MAZDA MOTOR ROMANIA

Explorăm orașele și drumurile de țară șerpuitoare.
Îmbrățișăm curbele și turăm motoarele.
Cu geamurile lăsate, cu muzica la maximum,
fără să mergem undeva anume.
Cu privirea mereu înainte, sfidând vântul.
Sunt întruchiparea Jinba Ittai.
Tu, inima din spatele volanului.
Suntem mereu meniți să ne conectăm,
ca un cal și călărețul lui,
mașină și șofer, în armonie.
Împreună, suntem mai puternici.
Avem o uniune care nu poate fi descrisă în cuvinte.

Nu conducem niciodată singuri.
Drive Together

SPIRITUL HIROSHIMA

Între Mazda și Hiroshima, există o legătură specială, bazată pe istorie și spirit.
Hiroshima, locul unde s-a născut Mazda, ne inspiră în permanență să depășim orice
provocare, determinându-ne să realizăm mai multe decât și-ar fi imaginat cineva
vreodată. Am clădit o companie globală de la zero. Am dezvoltat inovații pe care alții
le credeau imposibile, de la motorul rotativ la Tehnologia Skyactiv și nu numai. Mai
presus de toate, încrederea noastră în puterea potențialului uman a rămas neclintită.
Fără să facem niciun compromis, ne folosim mâinile pentru a realiza și a crea cu
măiestrie lucruri care contează, însuflețite, prin care îți transferăm energia noastră.
Totul pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit.

KODO - SUFLETUL MIȘCĂRII

Filosofia noastră de design este simplă, dar dificil de realizat: să surprindem

Mâinile modelează argila cu căldură și precizie. Elimină tot ce este inutil,

energia mișcării, chiar și atunci când mașina staționează. Curbele și unghiurile

păstrează doar ce este frumos. Transferă energia artizanului în fiecare nuanță.

surprinzătoare îți captează atenția dintr-o simplă privire. Îți dau fiori când

Noi îl numim designul Kodo: „Sufletul Mișcării”. Senzația dinamică de mișcare

anticipezi ce urmează. Doar implicarea umană declanșează o astfel de reacție

te îndeamnă să urci la volan și să simți energia unică pe care doar o Mazda o

emoțională instantanee. Oameni care creează pentru oameni.

poate oferi.

N O U A M A Z D A C X- 3 0

Pentru designerii Mazda, a găsi frumusețea înseamnă a practica minimalismul cu
rigurozitate. Mazda CX-30 nu face excepție. Este un semn al dedicației lor în această
privință. Curbele ample îmbrățișează și reflectă peisajul înconjurător, dând viață materiei.
Proporțiile zvelte și îndrăznețe creează un sentiment dinamic de energie.

Învăluind pasagerul și șoferul într-un mediu intim și calm. Habitaclul Mazda CX-30 este
un studiu în ierarhizarea priorităților și măiestrie meticuloasă. Funcțiile bine organizate,
în simetrie perfectă cu șoferul, creează un interior care te poate transpune încă înainte
de a începe călătoria. Căutările aduc inspirație. Unde te va duce Mazda CX-30?

M A Z D A TA K U M I :
MĂIESTRIE SUPERIOARĂ

Aceștia sunt artizanii care-și perfecționează priceperea ani de zile, chiar decenii,
pentru a deveni maeștri. Prin atingerea umană, investesc în fiecare Mazda,
pasiunea, răbdarea și dedicarea lor. Se creează o amprentă emoțională pe care
niciun computer sau ecuație nu o poate produce. Fiecare detaliu din interiorul
Mazda CX-30 este o mărturie a competenței Takumi. Acest transfer de energie
creează un mediu care inspiră și o senzație care durează chiar și după terminarea
călătoriei. De la designer la șofer, această conexiune generează în cele din urmă o
legătură emoțională între tine și Mazda.

CO M U N I U N E A D I N T R E M A Ș I N Ă Ș I Ș O F E R

Fiecare Mazda aspiră la același obiectiv unic, unitatea dintre mașină și șofer. Când
trăiești această comuniune directă, ți se dezvoltă simțurile. Te lași cuprins de moment
și lași în urmă orice îți distrage atenția. Te simți plin de energie. Întinerit.

Mai bine decât atunci când ai intrat pentru prima dată în mașină, o senzație care
durează mult după terminarea călătoriei. De la designul meticulos realizat până la
modul în care mașinile noastre răspund fără efort chiar și la cea mai discretă comandă,
orice detaliu al fiecărei Mazda îți oferă o experiență memorabilă a condusului.

CO N E C T I V I TAT E F Ă R Ă E F O R T

Inspirația ta. Spațiul tău. Centrul tău de comandă. Acesta este habitaclul centrat pe șofer al
Mazda CX-30, unde fiecare comandă se află la îndemână, astfel încât să rămâi atent la drumul
din față. Pentru a nu-ți distrage atenția, indicatoarele și afișajele sunt amplasate exact în fața
ta pe tabloul de bord intuitiv. Consola centrală și sistemul de control al centrului de comandă
sunt poziționate pentru un confort optim al încheieturii și antebrațului. Datorită designului,
comunicarea dintre tine și mașină devine o obișnuință.

S PAȚ I U P E N T R U O R I C E C Ă L ĂT O R I E

Spațiile deschise au o frumusețe aparte. Îți oferă oportunitatea să le îmbogățești
cu experiențe de viață. Mazda CX-30 este crossoverul proiectat să se strecoare în
spațiile de parcare mici și să te ducă în spații larg deschise. Cu un compartiment
de încărcare generos și o platformă joasă, este simplu să-ți încarci lucrurile. Ia-ți
echipamentul și bucură-te alături de cei cu care vrei să împărtășești toate acestea.
De la sacoșe de cumpărături la genți sport, Mazda CX-30 îți oferă suficient spațiu
pentru a te bucura de orice aventură.

S K YA C T I V-X

Dacă inovația începe cu o scânteie de ingeniozitate, atunci suntem determinați să
ne provocăm continuu, să sfidăm convenționalul, să reinventăm și să facem lucruri
surprinzătoare. Datorită acestui etos, fiecare aspect al Mazda CX-30 a fost conceput
și proiectat pentru a funcționa în armonie cu sensibilitățile tale. Forma scaunelor
menține coloana vertebrală în poziție verticală și îi susține curba naturală în forma
literei S. Sistemul de suspensie este inspirat de mișcarea corpului uman și de modul
în care se echilibrează în funcție de mișcările mașinii, pentru manevrare și confort
îmbunătățite, pentru tine și pasagerii tăi. La toate acestea se adaugă motorul nostru
revoluționar Skyactiv-X. Tehnologie nouă de ultimă generație, în care beneficiile
unui motor pe benzină cu aprindere prin scânteie au fost combinate cu cele ale unui
motor diesel cu aprindere prin compresie. Un motor puternic cu consum eficient de
combustibil, care oferă șoferilor accelerație rapidă și comportament îmbunătățit în
timpul condusului, toate acestea cu emisii de CO2 reduse.

TRACȚIUNE 4x4 i-ACTIV

Nu ne-am mulțumit niciodată cu status quo-ul. Refuzăm să facem lucrurile
într-un mod obișnuit. De aceea, sistemul cu tracțiune integrală pe care îl punem
la dispoziție este creat pentru a avea performanțe de neegalat. Tehnologie
revoluționară care prevede imprevizibilul. Aceasta este 4x4 i-Activ. Tehnologie
inventivă care ajută la detectarea pierderii posibile a tracțiunii monitorizând în mod
activ totul, de la temperatura exterioară și utilizarea ștergătoarelor de parbriz până
la comenzile de direcție și frânare ale șoferului. Împreună Skyactiv-Vehicle Dynamics
cu G-Vectoring Control Plus, sistemul ajută la menținerea aderenței la drum și a
preciziei manevrelor de direcție prin schimbarea greutății vehiculului la intrarea
și ieșirea din viraj pentru a asigura o deplasare mai lină și mai dinamică. Soluții
inovatoare care fac posibil condusul cu mai multă încredere, indiferent de condiții.

Î N C R E D E R E Î N T O AT E D I R E C Ț I I L E

Evitarea unui accident este încă de la început calea cea mai sigură. Cu ajutorul
ansamblului de funcții de siguranță i-Activsense, inovațiile sofisticate din domeniul
siguranței te alertează cu privire la pericole pentru a te ajuta să eviți coliziuni sau să
reduci impactul acestora. Funcțiile precum Sistemul de monitorizare 360°, Sistemul
avansat pentru monitorizarea unghiului mort al oglinzilor și Sistemul de alertă la
deplasarea în marșarier disponibile te ajută să îmbunătățești vizibilitatea și percepția
drumului. Când este necesar, anumite inovații i-Activsense vor cupla automat frânele.
Conduci cu mai multă încredere, astfel încât să te simți concentrat și implicat în fiecare
călătorie pe care o faci.

S U N E T U L L A N I V E L D E A R TĂ

Nu a fost ușor să facem loc unei săli de concert în habitaclul Mazda CX-30. Pentru
a recrea senzația unui spectacol live, inginerii noștri de sunet au luat în considerare
fiecare detaliu complex al sunetului. Prin cercetare extinsă în psihoacustică, inginerii
noștri au măsurat efectele spațiale, întârzierea și reflexia sunetului din habitaclu,
chiar și vibrațiile aerului, pentru a stabili amplasarea difuzoarelor. Cu sistemul audio
premium cu 12 difuzoare disponibil, Bose® și Mazda au realizat o experiență auditivă
energizantă, din orice loc.

Construit în „spiritul confortului”, Hakuju Hall este
un spațiu de concert intim din Tokyo, Japonia,
unde publicul poate experimenta cu adevărat
fiecare intonație a muzicii. Concepută cu un
aspect „robust”, această locație unică asigură o
acustică fără egal din orice loc te-ai afla.

FINISAJE SPLENDIDE,
PÂ N Ă L A U LT I M A C U S ĂT U R Ă

Având șoferul în prim-plan, Takumi a avut ca obiectiv să creeze elemente frumoase prin
formă, textură și culoare. Artizanii experimentați creează tapițerii cu design distinct și
expresiv, utilizând texturi moi și cusături rezistente. Fiecare centimetru al tapițeriei create
cu atenție este conceput pentru a îmbunătăți experiența la volan.
Un nivel de rafinament elegant, rezervat doar pentru tine.

Vizitează site-ul nostru www.mazda.ro pentru a vedea toate echipamentele disponibile.

A R TA M I Ș C Ă R I I

Cu cât analizezi mai îndeaproape Mazda CX-30, cu atât mai fascinantă devine povestea
noastră. Filosofia designului Kodo Mazda este evidentă în fiecare aspect al Mazda CX-30,
până la jantele din aliaj. Gama noastră de jante este proiectată pentru a te ajuta să-ți
exprimi personalitatea, să creezi o legătură și mai puternică între tine și mașina ta.

Vizitează site-ul nostru www.mazda.ro pentru a vedea toate opțiunile disponibile.

P R O I E C TAT E S Ă CO M P L E T E Z E M A Z D A C X- 3 0 . Ș I P E T I N E .

Mazda a creat accesorii proiectate cu atenție care funcționează perfect cu
Mazda CX-30. Pentru o listă completă de accesorii originale Mazda, vizitează
dealerul tău Mazda.

Încărcător wireless

Ornamente iluminate praguri

Bare acoperiș

E C H I PA R E

ECHIPAMENTE:

PACHETE OPȚIONALE DISPONIBILE CONDIȚIONAT PE NIVELUL PLUS:

TIP DE CAROSERIE

EXTERIOR

NIVELUL PLUS (ÎN PLUS FAȚĂ DE STANDARD)

SAFETY PACK

SUV

Jante din aliaj de 16”
Faruri LED cu spălător
Stopuri și semnalizare cu LED
Ștergătoare cu duze încorporate
Oglinzi electrice, încălzite și rabatabile automat

Jante din aliaj de 18”
Scaune față încălzite, volan încălzit
Hayon acționat electric
Funcție inteligentă de blocare/deblocare fără cheie
Climatizare automată pe două zone
Oglinzi exterioare electrocrome
Oglindă interioară eclectrocromă
Senzori de parcare față
Cameră video marșarier
Parbriz degivrat în zona stergătoarelor

Sistem de alertare a atenției șoferului cu cameră (DAA)
Sistem de alertă pentru traficul din lateral față (FCTA)
Asistent de frânare inteligent pentru oraș la deplasarea cu spatele (SCBS-R)
Sistem monitorizare 360 de grade
Asistent de trafic și pilot automat (CTS)

GT (SKYACTIV-X180 ÎN PLUS FATA DE STANDARD):

LUXURY PACK

Jante din aliaj de 18”
Style Pack

Scaune cu tapițerie din piele (neagră)
Scaun șofer reglabil electric cu funcții de memorie
Funcție de înclinare în jos a oglinziilor exterioare (când este selectat marșarier)
Memorie oglindă exterioară și memorie HUD

INTERIOR
Tapițerie textilă
Display color central 8,8” și centru comandă HMI
Volan îmbrăcat în piele, cu comenzi audio și Bluetooth®
Aer condiționat manual
Sistem audio: Radio AM/FM, 8 difuzoare, USB, DAB
Set de cadrane bord digitale de 7”
Proiecție laser pe parbriz (HUD)
Cotieră centrală față, glisantă cu spațiu depozitare
Frână de parcare electrică cu Auto Hold
Sistem Navigație cu Sistem de recunoaștere a semnelor de circulație (TSR)
MZD Connect

SIGURANȚĂ
Pilot automat adaptiv (MRCC)
Sistem cu control automat fază lungă (HBC)
Sistem de alertare a atenției șoferului (DAA)
Sistem pentru monitorizarea unghiului mort al oglinzilor (BSM)
Asistență pentru menținerea benzii de circulație (LKA)
Asistent de frânare inteligent pentru oraș (SCBS)
Senzori de parcare spate, Sistem avertizare la deplasarea în marșarier (RCTA)
Senzori de ploaie și lumină
Sistem alarmă efracție și sistem apelare urgență E-Call

GT PLUS (SKYACTIV-X180 ÎN PLUS FAȚĂ DE GT):
Scaun față încălzite, volan încălzit
Hayon acționat electric
Funcție inteligentă de blocare/deblocare fără cheie
Aer condiționat automat pe două zone
Oglindă exterioară - automată
Oglindă interioară - automată
Diminuare automată a luminozității
Senzori de parcare față
Cameră video marșarier

SOUND PACK
Sistem audio premium Bose® cu ornamente difuzoare
12 difuzoare

STYLE PACK
Faruri matrix adaptive cu LED
Lumini diurne LED
Geamuri fumurii spate și lunetă
Oglindă interioară - fără ramă
Montanți exteriori îmbrăcați în negru piano
Ornamente adiționale la interior
Volan cu padele pentru transmisia automată

SPECIFICAȚII
BENZINĂ

Normativ noxe CE

DIESEL

G122
4x2

G150
AWD

G150
AT AWD

X180
4x2

X180
AT 4x2

X180
AWD

X180
AT AWD

D116
4x2

D116
AT 4x2

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d-Temp

Euro 6d-Temp

Valori conform NEDC:
Consum combustibil(1)
(l/100 km):

Urban

6,2

6,4

7,3

5,2

6,2

5,6

6,6

5,1

5,2

Extra Urban

4,5

4,7

5,3

4,3

4,6

4,5

5,1

4,1

4,8

Combinat
Emisii de CO2(1) (g/km)

5,1

5,3

6,0

4,6

5,2

4,9

5,6

4,4

5,0

116

121

136

105

118

111

128

116

129

Valori conform WLTP:
Consum combustibil(1)
(l/100 km):

Redus

8,0

9,0

9,7

7,1

8,4

8,2

9,0

4,9

6,6

Mediu

5,9

6,8

7,0

5,7

6,3

6,4

6,8

4,8

5,9

Mare

5,3

5,9

6,1

5,2

5,5

5,5

6,0

4,1

5,0

Foarte mare

6,5

6,8

7,6

6,1

6,8

6,8

7,2

6,2

6,7

Combinat

6,2

6,8

7,3

5,9

6,5

6,5

7,0

5,1

6,0

141

153

165

133

146

146

160

135

158

Emisii de CO2(1) (g/km)
(1)

Valorile de testare sunt conforme cu ambele standarde

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® și AudioPilot® sunt mărci comerciale înregistrate în SUA și în alte țări. Acestea sunt utilizate cu aprobarea deținătorului.
Internet: www.mazda.ro — Martie 2020 — RO-RO / 2368
Ca urmare a dezvoltării constante a produselor sale, Mazda Motor Europe își rezervă dreptul de a introduce modiﬁcări ale speciﬁcațiilor și echipamentelor. Având în vedere limitările procesului de tipărire, eșantioanele
de culori și tapițerie prezentate în această broșură pot diferi față de culorile reale. Când faceți referință la acestea, se recomandă să contactați dealerul Mazda. Denumirea Bluetooth® și logotipurile aferente se aﬂa în
proprietatea ﬁrmei Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către Mazda Motor Company se face sub licență. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

MAZDA MOTOR ROMANIA

