M A Z D A 3
PRIJZEN EN UITRUSTING
PER 1 JANUARI 2019

SEDA N OF
H ATCHBACK?
De nieuwe Mazda3 zet de volgende stap met Mazda‘s veelgeprezen KODO-design.
Een ontwerp dat pure emotie uitstraalt. Krachtig en sportief (Hatchback) of stijlvol en
elegant (Sedan). Naar welke Mazda3 uw voorkeur ook uitgaat, elke keer als u instapt,
voelt u zich direct verbonden met de auto.

ARCTIC WHITE SOLID

TITANIUM FLASH MICA
€ 750

W E L K E K L EU R K I E S T U?
U hebt keuze uit negen kleuren. De basiskleur is Arctic White Solid. De meest
exclusieve kleuren zijn Machine Gray Metallic en Soul Red Crystal Metallic. Hierbij
zorgt een speciale laktechniek met nog kleinere en helderder aluminium deeltjes
voor een ongekend diepe, heldere kleur en een prachtige glans. Met deze intensieve
kleuren blinkt uw Mazda3 als een spiegel en is hij nog meer een eyecatcher.

JET BLACK MICA
€ 750

SNOWFLAKE WHITE PEARL

SONIC SILVER METALLIC

€ 750

€ 750

DEEP CRYSTAL BLUE MICA

POLYMETAL GRAY METALLIC

€ 750

(enkel beschikbaar op Hatchback)

€ 750

MACHINE GRAY METALLIC
€ 900

SOUL RED CRYSTAL METALLIC
€ 1.050

OVER ZICHT PR IJZEN

per 1 januari 2019 / Bedragen in euro

M A ZDA 3 H ATC HBAC K
BENZINE
SKYACTIV-G 122

DIESEL
SKYACTIV-D 116

Uitvoering

Netto catalogusprijs
Transmissie

Adviesprijs

Fiscale waarde*

BPM

Incl. BTW

SKYACTIV-G 122

DIESEL
SKYACTIV-D 116

Bijtelling**

Mazda3

Handgeschakeld (6MT)

27.160

26.250

4.824

21.426

17.707

C

183

Handgeschakeld (6MT)

28.910

28.000

4.824

23.176

19.154

C

196

Luxury

Handgeschakeld (6MT)

32.310

31.400

5.086

26.314

21.747

C

219

Mazda3

Automaat (6AT)

29.660

28.750

6.003

22.747

18.799

C

201

Comfort met Bose®

Automaat (6AT)

31.410

30.500

6.003

24.497

20.245

C

213

Luxury

Automaat (6AT)

34.810

33.900

6.265

27.635

22.839

C

237

Transmissie

Adviesprijs

Fiscale waarde*

BPM

Incl. BTW

Excl. BTW

Energielabel

Bijtelling**

Uitvoering
Mazda3

Handgeschakeld (6MT)

31.590

30.700

7.582

23.118

19.106

E

214

Comfort met Bose®

Handgeschakeld (6MT)

33.340

32.450

7.582

24.868

20.552

E

227

Mazda3

Automaat (6AT)

34.790

33.900

10.654

23.246

19.212

F

237

Comfort met Bose®

Automaat (6AT)

36.540

35.650

10.654

24.996

20.658

F

249

Energielabel

Bijtelling**

Uitvoering

Netto catalogusprijs
Transmissie

Adviesprijs

Fiscale waarde*

BPM

Incl. BTW

Excl. BTW

Mazda3

Handgeschakeld (6MT)

27.660

26.750

4.562

22.188

18.337

B

187

Comfort met Bose®

Handgeschakeld (6MT)

29.410

28.500

4.562

23.938

19.783

B

199

Luxury

Handgeschakeld (6MT)

32.810

31.900

4.824

27.076

22.377

B

223

Mazda3

Automaat (6AT)

30.160

29.250

5.872

23.378

19.321

C

204

Comfort met Bose®

Automaat (6AT)

31.910

31.000

5.872

25.128

20.767

C

217

Luxury

Automaat (6AT)

35.310

34.400

6.134

28.266

23.360

C

240

Transmissie

Adviesprijs

Fiscale waarde*

BPM

Incl. BTW

Excl. BTW

Energielabel

Bijtelling**

Uitvoering
Mazda3

Handgeschakeld (6MT)

32.090

31.200

7.362

23.838

19.701

D

218

Comfort met Bose®

Handgeschakeld (6MT)

33.840

32.950

7.362

25.588

21.147

D

230

Mazda3

Automaat (6AT)

35.290

34.400

10.434

23.966

19.806

F

240

Comfort met Bose®

Automaat (6AT)

37.040

36.150

10.434

25.716

21.253

F

253

De adviesprijs is inclusief kosten rijklaar maken à € 910,- (diesel € 890,-) bestaande uit:
Afleverklaar maken
√ Transport
√ Afleverbeurt
√ Kentekenplaten
√ Reinigen en poetsen

Energielabel

Comfort met Bose®

M A ZDA 3 SEDA N
BENZINE

Excl. BTW

Afleverpakket
√ Mattenset
√ Reservelampenset
√ Veiligheidspakket bestaande uit lifehammer,
EHBO-kit, gevarendriehoek en veiligheidshesje
√ Brandstof t.w.v. € 50,-

Wettelijke kosten
√ Kentekenkosten (€ 49,10 BTW-vrij)
√ Recyclingbijdrage (€ 37,50)
√ Beheerbijdrage li-ion-batterij
(Skyactiv-G 122) (€ 20,-)

*

De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar
maken, afleverpakket, kentekenkosten en recyclingbijdrage. De
fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een
zakelijk rijder wordt berekend.
** Netto bijtellingsbedrag op basis van 38,10% inkomstenbelasting,
exclusief opties.

OVER ZICHT UITRUSTING
M AZDA 3

In hoogte en diepte verstelbare bestuurdersstoel (handbediend, 8-voudig)

■■

Bandenreparatieset

COMFORT

■■

Bandenspanningwaarschuwingsysteem

■■

■■

In hoogte en diepte verstelbare passagiersstoel
(handbediend, 6-voudig)

■■

Centrale deurvergrendeling met afstands
bediening

■■

Automatische deurvergrendeling bij wegrijden

LED-verlichting achter

■■

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Advanced Smart City Break Support (SCBS) met
voetgangerherkenning (AEB): activeert remmen
in noodsituatie

■■

■■

Dakspoiler (Hatchback)

■■

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Elektronische parkeerrem met Auto Hold-
functie

■■

Designaccenten voor- en achterbumper in Black
Gloss (Hatchback) of Silver (Sedan)

■■

Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

■■

Raamomlijsting in chrome (Hatchback onderkant, Sedan bovenkant)
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklap
bare buitenspiegels in carrosseriekleur, met
geïntegreerde knipperlichten

EXTERIEUR
■■

16-inch lichtmetalen velgen, Silver

■■

LED-koplampen

■■

Halogeen dagrijverlichting

■■

■■
■■

■■

In achterruit geïntegreerde antenne

■■

Dubbel uitlaatsysteem

INTERIEUR

Als Mazda3 plus:

LUXU RY
Als Comfort plus:

■■

Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectiesysteem met Rear Cross Traffic Alert

■■

Licht- en regensensor

Stuurwielbediening audio & Bluetooth®

■■

Driver Attention Alert

■■

Drive Selection (op automaat)

■■

Achterbank in twee delen (60:40) neerklapbaar

■■

■■

Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

■■

Handmatig bedienbare airconditioning

■■

Middenarmsteun vóór met opbergruimte

Traffic Sign Recognition (TSR), verkeersbordherkenning met weergave op Active Driving
Display

■■

7-inch digitale meterset

■■

■■

Active Driving Display (ADD), projectie in de
voorruit: kleuren head-up display met belang
rijkste rij-informatie

Lane Keep Assist (LKA), rijbaanassistent met
feedback aan bestuurder via stuurwiel

■■

Mazda Radar Cruise Control (MRCC): houdt
ingestelde snelheid aan en bewaart gewenste
afstand tot voorganger

VEILIGHEID

MULTIMEDIA
■■

8,8-inch TFT-kleurendisplay met bediening via
centrale HMI Commander

■■

USB- & 12V-aansluiting

■■

Radio

■■

8 speakers

■■

Bluetooth®

■■

Smart Brake Support: activeert remmen in
noodsituatie bij hogere snelheden

■■

Parkeersensoren achter

■■

Apple CarPlay

High Beam Control (HBC), grootlichtassistent

■■

DAB+ digitale radio

■■

E-Call

■■

Navigatie

■■

Alarmsysteem (geen certificering)

■■

Achteruitrijcamera

Zwart stoffen interieur met dashboard-
elementen, middenarmsteun en deurpanelen
afgewerkt met kunstleder

■■

Hill Hold Assist

■■

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

■■

Zwarte hemelbekleding (Hatchback)

■■

■■

Grijze hemelbekleding (Sedan)

Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijn
airbags en knieairbag bestuurder (totaal 7)

■■

Stoelverwarming in drie standen vóór

■■

Smart Keyless Entry, automatische vergrendeling

■■

Automatisch dimmende buitenspiegel

■■

Wiper de-icer, ruitenwisserontdooier

■■

■■

Automatisch dimmende binnenspiegel

■■

Stuurwielverwarming

Climate control, automatische airconditioning
in twee zones

■■

Parkeersensoren vóór

■■

18-inch lichtmetalen velgen (Gray op Hatchback, Silver op Sedan)

■■

Privacy glass op zijruiten achter (Hatchback &
Sedan) en achterruit (Hatchback)

■■

■■

Afwerking stuurwiel, dashboardkastje en startknop, Bright Silver

■■

Adaptive LED-koplampen (20 LED-blokken)

■■

Randloos design binnenspiegel

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
(8-voudig + geheugenfunctie) en verstelbare
lendensteun

■■

Binnenbekleding dashboardkastje

■■

LED-dagrijverlichting

■■

Schakelflippers (op automaat)

■■

■■

Bose® premium-audiosysteem met 12 speakers

■■

B- en C-stijl in pianozwart

■■

Zwart lederen interieur

Geheugenfunctie stand buitenspiegels en headup display

■■

COM F O RT

■■

■■

Bose® t.w.v. € 850,- tijdelijk
standaard als introductieaanbod

OPTIE MOGELIJK HEDEN
OPTIES
bedragen in euro

ADVIESPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW

Metallic / Mica lak

750

Metallic lak Machine Gray
Metallic lak Soul Red Crystal
Leer Pakket - Tijdelijk aanbod (op Comfort met Bose®)
18-inch lichtmetalen* (op Comfort, niet i.c.m. Skyactiv-D 116)
i-Activsense Pakket (op Luxury)

620

900

744

1.050

868

1.250

1.033

1.000**

610**

1.000

826

* Wielkeuze heeft gevolgen voor de hoogte van de CO2-uitstoot, het brandstofverbruik en bpm bedrag. De extra BPM-toeslag bedraagt € 262,- (voor Hatchback en
Sedan, handgeschakeld en automaat). Aanpassing van velg heeft geen invloed op het energielabel. Informeer bij uw dealer voor meer details.
** Adviesprijs inclusief BTW is inclusief BPM-bedrag, adviesprijs exclusief BTW is exclusief BPM-bedrag.

B OS E ® PA K K ET

L EER PAKKET

I -ACT I VS E N S E PAK K ET

INTRODUCTIEAANBOD:
STANDAARD VANAF COMFORT T.W.V. € 850,-

TIJDELIJK AANBOD OP COMFORT MET BOSE®
NU € 1.250,- I.P.V. € 1.950,-

OP LUXURY + € 1.000,-

■■

Zwart lederen interieur
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-voudig + geheugen
functie) en verstelbare lendensteun
■■ Geheugenfunctie stand buitenspiegels en head-up display

■■

■■

■■

■■

Bose® premium-audiosysteem met 12 speakers

Front Cross Traffic Alert (FCTA), waarschuwt bij kruisend verkeer
Rear Cross Traffic Brake (RCTB), activeert remmen in noodsituatie
bij kruisend verkeer tijdens achteruit rijden
■■ Smart City Brake Support Rear (SCBS-R), activeert remmen in
noodsituatie bij achteruit rijden
■■ 360 View Monitor
■■ Traffic Jam Assist (TJA)
■■

Driver Attention Alert (DAA) met behulp van actieve camera

SERV IC E : U EN U W M A Z DA
ALTI J D IN PE R F E CT E H A R M ONIE
Sturen, versnellen, denken als één. Mens en machine in perfecte harmonie. Dat is wat u ervaart wanneer u plaatsneemt achter het stuur van een Mazda. Onze service is erop gericht dat
niets deze harmonie verstoort.

Fabrieksgarantie van 3 jaar: uw Mazda blijft rijden als de eerste keer
Het gevoel dat uw Mazda u gaf tijdens de eerste rit vergeet u waarschijnlijk nooit meer. Om dat gevoel vast te houden, biedt Mazda u drie jaar lang fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km. We gebruiken bij garantiereparaties alleen originele Mazda-onderdelen, zodat uw Mazda de kwaliteit behoudt die hij had toen u de eerste keer
achter het stuur zat. En uw Mazda blijft stralen zoals in die eerste kilometers met onze lakgarantie van 3 jaar zonder
kilometerbeperking en de garantie tegen roesten van binnenuit van maar liefst 12 jaar.

Mazda Plus Garantie: ook ná de eerste drie jaar rijden genieten van zekerheid
Met Mazda Plus Garantie houdt u dat onbezorgde gevoel langer vast. Want het voorkomt vervelende verrassingen
nádat de fabrieksgarantie is afgelopen. U geniet namelijk tot twee jaar langer van extra zekerheid. U betaalt geen

hij de perfecte dikte heeft. Hij bereikt hierdoor alle draaiende onderdelen van uw motor én helpt slijtage hiervan

eigen risico en de garantie is overdraagbaar, waardoor de restwaarde van uw Mazda wordt vergroot.

te voorkomen. Uw motor wordt beter beschermd en de rijprestaties blijven optimaal. Iedere keer als u uw Mazda
start. Daardoor stoot uw Mazda minder uit en bespaart u brandstof. Wij vinden dat uw vertrouwen in onze technici

Fabrieksonderhoud wanneer uw Mazda het nodig heeft en het u uitkomt

beloond mag worden. Daarom krijgt u een jaar Mazda Euro Service van ons cadeau als uw Mazda-dealer het on-

Onderhoud voor uw Mazda is onderhoud voor het team dat jullie samen vormen. Daarom stemmen wij de werk-

derhoud verzorgt.

zaamheden af op de behoeften van uw auto. Onze technici kennen uw Mazda namelijk als geen ander. Omdat ze
altijd de nieuwste kennis krijgen vanuit de bron. Mazda zelf. Met de juiste Mazda-software en -apparatuur zetten

Mazda Euro Service: in binnen- en buitenland gespecialiseerde Mazda-pechhulp

zij deze kennis om in perfect handelen. Zo blijven ook de hightech systemen van uw Mazda, zoals i-ACTIVSENSE,

Uw Mazda brengt u moeiteloos naar alle uithoeken van Nederland én Europa. Onze persoonlijke service beperkt

optimaal functioneren.

zich dan ook niet tot de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service bent u altijd verzekerd van snelle hulp bij pech, 7
dagen per week, 24 uur per dag en waar in Europa dan ook. U wordt direct geholpen door mensen die uw Mazda

De specifieke Mazda-kennis vindt u ook terug in Mazda Original Oil. Bij de ontwikkeling is, in samenwerking met

kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. En als het nodig is, krijgt u

Total, zorgvuldig gekeken naar de eigenschappen van de unieke Skyactiv Technology. De olie is zo samengesteld dat

vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats!

Tevens inbegrepen in de kosten rijklaar maken zijn de recyclingbijdrage (per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor
elke personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage geheven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt
€ 37,50 incl. BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag
à € 39,- BTW-vrij en tenaamstelling à € 10,10 BTW-vrij). Het

BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
bij kentekentoekenning. Voor de uitvoeringen met mild-hybrid
(Skyactiv-G 122) geldt een beheerbijdrage voor de li-ion-batterij
à € 20,-.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties van de nieuwe Mazda3 zijn vrijblijvend en kunnen te
allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Mazda behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties, uitrusting en prijzen. Vraag uw Mazda-dealer
naar de meest actuele informatie. Fouten voorbehouden. Alle
uitvoeringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

www.youtube.com/mazdanederland

www.facebook.com/mazdanl
www.twitter.com/mazdanl

www.instagram.com/mazdanederland

99640044

De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar
maken à € 890,- diesel en € 910,- benzine, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/nulbeurt, kentekenplaten, reinigen en
poetsen, mattenset, reservelampenset, lifehammer, EHBO-kit,
gevarendriehoek, veiligheidshesje en brandstof t.w.v. € 50,-.

