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Felfedezzük a városokat és a kanyargós utakat.

Belesimulunk a kanyarokba és felpörgetjük a motort.

Az ablakokat lehúzzuk, hangosan szól a zene, célunk a végtelen.

Mindig csak előre, süvít a szél.

A Jinba Ittai megtestesülése vagyok.

Ön a szív a kormánykerék mögött.

Rendeltetésünk, hogy eggyé váljunk,

mint ló és lovasa,

autó és vezetője.

Együtt erősebbek vagyunk.

Szavakkal leírhatatlan kötelék van közöttünk.

Sosem vagyunk magányosak.

Drive Together.







HIROSIMAI  

MENTAL ITÁS

A Mazda és a japán város, Hirosima között különleges történelmi és szellemi 

kapcsolat áll fenn. Hirosima, a Mazda születési helye folyamatosan inspirál 

bennünket az egymást követő kihívások leküzdésére, ösztönöz, hogy messzebbre 

jussunk, mint azt bárki is gondolta volna. Az alapoktól indulva globális vállalatot 

építettünk. A forgómotoroktól a Skyactiv Technológiáig és sok más újdonságig olyan 

innovációkat fejlesztettünk ki, amelyeket mások lehetetlennek véltek. A legfontosabb, 

hogy soha nem veszítettük el bizalmunkat az emberi képességek erejében. Minden 

erőnket beleadva saját kezünkkel hoztunk létre értékes és saját lélekkel bíró 

eszközöket, amelyek átadják kreatív energiáinkat a vezetőnek. Mindezt azért,  

hogy Ön is átélje az élményt.

A japán Kodoki tál elkészítéséhez a rézlemezt több 
mint százezer kalapácsütéssel munkálják meg.  
Fenséges szépsége a szakemberek mentalitását 
és elkötelezettségét tükrözi. Esztétikus vonzereje 
lapkái ezreiből sugárzik a mesterek energiáinak 
lenyomataként.



KODO:  A  MOZGÁS LELKE



Tervezési filozófiánk egyszerű, mégis rendkívül nehéz neki megfelelni. A 

mozgásban lévő energiát ragadja meg, még akkor is, amikor a jármű áll. Az ívek 

és formák annyira szembeszökőek, hogy azonnal magukra vonják a figyelmet. 

Felkeltik az érdeklődést, és még többet ígérnek. Az ilyen érzelmi reakciók 

kiváltásához nélkülözhetetlen az emberi érintés. Járműveinket emberek alkotják, 

emberek számára. Az agyagot kézzel formázzák, a részletekre való gondos 

odafigyeléssel.

A végeredmény: sallangoktól mentes szépség. Az alkotó energiája érezhető 

minden apró részletben. Mi ezt úgy hívjuk: Kodo: „A mozgás lelke” formanyelv. 

Ez a mozgás dinamizmusa, amely arra ösztönzi Önt, hogy üljön a volán mögé és 

érezze azt az egyedi energiát, amelyet csak egy Mazda nyújthat.



2021-ES  MAZDA3  

HATCHBACK VÁLTOZAT

Bemutatjuk a 2021-es Mazda3 Hatchback változatát. Ez az autó a precíz tervezés 

látványos eredménye. A merész Hatchback változat energiát sugall, a lendületet művészi 

formába önti. Minden egyes finoman megmunkált ív, a felület minden hajlása ragyogóan 

tükrözi vissza a fénysugarakat – magával ragadóan, tekintélyt parancsolóan.

A csábító belső tér precíz berendezésekkel és alaposan átgondolt funkciókkal vár Önre. 

Egyetlen részletet és tényezőt sem hagytunk figyelmen kívül. Az opcionálisan elérhető 

napfénytetőnek köszönhetően élvezheti a beáramló fényt. Teljesen intuitív élmény és 

informatív utastér fogadja a vezetőt. Minden részletet precíz emberi kezek alakítottak ki 

az Ön igényeit szem előtt tartva. A tervezők tisztán érzelmi megközelítésének hála a teljes 

egység érezhető a 2021 Mazda3 modellen, amely teret enged a könnyed és magával 

ragadó autózásnak. Magabiztosság, élénkség, energikusság. A tervezés és műszaki tudás 

diadala érzésekbe öntve.







MAZDA TAKUMI:  

RENDKÍVÜL I  SZAKÉRTELEM

Ők azok a kézművesek és mesteremberek, akik évekig, sőt évtizedekig csiszolják 

tudásukat, mire elérik a mesteri szintet. Szakmájuk iránt tanúsított szenvedélyük, 

türelmük és odaadásuk az emberi érintésen keresztül áramlik át minden egyes  

Mazda autóba. Így olyan érzelmi hatás jön létre, amellyel egyetlen számítógép és 

egyenlet sem veheti fel a versenyt. A 2021-es Mazda3 minden részlete a Takumi 

profizmusának megtestesülése. Ez az „energiaátvitel” olyan inspiráló környezetet  

hoz létre, amelynek hatását a vezetés után is érezzük. A tervező és a vezető közötti 

kapcsolat így végül erős érzelmi köteléket eredményez Ön és Mazdája között.



A 2021-ES  MAZDA3 SEDAN A precíz kecsesség eleganciája. Ezt testesíti meg a 2021-es Mazda3 Sedan 

karcsú, méltóságteljes profilja. A Mazda3 négyajtós kialakításának csábító 

arányai dacolnak a hagyományos megjelenésű szedánok korlátaival. Ugyanez a 

tartás tükröződik a minőséget sugárzó belső terén is. Az ember alig várja, hogy 

beülhessen. A kellemesen szimmetrikus és ergonomikus környezetben úgy 

érezheti, hogy tökéletes harmóniában szinte eggyé válik az autóval.







KAPCSOLAT  AZ AUTÓ ÉS  VEZETŐJE  KÖZÖTT

Minden Mazda modell célja ugyanaz: az egység megteremtése a jármű és 

vezetője között. Ha ezt a tökéletes kapcsolatot érzi, érzékei kifinomulnak. 

A pillanatnak él, minden zavaró tényezőt maga mögött hagy. Energikusnak 

érzi magát. Megfiatalodik. Jobban érzi magát, mint amikor először az autóba 

ült – az érzés vezetés után is tartós marad. A Mazda járművek minden apró 

részletét úgy alkottuk meg, hogy az autózás tiszta örömét nyújtsa: ezt szolgálja 

többek között az alaposan átgondolt kialakítás és az autó könnyed reagálása a 

sofőr legkisebb mozdulatára.



KÖNNYED CSATLAKOZTATÁS

Az Ön környezete. Az Ön szentélye. Az Ön irányítóközpontja. Ez a 2021-es Mazda3 

sofőrközpontú utastere, amelyben minden elem karnyújtásnyi távolságon belül van, így 

Ön a vezetésre koncentrálhat. Az intuitív műszerfal műszerei és kijelzői a látótéren belül 

helyezkednek el, így nem terelik el a figyelmet. A középső konzol és az utasításvezérlő 

tökéletes kényelmet nyújt a csukló és az alkar számára. A Mazda Connect információs 

és szórakoztató rendszerével most minden eddiginél egyszerűbben csatlakoztathatja 

mobiltelefonját és érheti el az internetes rádiót vagy kedvenc zenéjét. Természetessé 

válik a kommunikáció Ön és autója között – hiszen így terveztük.







IRÁNYÍTHATÓSÁG. MEGBÍZHATÓSÁG.

A Skyactiv Technológiát csak olyan vállalat fejleszthette ki, amely 

megszállottan törekszik a vezetés önfeledt örömének megteremtésére. 

Autóink minden egyes elemét, a futóműtől az átviteli rendszeren keresztül 

a motorig, kiválóan irányíthatónak és hatékonynak terveztük. A kiemelkedő 

környezeti teljesítményt megbízható biztonsági rendszerrel kombináltuk az 

autózás örömének csorbítása nélkül. Megfiatalodott lélekkel, autójával szinte 

eggyé válva élvezheti a különleges élményt.



MAGABIZTOSSÁG MINDEN IRÁNYBAN

A közúti biztonság legfontosabb szempontja a balesetek elkerülése. A rendelkezésre 

álló i-Activsense biztonsági funkciók kiforrott innovatív megoldásai figyelmeztetnek a 

veszélyekre, és segítenek elkerülni az ütközéseket vagy csökkenteni azok súlyosságát. 

A rendelkezésre álló olyan új funkciók, mint a 360°-os kamera, a fejlett vakfolt-figyelő 

rendszer és a hátsó országúti figyelmeztetés (RCTA) növeli a látómezőt az úton, és 

pontos helyzetérzékelést biztosítanak. Szükség esetén a kiválasztott i-Activsense 

újítások automatikus fékezésre is képesek. Így magabiztosan vezethet, és egész útja 

alatt összeszedettnek és nyugodtnak érezheti magát.







EGYEDI  HANGZÁS

Úgy tartják, a zene a kozmosz művészete. Magával ragadó élmény legistenibb 

érzékünk, a hallásunk számára. A Mazda hangmérnökei olyan hangzás elérésére 

törekszenek, amely a lehető legközelebb áll az élő előadások hangjaihoz. Csak 

a térbeli hatások, rezgések, késések és hangvisszaverődések pontos lemérésével 

voltunk képesek koncerttermi hangulatot teremteni a 2021-es Mazda3 utasterében. 

A Bose® vállalattal együttműködve olyan csúcsminőségű hangélményt kínálunk, 

amelyhez hasonlót eddig soha nem élt át.

A Hakuju Hall egy meghitt koncertterem Tokióban, 
célja a „kényelem szellemének” elérése. Itt a 
közönség teljes mértékben átélheti a zenét és az 
általa közvetített hangulatot. Ezt az egyedülálló 
helyszínt egészségfokozó hatásúra tervezték, páratlan 
akusztikája a terem bármely székéből élvezhető.



Machine szürke metál

A CSÁBÍTÁS  MŰVÉSZETE A 2021-es Mazda3 feltűnő színe szinte vonzza a tekintetet. Az új, exkluzív Polymetal szürke metál 

festés teljesen megújult külsőt kölcsönöz az autónak. A világos alumíniumréteg és az átlátszatlan 

festék merész keveréke ragyogással tölti fel a Kodo formanyelv gyönyörű idomait. Van, ahol a fény 

élénkségét és teltségét emeli ki. Más, árnyékosabb környezetben pedig melegséget sugároz. Forma 

és szín egymással kreatív harmóniában nyújtanak elegáns, csábító megjelenést. 

Látogasson el webhelyünkre, ahol megtekintheti a rendelkezésre álló élénk színek választékát.



Soul Red Crystal Polymetal szürke metál





TÖKÉLETES  K IALAKÍTÁS  A  LEGUTOLSÓ ÖLTÉS IG

Semmi nem csábítja úgy az érzékeinket, mint a tapintás. A fizikai kapcsolat a 

puha felülettel, az erős varrással és az embert körülölelő formával. Gondosan 

megalkotott kárpitjaink minden centimétere az autózás örömét szolgálja. Szakértő 

kárpitosaink olyan egyedi és kifejező anyagokat hoztak létre, mint például a piros 

bőr. A 2021-es Mazda3 eleganciája a legigényesebb vezetőket is lenyűgözi.

Látogasson el webhelyünkre, ahol megtekintheti a rendelkezésre álló kárpitok 

választékát.



A MOZGÁS MŰVÉSZETE Minél közelebbről veszi szemügyre a 2021-es Mazda3 modellt, annál több 

izgalmas részletet fedez fel. A Mazda Kodo tervezési filozófiája a Mazda3 

minden vonásán egyértelműen látható, egészen a könnyűfém keréktárcsákig. 

A kerekek teljes választékát úgy alakítottuk ki, hogy kifejezhesse velük saját 

egyéniségét, és még szorosabb kapcsolat alakulhasson ki Ön és autója között.

Látogasson el webhelyünkre, ahol megtekintheti a rendelkezésre álló választékot.





Vezeték nélküli töltő Megvilágított küszöblécek

ÍGY TEL JES  LEHET  A  2021-ES  MAZDA3.  ÉS  ÖN.

A Mazda gondosan megtervezett kiegészítőket készített, amelyek zökkenőmentesen 

működnek együtt a 2021-es Mazda3-mal. A Mazda3-hoz beszerezhető eredeti 

Mazda kiegészítők teljes listájához keresse fel Márkakereskedéseink egyikét vagy 

látogasson el honlapunkra a www.mazda.hu címen.



Fekete első, hátsó- és küszöbspoiler 



FELSZERELTSÉG
KAROSSZÉRIATÍPUSOK

Sedan

Hatchback

KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK

16”-os könnyűfém keréktárcsák

Első fényszórók – LED

Hátsó kombinált lámpa – LED 

Tetőlégterelő (csak Sport változat esetén)

Elektromos + automatikusan behajtható, állítható és fűtött tükör

BELSŐ TÉR

Szövet üléshuzat + fekete belső tér tető (Sport változat) / szürke belső tér tető (szedán)

8,8”-os színes TFT középső kijelző

Bőrkormány audio- és Bluetooth-kapcsolókkal

Manuális légkondicionáló

HMI-utasításrendszer 

7”-os TFT digitális műszercsoport

Ablakra vetített HUD

Pohártartó fedéllel és fényes sebességváltókar-gyűrű

Bluetooth®

Navigáció

BIZTONSÁG

Adaptív sebességszabályozó automatika (MRCC)

Távolságifényszóró-vezérlés (HBC)

Vezetőéberség-figyelő (DAA)

Holttérfigyelő rendszer (BSM)

Sávtartást segítő (LKA) rendszer

Intelligens városi fékrásegítő (SCBS)

Hátsó parkolásérzékelő

Jelzőtábla-felismerés (TSR)

Holttér figyelő rendszer (BSM)

Hátsó keresztirányú forgalom figyelő rendszer (RCTA)



FELSZERELTSÉGEK: CSOMAGOK:

PLUS (e-SKYACTIV G122, G150)

18”-os könnyűfém keréktárcsák (szürke Sport változat / ezüstszínű Szedán)

Első ülésfűtés

Kormánykerékfűtés

Intelligens, kulcs nélküli nyitási rendszer

Automata, kétzónás légkondicionáló

Automatikusan sötétedő külső tükör

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör

Első parkolásérzékelő

Hátsó kamera (digitális) 

GT (e-SKYACTIV X186):

18”-os könnyűfém keréktárcsák (fekete = Sport változat / fényes = Szedán)

Adaptív LED-es fényszórók

Hátsó sötétített üveg

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör

GT PLUS (e-SKYACTIV X186):

Első ülésfűtés

Kormánykerékfűtés

Intelligens, kulcs nélküli nyitási rendszer

Automata, kétzónás légkondicionáló

Automatikus külső visszapillantó tükör

Automatikus belső visszapillantó tükör

Automatikus sötétedési funkció

Első parkolásérzékelő

Hátsó kamera (digitális)

SAFETY CSOMAG

Vezetőéberség-figyelő, kamerával (DAA)

Első keresztforgalmi figyelmeztetés (FCTA)

Hátsó keresztforgalmi fék (RCTB)

Hátsó intelligens városi fékrásegítő (SCBS-R)

Felülnézeti monitor

Forgalmi sebességtartó automatika (CTS)

SOUND CSOMAG

BOSE® hangrendszer ezüstszínű hangszóródizájnnal 

12 hangszóró

LUXURY CSOMAG

Bőrülés (fekete színben)

Motoros ülés vezetőhelyzet-memóriával

Ledöntési funkció a külső tükörhöz (hátrameneti fokozatban)

Külső tükörpozíció-memória és HUD memória

Napfénytető (csak X186 esetében)

STYLE CSOMAG

Adaptív LED-es fényszórók

Első/hátsó jellegzetes LED-lámpák és első LED-es nappali menetfény

Hátsó sötétített üveg

Automatikusan sötétedő, keret nélküli belső visszapillantó tükör





M Ű S Z A K I  A D A T O K

Az autók a WLTP eljárás szerint homologizálva (szabályozások (EU) 1151 / 2017; (EU) 2007/715)
Fogyasztási és CO2 kibocsátási adatok a 1999/94/EC szerint. Az értékek meghatározásához figyelembe vett szabályozások 715/2007/EC és 692/2008/EC

SEDAN BENZIN

Skyact i v - G122 
2WD

Skyact i v - G122 
2WD/AT

Skyact i v - G150 
2WD

Skyact i v - G150 
2WD/AT

Skyact i v -X186 
2WD

Skyact i v -X186 
2WD/AT

EC kibocsátási besorolás EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d

NEDC-re konvertált  adatok:
Üzemanyag-fogyasztás 
(l/100 km):

Város 6,0-6,1 6,8 6,1 6,8 5,6 6,3-6,4
Városon kívül 4,2-4,4 4,8 4,4 4,8 4,1-4,2 4,7-4,9
Kombinált 4,8-5,0 5,5 5,0 5,5 4,6-4,7 5,2-5,4

CO2 kibocsátás (g/km) 109-113 125 114 125 104 118-121

WLTP adatok:
Üzemanyag-fogyasztás 
(l/100 km): 

Alacsony 7,2 8,2 7,2 8,2 6,4 7,2-7,3
Közepes 5,3 5,8 5,4 5,8 4,9 5,5
Magas 4,6 5,2 4,6 5,2 4,6 5,1-5,2
Extra magas 5,5 6,2 5,4 6,2 5,3 6,3-6,4
Kombinált 5,4 6,1 5,4 6,1 5,1 5,9

CO2 kibocsátás (g/km) 122-123 139 124 139 117 134-135
Gyorsulás (0-100 km/h) 10,4 10,8 9,1 9,5 8,1 8,4
Legnagyobb sebesség (km/h) 202 202 211 210 216 216

HATCHBACK BENZIN

Skyact i v - G122 
2WD

Skyact i v - G122 
2WD/AT

Skyact i v - G150 
2WD

Skyact i v - G150 
2WD/AT

Skyact i v -X186 
2WD

Skyact i v -X186 
2WD/AT

Skyact i v -X186 
AWD

Skyact i v -X186 
AWD/AT

EC kibocsátási besorolás EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d EURO6d

NEDC-re konvertált  adatok:
Üzemanyag-fogyasztás 
(l/100 km):

Város 6,1 6,9 6,2 6,9 5,6 6,3 5,9-6,0 6,3
Városon kívül 4,3-4,5 4,9 4,5 4,9 4,2 4,8 4,5-4,6 5,1
Kombinált 5,0 5,6 5,1 5,6 4,7 5,3 5,0-5,1 5,5

CO2 kibocsátás (g/km) 111-114 127 115 127 106 120 114-116 124

WLTP adatok:
Üzemanyag-fogyasztás 
(l/100 km): 

Alacsony 7,2-7,3 8,3 7,3 8,3 6,5 7,3 7,5 7,9
Közepes 5,3-5,4 5,9 5,5 5,9 5,0 5,5 5,8 6,3
Magas 4,7-4,8 5,3 4,8 5,3 4,7 5,2 5,0 5,7
Extra magas 5,6-5,8 6,2 5,7 6,2 5,5-5,6 6,5 6,5 6,8
Kombinált 5,5-5,6 6,1 5,6 6,1 5,3 6,0 6,0 6,5

CO2 kibocsátás (g/km) 124-127 140 128 140 120-121 136-137 135 146
Gyorsulás (0-100 km/h) 10,4 10,8 9,1 9,5 8,0 8,4 8,3 8,8
Legnagyobb sebesség (km/h) 197 197 206 204 216 216 210 210

A Facebook, a Twitter, az iPod®, a Stitcher™, az aha™, a Bose®, a Twiddler®, a Centerpoint®, az Nd®, a Surround-Stage® és az AudioPilot® az Egyesült Államokban és más országokban is bejegyzett védjegyek.

Engedéllyel felhasználva. Internet: www.mazda.hu – 2021 október– hu-HU / MI000192

A Mazda Motor Europe folyamatos termékfejlesztésének megfelelően a műszaki adatok és a felszereltség tekintetében egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A bemutatott szín- és üléskárpitminták színei a nyomdai 

eljárás korlátai következtében eltérhetnek a valóságos színektől. Kérjük, egyeztessen illetékes hivatalos Mazda márkakereskedőjével. A Bluetooth® szójel és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat tulajdonát képezik, és az 

ilyen jelöléseknek a Mazda Motor Company által való felhasználása licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik birtokában vannak.



M A Z D A  M O TO R  H U N G A R YM A Z D A  M O TO R  H U N G A R Y
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