THE ALL – NEW MAZDA2

Гаранциjа 3 години или 100 000 км

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Мотор
Зафатнина/моќност к.с

SKYACTIV-G
бензин

SKYACTIV-D
дизел

1.5i / 75

1.5i / 90

1.5i / 90

1.5i / 115 iEloop

1.5 / 105

Зафатнина(см3)

1 496

1 496

1 496

1 496

1499

Број на вентили

16

16

16

16

16

Максимална моќност (кс)

75

90

90

115

105

135/3.800

148/4.000

148/4.000

148/4.000

220/1.400-3.200

12

14

14

14

14,8

Skyactiv-MT

Skyactiv-MT

Skyactiv Drive - AT

Skyactiv-MT

Skyactiv-MT

5-степен
мануелен

5-степен
мануелен

6-степен
автоматски

6-степен
мануелен

6-степен
мануелен

Забрзување (0-100км/ч во секунда)

12,1

9,4

12

8,7

10,1

Максимална брзина (км/ч)

171

183

177

200

178

Потрошувачка на гориво (л/100км)

4,7

4,5

4,8

4,9

3,4

Во град

6,1

5,9

6,1

6,4

3,8

На отворено

3,9

3,7

4,1

4,1

3,2

Макс. Вртеж.момент (Nm/вртежи)
Компресија
Менувач
Вид на менувач
Перформанси и потрошувачка на гориво

СО2 емисии (гр/км)
EЦ норма на емисија
Големина на резервоарот

110

105

112

115

89

EURO6

EURO6

EURO6

EURO6

EURO6

44

44

44

44

44

Димензии и тежина
Габаритни димензии (мм)
Клиренс (мм)
Меѓуоскино растојание (мм)

Должина-4060;

Широчина- 1983 (1695 со собрани ретровизори);

Височина-1495

143

143

143

143

143

2 570

2 570

2 570

2 570

2 570

Тежина (кг)

970

975

1 000

980

1 040

Товар (кг)

530

530

535

530

535

Големина на багажникот (л)

280 под ролетната;

887 со спуштени задни седишта

цени

ЦЕНОВНИКОТ Е СО ВАЖНОСТ ОД 1 ОКТОМВРИ 2015 Г.(ЕУР СО ДДВ)

SKYACTIV-G бензин
Ниво на опременост

1.5i / 75

1.5i / 90

1.5i / 90

1.5i / 115

1.5D / 105

5 MT

5 MT

6 AT

6 MT

6 MT

i-Stop

i-Stop

i-Stop

i-Stop / i-ELOOP

i-Stop

MOTION

11.980

EMOTION

12.980

CHALLENGE

13.980

14.480

REVOLUTION

14.980

15.480

PASSION RED

15.980

EVOLUTION

16.480

16.980

17.480

18.980

ULTIMATE
ОПЦИИ СО ДОПЛАТА

SKYACTIV-D
дизел

Металик боја- 500

Навигациски систем- 840

Аларм- 350

19.480
Патосници- 100

Навигацискиот систем Mazda со 7“ТFT (touch screen) дисплеј со детална карта на Европа, Google search,Weather foreast, HD Traffic преку GPRS мрежата во цела Европа и
предупредувања за сигурност-опција од ниво Revolution.

MOTION
СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

• SKYACTIV BODY лесна и цврста метална
структура со висока издржливост од 1800 МРа
и револуционерен метод на поврзување и
заварување на каросеријата
• ABS / EBD / EBA антиблокирачки систем за кочење
со уред за распределување на силата на кочење и
уред за кочење во случај на нужда
• DSC/ TCS Системи за контрола на патеката на
движење,пролизгувањето и стабилноста
• 8 воздушни перничиња – предни, странични и
завеси за сите места
• 3PSB - Автоматски сигурносни ремени во три точки
на сите места за седење,предните со затегачи и
ограничувачи на силата на затегнување
• ISOFIX - Систем за поставување на детско седиште
на задните надворешни места за седење
• Active headrest - aктивни предни потпирачи за
глава со заштита против камшичен удар
• TPMS - система за следене на притисокот во гумите
• Електричен засилувач на воланот
• Имобилизатор вграден во клучот
НАДВОРЕШНОСТ

• Халогенски основни фарови и дневни халогенски
светла
• Странични рачки на вратите во боја на каросеријата
• Странични ретровизори електрично прилагодливи
• Странични ретровизори во боја на каросеријата
• 15”Челични тркала Mazda со гуми 185/65/15
ВНАТРЕШНОСТ

• Предни и задни стакла со електрично управување
• Висинска и длабинска регулација на управувачот со
копчиња за управување на аудиосистемот
• Регулирање на возачкото седиште по височина
• Склоплива задна клупа
• Осветлување во кабината
УДОБНОСТ И КОМФОР

Emotion

Во дополнување на MOTION

• Клима уред со систем за прочистување на воздухот и
филтер за полен

CHALLENGE
Во дополнување на EMOTION

• Греење на ретровизорите
• Кожен пакет- волан, менувач и рачна
• Склоплива задна деллива клупа 60:40
• Cruise control - систем за одржување на константно
зададена брзина со команди на управувачот
• Speed Limiter -ограничувач на брзината, претходно
зададена од возачот
• Bluetooth® систем со управување од воланот

REVOLUTION
Во дополнување на CHALLENGE

• 15* aлуминиумски бандажи и гуми 185/65/15
• Високотонирани задни стакла (70%) со UV заштита
• Халогени фарови за магла
• CD плеер
• 7“ TFT touch screen мултимадијален дисплеј во боја со
висока резолуција

• HMI (Human Machine Interface) – интерактивен џоистик
за управување на системот, поставен до менувачот

• Дополнителен USB влез
• Aудио систем Mazda со 6 звучници
• LDWS – Систем кој го следи отклонувањето од лентата
на движење со звучен сигнал, вибрација и вршење на
корекција на управувачот
• Седишта и ентериер во “Антрацит“ боја
• Централна конзола и табло со декорации во боја на
пијано лак
• Навигациски систем (опција)

• Start/Stop систем за стартување и гасење на
моторот со копче на конзолата
• i-Stop систем за гасење и рестартирање на моторот
при запирање или задржување на кочницата
• MID ( Mazda Info Display) - борд компјутер,
обртомер, индикатор за гориво, температура на
моторот и системи за безбедност
• Аудио систем Mazda со радио AM/FM/CD MP3/USB
и AUX влез,4 звучници со команди на управувачот
• Централно заклучување со далечинска контрола на
клучот
• Штитници за сонце на предните седишта
• 12V приклучок
• Ролетна над багажниот простор

PASSION RED
ДИЗАЈН

• Седишта во “Кармин“ црвена боја
• Централна конзола и табло со декорации во боја на
лак “Страсно црвено“ и “Слонова коска“
• Автоматско вклучување на фаровите-сензор за
осветлување
• Автоматско вклучување на бришачите-сензор за
дожд
• Греење на предните седишта-3 степенско со
електронско управување
•Заден парктроник со 4 сензори


Evolution
Во дополнување на REVOLUION

•D
 evil’s LOOK- мултисегментни LED дневни светла

• Devil’s LOOK- мултисегментни LED основни кратки
и долги светла

ultimate
Во дополнување на ULTIMATE

• Кожен ентериер во боја на “Бурбонска ванила“
• Централна конзола, табло и врати со кожа и

декорации во боја на “Бурбонска ванила“

• Спортски украсен издув
• Предна решетка во комбинација со карбонски

изглед и пијано лак и декоративна лајсна во боја на
каросеријата
• Електрично склопливи ретровизори
• Климатроник-автоматски двозонски
• Head Up DIsplay - визуелна информација за:
*Навигација
*Cruise Control
*Систем за сигурност
*Брзина на движење
• SCBS (Smart City Break Support) - систем што
спречува судар кога се вози во градски услови и
брзина од 4 до 30 км/ч
• HBC (High Beam Control) - систем за автоматско
управување на долгите светла во зависност од
сообраќајот
• RVM (Rear View Monitor) - радарски систем
за следење на возила што доаѓаат во мртвата
точка на возилото со предупредувачки звучен и
предупредувачки сигнал
• RCTA (Rear Cross Traffic Alert) - препознавање
за пречки/препреки со сигнализација во
ретровизорите, вклучувајќи велосипеди и пешаци
кога возите наназад
• Smart Key - безконтактно отклучување на
вратите,заклучување и задвижување на моторот
без клуч
• 16” Маzda двобојни дизајнерски бандажи-црн
лак со полиран алуминиум
• Гуми 185/60/16

ФИЛОЗОФИЈАТА ЗА ПРОАКТИВНА ЗАШТИТА НА MAZDA, НАСОЧЕНА КОН ВОЗАЧОТ
Системите кои по потреба се активираат и ја превземаат контролата на возилото, обезбедувајќи му на возачот дополнителни “очи“, така што тој да биде
информиран за неговото опкружување во секое време со што би се спречиле опасности и евентуални инциденти. Mazda ги нарекува овие дополнителни
“очи“ i-ACTIVSENSE-цела палета на врвни технологии за активна безбедност, интегрирани во новата Mazda 2.

•RVM

радарски систем за следење на
возила што доаѓаат во мртвата точка
на возилото со предупредувачки
звучен и предупредувачки сигнал

• L DWS*

- Систем кој го следи
отклонувањето од лентата на
движење со звучен сигнал,
вибрација и вршење на корекција
на управувачот

• R CTA (Rear Cross Traffic Alert)-

препознавање за пречки/
препреки со сигнализација во
ретровизорите, вклучувајќи
велосипеди и пешаци кога возите
наназад

•H
 BC* (High Beam Control) - систем
за автоматско управување на
долгите светла во зависност од
сообраќајот

*Д
 остапност зависи од нивото на
опременост

touch screen
Дисплеj

M{ZD{ CONNECT интернет Infotainment систем базиран на
Could платформата на АНА. Системот ви дава достапност до:

m{zd{ connect

facebook
facebook

twitter

Интернет
радио
Интернет радио

Новини
Новини

• над 40.000 станици со радио и музика
• аудио книги

Музика
Музика

Аудиокниги
книги
Аудио

Системот работи со симнување на бесплатна апликација AHA App на вашиот паметен телефон, што покрива поголем дел од Европа

• facebook,twitter и други
• e-mail,новини, време,сообраќај

Трафик
информация
Сообраќај

Заведения
Јадење

ГАРАНЦИЈА

Секоја Маzda е проектирана и создадена согласно најстрогите норми за технички карактеристики, удобност и сигурност. За Ваш спокој и мир Mazda
обезбедува гаранција од 3 години или 100.000км кое ќе настапи прво и 12 години против корозија. Ограничувања на километражатаво текот на првата година
нема.
*За дополнителни информации за условите на гаранцијата Ве молиме да се обратите кон вашиот дилер на Маzda или посетете не на нашата веб страница-www.mazda.mk

MES – Mazda Europe Service – 24/7 Mazda Road Assistance
MES 24/7 Mazda Road Assistance претставува деноноќна услуга за техничка соработка во рамките на ЕУ вклучувајќи ја и Бугарија и Македонија, за сопствениците
на Mazda. Оваа услуга обезбедува возење без проблеми на вашиот автомобил Mazda, независно од условите. 24/7 Mazda Road Assistance важи за автомобили до
10 години, при што претставува техничка помош при сообраќајна незгода (независно кој го има управувано автомобилот), кои го попречуваат продолжувањето
на патувањето кои имаат настанато на целата територија која се покрива.
*За дополнителни информации за условите на гаранцијата Ве молиме да се обратите кон вашиот дилер на Маzda или посетете не на нашата веб страница-www.mazda.mk

Логото на Bluetooth е резервирана трговска марка на Bloetooth SIG,Inc. и секоја употреба на оваа марка од Mazda е со лиценца.
Стар Моторс и Mazda Европа го задржуваат правото да променат било какви детали за техничките спецификации и опремата без претходна најава.
Доколку е возможно целата информација во оваа брошура е точна и вистината до моментот на предавање и печатење. Ве молиме побарајте од вашиот дилер на
Mazda подетална информација за техничките карактеристики и опремата за моделот кој сте го одбрале.
Боите кои се испечатени во реалност можат да се разликуваат.
Авторски права од 2015 година.Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира без претходна писмена согласност од Стар Моторс ДООЕЛ..

P Soul Red (41V)

P Виолетова металик (44R)

P Спортски сина бисерна металик
(44J)

М Алуминиум сребрена металик
(38P)

Арктички бела
(A4D)

M Металик
P
P Црна бисерна металик
(41W)

M Кафена -титаниум бисерна
металик (42S)

P Бела бисерна металик
(25D)

Бисерен металик

P Темно кристално сина (42М)

www.m{zd{.bg
Имеи ител.
телефон
на вашиот
Име
на вашия
дилър: дилер:

m{zD{
europe
service
24/7 Mazda Europe
Road Assistance
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