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SIGNATURE

PERSOONLIJK

COMPLEET

Vraag Mazda-designers om een Mazda6 - die al zeer luxe is 
uitgevoerd - samen te stellen, en dan krijg je de Signature. 
Een schitterde auto met onder meer luxe bekleding van 
donkerbruin nappaleder en prachtige interieuraccenten van 
Japans senhout. Het vakmanschap van de Mazda-designers 
ziet u ook terug in de accenten van fraai suède. De Mazda6 
Signature is met recht een unieke verschijning.

De Mazda6 is standaard al zeer rijk uitgerust. Om de Mazda6 
nóg meer te laten aansluiten op uw persoonlijke voorkeuren, 
zijn er vier aantrekkelijke keuzes: Business Comfort Choice, 
Aesthetic Choice, Black Leather Choice en White Leather 
Choice. Hoe ziet uw ideale Mazda6 eruit? Met een zwart 
lederen interieur of toch met de 19-inch lichtmetalen velgen? 
U bepaalt en rijdt de Mazda6 die het best bij uw smaak past.

De Mazda6 biedt standaard al het essentiële van Mazda. 
Dus een gezonde dosis rijplezier en rijbeleving dankzij onder 
meer de standaard head-up display, de standaard vele luxe 
opties en een onberispelijke luxe afwerking. En — last but not 
least — veel (actieve) veiligheid die de kans op een aanrijding 
aanzienlijk vermindert, zoals Advanced Smart City Break 
Support met voetgangersdetectie.



per 1 mei 2018

MAZDA6 SEDAN UITVOERING ADVIESPRIJS FISCALE BPM- NETTO CATALOGUSPRIJS ENERGIE-
bedragen in euro WAARDE* BEDRAG INCL. BTW EXCL. BTW LABEL
SKYACTIV-G 145 6MT Essence 36.990 36.050 8.193 27.857 23.022 C

Essence & Business Comfort Choice 38.890 37.950 8.193 29.757 24.593 C

6AT Essence 37.990 37.050 8.054 28.996 23.964 C

Essence & Business Comfort Choice 39.890 38.950 8.054 30.896 25.534 C

SKYACTIV-G 165 6MT Essence 37.990 37.050 9.387 27.663 22.862 D

Essence & Business Comfort Choice 39.890 38.950 9.387 29.563 24.432 D

i-ELOOP Essence & Aesthetic Choice 40.490 39.550 8.929 30.621 25.307 C

6AT Essence 38.990 38.050 8.054 29.996 24.790 C

Essence & Business Comfort Choice 40.890 39.950 8.054 31.896 26.360 C

i-ELOOP Essence & Aesthetic Choice 41.490 40.550 7.776 32.774 27.086 C

SKYACTIV-G 194 6AT i-ELOOP Essence & Aesthetic Choice 44.490 43.550 10.532 33.018 27.288 D

SKYACTIV-D 150 6MT i-ELOOP Essence 43.490 42.550 9.437 33.113 27.367 C

i-ELOOP Essence & Business Comfort Choice 45.390 44.450 9.437 35.013 28.937 C

i-ELOOP Essence & Aesthetic Choice 45.990 45.050 9.437 35.613 29.433 C

SKYACTIV-D 184 6MT i-ELOOP Essence & Aesthetic Choice 48.490 47.550 11.021 36.529 30.189 D

6AT i-ELOOP Essence & Aesthetic Choice 51.990 51.050 13.059 37.991 31.398 E

OVERZICHT PRIJZEN

* 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.

Afleverklaar maken 
√ Transport
√ Afleverbeurt
√ Kentekenplaten
√ Reinigen en poetsen

Afleverpakket
√ Mattenset
√ Reservelampenset
√ Veiligheidspakket bestaande uit 

lifehammer, EHBO-kit, gevaren-
driehoek en veiligheidshesje 

√ Brandstof t.w.v. € 50,-

Wettelijke kosten
√ Kentekenkosten (€ 49,10 BTW-vrij)
√ Recyclingbijdrage (€ 40,-)

De adviesprijs is inclusief kosten rijklaar maken à € 940,-, bestaande uit:

Zie voor uitrustingspecificaties en inhoud van de keuzes pagina 6 & 7.



OPTIES ADVIESPRIJS
bedragen in euro INCL. BTW EXCL. BTW

Meerprijs Mazda6 Sportbreak  1.500  1.240 

Metallic / Mica lak  845  698 

Metallic lak Machine Gray  1.045  864 

Metallic lak Soul Red Crystal  1.195  988 

Black Leather Choice (zie pagina 7 voor meer details) 2.750 2.273

White Leather Choice (zie pagina 7 voor meer details) 2.950 2.438

Bovengenoemde specificaties zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vraag uw Mazda-dealer naar de meest actuele informatie.

Beschikbare motoren: Sedan Sportbreak

MOTORISERING INHOUD EN 
BRANDSTOF

MAX. VERMOGEN MAX. KOPPEL MAX. AANHANGER-
GEWICHT (GEREMD)

CO2 (G/KM) ENERGIE-
LABEL

CO2 (G/KM) ENERGIE-
LABEL

SKYACTIV-G 145 6MT 2,0 liter benzine 107 kW (145 pk) / 6.000 tpm 213 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 142 C 144 C

SKYACTIV-G 145 6AT 2,0 liter benzine 107 kW (145 pk) / 6.000 tpm 213 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 141 C 144 C

SKYACTIV-G 165 6MT 2,0 liter benzine 121 kW (165 pk) / 6.000 tpm 213 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 148 D 150 D

SKYACTIV-G 165 6MT i-ELOOP 2,0 liter benzine 121 kW (165 pk) / 6.000 tpm 213 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 146 C 148 D

SKYACTIV-G 165 6AT 2,0 liter benzine 121 kW (165 pk) / 6.000 tpm 213 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 141 C 144 C

SKYACTIV-G 165 6AT i-ELOOP 2,0 liter benzine 121 kW (165 pk) / 6.000 tpm 213 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 139 C 142 C

SKYACTIV-G 194 6AT i-ELOOP 2,5 liter benzine 143 kW (194 pk) /  6.000 tpm 258 Nm / 4.000 tpm 1.500 kg 153 D 156 D

SKYACTIV-D 150 6MT i-ELOOP 2,2 liter diesel 110 kW (150 pk) / 4.500 tpm 380 Nm / 1.800-2.600 tpm 1.600 kg 117 C 119 D

SKYACTIV-D 184 6MT i-ELOOP 2,2 liter diesel 135 kW (184 pk) / 4.000 tpm 445 Nm / 2.000 tpm 1.600 kg 124 D 126 E

SKYACTIV-D 184 6AT i-ELOOP 2,2 liter diesel 135 kW (184 pk) / 4.000 tpm 445 Nm / 2.000 tpm 1.600 kg 133 E 134 F

MOTOREN



STANDAARD
UITRUSTING 
OP ESSENCE

OVERZICHT UITRUSTING
VEILIGHEID
■■ Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijnairbags  

(totaal 6)
■■ Mogelijkheid airbaguitschakeling bijrijdersstoel
■■ ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin
■■ Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen (EBD, EBA, DSC, 

TCS)
■■ Noodstopsignalering (ESS)
■■ Bandenspanningswaarschuwingssysteem en bandenrepa-

ratieset
■■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 
■■ Automatische deurvergrendeling bij wegrijden
■■ Start- / stopknop en wegrijbeveiliging
■■ LED-koplampen met mistlampfunctie, achterlichten,  

dagrijverlichting
■■ Verlichting voor uitgerust met koplampsproeiers en auto-

matische hoogteverstelling
■■ Parkeersensoren vóór en achter
■■ Achteruitrijcamera
■■ G-Vectoring Control
■■ Advanced Smart City Break Support (SCBS) met voetgan-

gerherkenning (AEB): activeert  
remmen in noodsituatie

■■ Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectiesysteem
■■ Mazda Radar Cruise Control (MRCC), houdt ingestelde snel-

heid aan en bewaart gewenste afstand tot voorganger
■■ Active Driving Display (ADD), projectie in de voorruit: kleu-

ren head-up display met belangrijkste rij-informatie
■■ Lane Keep Assist, rijbaanassistent met feedback aan be-

stuurder via stuurwiel
■■ Traffic Sign Recognition (TSR), verkeersbordherkenning met 

weergave op MZD Scherm en head-up display
■■ High Beam Control (HBC), grootlichtassistent
■■ Adaptieve bochtenverlichting (AFS) 

 

COMFORT
■■ i-STOP technologie, start- / stopsysteem
■■ Hill Launch Assist: remfunctie tegen wegrollen op een 

helling
■■ Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
■■ Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspie-

gels in carrosseriekleur met  
geïntegreerde knipperlichten

■■ Stuurwielbediening audio, boordcomputer, Bluetooth, 
speedlimiter, cruise control

■■ Elektronische parkeerrem met Autohold
■■ Voorstoelen en stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
■■ Verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
■■ Climate control, automatische airconditioning in twee zones
■■ Ventilatie voor achterpassagiers
■■ Licht- en regensensor
■■ Automatisch dimmende binnenspiegel
■■ Stoelverwarming vóór met drie standen
■■ Verwarmbaar stuurwiel 
■■ Wiper de-icer, verwarming onder de ruitenwissers
■■ Achterbank in twee delen (60:40) neerklapbaar, ook te 

bedienen vanuit kofferruimte
■■ Drive Mode Selection (enkel op benzine automaat)
■■ Bagagecover opklapbaar en opbergbaar (Sportbreak)
■■ 12V aansluiting in kofferruimte (Sportbreak) 

MULTIMEDIA
■■ MZD Connect: multimedia- en smartphone-connectiviteit 

met 2x USB-aansluiting, AUX,  
Bluetooth® en spraakbesturing

■■ HMI Commander: gebruiksvriendelijke bediening voor onder 
meer audio, telefoon en navigatie

■■ 8-inch LCD touchscreen kleurenscherm
■■ 4,6 inch TFT scherm in de meterset met belangrijkste 

rij-informatie
■■ Geïntegreerd navigatiesysteem
■■ CD-speler
■■ 6 speakers (portieren voor, achter en dashboard)
■■ DAB+: Digital Radio+ ontvanger (incl. FM/AM)
■■ Twee USB-aansluitingen achter (in middenarmsteun) 

INTERIEUR
■■ Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
■■ Stoffen bekleding, zwart
■■ Dashboard-elementen, deurpanelen en meterset in kunstle-

der met stiksel
■■ Bediening in portieren afgewerkt met chrome accenten
■■ Verlichting make-upspiegels en dashboardkastje
■■ Middenarmsteun vóór met opbergruimte
■■ Twee bekerhouders voor met rolcover
■■ Middenarmsteun achter met twee bekerhouders
■■ Plafondconsole met zonnebrilhouder

EXTERIEUR
■■ 17-inch lichtmetalen velgen, Gunmetal
■■ Dubbel uitlaatsysteem
■■ Privacy glass zijruiten achter (op Sportbreak ook achterruit)
■■ Scuff plates in zwart
■■ Grilleafwerking, Bright Silver
■■ Raamomlijsting, kofferbaksierlijst en voorbumperaccenten 

in chrome
■■ Haaienvinantenne (Sportbreak)
■■ Dakrails met aluminium afwerking (Sportbreak)

Afgebeeld is de Mazda6 Signature-uitvoering. Kijk voor meer details op pagina 8 & 9.



OVERZICHT PAKKETTEN
BUSINESS COMFORT CHOICE 
(beschikbaar op SKYACTIV-G 145/165, SKYACTIV-D 150)

■■  Zwart lederen interieur 
■■ Elektrisch verstelbare voorstoelen
■■ Ventilatie voorstoelen
■■ Bestuurdersstoel incl. elektrisch bedienbare lendensteun en geheugenfunctie
■■ Bose® premium-audiosysteem met 11 speakers
■■ Smart Keyless Entry
■■ 360° View Monitor
■■ Smart City Brake Support Rear
■■ Driver Attention Alert

WHITE LEATHER CHOICE 
(enkel beschikbaar i.c.m. Aesthetic Choice)

■■  Pure White lederen interieur 
■■ Elektrisch verstelbare voorstoelen
■■ Ventilatie voorstoelen
■■ Bestuurdersstoel incl. elektrisch bedienbare lendensteun, geheugenfunctie en head-up display
■■ Stoelverwarming achterbank (buitenste twee zitplaatsen)
■■ Schuif-/kanteldak (niet op SKYACTIV-D 150)

Pakketprijs € 2.950 (SKYACTIV-D 150 € 1.950)

AESTHETIC CHOICE 
(beschikbaar vanaf SKYACTIV-G 165)

■■  19-inch lichtmetalen velgen (Bright Silver)
■■ Bose® premium-audiosysteem met 11 speakers
■■ Smart Keyless Entry
■■ 7” TFT meterset (digitale meterset)
■■ Adaptive High Beam Control (ALH), automatisch dimmende LED-verlichting bij naderend verkeer 
(vervangt HBC en AFS)

■■ Alarmsysteem (geen certificering)
■■ 360° View Monitor
■■ Smart City Brake Support Rear
■■ Driver Attention Alert
■■ Hoogwaardigere afwerking van A-stijl, dashboardkastje, middenconsole, ruitenbediening
■■ i-ELOOP, regeneratiesysteem 
■■ Schakelflippers achter het stuurwiel (enkel op SKYACTIV-G 194 AT en SKYACTIV-D 184 AT)

BLACK LEATHER CHOICE 
(enkel beschikbaar i.c.m. Aesthetic Choice)

■■  Zwart lederen interieur 
■■ Elektrisch verstelbare voorstoelen
■■ Ventilatie voorstoelen
■■ Bestuurdersstoel incl. elektrisch bedienbare lendensteun, geheugenfunctie en head-up display
■■ Stoelverwarming achterbank (buitenste twee zitplaatsen)
■■ Schuif-/kanteldak (niet op SKYACTIV-D 150)

Pakketprijs € 2.750 (SKYACTIV-D 150 € 1.750)

Afgebeeld is de Mazda6 Signature-uitvoering. Kijk voor meer details op pagina 8 & 9.



■■ Luxe Nappa lederen interieur, donkerbruin
■■ LED-verlichting interieur
■■ Randloos design binnenspiegel
■■ Donkere hemelbekleding
■■ Signature elementen
■■ Japans Sen-hout elementen
■■ Luxe afwerking van interieurelementen, zoals middenarm-
steunvakje, suède elementen en aluminiumafwerking

■■ Luxe afwerking van exterieur, zoals grille in ‘Gun Metal’ en 
achterbumper met hoogglans zwart accent

UITRUSTING OP BASIS VAN MAZDA6 MET PAKKETTEN AESTHETIC CHOICE & BLACK LEATHER CHOICE 
(beschikbaar vanaf SKYACTIV-G 165):

MAZDA6 SIGNATURE

MAZDA6 SEDAN ADVIESPRIJS FISCALE BPM- NETTO CATALOGUSPRIJS ENERGIE-
bedragen in euro WAARDE* BEDRAG INCL. BTW EXCL. BTW LABEL
SKYACTIV-G 165 6MT i-ELOOP 44.240 43.300 8.929 34.371 28.406 C

6AT i-ELOOP 45.240 44.300 7.776 36.524 30.185 C

SKYACTIV-G 194 6AT i-ELOOP 48.240 47.300 10.532 36.768 30.387 D

SKYACTIV-D 150* 6MT i-ELOOP 48.740 47.800 9.437 38.363 31.705 C

SKYACTIV-D 184 6MT i-ELOOP 52.240 51.300 11.021 40.279 33.288 D

6AT i-ELOOP 55.740 54.800 13.059 41.741 34.497 E

Meerprijs Mazda6 Sportbreak € 1.500
* SKYACTIV-D 150 is zonder sunroof.





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

Fabrieksonderhoud wanneer uw Mazda het nodig heeft en het u uitkomt
Onderhoud voor uw Mazda is onderhoud voor het team dat jullie samen vormen. Daarom stemmen wij de werk-
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 
zij deze kennis om in perfect handelen. Zo blijven ook de hightech systemen van uw Mazda, zoals i-ACTIVSENSE, 
optimaal functioneren.

De specifieke Mazda-kennis vindt u ook terug in Mazda Original Oil. Bij de ontwikkeling is, in samenwerking met 
Total, zorgvuldig gekeken naar de eigenschappen van de unieke SKYACTIV Technology. De olie is zo samenge-

steld dat hij de perfecte dikte heeft. Hij bereikt hierdoor alle draaiende onderdelen van uw motor én helpt slijtage 
hiervan 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 beloond mag worden. Daarom krijgt u een jaar Mazda Euro Service van ons cadeau als uw Mazda-dealer 
het onderhoud verzorgt.

Mazda Euro Service: in binnen- en buitenland gespecialiseerde Mazda-pechhulp
Uw Mazda brengt u moeiteloos naar alle uithoeken van Nederland én Europa. Onze persoonlijke service beperkt 
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 
kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. En als het nodig is, krijgt 
u vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats!

SERVICE: U EN UW MAZDA 
ALTIJD IN PERFECTE HARMONIE 
Sturen, versnellen, denken als één. Mens en machine in perfecte harmonie. Dat is wat u er-
vaart wanneer u plaatsneemt achter het stuur van een Mazda. Onze service is erop gericht 
dat niets deze harmonie verstoort. 

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:

www.facebook.com/mazdanl

www.twitter.com/mazdanl

www.youtube.com/mazdanederland

www.instagram.com/mazdanederland

De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar 
maken à € 940,-, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/
nulbeurt, kentekenplaten, reinigen en poetsen, mattenset, 
 reservelampenset, lifehammer, EHBO-kit, gevarendriehoek, 
veiligheidshesje en brandstof t.w.v. € 50,-.

Tevens inbegrepen in de kosten rijklaar maken zijn de recycling-
bijdrage (per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor 
elke personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage gehe-
ven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt 
€ 40,- 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.

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specifi-
caties zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder vooraf-
gaande 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.


