MAZDA MOTOR ROMANIA

Explorăm orașele și drumurile de țară șerpuitoare.
Virajele abordate strâns și la turație maximă.
Decapotată chiar și în zilele reci de iarnă.
Cu ochii la stele, 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.

Spiritul și dedicația artizanilor sunt reflectate în
frumusețea sublimă a bolului japonez Kodoki.
Atracția estetică a acestuia este dată de miile
de fațete, fiecare reprezentând o amprentă a
energiei artizanului.

KODO - SUFLETUL MIȘCĂRII

Filosofia noastră de design este simplă, dar dificil de realizat: să surprindem
energia mișcării, chiar și atunci când mașina staționează. Curbele și unghiurile
surprinzătoare îți captează atenția dintr-o simplă privire. Îți dau fiori când
anticipezi ce urmează. Doar implicarea umană declanșează o astfel de reacție
emoțională instantanee. Oameni care creează pentru oameni. Mâinile modelează
argila cu căldură și precizie. Elimină tot ce este inutil, păstrează doar ce este
frumos. Transferă energia artizanului în fiecare nuanță. Noi îl numim designul
Kodo: „Sufletul Mișcării”. Senzația dinamică de mișcare te îndeamnă să urci la
volan și să simți energia unică pe care doar o Mazda o poate oferi.

M A Z D A M X- 5 R F

Trăiește bucura imensă de a conduce o Mazda MX-5 RF. Un roadster emblematic,
care creează euforie atât pentru șoferi, cât și pentru trecători. Designul impresionant
funcționează ca un magnet, invitându-te să te urci la volan și să experimentezi
sentimentul unic de comuniune, pe care noi îl numim Jinba Ittai. Fiecare funcție și
detaliu de măiestrie ale interiorului contribuie la o experiență naturală și interactivă la
volan. Hardtopul escamotabil care a fost finisat superb folosind tema de design Kodo Sufletul Mișcării, trezind toate simțurile, de la un sentiment senin de relaxare la mai
multă încredere și o stare de spirit plină de energie. Rezultatul proiectării și construcției
pe baza sentimentelor.

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 MX-5 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.

M A Z D A M X- 5

Construită pentru a-ți tăia răsuflarea chiar și înainte de a o conduce, Mazda MX-5
este rezultatul obsesiei noastre de a crea experiența de condus ideală. Odată ce
urci la volan, funcțiile bine lucrate și reacția excelentă a mașinii îți trezesc simțurile
și activează sentimentul de uniune pe care îl numim Jinba Ittai. Combinația
minunată de eleganță, măiestrie și tehnologie superioară îți împrospătează
spiritul și te conectează la vehicul pentru o experiență extraordinară a condusului.
Rezultatul proiectării și construcției pe baza sentimentelor.

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

Eliminarea distragerilor este un element-cheie în modul în care abordăm designul.
În timp ce îți menține atenția la drum, Mazda MX-5 oferă o mulțime de funcții
intuitive de interactivitate. Fiecare element se află la îndemână pentru a minimiza
interferența. Prin utilizarea unui dispozitiv mobil compatibil, poți accesa mii de
posturi de radio online din întreaga lume, poți verifica și răspunde în siguranță la
SMS-uri și poți chiar să rămâi conectat la platformele de socializare. Toate într-un
mediu complet sincronizat asigurat prin operarea fără efort a setului de cadrane
digitale de 7” și a unității de Comandă HMI intuitive.

P E N T R U A -Ț I A S C U Ț I S I M Ț U R I L E , A M C R E AT C ÂT E VA S I M Ț U R I P R O P R I I .

Prevenirea unui accident este întotdeauna calea cea mai sigură. Cu ajutorul
ansamblului de funcții de siguranță i-Activsense disponibile, inovațiile sofisticate
din domeniul siguranței te avertizează cu privire la pericole pentru a te ajuta să eviți
coliziuni sau să reduci impactul acestora.
Caracteristici precum sistemul avansat pentru monitorizarea unghiului mort al oglinzilor
sau sistemul de avertizare la depășirea benzii de mers ajută la îmbunătățirea vizibilității
și a percepției drumului. Atunci când este necesar, anumite inovații i-Activsense vor
activa frânarea automată. Condu cu mai multă încredere, astfel încât să rămâi atent și
să interacționezi în timpul fiecărei călătorii.

F I E C A R E C Ă L ĂT O R I E A R E O CO LO A N Ă S O N O R Ă

Am construit Mazda MX-5 ca o operă de artă pe roți. Pentru a completa
experiența ta de condus, am proiectat nouă difuzoare premium Bose®, care
îți permit să îți asculți muzica, cu puterea unui spectacol live și o calitate
superbă a sunetului. Două difuzoare sunt montate în fiecare tetieră, pentru o
calitate superioară a sunetului, chiar și cu acoperișul deschis. Este mai ușor ca
niciodată să faci memorabilă fiecare călătorie.

A R TA S E D U C Ț I E I

Culoarea Mazda MX-5 este unul dintre primele aspecte care îți atrag atenția. Frumusețea
sa delicată și personalitatea puternică sunt scoase în evidență de măiestria Takumi-Nuri,
tehnologia excepțională de vopsire de la Mazda, care însuflețește designul Kodo și
amplifică frumusețea fiecărui detaliu. Takumi-Nuri creează echilibru între profunzimea și
strălucirea culorii, creând senzația unei mașini concept vopsite manual. Astfel a devenit
posibilă obținerea vivacității și profunzimii culorilor premium unicat Roșu Soul Crystal și
Gri Machine.

Vizitează www.mazda.ro pentru a vedea toate opțiunile de culorii vibrante disponibile.

Gri Machine

Roșu Soul Crystal

F I N I S A J E S P L E N D I D E , PÂ N Ă L A U LT I M A C U S ĂT U R Ă

Nimic nu tentează mai mult simțurile ca atingerea. Contactul cu texturile moi,
cusăturile rezistente și o formă care te îmbrățișează. Fiecare centimetru al tapițeriei
create cu atenție este proiectat pentru a îmbunătăți experiența la volan. Producătorii
experimentați au creat compoziții cu design distinct și expresiv, cum ar fi pielea
Nappa maro. Un nivel elegant de rafinament al Mazda MX-5 răspunde așteptărilor
celor mai exigenți șoferi.

Vizitează site-ul nostru web pentru a vedea toate opțiunile disponibile.

L A S Ă -Ț I A M P R E N TA

Cu cât analizezi mai îndeaproape Mazda MX-5, cu atât mai fascinantă devine
povestea noastră. Filosofia designului Kodo Mazda este evidentă în fiecare aspect
al Mazda MX-5, până la jantele din aliaj. Gama noastră de jante este proiectată
pentru a te ajuta să-ți exprimi caracterul, să creezi o legătură și mai puternică între
tine și mașina ta.

Vizitează site-ul nostru web pentru a vedea toate opțiunile disponibile.

P R O I E C TAT E S Ă T E CO M P L E T E Z E

Mazda a creat accesorii proiectate cu atenție care funcționează perfect cu
Mazda MX-5. Pentru lista completă de accesorii originale Mazda MX-5,
contactează dealerul tău.

Jante negre din aliaj BBS de 17”

Panou de bord luxos, îmbrăcat în Alcantara®

Praguri exterioare frontale și laterale negru lucios

EMOTION
Echipare standard selectivă:

INTERIOR

EXTERIOR

CO N F O R T Ș I T E H N O LO G I E

S I G U R A N ȚĂ Ș I S E C U R I TAT E

Mânere portiere în culoarea caroseriei

Jante din aliaj de 16”

Aer condiționat

Airbaguri față și cortină

Butonul de pornire/oprire motor

Faruri cu LED

Radio AM/FM, USB, AUX, 4 difuzoare

Sistemu de monitorizare presiune pneuri

Geamuri acționate electric

Sistem de evacuare cu două țevi

Închidere centralizată cu telecomandă

ABS, EBD, EBA, TCS

Oglinzi acționate electric

Oglinzi retrovizoare (culoarea caroseriei)

Volan reglabil pe două direcții

Sistem de control al stabilității dinamice (DSC)

Mânere portiere (culoarea caroseriei)

Computer de bord

Sistem de asistență la plecarea în pantă (HLA)

Sisteme i-Stop & i-Eloop

CHALLENGE

Volan îmbrăcat în piele

Lumini diurne cu LED

6 difuzoare

Manetă schimbător din piele

Oglinzi exterioare încălzite

Sistem Bluetooth®

În plus față de EMOTION:

Ecran color de 7”

2 x USB

Centru de Comandă HMI

Pilot automat

Ornament ușă în partea superioară (culoarea caroseriei)
Tapițerie textil negru cu cusătură roșie

ATTR ACTION

Tapițerie piele neagră cu cusătură roșie

Jante aliaj 16” negre

Climatizare automată

Scaune încălzite

Capace oglinzi exterioare în negru piano

Recepție radio digitală (DAB)

Ornamente bare răsturnare vopsite în negru piano

Acoperiș escamontabil electric (RF)

Senzori de ploaie și lumină

În plus față de CHALLENGE:

Oglindă retrovizore electrocromă

Sistem de avertizare la depășirea benzii de rulare (LDWS)

INTERIOR

REVOLUTION

EXTERIOR

CO N F O R T Ș I T E H N O LO G I E

S I G U R A N ȚĂ Ș I S E C U R I TAT E

Jante din aliaj de 17” (G184)

Navigație

Faruri adaptive

Sistem inteligent de blocare/deblocare fără cheie

Sistem pentru monitorizarea unghiului mort al
oglinzilor (BSM)

Sistem audio premium Bose®

Sistem avertizare la deplasarea în marșarier (RCTA)

9 difuzoare

Senzori de parcare spate

Suspensie Bilstein, diferențial limitat LSD (G184)

Sistem de alertare a atenției șoferului (DAA)

Cameră video marșarier

Asistent de frânare inteligent pentru oraș - față (SCBS)

În plus față de ATTRACTION:

REVOLUTION TOP

Scaune sport Recaro (piele și Alcantara)

În plus față de REVOLUTION:

Asistent de frânare inteligent pentru oraș - spate (SCBS-R)
Sistem recunoaștere semne trafic (TSR)

SPECIFICAȚII

MX-5

BENZINĂ

Normativ noxe CE

G132
Soft Top

G132
RF

G184
Soft Top

G184
RF

G184
RF/AT

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

Valori WLTP - transformate în NEDC:
Consum de combustibil(1)
(l/100 km):

Urban

7,4

7,4

8,4

8,4

8,2

Extra urban

5,3

5,3

5,9

5,9

6,1

Combinat

6,1

6,1

6,9

6,9

6,9

138

138

156

156

157

Emisii CO2(1) (g/km)

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

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

Scăzut

7,9

7,9

9,2

9,2

10,8

Mediu

5,9

5,9

6,4

6,4

7,5

Mare

5,4

5,4

5,9

5,9

6,5

Foarte mare

6,6

6,6

7,0

7,0

7,5

Combinat

6,3

6,3

6,9

6,9

7,6

142

142

155

155

171

Se utilizează un test nou pentru consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2. Totuși, valorile emisiilor de CO2 prezentate se bazează pe ciclul de test actual și vor ﬁ utilizate pentru a calcula taxa auto la prima înmatriculare.

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 — Mai 2019 — RO-RO / 1983
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.
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