Технически данни

MADE IN JAPAN
Вид двигател

SKYACTIV-G бензин

SKYACTIV-D дизел

Kубатура / мощност к.с.

1.5i 100

2.0i 120

2.0i 165 i-Eloop/DAS†

2.2 CD 150

Кубатура (см3)

1 496

1 998

1 998

2191

16

16

16

16

Макс. мощност (кс / обороти)

100 / 4500

120 / 4 500

165 / 6 000

150 / 4 500

Макс. въртящ момент (Nm / обороти)

150 / 4 000

210 / 4 000

210 / 4 000

380 / 1 800

Брой клапани

Компресия

14:1

14:1

14:1

14:1

Скоростна кутия

Skyactiv - МТ

Skyactiv - МТ

Skyactiv Drive - AТ

Skyactiv - MT

Skyactiv - МТ

Skyactiv Drive - AТ

Тип на скоростната кутия

6-степенна
механична

6-степенна
механична

6-степенен
автоматик

6-степенен
механична

6-степенна
механична

6-степенен
автоматик

Параметри и разход на гориво
10.8 (10.7)*

8.9 (8.8)*

10.4 (10.3)*

8.2

8.1 (8.0)*

9.7

182 (185)*

195 (198)*

194 (198)*

210

210 (213)*

201

Среден разход на гориво (л / 100км)

5.1 (5.0)*

5.1

5.6

5.8

4.1 (3.9)*

4.8

Градско

6.5 (6.4)*

6.5

7.0

7.5

4.9 (4.7)*

6.0

Извънградско

4.3 (4.2)*

4.3

4.8

4.8

3.6 (3.5)*

4.1

119

129 (128)*

135

107 (104)*

Ускорение (0-100 км / ч в секунди)
Максимална скорост (км / ч)

CO2 емисии (г / км)

119 (118)*

EC норма на емисиите

EURO 6

Обем на резервоара (л)

51

EURO 6

EURO 6

51

EURO 6

127

EURO 6

51

EURO 6
51

Размери и тегла
Габаритни размери (мм)

Дължина - 4 460 (4 580 при седан); Широчина - 2 053 (1 805
795 при сгънати огледала); Височина - 1 465 (1 450 при седан)
155

155

155

155

Междуосие (мм)

2700

2700

2700

2700

Собствено тегло (кг)

1190

1205 (1200)*

1240 (1235)*

1220

1320 (1310)*

1330

610

610 (615)*

595 (600)*

595

590 (600)*

600

Клиренс (мм)

Полезен товар (кг)

Хечбек - 364 (1263 при свалени задни седалки); Седан - 419*

Обем на багажника (л)
†

i-Eloop (Intelligent Energy Loop - Интелигентен енергиен кръговрат) e първата в света микро-хибридна автомобилна система, която използва двуслоен кондензатор за съхранение на
електричество, генерирано от кинетичната енергия на автомобила при отпускане на педала на газта. Всички системи в автомобила, които изискват електрическа енергия се захранват
от i-Eloop вместо да отнемат от 5 до 10 конски сили от двигателя. В резултат автомобилът има по – добра динамика и изразходва по-малко гориво.
DAS – дифузионна автоматична система подобряваща аеродинамиката.

валидна от 06 ЯНУАРИ 2016 г. (лева с ддс)
ниво на
оборудване

SKYACTIV-G бензин
1.5i / 100
6MT

2.0i / 120
6MТ

SKYACTIV-D дизел
2.0i / 165

6AT

цени

6MT

2.2 CD / 150
6MТ

6AT

Emotion

29 980

challenge

34 980

36 980

39 980

41 980

revolution

38 980

40 980

43 980

45 980

48 980

evolution

42 980

45 980

44 980

47 980

50 980

ultimate

46 980

49 980

49 980

51 980

54 980

Опции с доплащане

Металик - 980

Навигационна система** - 1 380

Алармена система - 680

* Данните в скобите се отнасят за Mazda3 Седан
** Навигационна система Mazda със 7” TFT touch screen дисплей с прецизна карта на България и Европа, Google search,
Weather forecast, HD Trafﬁc чрез GPRS мрежата в цяла Европа и предупреждения за сигурност - опция от ниво Challenge.

EMOTION

CHALLENGE

EVOLUTION

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

УДОБСТВО И КОМФОРТ

+ SKYACTIV BODY лека и същевременно здрава структура,
използваща високоякостна стомана 1800 Mpa и
революционен метод за свързване и заваряване
+ 8 въздушни възглавници - предни, странични и завеси за
всички места
+ DSC/TCS - система за динамичен контрол на траекторията
и сцеплението / система срещу прибуксуване
+ ABS/EBD/EBA антиблокираща спирачна система с
разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент
за екстремно спиране
+ ESS (Emergency Stop Signal) - автоматично включване на
мигащ СТОП сигнал при рязко спиране
+ TPMS - система за следене налягането в гумите
+ ISOFIX - система за монтиране на детско столче на
задните външни места
+ Активни предни подглавници, предпазващи от травми
при камшичен удар
+ Автоматични триточкови предпазни колани с
дообтегачи и ограничители на силата на притягане за
всички места
+ Възможност за деактивиране на пасажерската предна
въздушна възглавница
+ SCRS (Secondary Collision Reduction System) - реактивна
система, предотвратяваща сблъсък след камшичен удар

+ SCBS (Smart City Brake Support) - система, намаляваща
риска от сблъсък при движение в градска среда и скорост
от 5 до 35 км/ч

+ Преден и заден парктроник с визуализация на основния
дисплей - 8 сензорна система подпомагаща паркирането
+ Mazda Head Up Display визуализиращ информация за:
- Навигационната система

УДОБСТВО И КОМФОРТ
+ Централно заключване с дистанционно управление от
ключа
+ Сгъваем ключ с вграден имобилайзер
+ STI (Smart Turn Indicator) - активиране на мигачите с леко
докосване на превключвателя и автоматично изключване
след три такта
+ HHA (Hill Hold Assist) - система за подпомагане на
потеглянето
+ Климатик със система за рециркулация и поленов филтър
+ Предни и задни стъкла с електрическо задвижване и
автоматична функция "one touch"
+ Start/Stop система - безключово стартиране и спиране на
двигателя с бутон от таблото
+ Електро-магнитно усилване на волана в зависимост от
скоростта
+ DRL дневни светлини (според EU изискванията)
+ Основни фарове с регулиране на нивото от таблото
+ Сенници с вградено огледало

ИНТЕРИОР
+ Аудио система Mazda с Радио AM/FM/USB и AUX вход,
4 високоговорителя и управление от волана
+ MID мултифункционален дисплей, включващ борд
компютър и индикатор за гориво
+ Регулиране на седалката на водача по височина
+ Декоративни панели - пиано лак
+ Хромирани дръжки на вратите
+ Хромирана конзола на скоростния лост
+ Делима задна седалка 60/40 (за хечбек)
+ Вътрешно осветление с плавно угасване

ЕКСТЕРИОР

Oригинални стелки Мazda3 -180

- Ниво на ободудване предлагано само
като изпълнение хечбек с 5 врати

+ Външни електрически управляеми огледала
+ Вградени мигачи в огледалата
+ 16” стоманени джанти Mazda с тасове и гуми 205/60R16
+ Хромиран накрайник на ауспуха (само за хечбек)
+ Предни чистачки с регулируема скорост и интервал
+ Антена вградена в задното стъкло (при седан)

+ Антена на покрива тип "перка на акула" (при хечбек)
+ Спортен заден спойлер (при хечбек)
+ Странични предпазни лайсни

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА EMOTION:

УДОБСТВО И КОМФОРТ

+ Климатроник - двузонален автоматичн климатик
+ Cruise Control - система за поддържане на постоянна
зададена скорост, с управление от волана и система за
ограничение на скоростта - Auto Cruise (with speed limiter)
+ Сенник с вградено огледало и осветление
+ Отделение за очила над огледалото за задно виждане

ИНТЕРИОР

+ Кожен пакет - Кожен волан, кожена ръкохватка на лоста
на ръчната спирачка, кожа на скоростния лост с
декоративен хромиран пръстен и основа с пиано лак

+ HMI (Human Machine Interface) - джойстик за управление
на системите, разположен до скоросния лост
+ Премиум аудио система Mazda с Радио AM/FM/CD/
MP3/USB и AUX вход, 6 високоговорителя
+ 7” TFT touch-screen мултифункционален дисплей
+ Bluetooth® система "свободни ръце" с управление
функциите на телефона чрез мултимедийната система
+ Регулируема лумбална опора за седалката на водача
+ Електрохроматично огледало за обратно виждане

+ Вътрешно осветление с вградени светлини отпред и отзад
+ Сгъваема и делима облегалка на задната седалка 60:40
+ Централен подлакътник на задната седалка с място за две
чаши
+ Жабка с осветление и плавно отваряне

ЕКСТЕРИОР

+ Електрически сгъваеми и отопляеми странични огледала
+ Фарове за мъгла
+ Външни огледала в цвета на автомобила
+ Хромирана лайсна около страничните стъкла
+ Алуминиеви 16” джанти Mazda с гуми 205/60R16

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА REVOLUTION:

- Cruise Control
- Системите за сигурност
- Скоростта на движение
+ Smart key - интелигентен ключ за безконтактно
отключване и автоматично заключване при отдалечаване
от автомобила
+ HiFi аудиосистема BOSE® Sound System с:

- Цифров усилвател и 9 високоговорителя
- AudioPilot® 2 - система за компенсиране на шума
- Centerpoint® 2 - система подобряваща усещането за звука
- SurroundStage® - система подобряваща surround ефекта
+ Пера за смяна на скоростите от волана при автоматична
скоростна кутия

ИНТЕРИОР

+ Централна конзола с хромирани елементи
+ Хромирани вътрешни дръжки на вратите

ЕКСТЕРИОР

+ Предна решетка в черна перла
+ Фарове за мъгла с хромирани пръстени

+ Алуминиеви 18” джанти Mazda с гуми 215/45R18

ultimate

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА EVOLUTION:

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

+ RVM (Rear Vehicle Monitoring) - радарна система за
следене наличието на обект в “мъртва” зона адаптираща
се в зависимост от скоростта на движение

+ AFLS - завиващи, адаптивни предни светлини, следящи
кривата на завоя
+ MRCC (Mazda Radar Cruise Control) - адаптивна система
за оптимално поддъжане и регулиране на зададена
скорост от 30км/ч до 200 км/ч. В допълнение се следи и
поддържа определена дистанция до предното превозно
средство, като прилага спирачно усилие при необходимост
+ SBS (Smart Brake Support) - система, намаляваща риска
от сблъсък при скорост от 30 км/ч до 200 км/ч
+ LDW (Lane Departure Warning) - система, следяща за
отклонение от лентата на движение
+ HBC (High Beam Control) - система за автоматично
управление на дългите светлини в зависимост от трафика

УДОБСТВО И КОМФОРТ

УДОБСТВО И КОМФОРТ

REVOLUTION

В ДОПЪЛНЕНИЕ НА CHALLENGE:

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

+ Заден парктроник - 4 сензорна система подпомагаща
паркирането

ИНТЕРИОР

+ Кожен салон (черен или бежов) с перфорирана кожа в
средата
+ Електрическо регулиране на шофьорската седалка - 4
функции + лумбална опора

+ Подгряване на предните седалки - 3 степенно
електронно управление

ЕКСТЕРИОР

+ Bi-XENON - ксенонови къси и дълги светлини с
автоматично регулиране на височината и система за
измиване под налягане

+ DEVIL'S LOOK - 6 сегментни LED дневни светлини около
основните фарове
+ DEVIL'S LOOK - 6 сегментни LED задни светлини

+ Сензор за фарове - автоматично включване на фарове
при намаляване на външната светлина
+ Сензор за дъжд - автоматично включване на чистачките
при дъжд
+ Свръхтонирани задни стъкла 70% с UV защита

В цените са включени мита, ДДС, еко такса и транспорт до съответното дилърство на Mazda в България.
Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.
Цената на Хечбек и Седан е еднаква при идентични нива на оборудване.

HMI (Human Machine Interface)

