
MA Z DA M OTO R  RO M ÂNI A

L I S TĂ  D E  P R E Ț U R I  Ș I  S P E C I F I CAȚ I I



Luxury Vintage 1.500 €

Luxury Modern 1.500 €

Premium 1.000 €
(Necesită Luxury Modern sau Luxury Vintage)

Trapă 1.000 €
(Necesită pachetul Premium)

PACHETE DISPONIBILE PE GT PLUS

CULORI

Alb Arctic 0 €

Negru Jet 500 €

Ceramic 500 €
(inclus în preț pe Launch Edition)

Gri Polymetal 500 €

Gri Machine 650 €

Roșu Soul Crystal - 3 tonuri: 2.000 €
Caroserie - 47E
Margine acoperiș - închisă
Acoperiș - negru

Gri Polymetal - 3 tonuri: 1.500 €
Caroserie - 47L
Margine acoperiș - închisă
Acoperiș - negru

Ceramic - 3 tonuri: 1.500 €
Caroserie - 48A
Margine acoperiș - închisă
Acoperiș - negru

Performanță Transmisie Preț (TVA inclus)
kw / CP

e-Skyactiv/GT 105 / 143 AT € 33.490

e-Skyactiv/GT Plus 105 / 143 AT € 34.090

e-Skyactiv/Ediție Lansare/Luxury Vintage 105 / 143 AT € 33.990

e-Skyactiv/Ediție Lansare/Luxury Modern 105 / 143 AT € 33.990





Accessory 01 Accessory 02 Accessory 03 Accessory 03

ECHIPARE SELECTIVĂ STANDARD

ACCESSORY

Jante Aliaj 18" (215/55/R18) 

Faruri LED - fără spălător

Stopuri cu LED

Display color 8,8" (MZD Connect)

Afișaj color proiectat pe parbriz

Cadran bord digital 7" 

Centru de comandă HMI

Lumini LED Interior

Volan îmbrăcat în piele

Climatizare automată

Frână de mână electrică + Funcție Auto Hold 

Geamuri electrice față

Airbag-uri frontale, laterale, cortină & genunchi șofer

Auto blocare uși după pornire

Sistem de asistență la plecarea în pantă

DSC + e-GVC Plus

Pilot automat adaptiv + Asistent accelerare inteligent (MRCC/ISA)

Sistem de alertă șofer fără cameră (DAA)

Asistent inteligent de frânare (SCBS) - cu detectare pietoni (AEB)

Sistem de monitorizare a punctului mort (BSM)

Sistem recunoaștere semne trafic (TSR)

Sistem asistență / menținere depășire bandă (LDWS / LAS)

Sistem control automat fază lungă (HBC)

Asistență la trafic în viraj

Senzor parcare față / spate

Senzori de ploaie & lumină

Cameră video marșarier

Sistem monitorizare presiune pneuri

Alarmă efracție

Sistem de Navigație integrat

Sistem audio cu 8 boxe

DAB

Bluetooth

Carplay + Android Auto

GT

Spălător faruri

Oglinzi încălzite, electrice și rabatabile

Lumini de curtoazie parasolare 

Cuplă electrică față (150W)

Cotieră Spate

Scaune față încălzite

Volan încălzit

Oglindă interioară electrocromă (cu ramă)

Parbriz degivrat în zona ștergătoarelor

Smart Key (acces fără cheie)

Oglindă exterioară șofer electrocromă

Jante Aliaj 18" (215/55/R18) - Argintiu aprins

Faruri LED adaptive

Spălător faruri

Capace oglinzi - în culoarea caroseriei

Oglinzi electrice & rabatabile automat

Geamuri fumurii spate

Concept scaune Luxury Modern / Luxury Vintage (opțional)

Scaune față încălzite

Ornamente Design interior & exterior

Ornamente uși - plută

Scaun acționat electric (șofer)

Scaun șofer cu memorie

Memorie oglinzi exterioare & afișaj parbriz

Oglindă interioară electrocromă (fără ramă)

GT PLUS (în plus față de GT) EDIȚIE LANSARE  (în plus față de GT)

Jante Aliaj 18" (215/55/R18) - Argintiu aprins

Faruri LED adaptive

Spălător faruri

Capace oglinzi - în culoarea caroseriei

Oglinzi electrice & rabatabile automat

Geamuri fumurii spate

Concept scaune Luxury Modern / Luxury Vintage (opțional)

Scaune față încălzite

Ornamente Design interior & exterior

Ornamente uși - plută

Scaun acționat electric (șofer)

Scaun șofer cu memorie

Memorie oglinzi exterioare & afișaj parbriz

Oglindă interioară electrocromă (fără ramă)



Accessory 05 Accessory 06 Accessory 07

PREMIUM

Sistem monitorizare 360°

Sistem alertă șofer - cu cameră (DAA+) 

Funcție suport croazieră & trafic 

Alertă trafic față 

Sistem audio BOSE 

12 difuzoare 

Sistem avertizare deplasare marșarier  (RCTA+) 

 

  

 

  

  

TRAPĂ

PACHETE OPȚIONALE

LUXURY MODERN

Jante de aliaj argintiu deschis 

Faruri LED adaptive 

Geamuri fumurii spate 

Update design ext & int 

Oglindă interioară electrocromă (fără ramă) 

Concept scaune Luxury Modern 

Scaun șofer reglabil electric 

Scaun șofer cu memorie 

Memorie oglinzi ext & afisaj parbriz 

Ornamente uși - plută 

Cotieră centrală cu cusături 

Panouri uși cu cusătură

LUXURY VINTAGE

Jante de aliaj argintiu deschis 

Faruri LED adaptive 

Geamuri fumurii spate 

Ornamente Design interior & exterior

Oglindă interioară electrocromă (fără ramă) 

Concept scaune Luxury Vintage 

Scaun șofer reglabil electric 

Scaun șofer cu memorie 

Memorie oglinzi exterioare & afișaj parbriz 

Ornamente uși - plută 

Cotieră centrală cu cusături 

Panouri uși cu cusătură 

  

 

  

 



18” Alloy Wheels (Silver)

18” Alloy Wheels (Bright Silver – Skyactiv-X180)

TAPIȚERIEROȚI

Jante Aliaj 18“ – Argintiu (GT / GT Plus incluse)

Jante Aliaj 18“  – Aprins  (Luxury Modern / Luxury Vintage incluse)

Luxury Modern  

White Leather

Luxury Vintage 



GAMĂ CULORI

Alb Arctic Ceramic Ceramic

Negru Jet Gri Machine Gri Polimetal

Gri Polimetal Roșu Soul Crystal Polymetal Gray Metallic



TEHNOLOGII PROACTIVE DE SIGURANȚĂ

SISTEM MONITORIZARE UNGHI MORT (BSM) CU ALERTĂ DE 
TRAFIC SPATE ȘI FAȚĂ

Sistemul de monitorizare unghi mort detectează vehicule care se apropie din spate sau 
pe banda adiacentă, astfel încât să puteți schimba benzile în siguranță. Vă avertizează 
automat cu privire la prezența vehiculelor în oricare dintre unghiurile moarte, atât printr-un 
semnal sonor, cât și prin afișarea unei pictograme în oglinda ușii corespunzătoare. Sistemul 
de Alertă Trafic Spate funcționează atunci când mergeți în marșarier, folosind radare și 
indicatoare pentru a urmări vehiculele care vin din ambele părți și vă avertizează atunci când 
se apropie. Sistemul de Alertă Trafic Față se asigură să rămâneți în siguranță chiar și atunci 
când sunteți în trafic în intersecțiile aglomerate.

FARURI LED ADAPTIVE – MATRIX

Proiectat pentru a funcționa pe timp de noapte, sistemul analizează automat distanțele față 
vehiculele din față sau de cele care se apropie din direcția opusă, schimbând automat fazele 
(de drum sau de întâlnire) prin aprinderea sau stingerea becurilor cu LED după cum este ne-
cesar. Acest lucru face posibil condusul cu faza lungă aproape în permanență, îmbunătățind 
semnificativ vizibilitatea atunci când conduceți pe timp de noapte, fără a-i deranja pe ceilalți 
șoferi.

SISTEM MONITORIZARE 360°

Atunci când conduci relaxat îți crește încrederea în sine și ți se ascut simțurile. Astfel, rămâi concen-
trat doar la ceea ce contează cu adevărat. Noua Mazda MX-30, echipată cu o cameră cu vedere 360° 
sus-jos pentru parcare vă asigură în timpul manevrelor o vedere panoramică completă.



PILOT AUTOMAT ADAPTIV CU SISTEM INTELIGENT

Sistemul de Pilot automat adaptiv de la Mazda folosește o undă milimetrică de radar pentru a 
calcula viteza și distanța relative față de mașina din față. Ajută conducătorul auto să mențină o 
distanță de siguranță față de mașină din față făcând astfel condusul îndelungat pe autostradă mai 
puțin obositor și mai plăcut. Sistemul intelligent de frânare ajută la minimizarea riscului de coli-
ziuni la viteză redusă, cel mai frecvent tip de accidente de trafic urban. Sistemul monitorizează 
decalajul de viteză a vehiculului din față, acionând automat frânele în cazul în care coliziune 
devine probabilă.

Când mașina se află într-un ambuteiaj, CTS operează automat accelerația respectiv pedalele de frână 
pentru a menține o distanță corespunzătoare între vehiculul dumneavoastră Mazda și cel din față. În 
plus, acesta asistă operațiunile de direcție pentru a menține mașina pe banda corectă. Sistemul CTS 
contribuie foarte mult la siguranța dumneavoastră și contribuie foarte mult la reducerea oboselii, astfel 
încât condusul rămâne plăcere pură. 

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ ÎN TRAFIC - CTS

SISTEM DE MONITORIZARE ȘOFER

Împiedică automobilul să iasă de pe banda sa. Folosind o cameră cu vedere frontală pentru a moni-
toriza poziția mașinii pe șosea, sistemul avertizează șoferul printr-o alarmă de avertizare și vibrații ale 
volanului dacă vehiculul se deplasează în afara benzii în mod neintenționat și prin corecții minore va 
re-centra centrul vehicul pe bandă.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Manual (MT)

2WD

Uși 4

Locuri 5

Lungime totală (mm) 4.395

Lățime totală (mm) 2.035

Înălțime totală (mm) 1.555

Ampatament (mm) 2.655

Gardă la sol (mm) 130

Dimensiunea pneurilor 215 / 55 R18

Înălțime liberă față (fără trapă) [mm] 982

Înălțime liberă spate (mm) 939

Spațiu pentru picioare față (mm) 1.058

Spațiu pentru picioare spate (mm) 764

Volum Portbagaj 5 locuri cu sistem Bose [l] 341

Volum Portbagaj 5 locuri fără sistem Bose [l] 366

Volum Portbagaj 2 locuri cu sistem Bose  [l] 1,146

Volum Portbagaj 2 locuri fără sistem Bose [l] 1,171

Putere maximă (kW/cp) 105 / 143

Cuplu maxim (Nm) 265

Capacitatea bateriei [kWh] 35,5

Greutatea bateriei (kg) 310

Viteză maximă (km/h) 140

Accelerație (sec. / 0-100 km/h) 9,7

Masă totală (kg) 2.108

Greutate netă  (fără șofer 75 kg) [kg] 1.645

Consum curent (kWh/100 km) 19

Autonomie (km) 200

CO2 (g/km) 0

 





       

M A Z D A  M O TO R  R O M Â N I A

G A R A N Ț I E  M A Z D A

M A Z D A  E U R O P E  S E R V I C E  ( M E S )

D i s c l a i m e r :

Garanția extinsă 3+2 ani este în limita a 150.000km

Mazda România își rezervă dreptul de efectua modificări la nivelul prețurilor,

specificațiilor și echipamentelor datorită dezvoltării constante a produselor sale.

Toate datele prezentate în această listă sunt neangajante și sub rezerva greșelilor de tipar.

Dacă ai nevoie de ajutor cu maşina – fie că este vorba de remorcarea vehiculului până acasă, sau de recuperarea 

vehiculului de acasă – suntem gata să te ajutăm. În cazuri de accident, furt sau chiar vandalizarea maşinii, vei 

primi din partea noastră asistenţă la nivel local. Serviciul Mazda Europe Service este disponibil 24 ore pe zi, 365 

zile pe an, în mai mult de 40 de ţări europene.

Vei primi asistenţă rutieră gratuită pentru 1 an de la achiziţia maşinii noi şi ulterior în fiecare an după efectuarea 

reviziei periodice la un reparator autorizat Mazda, dar nu mai mult de 10 ani de la data de fabricație.


