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NOVÁ M A ZDA C X-30
B A R V Y, Č A L O U N Ě N Í , B E Z P E Č N O S T

NOVÁ MA ZDA CX-30
BARV Y, ČALOUNĚNÍ, BEZPEČNOST

KOL A

BA RV Y K A ROSER IE

16" hliníková kola, šedá

Bílá Arctic

Bílá Snowflake Pearl

Stříbrná Sonic

18" hliníková kola, stříbrná

Šedá Titanium

Modrá Deep Crystal

Černá Jet

18" hliníková kola, světlá*

Šedá Machine Gray

Červená Soul Red Crystal

Šedá Polymetal

* Pouze pro verzi Skyactiv-X180

Č A LOUNĚNÍ

A K TI V NÍ BE ZPEČNOS TNÍ TECHNOLO GIE

ADAPTIVNÍ LED SVĚTLOMET Y
360° TOP VIEW MONITOR
Šedá látka

Navrženy pro jízdu v noci. Systém analyzuje vozidla jedoucí

Klid mysli při řízení dodává sebejistotu a umožňuje soustředit

před vámi i proti vám a dle potřeby automaticky přepíná dálko-

se na to, co je opravdu důležité. Proto je zcela nová Mazda3

vá a potkávací světla tím, že rozsvěcí a zhasíná jednotlivé LED.

vybavena 360° parkovací kamerou, díky níž máte při manév-

Díky tomu vidíte lépe na cestu, protože můžete mít neustále

rování dokonalý přehled o situaci vně vozu.

zapnutá dálková světla, ale přitom neoslňujete ostatní řidiče.

SLEDOVÁNÍ MRT VÉHO ÚHLU (BSM)
S FUNKCÍ UPOZORNĚNÍ NA POHYB
PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL

MRCC FULL SPEED S INTELIGENTNÍ
PODPOROU BR ZDĚNÍ

Funkce sledování mrtvého úhlu detekuje vozidla přibližující se

pomáhá udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu

Černá kůže

zezadu nebo jedoucí vedle vás, takže můžete bezpečně přejíž-

tak, že využívá radar s milimetrovou vlnovou délkou a vyhod-

dět mezi pruhy. Ocitne-li se v kterémkoli mrtvém úhlu vozidlo,

nocuje relativní rychlost a vzdálenost automobilu před vámi.

systém vás varuje výstražným zvukem a ikonou na příslušném

Díky tomu omezuje únavu a zvyšuje radost z dlouhé jízdy po

zpětném zrcátku. Při couvání se aktivuje funkce upozornění

dálnici. Inteligentní podpora brzdění přispívá k minimalizaci

na pohyb za vozem (RCTA), která pomocí radarů a indikátorů

rizika nejčastějšího typu kolizí ve městě, tedy kolizí při nízkých

sleduje automobily přijíždějící z kterékoli strany a varuje vás,

rychlostech. Systém sleduje odstup a vzdálenost vozidla před

pokud se přiblíží příliš. K bezpečnější jízdě hustým provozem

vámi a v případě hrozící nehody začne automaticky brzdit.

pak pomáhá funkce upozornění na pohyb před vozem (FCTA).

Bílá kůže

Radarový tempomat Mazda (Mazda Radar Cruise Control) vám

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ POZORNOSTI ŘIDIČE
Systém pomocí kamery neustále kontroluje, zda jste bdělí.

INTELIGENTNÍ ASISTENT PRO HLÍDÁNÍ
RYCHLOSTI (ISA)

ASISTENČNÍ SYSTÉM PRO JÍZDU V SILNÉM
PROVOZU (CTS)

Sleduje od pozice očí přes frekvenci mrkání až po úhel úst

ISA společně se systémem rozpoznávání dopravních značek

Uvíznete-li v zácpě, ovládá systém CTS automaticky plynový

a obličeje a v případě únavy či ospalosti vás varuje. Systém je

upravuje rychlost vozidla dle předpisů, takže můžete jezdit

pedál tak, aby udržoval potřebný odstup mezi vaší Mazdou

stále aktivní a využívá infračervenou kameru s infračervenou

bezpečně a bez starostí, ať je cesta jakkoli dlouhá.

a vozidlem vpředu. Také pomáhá udržovat vozidlo ve správném

LED diodou, takže můžete jezdit jistě a bezpečně nejen v noci,

pruhu. Systém CTS zásadně přispívá k vaší bezpečnosti a po-

ale třeba i ve slunečních brýlích.

máhá snižovat únavu, takže každá jízda bude čistou radostí.

STAŇTE SE FANOUŠKEM PROFILU
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