M A Z D A M O T O R Č E S KÁ R E P U B L I K A

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 jedinečnou 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 dále. 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.

Duch a oddanost řemeslníků se odráží v
rafinované kráse japonské misky Kodoki. Ta
osloví vaše estetické cítění díky tisícům plošek,
z nichž každá je svědectvím o oddanosti jejího
autora.

KODO : DUŠE V POHYBU

Filozofie našeho designu je jednoduchá, ale její realizace velmi náročná : zachytit
energii pohybu, a to i v úplném klidu. Prostřednictvím pozoruhodných křivek a
úhlů, které si získají vaši pozornost hned na první pohled. Vzruší vás očekávání, co
přijde dále. Vyvolat takovou okamžitou emoční reakci je možné jen díky lidskému
dotyku. Vytvořeno lidmi pro lidi. Představte si ruce pracující s hlínou, jak ji tvarují
s láskou a mimořádnou precizností. Eliminují vše zbytečné a ponechají jen čirou
krásu. Přenášejí energii tvůrce do každé nuance. Tomuto designu říkáme Kodo :
duše v pohybu. Dynamický smysl pro pohyb vás vybízí, abyste si sedli za volant a
vyzkoušeli jedinečnou energii, která prýští pouze z vozů Mazda.

Design Kodo představuje naši filozofii vdechnutí života a osobnosti našim vozům. Modeláři, pracující s hlínou, využívají svých dovedností
a emocí k tvarování a přetváření nápadů do modelů životní velikosti, jejichž duše a tvar chytí u srdce každého člověka.

Vyzkoušejte si 2021 Mazdu CX-5. Je to nová dimenze požitku z jízdy. 2021 Mazda CX-5,
vyladěná a vyrobená s maximální pečlivostí do nejmenšího detailu, udělá velký dojem
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nejen na pohled, ale i při samotné jízdě. Odvážné křivky exteriéru dodávají pocit vitality
a přetvářejí samotný pohyb na formu umění. Jednotlivé, pečlivě modelované části vozu
odrážejí světlo způsobem, který fascinuje řidiče a vybízí jej, aby si do vozu nasedl a objevil
jeho luxusní interiér s designem zaměřeným na člověka.
Každý detail je navržen s přesností lidských rukou a vytvořen s ohledem na vás.
Díky přístupu designéra založenému výlučně na pocitech a emocích pocítíte s vozem
2021 Mazda CX-5 pocit naprosté jednoty, jenž vám zaručí bezstarostný a podmanivý
zážitek z jízdy.

Mazda CX-5 v barvě Soul Red Crystal.

M A Z D A TA K U M I :
MIMOŘÁDNÉ ŘEMESLNÉ
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, trpělivosti a odhodlanosti
řemeslu je díky jejich lidskému doteku prodchnutý 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-5 je svědectvím dokonalosti systému Takumi.
Tento přenos energie vytváří inspirativní prostředí a pocit, jenž přetrvá i po ukončení
jízdy v automobilu. Od designéra po řidiče, toto propojení v konečném důsledku vytvoří
obohacující, citové pouto mezi vámi a vaší Mazdou.

PROPOJENÍ VOZU A 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.

INTUITIVNÍ ERGONOMIE

Jednou z našich priorit je eliminovat rušivé vlivy, které negativně ovlivňují pozornost
řidiče. 2021 Mazda CX-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 10,25 palců se ovládá ergonomickým ovladačem na středové
konzole. Barevný projekční Head Up displej promítá provozní informace a navigační
pokyny přímo do zorného pole, což zvyšuje komfort i bezpečnost jízdy. A díky
zdokonalenému ovladači dálkového zamykání je nastupování ještě jednodušší. Nové
Služby konektivity jsou nyní k dispozici pro zvýšení vaší bezpečnosti a pohodlí.

ONLINE AUTOMOBIL PRO ONLINE SVĚT

2021 Mazda CX-5 vám umožňuje zůstat ve spojení se světem a nespustit
přitom oči ze silnice. Přes palubní systém Mazda Connect lez ovládat
kompatibilní chytré telefony nebo poslouchat tisíce internetových rádií. Můžete
bezpečně vyřizovat textové zprávy, sledovat sociální média a užívat si bezdrátový
poslech hudby přes Bluetooth®. Vaše vozidlo je nyní také vybaveno nejnovějším
rádiovým systémem DAB+.

D Y N A M I KA . A O D P O V Ě D N O S T.

Pouze společnost s takovou vášní pro vytváření ideálního prostředí pro řidiče
mohla vytvořit Technologii Skyactiv. Navrhli jsme každý aspekt našich vozů tak, aby
dokonale reagovaly a byly úsporné, od podvozku přes převodovku až po motor
a dále, ať už je řídíte kdekoliv. Vylepšená motorizace modelu 2021 Mazda CX-5
významně přispívá k ještě větší radosti z jízdy ve městě i mimo město. Snoubí se
v nich mimořádná ochrana životního prostředí i bezpečnost, aniž by bylo nutné
obětovat radost z jízdy. Omladí vašeho ducha, snadno vás propojí s vaším vozem a
se silnicí, a jízdu si tak užijete ještě o něco více.

P Ř E D V Í D AT E L N Á V KA Ž D É S I T U A C I

Pohon všech kol s protiprokluzovým systémem a terénním režimem přispívá k jistotě
za volantem i v nepříznivých podmínkách. Systém i-Activ AWD prostřednictvím 27
senzorů nepřetržitě sleduje situaci a upravuje rozdělení hnací síly podle potřeby. Díky
zdokonaleným tlumičům se snižuje odpor, což vylepšuje odezvu a plynulost jízdy.

J I S T O TA V KA Ž D É M S M Ě R U

Radost z jízdy v 2021 Mazdě CX-5 si musíte užít naplno. Proto je vůz vybaven našimi
špičkovými bezpečnostními technologiemi i-Activsense. Díky řadě dostupných
bezpečnostních prvků vás moderní bezpečnostní inovace upozorní na nebezpečí a
pomohou vám předcházet srážkám – popřípadě zmírnit jejich následky. Tyto prvky se
navzájem doplňují a za všech podmínek zlepšují vaši viditelnost i povědomí o situaci
na silnici. Ve spojení s tuhou karosérií zajišťují technologie i-Activesense komplexní
ochranu řidiče a spolujezdců bez narušení pohodlí či výkonu.

ZVUK JAKO UMĚNÍ

Hudba se označuje za umění vesmíru. Úchvatný zážitek pro vášně i pro náš
nejcitlivější smysl : sluch. Akustičtí technici společnosti Mazda touží po co
nejrealističtější reprodukci zvuku, která je co nejblíže živému vystoupení.
Pouze důkladným měřením prostorových efektů, vibrací, prodlev a odrazů
zvuku se nám podařilo v kabině 2021 Mazdy CX-5 vytvořit pocit koncertního
sálu. Společně se společností Bose® vytváříme prostor pro osvěžující zvukový
zážitek, který je na míle vzdálený od čehokoliv, co jste doposud slyšeli.

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.

U M Ě N Í S VÁ D Ě T

Barva 2021 Mazdy CX-5 je jednou z prvních věcí, která zaujme vaši pozornost. Jemnou krásu
a silný charakter dále podtrhuje špičková lakovací technologie Mazda Takumi-Nuri, která
vdechuje život designu Kodo a zdůrazňuje krásu každé linie. V technologii Takumi-Nuri se
ideálně snoubí hloubka a lesk, které vytvářejí dojem ručně lakovaného koncepčního vozu.
Charakteristické prémiové barvy červená Soul Red Crystal a šedá Machine Gray proto působí
mimořádně živě a mají hloubku.

Navštivte naše internetové stránky a prohlédněte si všechny dostupné úžasné barevné varianty.

Šedá Machine Gray

Soul Red Crystal

Polymetal Gray Metallic

H O D N O T N Ě Z P R A CO VA N Á D O N E J M E N Š Í C H D E TA I L Ů

Nic nepodnítí smysly tolik jako dotek. Kontakt s měkčenými povrchy, precizními
švy a uklidňujícími tvary. Vše je podřízeno tomu, abyste se ve voze cítili příjemně.
Včetně expresivních detailů zhotovených zkušenými řemeslníky. Vytříbená elegance
interiéru 2021 Mazdy CX-5 splní i ty nejvyšší nároky, a to nejen z hlediska vzhledu,
ale i pohodlí. Ventilovaná přední sedadla přispívají k zachování tepelné pohody i
v horkém počasí.

Další podrobnosti o nabízené výbavě zjistíte na našich internetových stránkách.

V L A S T N Í V Ý R A Z N A KA Ž D É Ú R O V N I

Čím více budete 2021 Mazdu CX-5 zkoumat, tím více vás uchvátí náš příběh.
Filozofie designu Kodo společnosti Mazda je zcela zřejmá z každého aspektu
2021 Mazdy CX-5 až po její lité disky kol. Celá naše nabídka kol vám má pomoci
vyjádřit váš charakter, vytvořit ještě pevnější pouto mezi vámi a vaším vozem.

Navštivte naše internetové stránky a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.
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Užitnou hodnotu vaší 2021 Mazdy CX-5 dále zvýší propracované originální příslušenství.

Stříbrná krytka vnějšího zpětného zrcátka

LED osvětlení vozovky s logem Mazda

Přední a zadní lišta v matné stříbrné úpravě

INTERIÉR

EMOTION
Obsahuje následující prvky :

Klika dveří v barvě karoserie
Startování pomocí tlačítka Start/Stop
Elektricky ovládaná okna (vpředu/vzadu)
Elektronická parkovací brzda
Sklopitelná zadní sedadla
Dělená zadní sedadla (40:20:40)
LED osvětlení interiéru

CHALLENGE
Prvky navíc k výbavě EMOTION nebo místo nich :

AT T R A C T I O N
Prvky navíc k výbavě CHALLENGE nebo místo nich :

Kožený volant
Kožená hlavice řadicí páky

EXTERIÉR

KOMFORT A TECHNOLOGIE

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

17” ocelové disky kol
LED světlomety s ostřikovačem
Funkce Coming Home
Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
Anténa v designu žraločí ploutve

Manuální klimatizace
AM/FM Rádio, USB, AUX
ž reproduktorů
Ovládací prvky na volantu
Centrální zamykání
DAB digitální rádio
Bluetooth®
HMI ovladač, TFT dotykový displej 8”

Tempomat
Asistent rozjezdu do kopce
Systém sledování mrtvých úhlů (BSM) a upozornění na pohyb
za vozem (RCTA)
Systém SCBS pro prevenci čelního nárazu
G-Vectoring Control Plus (GVC+)
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Automatické centrální zamykání
Alarm

17” lité disky kol
Zatmavená okna od B-sloupku (boční a zadní)

Automatická klimatizace
8” barevný displej
2 USB porty (zadní sedadla)
Dešťový a světelný senzor

Systém asistence pro udržení v jízdním pruhu (LKA)
Automatické přepínání potkávacích a dálkových světel (HBC)
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

19” lité disky kol
LED mlhovky
Vyhřívané přední stěrače
Automatické elektricky sklopné vnější zpětné zrcátka

Vyhřívaná sedadla (vpředu)
10.25” barevný displej
Vyhřívaný volant
Apple CarPlay™ / Android Auto™

Parkovací senzor (přední/zadní)

INTERIÉR

REVOLUTION
Prvky navíc k výbavě ATTRACTION nebo
místo nich :

Digitální přístrojový štít
Pádla pro ovládání automatické převodovky pod volantem (Pouze verze s automatickou
převodovkou)

HOMURA
Prvky navíc k výbavě Revolution nebo
místo nich :

Čalounění z černé umělé kůže
Černý dekorativní panel interiéru

REVOLUTION TOP
Prvky navíc k výbavě REVOLUTION nebo
místo nich :

Sedadla potažená kůží – černá
Sedadla potažená kůží – bílá (volitelné)

TA K U M I P L U S
Prvky navíc k výbavě REVOLUTION TOP nebo
místo nich :

Sedadla potažená kůží – Deep Red
Černé čalounění stropu
Dřevěný dekorativní panel
Chromované prvky na volantu
Další dekorativní prvky

EDITION-100
Prvky navíc k výbavě Takumi Plus nebo
místo nich :

Prémiové vínově červené čalounění sedadel v kombinaci s bílým interiérem
Hlavové opěrky s reliéfním logem 100th Anniversary
Koberce ve vínové barvě Burgundy s logem 100th Anniversary

EXTERIÉR

KOMFORT A TECHNOLOGIE

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Adaptivní světlomety LED Matrix (ALH)
LED zadní kombinovaná světla

Audio systém Bose®
10 reproduktorů
Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru
360° Top View Monitor
Bezklíčové zamykání Smart Card
Barevný projekční Head-up displej

Systém SCBS-R pro prevenci zadního nárazu
Adaptivní tempomat
Protikolizní systém SBS (Smart Brake Support)
Systém pro sledování pozornosti řidiče (DAA)

Střešní okno

Elektricky ovládaná sedadla
Paměťová funkce pro elektricky ovládaná sedadla
Vyhřívaná sedadla (vpředu a vzadu)

19” lité disky kol – světle stříbrné
Střešní okno (Výbava na přání)

Střešní okno
Speciální emblém 100th Anniversary na předních blatnících

Vnitřní zpětné zrcátko bez rámečku

Integrovaný navigační systém GPS

TECHNICKÉ ÚDAJE
BENZIN

EU Emisní norma

DIESEL

G165
2WD

G165
2 W D/AT

G165
AWD

G165
A W D/AT

G194
2 W D/AT

G194
A W D/AT

D150
2WD

D150
2 W D/AT

D150
AWD

D150
A W D/AT

D184
A W D/AT

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

Zrychlení 0–100 km/h (s)

10,3

9,8

10,8

10,3

8,9

9,2

9,9

10,7

10,1

10,9

9,6

Maximální rychlost (km/h)

201

192

198

188

195

195

204

200

199

196

208

WLTP hodnoty:
Kombinovaná

6,7-6,8

7,3

7,3

7,6

7,6

8,0

5,6

6,1

6,3

6,6

6,6

Emise CO2(1) (g/km) při kombinované spotřebě

152-154

165

165

171-172

171-172

182

147

160

165

173

173

56

56

58

58

56

58

56

56

58

58

58

Objem palivové nádrže (l)
(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 | leden 2021 | CZ-CS / 2991
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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