kolesá Ray (G132, Soft Top)
17" tmavé kované kolesá BBS® z ľahkej zliatiny (G184, RF)

Rozmery modelu Mazda MX-5

Systém sledovania únavy vodiča (DAA)

Dĺžka (mm)

3 915

3 915

Systém na prevenciu nárazu v mestskej premávke,
predný aj zadný (SCBS)

Šírka (mm)

1 735

1 735

Výška (mm)

1 225

1 225

Rázvor (mm)

2 310

2 310

Objem batožinového priestoru, VDA (l)

130

127

Objem palivovej nádrže (l)

45

45

Rozmer kolies: 16"

195/50 R16

195/50 R16

Rozmer kolies: 17"

205/45 R17

205/45 R17

Systém na rozoznávanie dopravných značiek (TSR)
Zadná parkovacia kamera

VER ZIA R EVOLUTION TOP
VÝBAVA NAD R ÁMEC VERZIE REVOLUTION
Tlmiče Bilstein
Športové sedadlá Recaro (kombinácia Alcantara/koža)
Systém sledovania únavy vodiča (DAA)
Systém na prevenciu nárazu v mestskej premávke,
predný aj zadný (SCBS)

Uvedené hodnoty sú získané predpísaným spôsobom merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia
len na účely porovnania jednotlivých typov vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO2 konkrétneho vozidla závisia nie len od hospodárneho
využitia paliva, ale sú ovplyvnené taktiež spôsobom jazdy a ďalšími netechnickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). Dodatočná
výbava a príslušenstvo (nadstavby, pneumatiky atď.) môžu mať za následok zmenu jazdných parametrov, napr. hmotnosti, valivého odporu či
aerodynamických vlastností, a môžu tak okrem počasia a podmienok v doprave takisto ovplyvniť spotrebu paliva a výkon. Hodnoty spotreby
paliva a emisií CO2 platia v určitom intervale a môžu sa líšiť v závislosti od zvoleného rozmeru pneumatík a použitia prvkov výbavy podľa

Systém na rozoznávanie dopravných značiek (TSR)

želania. Podľa pokynov smernice ES 1999/94, v platnom znení, je návod na meranie spotreby paliva, emisií CO2 a energetickej spotreby, ktorý

Zadná parkovacia kamera

obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných vozidiel, zadarmo k dispozícii na všetkých predajných miestach v rámci celej Európskej únie.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY M A ZDA
Z ÁRUK A NA VA ŠE VOZIDLO

APLIK ÁCIA MY M A ZDA

Na všetky nové vozidlá Mazda poskytujeme štandardnú zá-

Získajte dokonalý prehľad o svojom vozidle vďaka voľne stiah-

ruku 3 roky alebo do najazdenia 100 000 km (podľa toho, čo

nuteľnej mobilnej aplikácii. Po aktivácii účtu máte k dispozícii

nastane skôr) a záruku 12 rokov na neprehrdzavenie karosé-

informácie o svojom vozidle, vykonanom aj plánovanom ser-

rie. Na prianie je k dispozícii program rozšírenia štandard-

vise, asistenčných službách, predajnej a servisnej sieti a ďal-

nej záruky o 2 roky poskytovaný v spolupráci s firmou CG

ších novinkách zo sveta Mazda.

Car-Garantie Versicherungs-AG. Záruku je možné rozšíriť
kedykoľvek pred uplynutím základnej záruky výrobcu, naj-

K VALITNÝ A DOSTUPNÝ SERVIS

viac však do najazdenia 60 000 km. Predĺžená záruka vám

Mazda ponúka vynikajúce servisné pokrytie Slovenskej re-

zaistí bezproblémovú prevádzku vozidla Mazda po celej

publiky za prijateľné ceny a v minimálnych čakacích lehotách.

Európe počas až 5 rokov od jeho zakúpenia.

FINANČNÉ SLUŽBY M A ZDA
A SISTENČNÁ SLUŽBA
M A ZDA EUROPE SERVICE

Mazda poskytuje flexibilné možnosti financovania vášho

S novým vozidlom získavate bezplatne asistenčnú službu

hŕňa finančný lízing, operatívny lízing, účelový úver a pois-

Mazda Europe Service. Asistenčná služba je vám k dispozí-

tenie. K dispozícii sú produkty pre fyzické osoby, podnika-

cii 24 hodín denne v celej SR a ďalších viac ako 40 krajinách

teľov aj právnické osoby. Informácie o finančných službách

Európy. Služba sa bezplatne predlžuje vždy o ďalší rok s pod-

Mazda Finance vám poskytne priamo váš autorizovaný pre-

mienkou vykonania prehliadky vášho vozidla a zápisom do

dajca Mazda.

nového vozidla. Značkové financovanie Mazda Finance za-

elektronickej servisnej knižky v autorizovanom servise Mazda
v SR, a to počas až 10 rokov. Platí pre vozidlá predané v SR.

FIR EMNÝ PROGR A M M A ZDA

ELEK TRONICK Á SERVISNÁ K NIŽK A

zákazníkov sa informujte u vášho autorizovaného predajcu.

O individuálnych predajných podmienkach pre firemných
Záznam o servise vykonanom na vašom vozidle sa vkladá do
elektronickej servisnej knižky, ktorá je centrálne zálohovaná a prístupná všetkým autorizovaným servisom v Európe.

STAŇTE SA FANÚŠIKOM PROFILU

FACEBOOK / MAZDA SLOVENSKO

Prehľad kompletnej servisnej histórie vášho vozidla zvyšuje
jeho hodnotu pri ďalšom predaji.

INFO: 800 120 157, W W W.MA ZDA .SK

Odporúčané koncové ceny v € s DPH sú platné od 1. 10. 2019. Ceny sú uvedené vrátane dopravy k predajcovi. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny cien
a štandardnej výbavy bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobnosti o ponuke modelov, ich špecifikácii, dostupnosti a dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Mazda.

