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3

ani
garanție

LiSta de PRETURI

M{ZD{

Benzină
G130

G160

96/130

118/160

MT6

MT6

Emotion

18.700 €

—

Challenge

19.800 €

—

Attraction

21.300 €

—

Revolution

22.100 €

24.600 €

—

26.100 €

kw / CP
Transmisie

Revolution Top
MT6 = transmisie manuală în 6 trepte

Opțiuni
Vopsea metalizată premium Roșu Soul

200 €

Sistem de navigație integrat (Challenge & Attraction))

500 €

* Garanția valabila 3 ani in limita a 100.000 km.

Specificații tehnice
Benzină
G130

G160

MT6

MT6

96/130

118/160

150 /4.800

200 /4.600

Accelerație [0—100 km / h] (sec)

8,3

7,3

Viteza maximă [km / h]

204

214

Consum mediu [l / 100km]

6,0

6,6

139

154

Euro 6

Euro 6

Transmisie
Putere

[kW / CP]

Cuplu max [Nm / rpm]

Emisii CO2

[g / km]

Norme de poluare
Lungime / Lățime / Înălțime [mm]
Volum portbagaj

[l]

MT6 = transmisie manuală în 6 trepte

3.915/1.735 /1.225
130

Nivele de echipare

Emotion
■ Jante aliaj 16"
■ Faruri LED
■ ABS, EBD, EBA, TCS

Attraction

■ Sistem de control al stabilității dinamice (DSC)

(în plus față de Challenge)

■ Sistem de asistență la plecarea în pantă (HLA)

■ Jante aliaj 16" Gun Metal

■ 4 airbag-uri frontale și laterale

■ Climatizare automată

■ Sistem monitorizare presiune pneuri

■ Asistență depășire bandă de rulare (LDWS)

■ Buton pornire motor

■ Tapițerie piele neagră cu cusătură roșie

■ Sistem de evacuare dublu

■ Scaune încălzite

■ Aer condiționat

■ Senzori de ploaie & lumină

■ Calculator de bord

■ Emisie radio digitală (DAB)

■ Sistem audio: Radio AM/FM, mp3, 1xUSB, AUX cu 4 boxe

■ Oglindă retrovizoare electrocroma

■ Ecran monocrom cu segmente pentru multimedia

■ Ornament bare răsturnare vopsite în negru piano

■ Închidere centralizată cu telecomandă

■ Capace oglinzi exterioare vopsite în negru piano

■ Geamuri electrice
■ Oglinzi electrice
■ Mânere uși și capace oglinzi în culoarea caroseriei
■ Volan cu comenzi reglabil pe înălțime
■ Panouri uși interior în plastic negru

Revolution

(în plus față de Attraction)
■ Jante aliaj 16" Gun Metal (G130)
■ Jante aliaj 17" argintiu deschis (G160)
■ Capace oglinzi exterioare vopsite în negru piano (G130)

Challenge

■ Smart Key (acces fără cheie)

(în plus față de Emotion)

■ Sistem de navigație

■ Lumini diurne LED

■ Sistem audio premium Bose® (9 difuzoare)

■ Display color tactil 7"

■ Control automat fază lungă (HBC)

■ Centru de comandă HMI

■ Senzori parcare spate

■ Volan, schimbător și frână de mână îmbrăcate în piele

■ Suspensie Bilstein, diferențial limitat LSD (G160)

■ Pilot automat cu limitator de viteză

■ i-stop & i-ELOOP (G160)

■ Sistem handsfree Bluetooth®
■ 6 difuzoare (2 în tetieră șofer)
■ 2xUSB
■ Oglinzi exterioare încălzite

Revolution Top

(în plus față de Revolution)

■ Tapițerie textil negru cu cusătură roșie

■ Scaune sport RECARO (piele & alcantara)

■ Panouri uși vopsite pe interior în culoarea caroseriei

■ Faruri direcționale

■ Ornamnete cromate interior

■ Sistem monitorizare unghi mort (BSM)
■ Sistem avertizare la deplasarea în marșarier (RCTA)

Mazda MX-5

Mazda Moldova iși rezerva dreptul de a efectua modifcari la nivelul prețurilor,
specificațiilor și echipamentelor datorită dezvoltării constante a produselor sale.
Toate datele prezentate în această lista sunt neangajante și sub rezerva greșelilor de tipar.

www.mazda.md

