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Pentru mai multe informații, consultați www.mazda.ro
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STILIZARE EXTERIOR
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Spoiler plafon
Oferiți autovehiculului dumneavoastră un aspect
incomparabil, care iese în evidență.
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Capăt de țeavă de eșapament
Conferiți un plus de sportivitate autovehiculului
dumneavoastră Mazda.

JANTE DIN ALIAJ
7

Jante din aliaj 5,5 x 15“,design 65A
Dimensiunea anvelopelor 185/65 R15
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Jante din aliaj 5,5 x 15“, design 153A
Dimensiunea anvelopelor 185/65 R15

Spoiler frontal
Autovehiculul dumneavoastră Mazda2 are acum
un aspect mai sportiv.
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Spoiler spate

10 Jante din aliaj 5,5 x 15“, design 153

Sport și eleganță. Noua dumneavoastră Mazda2.
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Set folii decor
Varianta a) gri/roșu/argintiu, Varianta b) negru/roșu/argintiu
Conferiți autovehiculului dumneavoastră Mazda2 un
design individual.
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Set pentru părțile laterale
O stilizare modernă pentru autovehiculul dumneavoastră
Mazda2.

Jante din aliaj 5,5 x 15“, design 65
Dimensiunea anvelopelor 185/65 R15

Dimensiunea anvelopelor 185/65 R15

11 Jante din aliaj 5,5 x 16“, design 154
Dimensiunea anvelopelor 185/60 R16.
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12 Set de capace ventil
Set compus din patru bucăți. Decorați-vă jantele din aliaj cu
aceste capace de ventil decorative.

13 Sistem de protecție pentru prevenirea furtului
roților
Set compus din patru bucăți. Asigurați-vă jantele din aliaj
cu acest sistem de protecție pentru prevenirea furtului roților.

DOTĂRI INTERIOARE
14 Iluminare de bun-venit
Iluminare albă cu LED pentru zona de la picioare (pe partea
conducătorului auto și pe partea pasagerului din față).

15 Pedale din aluminiu + suport pentru picioare
Aduceți atmosfera marilor curse în autovehiculul
dumneavoastră Mazda2 - cu acest set de pedale din
aluminiu de înaltă calitate. Suportul pentru picioare
trebuie comandat separat.
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16 Set praguri cu emblema Mazda2
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Set praguri cu emblema Mazda2. Format din patru
bucăți pentru partea față și spate.

TRANSPORT
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17 Cârlig de remorcare
Acum puteți transporta chiar și cele mai grele încărcături.
Detașabil. Sarcină suportată: 50 kg
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18 Suport pentru bicicletă pentru cârligul de remorcare
Pentru ﬁxarea la cârligul de remorcare, potrivit montat pe transportul
a două biciclete.

19 Suport pentru șinele de transport
Suport de bază pentru numeroase articole.
Sarcină max. 50 kg

20 Set biciclete pentru o bicicletă
Pentru ﬁxarea pe o șină de transport. Sarcina max. 20 kg
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Suport schi și snowboard
Disponibil ca versiune compactă pentru patru perechi de
schiuri sau două snowboard-uri, respectiv ca versiune
lată pentru șase perechi de schiuri sau patru
snowboard-uri.

Cutie pliabilă
Pentru ﬁxarea pe o șină de transport. Sarcina max. 50 kg

Cutie de transport Thule 200
Cutia poate ﬁ deschisă la alegere pe partea dreaptă
sau stângă incl. ﬁxare FastClick L x l x Î:175x82x5 cm,
volume 400 l, Greutate: 13kg, Sarcină max.: 50 kg.
Culoare: Titan

PROTECȚIE
24 Cuvă pentru portbagaj Mazda2
Vă doriți, cu siguranță, ca mașina dumneavoastră să rămână
curată. Curățenia este acum joacă de copii, cu ajutorul
acestei protecții robuste pentru portbagaj.
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25 Folie de protecție pentru praguri
Folia de protecție menține valoarea autovehiculului.

26 Set de covorașe (covorașe textile premium)
Patru bucăți pentru partea față și spate. Emblemă
Luxury–Mazda2 albă, emblemă Premium–Mazda2 cu
dungă centrală roșie, emblemă Standard – Mazda2, neagră

27 Apărători de noroi
Protejează caroseria împotriva murdăriei și a pietrelor.
În culoare neagră.

28 Folie de protecție a pragului de încărcare
Invizibilă, protejează bara de protecție din spate de zgârieturi
la încărcarea și descărcarea portbagajului.

29 Set de covorașe din cauciuc
Murdărie sau umezeală? Nicio problemă datorită acestor
covorașe rezistente din cauciuc. Patru bucăți pentru
partea față și spate.
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SIGURANȚĂ
30 Sistem de alarmă
Senzorul cu ultrasunete protejează interiorul
vehiculului Dvs.

31 Set de proiectoare pentru ceață cu halogen
Rulați mai relaxat in condiții de ceață.

32 Sistem de asistență la parcare spate
Aﬁșează distanța dintre autovehicule și alte
obiecte - pentru o parcare fără probleme. Dotat cu
patru senzori și semnal acustic de avertizare.

33 Scaun pentru copii Römer Baby Safe Plus
Pentru 0-13 kg (grupa de vârstă 0+)

34 Scaun pentru copii Römer Kid Plus (Isoﬁx)
Pentru 9-18 kg (grupa de vârstă I),adaptor Isoﬁx separat

35 Scaun pentru copii Römer Kid Plus
Pentru 15-36 kg (grupele de vârstă de II + III)

SISTEM AUDIO & SISTEM DE NAVIGAȚIE
36 Adaptor USB
Conexiune de la adaptorul USB la Micro USB.

37 Sistem de navigație Mazda
Software pentru sistemul dumneavoastră de navigație.
Începând cu dotarea Attraction.
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COMFORT & UTILITĂȚI
38 Cutie marca Waeco pentru păstrare la rece
și la cald
39 Iluminare habitaclu cu LED
Echipați-vă autovehiculul cu lămpi LED, care economisesc
energie. Setul cuprinde 3 LED-uri.

40 Scrumieră
41 Suport băuturi & Organizator
Ideal pentru depozitarea obiectelor de mici dimensiuni,
ca de exemplu, creioane, telefon mobil sau iPod.
În podea se aﬂă un mic oriﬁciu, prin care poate ﬁ
tras cablul pentru iPod la conexiunea AUX.

42 Cotieră centrală
43 Cameră video pentru marșarier
Ecranul sistemului de navigație aﬁșează automat
imaginile captate de camera video la cuplarea în
marșarier, atunci când rulați cu spatele.
Începând cu dotarea Attraction - cu aﬁșaj TFT.

44 Suport iPad pentru tetieră
45 Oglinzi exterioare cu rabatare automată
La închiderea autovehiculului, oglinzile exterioare
se rabatează automat, iar la pornirea motorului
se redeschid.
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