We ve r ke n n e n d e d r u k ke sta d e n b o c ht i g e l a n d we g e n .
St ra k d o o r d e b o c ht, m et e e n g l i m l a c h o p j e g ez i c ht.
Ra m e n o p e n , d e ra d i o h a rd , b este m m i n g o n b e ke n d .
Altijd vooruit, met ons hoofd in de wind.
Ik ben de belichaming van Jinba Ittai.
J i j , h e t k l o p p e n d h a r t a c h t e r h e t s t u u r.
Wij zijn voorbestemd om samen te zijn,
a l s p a a r d e n r u i t e r,
auto en bestuurder als één.
S a m e n z i j n w e s t e r k e r.
We h e b b e n e e n ba n d d i e n i et i n wo o rd e n i s u i t te d r u k ke n .

We r i j d e n n o o i t a l l e e n .
We r i j d e n sa m e n .

DRIVE TOGETHER

Mazda CX-5 in Soul Red Crystal, GT-M uitvoering

ONTDEK DE BESTUURDER
IN UZELF
In een Mazda rijd je nooit alleen. Mens en machine als één.
Een gevoel van eenheid dat we Jinba Ittai noemen. Om dit
gevoel van eenheid te bereiken, moet alles perfect in balans zijn.
Van de positie van de bedieningselementen tot de afstelling van
het onderstel. Elk detail moet het gevoel van eenheid vergroten
en bijdragen aan het ultieme rijplezier. De nieuwe Mazda CX-5 is
ontworpen rondom de inzittenden en kenmerkt zich door superieur
vakmanschap die garant staan voor een betere respons, meer
rijplezier en een duurzame band tussen auto en bestuurder.

Mazda CX-5 in Soul Red Crystal, GT-M uitvoering

D E S I G N

P A K

H E T

S T U U R

Dankzij Mazda's bekroonde KODO - Soul of Motion design is de CX-5 één en al
verfijning, schoonheid en kracht. Geïnspireerd door beweging hebben onze
designers deze eigenschappen gecombineerd om het stoere, luxe uiterlijk van
deze auto te benadrukken. Achter het volwassen design van het exterieur gaat
een interieur schuil met een verfijnde vormgeving met hoogwaardige materialen
die zijn ontworpen voor het rijplezier van alle inzittenden. Alles voelt aangenaam
aan en is een lust voor het oog.
De kunst van TAKUMI-NURI, Mazda's hoogwaardige lak technologie waarvan de
naam “vakmannen” betekent, heeft geleid tot een uitzonderlijke textuur die met
de hand lijkt te zijn aangebracht. Deze lak techniek geeft bijzondere levendigheid
en diepte aan de kenmerkende Mazda-kleuren Soul Red Crystal en Machine Gray.
Het design van zowel het exterieur als het interieur van de CX-5 brengt auto en
bestuurder nog dichterbij elkaar.

Mazda CX-5 in Soul Red Crystal, GT-M uitvoering

R I J D E N

Z O A L S

R I J D E N

B E D O E L D

leD-koplaMpen

I S

De nieuwe Mazda CX-5 biedt bestuurder en inzittenden een sportieve
doch comfortabele rijbeleving. het stoere, energieke exterieur straalt
kracht uit en biedt onderdak aan een interieur waarin de inzittenden
centraal staan. alle belangrijke bedieningselementen en meters in de
cockpit zijn in een optimale positie rondom de bestuurder geplaatst
en dragen bij aan de synergie tussen interieur en exterieur.
hierdoor is de CX-5 een waar genot om in te rijden. De Mazda CX-5 is

19-inCh liChTMeTalen velGen

zowel van binnen als van buiten gebouwd met als focus een
langdurige band met de bestuurder en de inzittenden.

leD-aChTeRliChTen
Mazda CX-5 in Soul Red Crystal, GT-M uitvoering

METERSET

PURE WHITE LEDEREN INTERIEUR, OPTIONEEL OP GT-M UITVOERING

bOSE® PREMIUM aUDIOSySTEEM

VERbETERDE aERODyNaMIca

T E C H N O L O G Y

B L I J F

I N

C O N T A C T
De band tussen u en uw Mazda CX-5 verbindt u met
de weg en de rest van de wereld. Slimme technologie
zorgt ervoor dat elke reis in uw Mazda CX-5 zo

ACTIVE DRIVING DISPLAY*

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP*

De Active Driving Display (ADD) vergroot de veiligheid door belangrijke rijgegevens zoals de navigatie,
de snelheid en verkeersborden op de voorruit, direct in het gezichtsveld van de bestuurder te projecteren

Automatisch openen/sluiten van de achterklep. Met een knop in de auto of op uw autosleutel kunt u
de achterklep op afstand openen of sluiten. De achterklep is uitgerust met een knop om de achterklep
met één vingerbeweging te openen.

*GT-M-uitrusting en het optionele i-ACTIVSENSE Pack, projectie in voorruit op SKYACTIV-G 194 en
SKYACTIV-D 175

* GT-M uitrusting

interactief is als u zelf wilt. Geniet van hoogwaardige
en zuivere DAB+ radio. Sluit uw mobiele telefoon
aan om handsfree te bellen of gebruik uw mobiele
apparaat om te luisteren naar uw eigen muziek via
Bluetooth®. U navigeert veilig met de HMI Commander
en het hooggeplaatste 7-inch kleurendisplay. Daarbij
zorgt het Active Driving Display ervoor dat u zich op
de weg kunt blijven concentreren.

PREMIUM BOSE® AUDIOSYSTEEM MET 10 SPEAKERS*

MZD CONNECT MET 7-INCH LCD TOUCHSCREEN KLEURENSCHERM*

Dit audiosysteem is speciaal voor de Mazda CX-5 ontwikkeld.Het geluid is kraakhelder en harmonieus,
waar u ook in de auto zit. Inclusief een tweeter in de twee A-stijlen en een subwoofer onder de bagageruimte.

Met het grote 7-inch touchscreen kleurenscherm en de intuïtieve HMI Commander heeft u met uw
vingertoppen veilig en eenvoudig toegang tot al uw eigen muziek, (DAB+) Radio en uw contacten uit
uw verbonden mobiele telefoon.

* GT-M uitrusting en het optionele Bose® Leather Pack

*Vanaf TS uitrusting, DAB+ vanaf TS+ uitrusting

S K Y A C T I V

T E C H N O L O G Y

Mazda's SKYACTIV Technology zorgt voor de meest natuurlijke, intuïtieve interactie tussen auto en bestuurder. De belangrijkste
technologieën van het SKYACTIV-pakket staan garant voor verbeterde prestaties. Hieronder vallen zowel onze vertrouwde
SKYACTIV-motoren, waaronder de nieuwe en verbeterde SKYACTIV-G 194 met cilinderuitschakeling, maar ook G-Vectoring Control,
het eerste systeem ter wereld dat het motorkoppel regelt op basis van de stuurinput en hierdoor zorgt voor een betere wegligging
en comfortabeler weggedrag. Maar ook de i-ACTIV AWD, dat met 27 afzonderlijke sensoren voor een optimale koppelverdeling en
voertuigcontrole zorgt. Dit alles zorgt voor sportievere prestaties, een verbeterde besturing en fantastisch rijcomfort.

SKYACTIV BODY

Het lichtgewicht chassis en de carrosserie zijn verbeterd en zorgen voor nog meer comfort en veiligheid.

EEN NIEUWE BENCHMARK VOOR PRESTATIES

MEER KRACHT NAAR DE WIELEN

Bij rustige en constante rij-situaties, zoals op de snelweg, schakelt de
SKYACTIV-G 194 automatisch twee van de vier cilinders uit om brandstof
te besparen, zonder dat u als bestuurder het verschil merkt.

Dankzij het grotere lock-upbereik van meer dan 80% voelt de SKYACTIV-DRIVE
automaat even responsief als een handgeschakelde versnellingsbak.

i-ACTIV AWD

EEN STEVIGE BASIS

Vierwielaandrijving van Mazda is een systeem met 27 verschillende sensoren
in een centrale regelmodule om de koppeloverdracht en het vermogen naar
de wielen te bepalen.

Het verfijnde, lineaire rijgedrag van onze SKYACTIV carrosserie en chassis
zorgt voor stabiliteit bij hoge en lage snelheden terwijl de rijdynamiek
vertrouwen inboezemt en eersteklas veiligheid biedt. Het sterkere, lichtere
en stijvere frame zorgt voor rijcomfort en veiligheid.

V E I L I G H E I D

B O V E N

A L L E S

De nieuwe Mazda CX-5 is uitgerust met een pakket slimme veiligheidsfuncties die ervoor
zorgen dat u in contact blijft met de auto en onbezorgd kunt genieten van het rijden.
Wij noemen deze pro-actieve systemen i-ACTIVSENSE, een slimme verzameling
veiligheidsfuncties die door middel van sensoren en camera’s de omgeving in de gaten
houdt en voor een veilige, comfortabele rijbeleving zorgt. Het resultaat is een rijbeleving
waarbij de bestuurder in controle blijft, terwijl de rit veiliger is geworden.

MAZDA RADAR CRUISE CONTROL STOP & GO-FUNCTIE*
Mazda Radar Cruise Control (MRCC) maakt gebruik van een radarsensor in de millimeterband die de snelheid en
afstand tot voorliggers bepaalt en automatisch de rijsnelheid regelt om een veilige afstand te bewaren. Lange ritten

G E A V A N C E E R D E

V E I L I G H E I D

op de snelweg worden hierdoor minder vermoeiend. Met de stop & go functie is het Mazda Radar Cruise Control al
vanaf stilstand te activeren.
* GT-M uitrusting SKYACTIV-G 194 en SKYACTIV-D 175

Mazda streeft naar rijplezier en een veilig gevoel in alle rijomstandigheden. Dankzij de geavanceerde i-ACTIVSENSE-veiligheidstechnologieën
van Mazda kunt u onder alle omstandigheden zorgeloos genieten van het rijden. i-ACTIVSENSE omvat Mazda Radar Cruise Control die zowel
bij hoge als bij lage rijsnelheden werkt, Advanced Smart City Brake Support en adaptieve LED-koplampen voor diverse rijomstandigheden met
wisselend zicht. De afzonderlijke functies van i-ACTIVSENSE waken samen met de stijve, sterke carrosserie over uw veiligheid, zonder dat dit
ten koste gaat van uw comfort en het pure rijplezier.

LANE KEEP ASSIST*
Lane-Keep Assist is ontwikkeld voor extra veiligheid. Het systeem ondersteunt de bestuurder bij het sturen dankzij
een camera in de voorruit die de rijstrookmarkering in de gaten houdt. Lane-Keep Assist werkt bij snelheden boven
de 60 km/uur en bevat twee opties: Lane-Trace, voor assistentie bij het sturen, en Lane Departure Avoidance,
dat alleen in actie komt als de auto de rijstrook verlaat.
* GT-M uitrusting en het optionele i-ACTIVSENSE PACK

SMART CITY BRAKE SUPPORT
ADAPTIEVE HIGH BEAM CONTROL (HBC)

Smart City Brake Support van Mazda is ontworpen om het gevaar van aanrijdingen met auto’s voor u bij lage

De LED-koplampunit bestaat uit twaalf blokken die individueel in- en uitgeschakeld kunnen worden als de situatie
erom vraagt. Een camera houdt het overige verkeer in de gaten en dimt eventueel LED-blokken om verblinding van
overige weggebruikers te voorkomen zonder uw zicht te verliezen op de rest van de omgeving.

snelheden te reduceren. Het systeem controleert de afstand en snelheid ten opzichte van de voorligger en zal bij
snelheden tot ongeveer 30 km/uur automatisch remmen als een aanrijding dreigt. Vanaf GT-M uitrusting of met het

* GT-M uitrusting

de rijsnelheid verlaagt om de schade van aanrijdingen tijdens het achteruit rijden te beperken. SCBS Reverse werkt

optionele i-ACTIVSENSE Pack beschikt u ook over SCBS Reverse (SCBS R) dat automatisch de remmen activeert en
tussen de 2 en 8 km/uur.

U I T R U S T I N G

S

U I T R U S T I N G

STANDAARD UITRUSTING O.A.
 17-inch stalen velgen

 Interieurlijsten donkergrijs

 Dagrijverlichting (gloeilamp)

 Stuurwielbediening audio, cruise control

 LED-koplampen met koplampsproeier en
automatische hoogteverstelling
 Elektrisch verstelbare en verwarmde
buitenspiegels
 Dakspoiler

en boordcomputer
 Radio AM/FM met AUX- en USB-aansluiting
en vier speakers
 Centrale deurvergrendeling met
afstandbediening

 Haaienvinantenne

 Start-/stopknop en wegrijbeveiliging

 Stoelbekleding zwart stof

 Cruise control

 Twee bekerhouders voor

 Boordcomputer met buitenthermometer,

 Voorstoelen en stuurwiel in hoogte en diepte
verstelbaar
 Leuning achterbank in twee standen verstelbaar

schakelindicator en verbruiksmonitor
 Elektronische parkeerrem met Autohold functie

 Bandenspanningswaarschuwingssysteem
en bandenreparatieset
 Airbags bestuurder en bijrijder,
zij- en gordijnairbags
 Spankrachtbegrenzer gordels voor en achter

 G-Vectoring Control
 Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
 Auto Door Locking (ADL): automatisch sluitende
portieren bij wegrijden
 i-STOP technologie, start-/stopsysteem

(buitenste twee zitplaatsen)
 Mogelijkheid airbaguischakeling bijrijdersstoel
 Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen EBD,
EBA, DSC en TCS
 Hill Launch Assist (HLA): automatische
remfunctie tegen wegrollen op helling
 SCBS, activeert remmen in noodsituatie

 Handbediende airconditioning met
luchtvochtigheidssensor
 Coming/Leaving Home verlichting

LED-kOpLAmpEN

met Coming/Leaving Home-functie

ELEkTRONISCHE pARkEERREm

De Coming/Leaving Home-functie schijnt bij wanneer u in het donker naar uw voordeur loopt
en accentueert bovendien het stoere, stijlvolle uiterlijk van de auto. De LED-koplampen geven
meer lichtopbrengst dan reguliere halogeen koplampen, gebruiken minder energie en gaan langer
mee.

De bediening van de handrem is nu nog eenvoudiger en comfortabeler. U kunt de handrem moeiteloos
vergrendelen en ontgrendelen.

EEN INTERIEUR DAT RONDOm DE bESTUURDER IS GEbOUwD

AUTOmATISCHE pORTIERvERGRENDELING

In het ruime, gebruikersvriendelijke en stijlvolle interieur van de Mazda CX-5 bevinden alle
bedieningsknoppen en meters zich in perfecte synergie en binnen handbereik van de bestuurder,
voor nog meer gebruikersgemak en rijplezier.

Voor extra veiligheid wanneer u in de auto zit en voor meer gemoedsrust als u bent uitgestapt.
In het menu van de automatische portiervergrendeling kunt u instellen of en wanneer u de
portieren automatisch wilt vergrendelen en ontgrendelen.

T S / T S +

U I T R U S T I N G

EXTRA UITRUSTING OP TS/TS+
 17-inch lichtmetalen velgen in Dark Silver

 Drive Mode Selection (alleen benzine, automaat)

 DAB+ radio (TS+)

 Elektrisch inklapbare buitenspiegels

 Automatisch dimmende binnenspiegel

 Blind Spot Monitoring (TS+)

 Privacy glass zijruiten achter en achterruit

 Dashboardkastje met verlichting

 Rear Cross Traffic Alert (TS+)

 Middenarmsteun achter met twee bekerhouders

 Make-upspiegel met verlichting

 Adaptieve bochtverlichting (TS+)

 Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

 Climate control, automatische airconditioning

 Parkeersensoren vóór en achter (TS+)

 Verstelbare lendensteun bestuurdersstoel

 Ventilatie achterin

 Wiper de-icer, ruitenwisserontdooier (TS+)

 MZD connect met 7 inch kleurenscherm en

 Licht- en regensensor

 Buitenspiegels klappen automatisch uit/in bij

HMI Commander
 Cd-speler met MP3-functie en zes speakers
(i.p.v. vier speakers)
 Extra USB-aansluiting voorin en twee
USB-aansluitingen achterin

 Stoelbekleding zwart stof luxury

openen/sluiten (TS+)

 Grille Pianozwart

 Stoelverwarming vóór (TS+)

 Dashboardelementen en deurpanelen bovenkant

 Stuurwielverwarming (TS+)

in kunstleder met grijs stiksel

 LED-dagrijverlichting, LED-mistlampen
en LED-achtlichtunits (TS+)

 Bluetooth® op het stuurwiel voor telefoon/audio

17-INch lIchTmETAlEN VElGEN

AdAPTIEVE bOchTENVERlIchTING

Accentueren het vloeiende exterieur en versterken de krachtige uitstraling van de CX-5.

Adaptieve bochtenverlichting verbetert het zicht in het donker.

AUTOmATISchE AIRcONdITIONING

7 INch klEURENSchERm

U kunt de gebruikersvriendelijke climate control eenvoudig en helemaal naar wens instellen.

Via dit scherm bedient u de entertainmentfuncties met uw vingertoppen.

G T - M

U I T R U S T I N G

EXTRA UITRUSTING OP GT-M

EXTRA UITRUSTING SKYACTIV-G 194 en
SKYACTIV-D 175:

 19-inch lichtmetalen velgen, Gun Metallic

 Sunroof, schuif-/kanteldak

 Elektrisch bedienbare achterklep

 B-stijl in Pianozwart

 Meterset met 4,6-inch kleurenscherm

 Smart Keyless Entry

 Zwart lederen interieur, geperforeerd leer

 Bose® premium-audiosysteem met 10 speakers

met stiksel in Brown
 Armsteun portieren, klep middenconsole
en voorconsole bekleed in kunstleder met
stiksel in Brown
 Elektrisch verstelbare voorstoelen, bestuurdersstoel
incl. lendensteun en geheugenfunctie

(i.p.v. 6 speakers)
 Geïntegreerd navigatiesysteem met
verkeersbordherkenning en weergave op
kleuren ADD

tot voorganger met stop & go-functie
 Smart Brake Support, activeert remmen in
noodsituatie bij hogere snelheden
 Active Driving Display, head-up kleurendisplay
met projectie in de voorruit
 i-ELOOP, regeneratief remsysteem (enkel op
SKYACTIV-G 194)

 Achteruitrijcamera met dynamische lijnen
 Lane Keep Assist

 Interieurlijsten Metal/Wood-design

 Smart City Brake Support F/R

 Active Driving Display met kleurenscherm

 Driver Attention Alert

 Stoelverwarming achter (buitenste twee

 Adaptive High Beam Control (HBC)

zitplaatsen)

 MRCC, volledige snelheid houdt gekozen afstand

 Traffic Sign Recognition

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP

ACTIVE DRIVING DISPLAY MET VERKEERSBORD HERKENNING

De achterklep kan met een druk op de knop worden geopend en gesloten en biedt zo nog meer
comfort en gemak.

Het Active Driving Display geeft de belangrijkste rij-informatie weer zoals navigatie-aanwijzingen,
rijsnelheid en informatie over belangrijke verkeersborden.
(ADD kleurenscherm op GT-M uitvoering, ADD projectie in voorruit op SKYACTIV-G 194 en SKYACTIV-D 175)

PURE WHITE LEDEREN INTERIEUR (OPTIONEEL)

KRACHTIG DESIGN

d e a l e r O p t i e s

ZiJskirt

Onderskirt aCHter

Onderskirt vOOr

verliCHte dOrpelliJsten

Brilliant BlaCk vOOr- en ZiJskirts

Zwarte spiegelkappen

Zilverkleurige spiegelkappen

D E A L E R O P T I E S

LED InTERIEuRvERLIchTIngSSET

LED InSTAPvERLIchTIng

SPATLAPPEn vóóR

DAkRAILS

DAkDRAgERS

SkID PLATE AAn DE OnDERkAnT, AchTER

s p e c i f i c a t i e s
Beschikbare uitvoeringen
Transmissie:

Type

Sportbreak

S
TS
TS+
GT-M

 = Leverbaar;

SKYACTIV-G 165
2WD

SKYACTIV-G 165
2WD

SKYACTIV-G 160
4WD

SKYACTIV-G 194
4WD

SKYACTIV-D 150
2WD

SKYACTIV-D 150
2WD

SKYACTIV-D 175
4WD

Afmetingen en gewichten

SKYACTIV-G 165
2WD

SKYACTIV-G 165
2WD

SKYACTIV-G 160
4WD

SKYACTIV-G 194
4WD

SKYACTIV-D 150
2WD

SKYACTIV-D 150
2WD

SKYACTIV-D 175
4WD

Handgeschakelde
Zesversnellingsbak



—

Automatische
Zesversnellingsbak
—


—

Automatische
Zesversnellingsbak
—
—
—


Automatische
Zesversnellingsbak
—
—
—


Handgeschakelde
Zesversnellingsbak
—


—

Automatische
Zesversnellingsbak
—


—

Automatische
Zesversnellingsbak
—
—
—


Lengte / breedte (incl. buitenspiegels) / hoogte (mm)

4.550 / 2.115 /
1.675
192
1.595

4.550 / 2.115 /
1.680
200
1.595

4.550 / 2.115 /
1.680
200
1.595

4.550 / 2.115 /
1.675
192
1.595

4.550 / 2.115 /
1.675
192
1.595

4.550 / 2.115 /
1.680
200
1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

1.595

1.998
83,5 x 91,2
4
121 (165)/6.000
210/4.000
14,0:1
95RON

1.998
83,5 x 91,2
4
121 (165)/6.000
210/4.800
14,0:1
95RON

1.998
83,5 x 91,3
4
118 (160)/6.000
208/4.000
14,0:1
95RON

2.191
86,0 x 94,3
4
110 (150)/4.500
380/1.800-2.600
14,0:1
51 cetaan of hoger

2.191
86,0 x 94,3
4
110 (150)/4.500
380/1.800-2.600
14,0:1
51 cetaan of hoger

2.191
86,0 x 94,3
4
129 (175)/4.500
420/2.000
14,0:1
51 cetaan of hoger

2.700
1.007 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.365
2.030

2.700
999 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.400
2.115

2.700
999 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.460
2.143

2.700
1.007 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.435
2.110

2.700
1.007 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.455
2.120

2.700
999 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.510
2.143

12

12

12

2.488
89,0 x 100,0
4
143 (194)/6.000
258/4.000
13,0:1
95RON
Tandheugel
12

4.550 / 2.115 /
1.675
192
17” stalen
velg:1.585
17” alu velg:1.595
17” stalen
velg:1.585
17” alu velg:1.595
2.700
1.007 / 1.041 /
1.451
991 / 1.007 / 1.391
506
1.620
1.335
2.020

12

12

12

3.700
1.947
1.300
1.029
0,837
0,680
3.724
4.388

3.552
2.022
1.452
1.000
0,708
0,599
3.893
4.624

3.552
2.022
1.452
1.000
0,708
0,599
3.893
4.624

3.552
2.022
1.452
1.000
0,708
0,599
3.893
4.624

3.357
1.826
1.565
1.147
0,893
0,745
4.091
1e-2e 4.105
3e-6e 3.120

3.487
1.992
1.449
1.000
0,707
0,600
3.990
4.090

3.487
1.992
1.449
1.000
0,707
0,600
3.990
4.090

1.015 / 1.005
1.035 / 1.085
715
1.800
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

1.040 / 990
1.060 / 1.070
730
2.000
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

1.060 / 1.055
1.090 / 1.130
750
2.000
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

1.100 / 1.043
1.130 / 1.120
750
2.000
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

1.120 / 990
1.140 / 1.070
750
2.000
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

1.130 / 990
1.150 / 1.070
750
2.000
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

1.138 / 1.005
1.180 / 1.110
750
2.100
Dakrails: 75 kg
Dakdrager: 50 kg

10,4
201
7,9
5,6
6,4
149
Euro 6 b
56

9,9
192
7,9
5,7
6,5
152
Euro 6 b
56

10,5
188
8,0
5,8
6,6
155
Euro 6 b
58

9,2
195
8,7
6,1
7,1
162
Euro 6 b
58

9,4
204
5,9
4,6
5
132
Euro 6 b
56

10,1
200
6,7
5,0
5,6
147
Euro 6 b
56

9,5
206
6,7
5,3
5,8
152
Euro 6 b
58

Bodemspeling (mm) tussen de assen – Ledig gewicht met bestuurder
Spoorbreedte (mm)
Voor
Achter

— = Niet leverbaar.

Motortype
Cilinderinhoud (cc)
Boring x slag (mm)
Kleppen per cilinder
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.]
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.)
Compressieverhouding
Aanbevolen brandstof
Stuurinrichting
Draaicirkel (muur tot muur) (m)

Transmissie
Overbrengingsverhoudingen:

1e
2e
3e
4e
5e
6e
Achteruit

Eindoverbrenging

Wielbasis (mm)
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor (mm)
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm)
Laadruimte volgens VDA (l):
Bij 5-zitsconfiguratie (tot heuplijn)
2-zitsconfiguratie (tot plafond)
Kentekengewicht
Max. toelaatbaar voertuiggewicht Totaal
(kg):
Voor / achter
Toegestane aslast, voor / achter (kg)
Maximaal aanhangergewicht (kg): Ongeremd
Geremd (helling 12%)
Maximale daklast (kg)
 Met zonnedak
 Zonder zonnedak

Prestaties en verbruik
Acceleratie (0-100 km/uur in seconden)
Topsnelheid (met begrenzer) (km/uur)
Brandstofverbruik (l/100 km):

In de stad
Buiten de stad
Gecombineerd

CO-uitstoot (g/km)
EG-emissienorm
Inhoud brandstoftank (l)

1.680 mm

 Brandstofverbruik en CO-uitstoot volgens 1999/100/EC.

1.595 mm

2.700 mm

1.840 mm

4.550 mm

1.595 mm

s p e c i f i c a t i e s
Veiligheid en beveiliging

S

TS

TS+

GT-M

Comfort en gemak

S

TS

TS+

GT-M

Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectiesysteem
Rear Cross Traffic Alert (RCTA): waarschuwingssysteem bij achteruitrijden
Smart City Brake Support (voor)
Smart City Brake Support (voor en achter)
Dynamic Stability Control met Traction Control System
Hill Launch Assist
Bandenspanningwaarschuwingssysteem
Lane Keep Assist: rijbaan assistent met feedback aan de bestuurder
Spankrachtbegrenzer achterin (buitenste zitplaatsen)
Schakelindicator
LED-koplampen met koplampsproeiers en automatische hoogteverstelling
Adaptieve bochtenverlichting (AFLS)
Adaptive High Beam Control (HBC): automatisch dimmende LED-verlichting bij naderend verkeer
MRCC, adaptieve cruise control met stop en go functie (alleen SKYACTIV-D 175)
Auto Door Locking (ADL): automatisch sluitende portieren bij wegrijden
Driver Attention Alert (DAA): adviseert een pauze bij verminderde alertheid van de bestuurder
Airbags voor bestuurder en bijrijder
Zijairbags voor
Gordijnairbags voor en achter
Airbag passagier voor uitschakelbaar
Waarschuwingslampje vergeten veiligheidsgordel (bestuurdersstoel, passagiersstoel en achterbank) met geluidssignaal
Veiligheidsgordels:
Voor, twee driepuntsgordels (ELR) met gordelspanners
Achter, driepuntsgordels (ELR)
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin (buitenste zitplaatsen)
Baby- en kinderzitjes:
Baby Safe Plus (max. 13 kg)
ISOFIX Duo Plus (9-18 kg)
Kid Plus (15-36 kg)
Elektronische wegrijbeveiliging
Inbraakalarm

—
—

—



—



—
—
—

—








A
A
A

A

—
—

—



—



—
—
—

—








A
A
A

A













—
—










A
A
A

A












—












A
A
A

A

Afstandbediening centrale deurvergrendeling
2x
Centrale deurvergrendeling
Smart Keylesse Entry
Start-/stopknop
Stuurbekrachtiging:
Elektrisch
Elektronische parkeerrem met autohold functie
Hill Launch Assist (HLA): automatische remfunctie tegen wegrollen op een helling
Drive mode selection (alleen op benzine, automaat)
Cruise control:
Bedienbaar vanaf het stuurwiel
Elektrisch bedienbare ramen:
Vóór en achter met snel open- / dichtfunctie en timer
Airconditioning:
Handmatig
Automatisch, in twee zones
Ventilatie instelbaar voor de achterpassagiers
Luchtvochtigheidssensor
Vloermatten vóór en achter:
Rubbermat
Tapijtset, ’Standard’, zwart
Tapijtset, ’Luxury’, zwart
Achterbumperbeschermfolie
Zonnekleppen:
Aan bestuurderszijde met afdekbare make-upspiegel en parkeerkaarthouder
Aan passagierszijde met afdekbare make-upspiegel
Aan bestuurderszijde met afdekbare make-upspiegel, verlichting en
Parkeerkaarthouder
Aan passagierszijde met afdekbare make-upspiegel en verlichting
Automatisch dimmende binnenspiegel
Stoelverwarming voor met drie standen
Stuurwielverwarming
Coming/Leaving Home verlichting
Bandenreparatieset
Wiper de-icer: ondersteuning bij ruiten schoonmaken in winterse omstandigheden
Babyspiegel
Kledinghanger



—




—



—
—

A
A
A
A


—



—







—



A
A
A
A
—
—












—



A
A
A
A
—
—




—
—
—
—


—
A
A



—
—


—
A
A








A
A








A
A

 = Standaard;  = Optie tegen meerprijs; — = Niet leverbaar;
 Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack
 Onderdeel optioneel i-ACTIVSENSE Pack
Bose® Leather Pack en i-ACTIVSENSE Pack zijn niet combineerbaar

 = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs;

A = Optioneel accessoire tegen meerprijs.

 = Standaard;  = Optie tegen meerprijs; — = Niet leverbaar;
 Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack
 Onderdeel optioneel i-ACTIVSENSE Pack
Bose® Leather Pack en i-ACTIVSENSE Pack zijn niet combineerbaar

 = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs;

A = Optioneel accessoire tegen meerprijs.









—



A
A
A
A
—
—


s p e c i f i c a t i e s
S

Interieur
Stoelen met geïntegreerde hoofdsteun:

Achterbank:

Stoelbekleding

Stuurwiel:

Pookknop:
Portiergrepen interieur:
Handrem:
Handgrepen:
Audiosystemen:

Bestuurdersstoel en passagiersstoel met verstelbare rugleuning en regelbare zithoogte
en diepte verstelling
Bestuurdersstoel en passagiersstoel met elektrisch verstelbare rugleuning en regelbare
zithoogte en diepte verstelling
Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
Bestuurdersstoel met elektrisch verstelbare lendensteun
Stoelverwarming voor, drie standen
Achterbank in drie delen neerklapbaar 40:20:40
Karakuri dive down functie one touch
Leuning achterbank in twee standen verstelbaar
Middenarmsteun achter met twee bekerhouders en twee USB aansluitingen
Verwarming achterbank, buitenste twee zitplaatsen
Stof Zwart
Stof Zwart Luxury
Leder Zwart
Leder Pure White
Urethaan
Met zacht leder bekleed (met chromen insert)
In hoogte en diepte verstelbaar
PVC
Met leer bekleed
Voor en achter, zilverkleurig
PVC
Met leder bekleed
Voorin aan passagierszijde en twee achterin met jashaken
Radio AM/FM met AUX- en USB-aansluiting
Totaal vier speakers
MZD connect: audio- multimedia- en smartphone-connectiviteitsysteem met
USB-aansluiting en Bluetooth® Te bedienen via HMI commander, 7-inch touchscreen en
spraakbesturing
Totaal zes speakers i.p.v. vier
CD-/MP3 speler
DAB+: Digitale Radio+ ontvanger
Bose® Centerpoint® surround sound-systeem digitale versterker en Centerpoint®
surround sound-technologie
Totaal 10 speakers i.p.v. zes

iPhone Lightning®-aansluitkabel
Audiobediening vanaf het stuurwiel
AUX-aansluiting en 12V stroomuitgang (in middenconsole)
Bluetooth® handsfree telefoon- en spraakbedieningssysteem
Meters:
Meterdisplay met 4,6 inch kleurenscherm
Dimbare verlichting meterset

Informatiedisplay met boordcomputer, kilometerteller, brandstof- en
watertemperatuurmeter, toerenteller
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TS+


GT-M
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Interieur

S

TS

TS+

GT-M

Asbak
Bekerhouder-organiser
Waarschuwingssignaal vergeten verlichting (geluidssignaal)
Opbergmogelijkheden:

A
A


−






A



−
A
A
A
A
A
A
−

−

A
A

−







A




A
A
A
A
A
A
−
−


A
A

−







A




A
A
A
A
A
A
−
−


A
A

−







A




A
A
A
A
A
A

−


Dashboardkastje (zonder verlichting)
Dashboardkastje (met verlichting)
Opbergvak in rugleuning (bestuurders- en passagiersstoel)
Portiervakken voor en achter
Middenconsole, vóór
Opbergruimte tussen beide voorstoelen

Plafondverlichting en ingebouwde spot
Afzonderlijke leeslampjes voor zitplaatsen achterbank
Instapverlichting voetenruimte voorin (zowel aan bestuurders- als aan passagierszijde)
Bagageruimte:
Verlichting
12V aansluiting
Karakuri-tonneaucover
Karakuri dive down one touch bediening
Extra kofferbakverlichting
Kofferbakmat velours
Kofferbakmat met achterbumperbeschermer
Kofferbaknet
Opbergsysteem voor kofferbak
Hondenrek
Dashboardkastje binnenkant met stof bekleed
Binnenspiegel:
Dag- en nachtstand
Dag- en nachtstand, automatisch dimmend

 = Standaard;  = Optie tegen meerprijs; — = Niet leverbaar;  = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs; A = Optioneel accessoire tegen meerprijs.
 Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack
 Onderdeel optioneel i-ACTIVSENSE Pack
Bose® Leather Pack en i-ACTIVSENSE Pack zijn niet combineerbaar
Bose® en het Bose-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen. Voor gebruik is toestemming verleend. Het Bluetooth® -woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik ervan
door Mazda Motor Company is toestemming verleend. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

s p e c i f i c a t i e s
Exterieur
Banden en velgen:

Bandenreparatieset
Metallic / Mica lak
Bumpers, voor en achter:
Skidplates onderzijde:
Dakspoiler achter:
Grille:
Spatlappen:
Privacy glass zijruiten achter en achterruit
Ruitenwissers:

Koplampen:

Stalen 17-inch velgen 102V, 7-spaaks, met 225/65 R17-banden
Lichtmetalen 17-inch velgen 102V, 7-spaaks, met 225/65 R17-banden (model 146)
Lichtmetalen 19-inch velgen 99V met bewerkt oppervlak, 7-spaaks, met 225/55 R19-banden (model 147)
Zilverkleurige lichtmetalen 17-inch velgen, 5x2-spaaks, met 225/65 R17-banden (model 57)
Zilverkleurige donkere lichtmetalen 17-inch velgen, 5x2-spaaks, met 225/65 R17-banden (model 57A)

Carrosseriekleur
Voor en achter
Carrosseriekleur
Zwart
Piano zwart
Voor
Achter
Voor, regelbare snelheid met interval en elektrische sproeier
Voor, automatisch, met regensensor (gekoppeld aan automatische koplampen)
Achter, regelbare snelheid met interval
Dagrijverlichting (gloeilamp)
LED-dagrijverlichting
Automatische hoogteregeling van koplampen

Lichtsensor (gekoppeld aan regensensor)
LED-combinatieverlichting achter
Mistlampen voor (LED)
Mistlampen achter
Derde remlicht, hoog gemonteerd
Sierdeel op B en C stijl
Parkeersensoren:
Achteruitrijcamera
Haaienvinantenne

Zwart
Piano zwart
Voor en achter

S

TS

TS+

GT-M

Exterieur

S

TS

TS+

GT-M
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Buitenspiegels:
Carrosseriekleur, richtingaanwijzers (voor) en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Buitenspiegels klappen automatisch in/uit bij vergrendelen/openen
Achterklep automatisch open/sluiten
Achterbumperbeschermer:
Roestvrij staal
Sunroof, schuif-/kanteldak
Elektrisch bedienbaar
Dakdragersysteem:
Ski- / snowboarddrager
Fietsendrager
Dakdrager
Skibox, klein
Skibox, groot



—
—
—
A
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A
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Trekhaak:

Afneembaar
Fietsendrager
Mistlampenset achter voor fietsendrager (alleen leverbaar in Groot-Brittannië)
Trekhaakkabelset (leverbaar in 7-polige en 13-polige uitvoering)

Dubbel uitlaatsysteem
 = Standaard;  = Optie tegen meerprijs; — = Niet leverbaar;
 Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack
 Onderdeel optioneel i-ACTIVSENSE Pack
Bose® Leather Pack en i-ACTIVSENSE Pack zijn niet combineerbaar

 = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs;

A = Optioneel accessoire tegen meerprijs.

B E K L E D I N G

STOF ZWART (S)

LEDER ZWART
(BOSE® LEATHER
PACK/GT-M)

V E L G E N

STOF ZWART LUXURY
(TS/TS+)

LEDER PURE WHITE
(OPTIONEEL GT-M)

17-INCH STALEN VELGEN (S)

19-INCH LICHTMETALEN
VELGEN GUN METALLIC
(GT-M)

K L E U R E N

17-INCH LICHTMETALEN
VELGEN DARK SILVER
(TS/TS+)

Arctic White Solid

Snowflake White Pearl

Sonic Silver Metallic

Titanium Flash Mica

Eternal Blue Mica

Deep Crystal Blue Mica

Machine Gray Metallic

Jet Black Mica

17-INCH LICHTMETALEN
VELGEN TWO-TONE
(DEALEROPTIE)

Kenmerk

S
TS
TS+
GT-M
 = Standaard;

Soul Red Crystal Metallic

17-INCH LICHTMETALEN
VELGEN SILVER
(DEALEROPTIE)

Exterieurkleur
Arctic White
Snowﬂake
Solid (A4D)
White Pearl
(25D)

Sonic Silver
Metallic
(45P)

Titanium
Flash Mica
(42S)

Eternal Blue
Mica (45B)

Deep Crystal
Blue Mica
(42M)

Machine Gray Jet Black
Metallic (46G) Mica (41W)

Soul Red
Crystal (46V)




































 = Optioneel
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SERVICE EN GARANTIE

FINANCIEREN

MAZDA ONLINE

SKYACTIV TECHNOLOGY: COMPROMISLOZE PRESTATIES

Net als bij onze modellen is ook onze dienstverlening erop gericht om u als

Om ervoor te zorgen dat u zorgeloos kunt genieten van de Mazda van uw dromen,

Begin uw online ervaring met de Car Configurator op de www.mazda.nl. Stel zelf uw

Indrukwekkende prestaties, zonder in te leveren op rijplezier. Door het gebruik van

eigenaar een eersteklas ervaring te bieden. Zo kunt u standaard rekenen op drie

bieden wij een aantal interessante oplossingen die het bezit van een Mazda

auto samen en kies uitvoeringen, kleuren, interieur en motoren. Zo vindt u de Mazda

een lichter chassis en het optimaliseren van motoren en transmissies zijn onze

jaar fabrieksgarantie met een kilometerbeperking van 100.000 km (arbeid en

eenvoudiger, gemakkelijker bereikbaar en nog aantrekkelijker maken. Hiervoor

die perfect bij u past. Heeft u al een Mazda? Via My Mazda blijft u op de hoogte.

modellen krachtig én zuinig. Wij noemen dat SKYACTIV Technology.

onderdelen, maar geen slijtagedelen), drie jaar lakgarantie ongeacht het aantal

kunt u in de meeste gevallen terecht bij uw vertrouwde contactpersoon bij de dealer.

Bekijk de onderhoudshistorie en raadpleeg handige handleidingen en video’s.

gereden kilometers en twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit, mits

Of het nu gaat om verzekeren, leasen of financiering, gezamenlijk proberen wij de

Via Facebook, Twitter, Instagram en YouTube blijft u op de hoogte van het laatste

wordt voldaan aan de regelmatige inspectiesbeurten zoals voorgeschreven in het

oplossing te vinden die bij uw wensen en mogelijkheden aansluit.

Mazdanieuws, aanbiedingen en video’s.

garantieboekje.

Kijk voor meer informatie op www.mazda.nl/financieren-verzekeren

Met Mazda Plus Garantie kunt u aansluitend aan de fabrieksgarantie tot twee jaar

MAZDA PRIVATE LEASE

genieten van extra zekerheid. Deze optionele garantie kent een uitgebreide dekking,

Kiest u voor Mazda Private Lease, dan rijdt u voor een vast bedrag per maand met

is gebonden aan de auto en overdraagbaar als u besluit uw Mazda te verkopen.

all-in rijplezier. Zorgeloos, want u hoeft niet meer na te denken over zaken als

Hierdoor verhoogt u de verkoopwaarde van uw Mazda. Vraag uw Mazda-dealer en/of

afschrijving, wegenbelasting en verzekeringen. Mocht u hulp nodig hebben,

Mazda Erkend Reparateur naar de voorwaarden van de Mazda Plus Garantie.

dan heeft u een vast aanspreekpunt bij uw Mazda dealer. Daarnaast heef u de keuze

Wilt u meer weten over Mazda? Ga dan naar www.mazda.nl

uit alle modellen en uitvoeringen. Zo rijdt u altijd in een gloednieuwe Mazda die
Kiest u voor fabrieksonderhoud dan kunt u rekenen op de deskundigheid van

perfect bij u past. Kijk voor meer informatie op www.mazda.nl/private-lease

onze monteurs en onderhoud met de juiste onderdelen en speciaal voor
Mazda ontwikkelde olie. Onze service gaat daarnaast tot over de landsgrenzen.
Met Mazda Euro Service bent u verzekerd van snelle hulp bij pech in heel Europa,
dus ook in uw woonplaats, bij ruitbreuk en bij een ongeval in Nederland. Wanneer
u het fabrieksonderhoud door ons laat uitvoeren, is deze service kostenloos.
Kijk voor meer informatie op www.mazda.nl/service

facebook.com/mazdanl

twitter.com/mazdanl

youtube.com/mazdanederland

instagram.com/mazdanederland

Facebook, Twitter, iPod®, StitcherTM, ahaTM, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en in andere landen. Voor gebruik is
toestemming verleend.
Mazda Customer Relation Center: 0 800 - 23 23 966 Internet: www.mazda.nl - Augustus 2017 - NL-NL / C1 / R-2017
Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties en uitrusting als gevolg van voortdurende productontwikkeling. Wijzigingen in
constructie, uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten zijn voorbehouden. De in deze brochure afgebeelde kleuren en voorbeelden van interieurbekleding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé.
Raadpleeg altijd uw Mazda-dealer over de door hem aangeboden uitvoering, over de laatste gegevens en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Mazda Motor Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van
onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Het Bluetooth® woordmerk en logo‘s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda Motor Company is met toestemming van dit bedrijf. Andere handelsmerken
en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

