MAZDA MOTOR ČESKÁ REP UBLIKA

Objevujeme města a klikaté cesty.
Zatáčky si vychutnáváme na plný plyn.
Okénka dole, rádio na plné pecky, bez konkrétního cíle.
Vzdorujíc větru, uháníme vpřed.
Já jsem ztělesněním Jinba Ittai.
A vy tvoříte srdce, které bije za volantem.
Propojení je nám souzené,
stejně jako v případě koně a jezdce,
i vůz splývá s řidičem.
Společně jsme silnější.
Máme mezi sebou nepopsatelné pouto.

Nikdy nejezdíme sami.
Jezdíme společně.

Drive together

DUCH HIROŠIMY

Společnost Mazda sdílí s japonským městem Hirošima zvláštní historii a ducha.
Jako rodné město je pro Mazdu Hirošima zdrojem neustálé inspirace, díky které
si poradíme s každým úkolem a jsme schopni dosáhnout více, než si kdy kdo byl
schopen představit. Podařilo se nám vybudovat globální společnost prakticky z
ničeho. Přicházíme s inovacemi, které ostatní považují za nemožné, od rotačního
motoru po Technologii Skyactiv a jiné. Hlavní ale je, že neochvějně důvěřujeme v sílu
lidského potenciálu. Dáváme tomu vše, vlastníma rukama tvoříme a vytváříme věci,
které jsou důležité, které mají duši, které přenášejí naši energii na vás. Vše pro vaše
pohodlí a váš pocit kvality.

KODO: DUŠE V POHYBU

Filozofie našeho designu je jednoduchá, ale její realizace velmi náročná: zachytit

Eliminují vše zbytečné a ponechají jen čirou krásu. Přenášejí energii tvůrce do každé

energii pohybu, a to i v úplném klidu. Prostřednictvím pozoruhodných křivek a

nuance. Tomuto designu říkáme Kodo: duše v pohybu. Dynamický smysl pro pohyb

úhlů, které si získají vaši pozornost hned na první pohled. Vzruší vás očekávání,

vás vybízí, abyste si sedli za volant a vyzkoušeli jedinečnou energii, která prýští pouze

co přijde dále. Vyvolat takovou okamžitou emoční reakci je možné jen díky

z vozů Mazda.

lidskému dotyku. Vytvořeno lidmi pro lidi. Představte si ruce pracující s hlínou,
jak ji tvarují s láskou a mimořádnou precizností.
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Pro designéry společnosti Mazda je základem dosažení krásy důsledné dodržování pravidla
„méně je někdy více“. 2021 Mazda CX-30 není žádnou výjimkou. Je známkou jejich oddanosti
tomuto úsilí. Ve výrazných křivkách se projevuje a odráží okolní scenérie – a vše okolo tak
ožívá. Elegantní, odvážné proporce vytvářejí dynamický pocit energie.

Důvěrně známé, klidné prostředí pro řidiče i spolucestující. Kabina 2021 Mazdy CX-30
je dokonalým příkladem stanovení vhodných priorit a pečlivého řemeslného zpracování.
Moderní prvky v dokonalé symetrii s řidičem vytvářejí interiér, který vás uchvátí ještě předtím,
než se vydáte na cestu. Inspirace je tam, kde ji najdete – kam vás 2021 Mazda CX-30 vezme?

M A Z D A TA K U M I :
M I M O Ř Á D N É Ř E M E S L N É Z P R A CO VÁ N Í

Toto jsou řemeslníci a řemeslní mistři, kteří mnoho let i desetiletí zdokonalují své
dovednosti, aby dosáhli skutečného mistrovství. Jejich vášní, trpělivostí a odhodlaností
řemeslu je díky lidskému doteku prodchnut každý vůz Mazda. Díky tomu působí naše
vozy na emoce všech okolo způsobem, který by žádný počítač ani rovnice nikdy nesvedly.
Každý detail v 2021 Mazdě CX-30 je svědectvím dokonalosti systému Takumi. Tento
přenos energie vytváří inspirativní prostředí a pocit, jenž přetrvá i po jízdě. Od designéra
po řidiče, toto propojení vytvoří obohacující, citové pouto mezi vámi a vaší Mazdou.

PROPOJENÍ VOZU A JEHO ŘIDIČE

Každý automobil Mazda má jeden a tentýž cíl – jednotu mezi vozem a jeho řidičem.
Jakmile pocítíte toto naprosté propojení, vaše smysly budou pracovat naplno. Budete žít
daným okamžikem a nenecháte se ničím rozptylovat. Budete mít pocit přebytku energie.
Pocit omlazení.

Lepší, než když jste poprvé do vozu usedli – pocit přetrvávající ještě dlouho po skončení
jízdy. Od dokonalého vnímání našeho designu po plynulé reakce vozu i na ten nejjemnější
povel, každý detail v každé Mazdě vám nabídne čirý požitek z jízdy.

S N A D N Á K O N E K T I V I TA

Vaše inspirace. Váš prostor. Vaše řídicí pracoviště. Kabina 2021 Mazdy CX-30 je
zaměřená na řidiče, takže každý ovládací prvek je umístěn tak, abyste na něj dosáhli a
mohli se naplno věnovat situaci na silnici. Ukazovatele displeje na přístrojovém panelu
se intuitivně nachází ve vašem zorném poli, takže vás při řízení nic nebude rozptylovat.
Kruhový HMI ovladač je umístěn na středové konzoli pro maximální pohodlí zápěstí a
předloktí. Při ovládání vozu budete mít pocit, jako byste se v něm narodili.

P R O S T O R P R O KA Ž D O U C E S T U

Otevřené prostory jsou nádherné. Nabízejí nám příležitost vyplnit je různými objevy,
které během svého života učiníme. 2021 Mazda CX-30 je crossover navržený tak,
aby se snadno dostal i na malá parkovací místa a současně vás odvezl kamkoliv
do otevřené krajiny. Díky velkorysému zavazadlovému prostoru a nízké platformě
snadno naložíte všechny své věci. Vezměte si s sebou vše potřebné, svůj vlastní smysl
pro nadšení a lidi, se kterými chcete společné okamžiky sdílet. Od nákupních tašek
po krosny, 2021 Mazda CX-30 vám poskytne prostor pro jakékoliv dobrodružství.

e - S K YA C T I V X

Pokud inovace začínají zábleskem geniality, pak nikdy nepropadneme pocitu
sebeuspokojení, budeme odmítat konvence, hledat vždy nové přístupy a dělat
neočekávané. Díky tomuto étosu byl každý aspekt 2021 Mazdy CX-30 navržen
a vyroben tak, aby působil v naprosté harmonii s vašimi smysly. Sedadla jsou
tvarována tak, aby udržela vaši páteř ve svislé poloze a podporovala její přirozený
tvar do písmene S. Systém odpružení se inspiroval pohybem lidského těla – a jeho
vyvažováním vzhledem k pohybům vozu. Poskytuje tak lepší ovladatelnost a vyšší
pohodlí pro vás i pro vaše spolucestující. A náš revoluční motor e-Skyactiv X. Nová,
průkopnická technologie, u které se snoubí výhody zážehového motoru s výhodami
vznětového motoru. Tento motor je úsporný a současně výkonný a poskytuje řidičům
dynamickou akceleraci a lepší jízdní vlastnosti při nižších emisích CO2.

PREDIKTIVNÍ i-ACTIV AWD

Nikdy jsme se nespokojili se současným stavem. Odmítáme dělat věci tak, jak se
dělaly mnoho předcházejících let. Proto je náš systém pohonu všech kol navržen jako
žádný jiný. Průkopnická technologie, která předvídá neočekávané. To je i-Activ AWD.
Kreativní technické zpracování, které pomáhá detekovat případnou ztrátu trakce
tak, že aktivně monitoruje vše od venkovní teploty a používání stěračů na předním
skle až po pokyny řidiče při řízení a brzdění. Společně s dynamikou vozu Skyactiv
se systémem G-Vectoring Control Plus pomáhá tento systém udržet přilnavost k
vozovce a přesnost řízení tak, že přesouvá hmotnost vozu na začátku a na konci
zatáčky, a dosahuje tak plynulejší, citlivější jízdy. Inovativní řešení, která dodávají při
jízdě větší jistotu bez ohledu na podmínky.

V Ž D Y B E Z O B AV

Ta nejlepší cesta je vždycky ta nejbezpečnější. Sofistikovaná a inovativní řada
bezpečnostních prvků i-Activsense vám pomůže vyhnout se nehodám, případně
snížit jejich následky. Dostupné prvky jako je 360° Top View Monitor, pokročilý
systém sledování mrtvých úhlů a upozornění na pohyb za vozem (RCTA) pomohou
zlepšit váš přehled o dění na silnici. Vytříbené inovace s i-Activsense dokonce umí
i samy zabrzdit, když je to potřeba. Jezděte bez obav a užívejte si každou cestu,
kterou s vaším vozem podniknete.

ZVUK JAKO UMĚNÍ

Vytvoření pocitu koncertního sálu v kabině 2021 Mazdy CX-30 nebyl snadný úkol.
Abychom zajistili dojem živého vystoupení, museli naši akustičtí technici zvážit každý i
sebemenší detail zvuku. Díky rozsáhlému výzkumu psychoakustiky změřili naši technici
prostorové efekty, prodlevu a odrazy zvuku v kabině i vibrace vzduchu a na základě měření
pak rozhodli o umístění reproduktorů. A díky prémiovému audiosystému s 12 reproduktory
vám nyní společnosti Bose® a Mazda nabízejí osvěžující zvukový zážitek – ať už v sále
sedíte kdekoliv.

Hakuju Hall je komorní koncertní prostor v
japonském Tokiu vybudovaný tak, aby vytvářel
„ducha pohodlí“ a aby si v něm publikum naplno
užilo hudbu se všemi intonacemi. Při jeho navrhování
byly zohledněny i „zdravotní“ aspekty, takže nabízí
bezkonkurenční akustiku na každém sedadle.

DOKONALE VYTVOŘENÉ AŽ
PO POSLEDNÍ STEH

Naši řemeslníci si dali za úkol vytvořit prvky, jejichž nádhera vychází z kombinace
jejich tvaru, textury a barvy, a při svém úsilí vše podřídili vám samotným. S využitím
měkkých textur a pevných švů vytvořili naši zkušení odborníci řadu výrazných a
expresivních designů čalounění. Každý centimetr našeho pečlivě vyrobeného
čalounění ještě více posílí váš zážitek z jízdy.
Elegantní a důmyslné zpracování – vyhrazeno jen pro vás.

Navštivte naše internetové stránky a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.

UMĚNÍ POHYBU

Čím více zkoumáte 2021 Mazdu CX-30, tím zajímavější vám náš příběh přijde. Filozofii
designu Kodo společnosti Mazda najdete v každém detailu 2021 Mazdy CX-30 – dokonce
i v litých discích kol. Disky kol z naší nabídky vám pomůžou vyjádřit váš charakter a vytvořit
ještě lepší spojení mezi vámi a vaším vozem.

Navštivte naše internetové stránky a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.

I D E Á L N Í D O P L N Ě K P R O VA Š I M A Z D U C X- 3 0 . I P R O VÁ S .

Mazda vytvořila důmyslně navržená příslušenství, která 2021 Mazdu CX-30
dokonale doplňují. Máte-li zájem o kompletní seznam originálních
příslušenství Mazda, navštivte naše webové stránky.

Kit Aero a střešní lišty

Osvětletné prahové lišty

Bezkabelové nabíjení mobilního telefonu

VÝBAVA :

PAKETY :

EXTERIÉR

PLUS (e-SKYACTIV G122/e-SKYACTIV G150) :

PAKET SAFETY

16” lité disky kol
Přední světlomety – LED
Zadní sdružené světlo – LED
Střešní spoiler
Elektrická, automaticky sklopná, nastavitelná a vyhřívaná zrcátka

18” lité disky kol
Vyhřívaná přední sedadla
Vyhřívaný volant
Smart Keyless Entry
Automatická dvouzónová klimatizace
Vnější zpětné zrcátko – automatické ztmavení
Vnitřní zpětné zrcátko – automatické ztmavení
Parkovací senzor – přední
Zadní kamera (digitální)

Systém sledování únavy řidiče s kamerou (DAA)
Upozornění na pohyb před vozem (FCTA)
Brzdění při pohybu za vozem (RCTB)
Systém SCBS-R pro prevenci zadního nárazu
360° Top View Monitor
Inteligentní tempomat (CTS)

V Ý B AVA

INTERIÉR
8,8” TFT barevný středový displej
Kožený volant s ovládáním audio a Bluetooth®
Manuální klimatizace
Kruhový HMI ovladač
7” TFT digitální ukazatele
Barevný projekční Head Up displej
Držák nápojů s víčkem a osvětlený rámeček řadicí páky
AM/FM rádio s USB, 8 reproduktorů, DAB, Bluetooth®
Navigace
Apple CarPlay™ / Android Auto™

Adaptivní tempomat (MRCC)
Automatické přepínání potkávacích a dálkových světel (HBC)
Systém sledování únavy řidiče (DAA)
Systém sledování mrtvých úhlů (BSM)
Systém asistence pro udržení v jízdním pruhu (LKA)
Systém SCBS pro prevenci čelního nárazu
Parkovací senzor – zadní
Rozeznávání dopravních značek (TSR)

Audio systém® audiosystém s reproduktory ve stříbrném designu
12 reproduktorů

GT (e-SKYACTIV X180) :
18” lité disky kol
Adaptivní LED světlomet
Zatmavená zadní skla
Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
Vnitřní zpětné zrcátko – automatické ztmavení

GT PLUS (e-SKYACTIV X180) :
BEZPEČNOST

PAKET SOUND

Vyhřívaná přední sedadla
Vyhřívaný volant
Smart Keyless Entry
Automatická dvouzónová klimatizace
Vnější zpětné zrcátko – automatické ztmavení
Vnitřní zpětné zrcátko – automatické ztmavení
Parkovací senzor – přední
Zadní kamera (digitální)

PAKET LUXURY
Sedadla potažená kůží (černá/bílá)
Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí jízdní polohy
Funkce sklopení vnějších zpětných zrcátek (při zařazení zpátečky)
Paměť vnějších zrcátek a paměť projekčního Head Up displeje

PAKET STYLE
Adaptivní LED světlomet
Charakteristická přední a zadní LED světla a přední LED světla pro denní svícení
Zatmavená zadní skla
Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
Vnitřní zpětné zrcátko bez rámečku – automatické ztmavení

PAKET STŘEŠNÍ OKNO
Elektricky ovládané střešní okno

TECHNICKÉ ÚDAJE
Benzín
e-Skyactiv G122

e-Skyactiv G150

e-Skyactiv G150

e-Skyactiv X186

e-Skyactiv G e-Skyactiv G e-Skyactiv G e-Skyactiv G e-Skyactiv G e-Skyactiv G e-Skyactiv X e-Skyactiv X e-Skyactiv X e-Skyactiv X
2WD
AT/2WD
2WD
AT/2WD
AWD
AT/AWD
2WD
AT/2WD
AWD
AT/AWD

EU e mi sn í n orma

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

Euro6d

WLPT hodnoty:
Spotřeba paliva (l/100 km) (1 ) :
WLTP kombinovaná spotřeba(l/100 km)
WLTP emise CO2 při kombinované
spotřebě (g/km)

5,9

6,4

5,9

6,4

6,4

6,9

5,6-5,7

6,1

6,0-6,1

6,6

134

144

134

144

144

156

127-128

138

136-137

148-149

1.998
4
Ano
Ano
90 (122)/
6.000
213/
4.000
13,0:1
10,6
186
1.927
1.335/1.409

1.998
4
Ano
Ano
90 (122)/
6.000
213/
4.000
13,0:1
11,2
186
1.927
1.335/1.409

1.998
4
Ano
Ano
110 (150)/
6.000
213/
4.000
13,0:1
8,8
198
1.995
1.404/1.478

1.998
4
Ano
Ano
110 (150)/
6.000
213/
4.000
13,0:1
10,0
194
2.021
1.430/1.504

1.998
4
Ano
Ano
110 (150)/
6.000
213/
4.000
13,0:1
9,1
195
1.995
1.404/1.478

1.998
4
Ano
Ano
110 (150)/
6.000
213/
4.000
13,0:1
10,4
193
2.021
1.430/1.504

1.998
4
Ne
Ano
137 (186)/
6.000
240/
4.000
15,0:1
8,3
204
1.965
1.368/1.467

1.998
4
Ne
Ano
137 (186)/
6.000
240/
4.000
15,0:1
8,6
204
1.965
1.391/1.491

1.998
4
Ne
Ano
137 (186)/
6.000
240/
4.000
15,0:1
8,7
204
2.042
1.453/1.538

1.998
4
Ne
Ano
137 (186)/
6.000
240/
4.000
15,0:1
9,0
204
2.070
1.471/1.556

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

1.300/600

Te ch n i cké parame try
Zdvihový objem
Počet válců
Systém deaktivace válců
Mazda M Hybrid systém (24V)
Maximální výkon (kW/k při ot/min)
Maximální točivý moment (Nm při ot/min)
Kompresní poměr
Zrychlení 0-100 km/h (s)
Maximální rychlost (km/h)
Celková hmotnost vozidla, max. (kg)
Pohotovostní hmotnost, min./max. (kg)
Maximální hmotnost přívěsu, brzděný
(sklon 12 %) / nebrzděný (kg)

Rozmě ry mod e lu M azd a CX- 30
Délka (mm)
Šířka, bez vnějších zpětných zrcátek (mm)
Šířka, včetně vnějších zpětných zrcátek (mm)
Výška (mm)
Rozvor (mm)
Objem zavazadlového prostoru, VDA,
5 sedadel (dm3)
Objem zavazadlového prostoru, VDA,
2 sedadla (dm3)
Rozměr kol: 16”
Rozměr kol: 18”
(1)

4.395
1.795
2.040
1.540
2.655
430
1.406
215/65/R16
215/55/R18

Informace o spotřebě paliva a emisích CO2 podle směrnice 1999/94/ ES. Uvedené hodnoty stanoveny dle nařízení (ES) č. 715/ 2007 - (ES) č .692 / 2008 v platném znění.

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® a AudioPilot® jsou zapsané obchodní značky v USA a dalších zemích.
Používání je možné pouze se souhlasem.
Zákaznická linka Mazda: 800 900 994 Internet: www.mazda.cz | Duben 2021 | CZ-CS / 3297
Společnost Mazda Motor Europe si v souladu s neustálým vývojem svých výrobků vyhrazuje právo na provádění změn speciﬁkací i výbavy. Barevné odstíny i vzorky čalounění uvedené v tomto prospektu se mohou v
důsledku omezených možností tisku od těch skutečných mírně lišit. Doporučujeme, abyste se v této záležitosti obrátili na autorizovaného prodejce vozů Mazda. Označení Bluetooth® a příslušná loga jsou vlastnictvím
společnosti Bluetooth®, Inc. a jakékoli využití těchto značek společností Mazda Motor Company podléhá získání licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří jejich právoplatným vlastníkům.
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