Siguranţă şi confort
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Cutie pentru bagaje
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Creează spaţiu suplimentar. Pentru Mazda3 Sport.
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Cârlig pentru bagaje
Set format din 4 bucăţi.
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Pentru a remorca fără probleme încărcături grele.

SoloDiesel
Cu acest dispozitiv de asigurare a rezervorului, alimentarea
cu un carburant greşit este de domeniul trecutului.
Înlocuirea uşoară şi rapidă a capacului original cu
SoloDiesel previne ﬁzic alimentarea necorespunzătoare,
în conformitate cu toate standardele europene.

Suport pentru biciclete marca Thule

Cârlig de remorcare detaşabil

Sistem de asistenţă la parcare faţă şi spate
Indică sonor (beep-uri variabile) distanţa dintre autovehicule
şi alte obiecte, pentru o parcare reuşită. Cu ajutorul a patru
senzori față, patru spate, şi al unui semnal de avertizare acustică.

Thule EuroClassic G6 LED. Suport posterior robust pentru 3 biciclete
(extensibil la 4 bucăţi).
16

Proiectoare de ceaţă cu halogen sau LED
Pentru o vizibilitate mai bună pe timp de ceață.
Set de două bucăţi.

Bare transversale acoperiş, pentru modelele
Sedan şi Sport
Asigura un suport de bază pentru numeroase articole.
Încărcarea max. 50 kg
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Iluminare portbagaj cu LED Mazda3 Sport
Pentru a facilita găsirea bagajelor și a diverselor obiecte în portbagaj.

Imaginile, informațiile tehnice, datele și descrierile din aceasta publicație sunt actualizate la data tipăririi. Ne rezervăm dreptul la erori și greșeli de tipar.
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PROTECŢIE PENTRU NOUA
DUMNEAVOASTRĂ MAZDA3

DOTĂRI INTERNE ŞI EXTERNE
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1

Ornament de protecţie a marginii de încărcare cu
sigla Mazda3

5

4

Ţeavă de eşapament sport din oţel inoxidabil
Treceţi la un nivel superior în ceea ce priveşte alura sport.
Pentru modelele pe benzină 2.0 l. Diesel în pregătire.

3

Set de capace ventil
Set compus din patru bucăţi. Înnobilaţi-vă jantele din aliaj uşor
cu aceste capace de ventil decorative.
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Dimensiune pneu 205/60 R16.

Protejaţi-vă bara spate cu ajutorul ornamentului de protecţie a marginii
5
de încărcare din oţel inoxidabil cu sigla Mazda3.
2

Jantă de aliaj uşor 6,5 x 16“, design 62

11

Jantă de aliaj uşor 7 x 18“, design 63
Dimensiune pneu 215/45 R18.
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Set de ornamente prag cu sigla Mazda3. Compus din 4 bucăţi
pentru faţă şi spate.
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Apărătoare de noroi
Protejaţi-vă caroseria de murdărie şi pietre.
Disponibil în culoarea neagra, pentru faţă şi spate.

Pedalier + suport de picior din aluminiu
Imprimaţi o atmosferă de cursă autovehiculului
dumneavoastră Mazda - cu acest set de pedale din
aluminiu de înaltă calitate. Suportul de picior se comandă
separat.

Ornamente prag cu sigla Mazda3

9

Tavă de portbagaj

Set de covoraşe textile pentru picioare „Luxury“
Aceste covoraşe pentru picioare din material textil vă
protejează tapiţeria autovehiculului de murdărie şi uzură.
Patru bucăţi pentru faţă şi spate.
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Set de covoraşe din cauciuc
Murdărie şi umezeală? Nicio problemă pentru aceste
covoraşe rezistente din cauciuc. Patru bucăţi pentru faţă şi
spate.

Este normal să vă doriţi ca autovehiculul dumneavoastră să rămână
curat. Nimic mai simplu dacă folosiţi această tavă de portbagaj
robustă.

25.09.13 14:24

