
M A Z DA  M OTO R  H U N GA RY

Mazda_CX-5_IPM5_2021_HU-HU.indd   1 27/12/2021   22:17
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2022 Mazda CX-5
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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.

2022-es Mazda CX-5 magas felszereltség Snowflake White Pearl színben
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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 szakemberek mentalitását és 
elkötelezettségét a japán Kodoki tál fenséges 
szépsége tükrözi. Esztétikus vonzereje 
metszetek ezreiből sugárzik a mesterek 
energiájának lenyomataként.

HIROSIMAI  MENTAL ITÁS
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A Kodo formanyelv a filozófiánk, amellyel életet lehelünk autóinkba és személyiséggel ruházzuk fel őket. Az első lépést az agyagformázók végzik:  
szakértelmükkel és érzelmeikkel alkotják meg azokat életnagyságú modelleket, amelyek lenyűgöző formáikkal megdobogtatják a szívet.

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.

KODO:  A  MOZGÁS LELKE
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2022-es Mazda CX-5

2022 MAZDA CX-5

Ideje megtapasztalni a vezetési élmény új dimenzióját. A legapróbb részletekig a legnagyobb 

gondossággal megtervezett és kidolgozott, továbbfejlesztett 2022-es Mazda CX-5 – még álló 

helyzetben is – kiemelkedik a tömegből. A kifinomult teljesítményt a gázpedál érintésekor, A 

CX-5 művészeti formává emeli a mozgást. A Kodo tervezési filozófiánkból ihletet merítve új 

szintre emeltük a CX-5 elegáns külső stílusát. Az eleje erőteljes, új, háromdimenziós hűtőrács 

és jellegzetes szárnykialakítása a stílus és az erő harmonikus keveréke. Mind a fényszórók, 

mind a hátsó lámpák elegánsan át lettek alakítva., Három új felszereltségi szint további finom 

különbségeket tartalmaz, így megtalálhatja az egyéni stílusához illő tökéletes megjelenést. A 

2022-es Mazda CX-5 inspirál, hogy üljön a kormány mögé és vezessen.
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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 2022-es Mazda CX-5 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.
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2022-es Mazda CX-5, Newground, Homura Plus, Takumi Plus felszereltségben
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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.
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KÖNNYED CSATLAKOZTATÁS

A figyelmet elterelő tényezők kiküszöbölése számunkra kulcsfontosságú. Hogy minden 

figyelmét a vezetésnek szentelhesse, a 2022-es Mazda CX-5 számos intuitív interaktív 

funkciót kínál. Minden funkcióhoz kényelmesen hozzáfér, így nem zökken ki a vezetés 

során. A könnyen kezelhető 10,25”-os központi kijelző és az intuitív HMI-utasításrendszer 

biztosítja a teljes mértékben szinkronizált környezetet. A kényelmet és még nagyobb 

biztonságot nyújtó aktív kijelző kivetíti a navigációs rendszer útvonaltervezőjét és a jármű 

helyzetét, így a vezető érezheti, hogy teljesen kézben tartja az irányítást. A megújult 

kulcsnak köszönhetően pedig, bármikor könnyedén nyithatja az autóját, míg a kapcsolt 

szolgáltatások további biztonságot és megbízhatóságot nyújtanak.
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KAPCSOLÓDÁS AZ AUTÓHOZ.  

KAPCSOLÓDÁS A  V ILÁGHOZ.

Folyamatos kapcsolat a világgal, miközben le sem kell vennie szemét az útról. 

A 2022-es Mazda CX-5 információs és szórakoztató rendszere lehetővé 

teszi, hogy egy kompatibilis mobileszközzel világszerte több ezer internetes 

rádióállomáshoz férjen hozzá, biztonságosan olvassa el és válaszolja meg 

szöveges üzeneteit, sőt, még a közösségi oldalait is frissítheti, vagy Bluetooth® 

kapcsolaton keresztül hallgathatja kedvenc zenéit. Az autó a legújabb DAB+ 

vételre képes rádióval érkezik.
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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, bárhol is vezesse. A 2022-es Mazda CX-5 újrahangolt 

motorja teszi még élvezetesebbé a vezetést a városban vagy azon kívül. A kiemelkedő 

környezeti teljesítményt megbízható biztonsági rendszerrel kombináltuk az autózás 

örömének csorbítása nélkül. Megfiatalodott lélekkel, autójával és az úttal szinte eggyé 

válva élvezheti a különleges élményt.
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2022-es Mazda CX-5 magas felszereltség Snowflake White Pearl színben

IDEÁL IS  VEZETÉS  BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Vezérlés: ez az alapja annak, hogy miért tervezzük összkerékhajtási rendszerünket kipörgésgátló 

rendszerrel és terep üzemmóddal. Az i-Activ AWD 27 szenzor segítségével, minden körülmények 

között magabiztossá teszi az autót az úton. Folyamatosan, aktívan figyeli az összes út- és környezeti 

viszonyt, így Önnek valóban pihentető vezetési élményben lesz része. Egyes, i-Activ AWD-vel felszerelt 

modellekben elérhető az Off-Road mód, amely természetesebbé teszi a vezetést csúszós felületeken. 

A menetkényelem további fokozása és a fáradtság csökkentése érdekében a 2022-es Mazda CX-5-öt 

a Skyactiv-Vehicle Architecture segítségével továbbfejlesztettük a karosszériát, a felfüggesztést és az 

üléseket. A 2022-es CX-5 pedig bemutatja a Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) funkciót, amely 

lehetővé teszi a legmegfelelőbb vezetési mód kiválasztását egyetlen gombnyomással.
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2022-es Mazda CX-5 magas felszereltség Soul Red Crystal színben

A 2022-es Mazda CX-5 arra ösztönöz, hogy teljes és szabad életet éljünk. Ezért szereltük 

fel az autót a legmodernebb i-Activsense biztonsági technológiákkal. A rendelkezésre 

álló biztonsági funkciók között a kifinomult biztonsági innovációk az ütközések elkerülése 

érdekében figyelmeztetnek a veszélyforrásokra vagy csökkentik az ütközések erejét, 

és egymással összhangban folyamatosan növelik a látóteret, lehetővé téve a pontos 

helyzetfelismerést. A merev karosszéria és az i-Activsense technológia együttesen 

gondoskodik a vezető és az utasok védelméről anélkül, hogy ez a kényelem vagy a 

teljesítmény rovására menne.

MAGABIZTOSSÁG MINDEN SZINTEN
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MŰVÉSZI  HANG

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 2022-es Mazda CX-5 

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.

* A Bose rendszerek elérhetőségéről érdeklődjön 
márkakereskedésében
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A CSÁBÍTÁS  MŰVÉSZETE A 2022-es Mazda CX-5 egyik legfeltűnőbb tulajdonsága a színe. A kifinomult szépséget és az 

egyedi karaktert a Mazda minőségi festési technológiája, a Takumi-Nuri emeli ki, amely életre 

kelti a Kodo formanyelvet, és minden egyes vonalat külön kihangsúlyoz. A Takumi-Nuri egyensúlyt 

teremt a mélység és a ragyogás között, így minden egyes jármű megjelenése a kézzel festett 

tanulmányautók hatását fogja kelteni. Ennek köszönhető, hogy az egyedi, minőségi Soul Red Crystal 

és Machine szürke metál színek olyan elképesztően élénk és gazdag árnyalatokban játszanak.

 

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

Machine szürke metál Soul Red Crystal Polymetal szürke Zircon Sand metál
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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 bőr borítású utastér. A 2022-es Mazda CX-5 

eleganciája a legigényesebb vezetőket is lenyűgözi. Látogasson el weboldalunkra, ahol 

megtekintheti a rendelkezésre álló kárpitok választékát.
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2022-es Mazda CX-5 magas felszereltség Snowflake White Pearl színben

MINDEN SZINTEN ÖNKIFE JEZŐ

Minél közelebbről veszi szemügyre a 2022-es Mazda CX-5-öt, annál izgalmasabbá válik. 

A Mazda Kodo tervezési filozófiája a Mazda CX-5 minden vonásán egyértelműen látszik, 

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.
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ÍGY TEL JES  LEHET  A  MAZDA CX-5. . .  ÉS  ÖN.

A Mazda olyan kiegészítőket tervezett, melyek tökéletesen 

illeszkednek az Ön autójának megjelenéséhez.

Karosszéria színére fényezett kulcs Feketére fényezett kiegészítőkVilágító küszöbborítás

* a kiegészítők várhatóan a 2022-es év második felétől elérhetőek
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ÚJRAGONDOLT  ELEGANCIA A karosszéria színére fényezett lökhárítók, kerékjárati ívek és kiegészítők egységes külsőt 

alkotnak, amely igazán kiemeli a Kodo design dinamikus formáinak szépségét. A fényes 

ezüst színű, 19”-os könnyűfém keréktárcsák kiemelik a jármű masszív megjelenését. A belső 

teret a Nappa bőr finom tapintása és a valódi fa díszítő elemek teszik teljessé.

DIZÁJN
• 17” acél keréktárcsák 
• LED fényszórók 
• LED nappali fény 
• Elektromos tükör 
• Cápauszony antenna 
• LED beltéri világítás 
• 40:20:40 arányban dönthető ülés

KAPCSOLÓDÁS
• 6 hangszóró 
• USB/AUX/12V csatlakozó 
• MZD Connect (6G) 
• HMI vezérlő 
• DAB rádió 
• Bluetooth©

• Multifunkciós kormánykerék

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Fedélzeti számítógép 
• Elektromos kézifék 
• A/C 
• Autohold funkció 
• Központizár 
• Indításgátló / Riasztó 
• DSC

• Tempomat 
• Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HLA) 
• Városi vészfék asszisztens (SCBS-F) 
• Holttérfigyelő (BSM) / hátsó keresztirányú 

forgalmofigyelővel (RCTA)

EMOTION
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DIZÁJN
• Automatikusan behajló külső tükrök

KAPCSOLÓDÁS
• 7G Mazda Connect rendszer 
• 10.25”-os színes kijelző 
• Kapcsolt szolgáltatások

KOMFORT
• Navigációs rendszer 
• Telefontükrözés

• Tolatóradar (elöl/hátul) 
• Tolatókamera

DIZÁJN
• 17”-os könnyűfém keréktárcsa 
• sötétített üveg 
• Bőr kormánykerék 
• Bőr váltókar gomb 
• Vezető oldali deréktámasz 
• Középső kartámasz hátul

KAPCSOLÓDÁS
• +1 USB elöl 
• +2 USB hátul

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Vezetési mód választó (csak GE AT) 
• Automatikusan sötétedő belső visszapillantó 
• 2 zónás auto A/C 
• hátsó légbefúvó 

• Eső- és fényérzékelő 
• Sávtartó (LKA) 
• Távolságifényszóró vezérlés (HBC)

CHALLENGE PLUS / Challenge felszereltségen felülCHALLENGE / Emotion felszereltségen felül
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DIZÁJN
• 19”-os könnyűfém keréktárcsák 
• Projektoros HUD 
• Digitális kijelző a műszeregységben

KAPCSOLÓDÁS
• Vezeték nélküli telefontöltés

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Elektromos csomagtérajtó 
• Intelligens kulcs nélküli nyitás 
• Táblafelismerő rendszer (TSR)  

• 360°-os monitor 
• Fáradtságfigyelő (DAA) 
• Városi vészfék asszisztens hátul (SCBS-R)

DIZÁJN
• Ablaktörlő jégtelenítő

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Fűthető kormánykerék 
• Fűthető ülések elöl

ATTRACTION PLUS / Attraction felszereltségen felülATTRACTION / Challenge Plus felszereltségen felül
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DIZÁJN
• Bőr ülések – fekete 
• Bőr ülések – fehér (opcionális) 
• Fűthető ülések hátul 
• Hűthető ülések elöl

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Elektromos ülések, memória funkcióva elöl 

DIZÁJN
• Adaptív LED fényszórók 
• LED hátsó lámpák 

KAPCSOLÓDÁS
• BOSE hangrendszer 
• 10 hangszóró

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Kormány mögötti váltófül (csak AT) 
• Adaptív tempomat (MRCC) 
• Araszolás segéd (CTS)

• Smart Brake Support (SBS) 
• Off-Road mód (csak GE AWD)

REVOLUTION TOP / Revolution felszereltségen felülREVOLUTION / Attraction Plus felszereltségen felül
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KALAND MINDENKINEK A hosszú utak lehetnek a legélvezetesebb utazások a 2022-es Mazda CX-5 

Newground utasai számára. Egyedülálló japán formatervezése, tágas utastere és 

könnyen használható csomagtere – mindez arra ösztönzi a kalandorokat, hogy a 

kormány mögé üljenek, és élvezzék a dinamikus teljesítményt és a kiváló kezelési 

képességeket, bárhová is viszi ket az útjuk.

DIZÁJN
• 19”-os könnyűfém keréktárcsák 
• Fekete tükörház borítás 
• Spoilerek 
• Lime zöld dísz elem a hűtőmaszkon 
• Félbőr ülések, zöld varrással 

KOMFORT ÉS BIZTONSÁG
• Elektromos ülések elöl 
• Megfordítható csomagtértálca 
• Off-Road mód (csak GE AWD)

NEWGROUND / Attraction Plus felszereltségen felül
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SZÓRAKOZTATÓ VEZETÉS A tökéletes útitárs azoknak, akik a szenvedélyüknek élnek. Az utastér piros részleteivel és a 

kiváló vezetési képességekkel kiegészül kifinomult, sportosabb megjelenés, az elegáns fekete 

küls dizájn biztosítja a 2022-es Mazda CX-5 Homura Plus számára azt a sokoldalúságot, 

amelynek köszönheten Ön minden helyzetben teljes mértékben élvezheti a vezetést.

DIZÁJN
• Fekete tükörház borítás 
• Nagyobb kipufogóvég 
• Napfénytető (opcionális) 
• Fekete szárny motívum 
• Piros dísz elem a hűtőmaszkon 
• Fekete kerékjárati ív 
• Fekete spoilerek
• Fekete tetőkárpit 
• Bőr ülések piros varrással 
• 19”-os könnyűfém keréktárcsák fekete színben

HOMURA PLUS / Revolution Top felszereltségen felül
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ÚJRAGONDOLT  ELEGANCIA A karosszéria színére fényezett lökhárítók, kerékjárati ívek és kiegészítők egységes külsőt 

alkotnak, amely igazán kiemeli a Kodo design dinamikus formáinak szépségét. A fényes 

ezüst színű, 19”-os könnyűfém keréktárcsák kiemelik a jármű masszív megjelenését. A belső 

teret a Nappa bőr finom tapintása és a valódi fa díszítő elemek teszik teljessé.

DESIGN
• 19”-os künnyűfém keréktárcsák fényes ezüst 

színben
• Nagyobb kipufogóvég 
• Fekete dísz elem a hűtőmaszkon 
• Színre fújt kerékjárati ívek 
• Színre fújt lökhárítók 
• Fekete tetőkárpit 
• Nappa bőr ülések piros varrással 
• Keret nélküli belső visszapillantó tükör 
• Lábtér világítás 
• Fa dekorációs panel

TAKUMI PLUS / Revolution Top felszereltségen felül
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2022-es Mazda CX-5 magas felszereltség Snowflake White Pearl színben

T E C H N I K A I  A D A T O K

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 – 2022. Január– hu-HU / MI000256

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.

Petrol Diesel

G165 
Manuális 

2WD

G165 
Automata 

2WD

G165 
Manuális 

AWD

G165 
Automata 

AWD

G194 
Automata 

2WD

G194 
Automata 

AWD

CD150 
Manuális 

2WD

CD150 
Automata 

2WD

CD150 
Manuális 

AWD

CD150 
Automata 

AWD

CD184 
Automata 

AWD

Lökettérfogat (ccm) 1.998 1.998 1.998 1.998 2.488 2.488 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191

Hengerek száma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Maximális teljesítmény (KW/LE/rpm)
121 (165) / 

6.000

121 (165) / 

6.000

121 (165) / 

6.000

121 (165) / 

6.000

143 (194) / 

6.000

143 (194) / 

6.000

110 (150) / 

4.500

110 (150) / 

4.500

110 (150) / 

4.500

110 (150) / 

4.500

135 (184) / 

4.500

Maximális nyomaték (Nm/rpm) 213/4.000 213/4.000 213/4.000 213/4.000 258/4.000 258/4.000
380/1.800-

2.600

380/1.800-

2.600

380/1.800-

2.600

380/1.800-

2.600
445/2.000

Sűrítési arány 13:1 13:1 13:1 13:1 13:1 13:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1

Gyorsulás (0-100km/h) 10,5 9,9 10,9 10,4 9,0 9,3 9,9 10,7 10,1 10,9 9,6

Legnagyobb sebesség (km/h) 201 192 198 188 195 195 204 200 199 196 208

WLTP - Kombinált 6,8 7,3-7,4 7,6 7,7-7,8 7,6 8,0 5,6 6,1 6,3 6,6 6,6

WLTP - CO2 - kombinált 153-154 164-166 171-172 174-176 171-172 181-182 147 160 164-165 173 173

EC kibocsátási szint Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d

Üzemanyag Benzin95 Benzin95 Benzin95 Benzin95 Benzin95 Benzin95 Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Üzemanyagtank (l) 56 56 58 58 56 58 56 56 58 58 58

Menetkész tömeg - vezetővel (kg) 1.560-1.620 1.585-1.643 1.627-1.682 1.645-1.700 1.640-1.674 1.701-1.735 1.704-1.757 1.718-1.772 1.785-1.820 1.799-1.834 1.800-1.835

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 2.02 2.035 2.08 2.115 2.07 2.14 2.143 2.143 2.22 2.235 2.235

Hosszúság / szélesség / magasság (mm) 4.575 / 1.845 / 17": 1.675 - 19": 1.680

Csomagtartó (l) 522 / 1.638  510 / 1.626
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M A Z D A  M O TO R  H U N G A R Y
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