Гаранция - покритие
Всяка Mazda е проектирана и произведена съгласно най-стриктните норми за технически параметри и характеристики, комфорт и надеждност.
За Ваше спокойствие Mazda осигурява гаранция от 3 (три) години или 100 000 км, което настъпи първо и 12 години гаранция срещу
перфорация от корозия. Ограничение в пробега през първата година - няма.
*За допълнителна информация по условията на гаранцията се обърнете към вашия оторизиран дилър на Mazda или посетете www.mazda.bg

MES – Mazda Europe Service – 24/7 Mazda Road Assistance
24/7 Mazda Road Assistance представлява денонощна услуга за техническо съдействие в рамките на европейския континент, включително и в
България, за собственици на Mazda. Тази услуга осигурява безпроблемно придвижване на Вашата Mazda, независимо от обстоятелствата.
24/7 Mazda Europe Road Assistance е валидна за автомобили до 10 години, като предоставя техническа помощ при повреда или злополука
(независимо кой управлява превозното средство), възпрепятстващи продължаването на пътуването и настъпили в цялата територия на покритие.

THE ALL-NEW MAZDA 3
ENGINEER ED TO A FEEL ING

*За допълнителна информация по условията на гаранцията се обърнете към вашия оторизиран дилър на Mazda или посетете www.mazda.bg

Bose® и Centerpoint® са запазени търговски марки на Bose Corporation и са използвани с разрешение.
Логото на Bluetooth® е запазена търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тази марка от Mazda е с лиценз.
Стар Моторс и Mazda Европа си запазват правото да променят каквито и да било подробности за техническите спецификации и оборудването
без предизвестие.
Доколкото е възможно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на предаване за печат. Моля, изисквайте от Вашия дилър
на Mazda подробна информация за техническите спецификации и оборудването на избрания от Вас модел.
Действителните цветове на корпуса могат да се различават от отпечатаните в тази брошура снимки.
Авторски права от 2019 г.

Арктически бял (A4D)

Никаква част от настоящата публикация не може да се възпроизвежда без предварителното писмено одобрение от Стар Моторс ЕООД.

Бял перлен
металик (25D)

Сребърен перлен
металик (45P)

Титаниев перлен
металик (42S)

Polymetal перлен металик

Доплащане за металик
МР - 980 лв. с ДДС
3Р - 1 280 лв. с ДДС

Кралско син
перлен металик (42M)

Liquid Metal перлен
металик течен метал (46G)

3D дишащ текстил COMFORT + STYLE + SOUND + SAFETY

Черен перлен
металик (41W)

Страстно червен кристален
перлен металик (46V)

Кожен салон с перфорация в средата - LUXURY

MАZDА EUROPE SERVICE
24/7 Mazda Europe Road Assistance

Отпечатано с грижа за природата от 100% рециклирана хартия ARJOWIGGINS Cyclus Print, със съответните сертификати.

0700 123 56

www.mazda.bg

Име и телефон на вашия дилър:

Drive Together

Свързаност

Колела с 18” лети джанти (тъмно сиви за хечбек/
сребристи за седан)
Отопление на предните седалки - 3-степенно,
с електронно управление
Подгряване на волана
Интелигентна система за отключване без ключ
Двузонова автоматична климатична система
Външни огледала с функция за автоматично затъмняване
Вътрешно огледало с функция за автоматично
затъмняване
4 сензорна система подпомагаща паркирането - отпред
Камера за движение на заден ход (цифрова)
Електрохроматично огледало за обратно виждане срещу
заслепяване

SOUND

Bose® аудиосистема с високоговорители в цвят сребрист
и външен усилвател
12 високоговорителя

STYLE

LUXURY
Кожен салон черен с перфорация в средата на седалките
Седалка на водача с памет за положението на шофиране
Функция за накланяне надолу на страничните огледала
(при включване на предавката за заден ход)
Памет за страничните огледала и позицията на
проекционнния дисплей пред водача HUD

SAFETY
Предупреждение за умора на водача с камера – Driver
Attention Alert with Camera (DAA)
Предупреждение за пресичащи отпред автомобили –
Front Cross Traffic Alert (FCTA)
Автоматично прилагане на спирачка при пресичащи отзад
автомобили – Rear Cross Traffic Brake (RCTB)

Mazda 3
Скоростна кутия
Тип задвижване
Кубатура (ccm)
Брой цилиндри
Деактивация на цилиндрите
Mild-Hybrid System (24V)
Максимална мощност (KW/PS/rpm)
Максимален въртящ момент (Nm/rpm)
Степен на сгъстяване
Ускорение (0-100 км/ч в сек.)
Максимална скорост (км/ч)
Разход на гориво - градско
Разход на гориво - извънградско
Разход на гориво - комбинирано
CO2 - комбинирано

LUXURY + SAFETY
+ 4 000
51 980
LUXURY
+ 3 000

SAFETY
+ 2 000

STYLE + SOUND
+ 4 000

STYLE
+ 3 000

Адаптивни LED матрични фарове - 8 дълги и 12 къси
LED предни и задни светлини Kodo дизайн и LED
светлини за движение през деня
Затъмняване на задните стъкла 70%, с топлинна и UV защита
Кристално вътрешно огледало без рамка и с автоматично
затъмняване
Пера за превключване от волана (само за АТ)

Skyactiv D 1.8 - Дизел

Skyactiv G 2.0 - Бензин Mild Hybrid

ОПЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

16” Алуминиеви джанти сребристи, Гуми 205/60/16
LED основни фарове с измиващо устройство
Дневни светлини
LED мигачи интегрирани във фаровете
LED задни светлини
Външни огледала в цвета на купето
LED странични мигачи вградени във външните огледала
Странични огледала с ел. регулиране, подгряване и сгъване
Скрити чистачки с интегрирана система за измиване на челното стъкло
Заден спойлер (само за Хечбек - 5 врати)
Проекционен цветен HEAD UP дисплей в стъклото пред водача
8,8" Цветен дисплей интегриран над централната конзола на таблото
HMI - интерактивен командер за управление на с-мите, разположен на конзолата между предните седалки
7" цветен TFT интегриран в уредите в арматурното табло пред водача
Бордови компютър
Климатик със система за рециркулация на въздуха и поленов филтър
Електронна ръчна спирачка и Auto Hold функция за задържане на място
Пера за превключване на скоростите от волана (само при Sky Drive автоматична трансмисия)
Безключово стартиране и спиране на двигателя с бутон на таблото
Кожен мултифункционален волан
Управление на аудиосистемите и Bluetooth от волана
Кожена ръкохватка на скоростния лост
Подлакътник между предните седалки
Ел. задвижване на предни и задни стъкла
Регулиране по височина на седалката на водача и пасажера
Делима и падаща облегалка на задната седалка 60/40
Черен таван (Хечбек - 5 врати), Сив таван (Седан - 4 врати )
G-Vectoring Control Plus (GVC+) - второ поколение система, увеличаваща стабилността на автомобила,
намалява умората на водача и пътниците, предпазва от прилошаване на пасажерите в завои
8 въздушни възглавници, предни, странични и завеси
Въздушна възглавница за коленете на водача
Централно заключване с дистанционно управление
Автоматично заключване на вратите с възможност за избор на функционалност за активиране и деактивиране
TPMS система за директно следене налягането на гумите
HHA - система за подпомагане при потегляне под наклон
Автоматично включване на чистачките - сензор за интензивност на дъжда
SCBS - Система, предотвратяваща сблъсък в градска среда при движение напред + пешеходно AEB
BSM Blind Spot Monitoring - високочестотна 24 GHz за следене на мъртвата зона - разпознава автомобили,
които се приближават с 30 км/ч и повече
LKA (Lane Keep Assist) - система, следяща за отклонение от лентата на движение със звуков сигнал,
вибрация и срещуположна корекция на волана
MRCC (Mazda Adaptive Cruise Control) - високочестотна от 30 до 300 GHz радарна, адаптивна система
за поддържане и регулиране на зададена скорост и дистанция
ISA (Intelligent Speed Assist) - система за интелигентно подпомагане за спазването на ограниченията за скорост
SBS (Smart Brake Support) - система, предотвратяваща сблъсък в градска среда при движение напред
TSR (Traffic Sign Recognition) - система за разпознаване на пътните знаци
HBC (High Beam Control) - ситема за автоматично управление на къси/дълги светлини
DSS (Driver Attention Alert) - система, следяща вниманието на водача, разпознава умората, пониженото
внимание и насърчава към почивка
4 сензорен заден парктроник с визуализация на дисплея
E-Call System - система за връзка с телефон 112 при аварийна ситуация
Автоматично включване на фарове - сензор за светлина
RCTA (Rear Cross Traffic Alert) - система, сигнализираща за приближаващи пешеходци, велосипедисти
или автомобили при маневра на заден ход
USB
AM/FM - Радио
8 високоговорителя
Bluetooth
DAB - радио технология за приемане на цифрово излъчвани радиостанции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PLUS

Разход - ниска скорост
Разход - средна скорост
Разход - висока скорост
Разход - много висока скорост
Разход - комбинирана скорост

SOUND
+ 2 000

PLUS
+ 3 000
43 980

COMFORT
40 980
Цените в червено са валидни само за хечбек.
Цените на тъмносив фон са валидни и за седан, и за хечбек.
Всички комбинации на оборудване са с механична скоростна кутия.

Skyactiv-G122

NEDC

WLTP

CO2 - комбиниране

AT
2WD
1759
4
Не
Не
85/116/4000
270/1600-2600
14,8:1
12,1
192
5,2/5,3*
5,1/5,3*
4,3/4,5*
4,2/4,3*
4,7/4,9*
4,7/4,9*

117/119*
8,5/8,5*
5,8/5,9*
5,2/5,4*
6,3/6,4*
6,2/6,3*

115/117*
8,4/8,4*
5,8/6,0*
5,0/5,2*
6,0/6,2*
6,0/6,1*

126/128*
9,4/9,4*
5,9/6,2*
5,6/5,7*
6,5/6,8*
6,5/6,7*

125/127*
9,8/9,7*
6,0/6,1*
5,3/5,6*
6,3/6,5*
6,4/6,6*

107/109*
5,0/5,1*
4,8/5,0*
4,3/4,4*
5,7/5,7*
5,0/5,1*

106/108*
4,9/5,0*
4,8/4,9*
4,1/4,2*
5,7/5,7*
4,8/5,0*

121/127*
6,4/6,3*
5,8/5,8*
4,6/4,7*
6,3/6,3*
5,6/5,7*

120/126*
6,3/6,5*
5,7/5,8*
4,4/4,6*
6,0/6,3*
5,5/5,7*

139/142*

136/139*

148/152*

145/149*

131/133*

130/132*

148/151*

146/149*

6d Temp
Бензин 95
51

6d Temp
Бензин 95
51

6d Temp
Дизел
51

6d Temp
Дизел
51

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА
Дължина - 4 460/4 660; Ширина - 1 795/1795; Височина - 1 435 /1 440

Клиренс (мм)

45 980
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.
Цени в лева с ДДС

6 степенен автоматик Sky Drive - 2 поколение

5 000

Навигационна система Mazda

1 280

Цвят металик / перлен металик

MT
2WD
1759
4
Не
Не
85/116/4000
270/1600-2600
14,8:1
10,3
194
4,6/4,9*
4,6/4,7*
3,8/3,8*
3,8/3,9*
4,1/4,2*
4,1/4,2*

Габаритни размери (мм)

COMFORT

ро

AT
2WD
1998
4
Да
Да
90/122/6000
213/4000
13:1
10,8
197
6,8/7,1*
7,0/7,1*
4,7/4,7*
4,6/4,7*
5,5/5,6*
6,4/6,6*

* Валидно при размер на гумите 18 цола.

48 980

Опции с доплащане

Skyactiv-D116

MT
2WD
1998
4
Да
Да
90/122/6000
213/4000
13:1
10,4
197
6,4/6,5*
6,4/6,5*
4,3/4,4*
4,3/4,4*
5,1/5,2*
5,1/5,2*

Ниво на вредни емисии ЕС
Вид гориво
Обем на резервоара

PLUS
+ 3 000

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Сигурност и безопасност

Интериор

Екстериор

COMFORT

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ОБОРУДВАНЕ

980

Трислоет перлен металик

1 280

Алармена система Mazda

680

Интелигентна помощ за спиране в градски условия на
заден ход – Rear Smart City Break Support (SCBS-R)

Оригинални стелки Mazda

180

Монитор за изглед отгоре

Android Auto/ Car Play

480

Подпомагане за поддържане на скоростта и при
интензивен трафик – Crusing and Traffic Support (CTS)

Безжично зарядно за телефон

480

158

158

158

158

Междуосие (мм)

2 725

2 725

2 725

2 725

2 725

2 725

2 725

2 725

Собствено тегло (кг) с водача (75 кг)

1 364

1 358

1 389

1 383

1 385

1 379

1 406

1 401

Максимално допустимо тегло (кг)

1 875

1 869

1 907

1 902

1 898

1 894

1 919

1 914

Полезен товар (кг)

511

511

518

519

513

515

513

513

Обем на багажника (литри)

334/450 (3-5 места и обем под щората) 1 026/1 138 при конфигурация 2 места и свалени задни седалки

Цифрите в зелено се отнасят за Мазда 3 седан - 4 врати.

