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

M A Z D A M X- 5 R F A M A Z D A M X- 5

Mazda MX-5 je dokonalým zosobněním toho, co nazýváme „umění v pohybu“. Vítá vás zcela
odlišný druh sportovního automobilu. Automobil navržen tak, aby vám vyrazil dech, ještě než
do něj nastoupíte, a připraven udělat skvělý dojem všude, kam ho vezmete - a to bez výjimky.
Design Kodo: duše pohybu uchvátí vaše smysly nádhernými proporcemi, plynulými liniemi a
dramatickými konturami. Vylepšený luxusní interiér a mimořádně citlivé reakce vozidla dále
umocní vaše smyslové vnímání a vyvolají pocit jednoty, který nazýváme Jinba Ittai.

INTUITIVNÍ ERGONOMIE

Jednou z našich priorit je eliminovat rušivé vlivy, které negativně
ovlivňují pozornost řidiče. Mazda MX-5 je navržena tak, aby vám
pomáhala maximálně se soustředit na řízení. Veškeré ovládací
prvky jsou umístěny na dosah ruky. Rozměrná středová obrazovka
o úhlopříčce 7 palců se ovládá ergonomickým ovladačem na
středové konzole. A díky zdokonalenému ovladači dálkového
zamykání je nastupování ještě jednodušší. Nové Služby konektivity
jsou nyní k dispozici pro zvýšení vaší bezpečnosti a pohodlí.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vyhýbat se nehodám v prvé řadě je vždycky tou nejbezpečnější cestou. Řada
sofistikovaných a inovativních bezpečnostních prvků i-Activsense vás upozorní na
nebezpečí a pomůže vám vyhnout se nehodám – nebo alespoň snížit jejich dopad.
Funkce jako systém sledování mrtvých úhlů nebo systém varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu zlepší vaši viditelnost a povědomí o dění na silnici. Když to
bude potřeba, některé i-Activsense inovace dokáží i samy zabrzdit. Můžete se tak v
klidu soustředit na řízení a užít si každou jízdu.

Mazda MX-5 v barvě Soul Red Crystal

DOKONALE VYTVOŘENÉ AŽ PO POSLEDNÍ STEH

Nic tolik nepokouší naše smysly jako dotyk. Kontakt s měkkou texturou, pevnými švy a
tvarem, který vás obejme. Každý centimetr našeho pečlivě vyrobeného čalounění ještě
posílí váš zážitek z jízdy. Jednotlivé prvky výrazného a působivého designu, jako například v
kůži Nappa, vytvořili odborníci jejich výrobu. Elegantní úroveň kultivovanosti v Mazdě MX-5
splňuje očekávání i těch nejnáročnějších řidičů, co se týče vkusu.

Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.

UMĚNÍ POHYBU

Čím blíže se na Mazdu MX-5 podíváte, tím poutavější náš příběh bude. Filozofie
designu Kodo společnosti Mazda je evidentní v každém prvku Mazdy MX-5,
až po její lité disky kol. Naše nabídka kol vám pomůže vyjádřit váš charakter a
vytvořit ještě lepší spojení mezi vámi a vaším vozem.

Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.

N AV R Ž E N O P R O VA Š I M A Z D U M X- 5 . A P R O VÁ S .

Společnost Mazda vytvořila důmyslná příslušenství, která se perfektně hodí k vaší
Mazdě MX-5. Máte-li zájem o kompletní seznam originálního příslušenství Mazda
pro vaši Mazdu MX-5, navštivte naše webové stránky.

17” černé lité disky kol BBS

Luxusní panel palubní desky Alcantara

Sportovní designové prvky v černé barvě

CHALLENGE

INTERIÉR

EXTERIÉR

P O H O D L Í A T E C H N O LO G I E

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Kliky dveří v barvě karosérie

16” lité disky kol

Manuální klimatizace

Čelní a hlavový airbag

Tlačítko Start / Stop motoru

LED světlomety

AM / FM rádio, USB, AUX

Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Elektricky ovládaná přední okna

LED diody pro denní svícení

6 reproduktorů

Elektronický stabilizační systém (DSC)

Nastavitelný volant

Vnější zpětné zrcátko (barva karosérie)

Tempomat

Kožený potah volantu, řadicí páky a madla ruční brzdy

Kliky dveří (barva karosérie)

Hlavní prvky výbavy:

7” barevný displej
Kruhový HMI ovladač

REVOLUTION
Navíc k výbavě CHALLENGE obsahuje
následující prvky:

Kožená perforovaná sedadla

16” lité disky kol (tmavé, lesklé)

Automatická klimatizace

Systém pro hlídání mrtvého úhlu (BSM)

Prahové lišty

LED adaptivní světlomety

Vyhřívaná sedadla

Systém hlídání pohybu za vozidlem (RCTA)

Vnější zpětná zrcátka - v barvě karoserie

Světelný a dešťový senzor

Systém hlídání jízdního pruhu (LDWS)

Integrovaný navigační systém GPS
Audiosystém Bose® s 9 reproduktory
DAB
Bezklíčové zamykání Smart Card
Zadní parkovací senzory

TAKUMI

Prémiové kožené čalounění Nappa (tmavě červené)

Navíc k výbavě REVOLUTION obsahuje
následující prvky:

16” kovaná hliníková kola Ray (G132, Soft Top)

Zadní parkovací kamera

Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
Systém pro prevenci nárazu v městském provozu, přední i
zadní (SCBS)

17” tmavá kovaná kola BBS® z lehké slitiny (G184, RF)
Dvoubarevná stahovací střecha (pouze RF)

Systém pro rozeznávání dopravních značek (TSR)

REVOLUTION TOP
Navíc k Revolution, popř. místo nich, obsahuje
následující prvky:

Sportovní sedadla Recaro (kombinace Alcantara/kůže)

17” hliníková kola tmavá, lesklá

Tlumiče Bilstein

Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
Systém pro prevenci nárazu v městském provozu, přední i
zadní (SCBS)
Systém pro rozeznávání dopravních značek (TSR)

TECHNICKÉ ÚDAJE

M X- 5

BENZÍN
G132
P L ÁT Ě N Á S T Ř E C H A

G132
RF

G184
P L ÁT Ě N Á S T Ř E C H A

G184
RF

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

Nízká

7,9

7,9

9,2

9,2

Střední

5,9

5,9

6,4

6,4

Vysoká

5,4

5,4

5,9

5,9

Velmi vysoká

6,6

6,6

7,0

7,0

Kombinovaná

6,3

6,3

6,9

6,9

142

142

155

155

Úrove ň e mi sí d le ES
Hodnoty dle WLTP:
Spotřeba pohonných hmot(1)
(l/100 km):

Emise CO2(1) (g/km)
(1)

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 | Březen 2021 | CZ-CS / 3103
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.

MAZDA MOTOR ČESKÁ REPUBLIKA

