MAZDA CX-5

M A Z D A L AT V I A

Šajā attēlā Mazda CX-5 Signature krāsa ir Machine Gray

Šajā attēlā Mazda CX-5 Signature krāsa ir Soul Red Crystal

Šajā attēlā ir redzams Mazda CX-5 Signature Grade salons

Šajā attēlā Mazda CX-5 Signature krāsa ir Soul Red Crystal

Apceļojot pilsētas un izbraucot vējainos lauku ceļus,
ar pilnu jaudu pieveicam pagriezienus.
Braucam, kurp vien acis rāda, — logi vaļā, skaļš radio.
Vienmēr tik uz priekšu, izaicinot vēju.
Varu teikt: Jinba Ittai (mēs esam viens).
Kaut tu — pukstoša sirds uz riteņiem.
Mums bija lemts atrast vienam otru —
vadītājam savu automobili —
kā jātniekam savu zirgu.
Kopā mēs esam stiprāki.
Mūsu saikni nevar izteikt vien vārdos.

Jo mēs nekad nebraucam šķirti.
Vienmēr tikai kopā.

This image is showing a Mazda CX-5 Signature Grade in Soul Red Crystal

HIROŠIMAS DVĒSELE

Mazda ir izveidojusies īpaša saikne ar Japānas pilsētas Hirošimas vēsturi un garu.
Mazda dzimtene Hirošima nepārtraukti iedvesmo mūs pārvarēt jebkādus
izaicinājumus, liekot mums sasniegt daudz vairāk nekā vispār varētu iztēloties.
Mēs no pašiem pamatiem esam izveidojuši starptautisku uzņēmumu. Esam
izstrādājuši jauninājumus, kas citiem ir šķituši neiespējami — sākot ar rotordzinēju
un beidzot ar Tehnoloģiju Skyactiv. Taču visbūtiskākais — mēs nekad neesam
atkāpušies no ticības cilvēka iespēju spēkam. Mēs strādājam ar rokām un veltām
visas savas pūles, lai izdomātu un radītu lietas, kurām ir nozīme, kurām ir dvēsele,
kuras mūsu enerģiju nodod jums. Tā ir jauna, augstāka esības pakāpe.

Amatniecības garu un enerģiju iemieso
japāņu Kodoki trauka cēlā daile. Tā estētika
ir sajūtama ikvienā no tūkstošiem šķautņu,
ko veidojusi katra amatnieka pirksta
pieskāriena radītā enerģija.

KODO — KUSTĪBAS DVĒSELE

Mūsu dizaina filozofija ir vienkārša, bet to nav vienkārši īstenot — uztvert kustības
enerģiju pat nekustībā. Pārsteidzošie izliekumi un leņķi jau no viena skatiena
piesaista uzmanību. Liekot iztēloties, kas būs tālāk. Šādu acumirklīgu emocionālu
iespaidu var radīt tikai cilvēka rokas pieskāriens. Cilvēka radīts cilvēkam. Plaukstas
pieskaras mālam, veidojot siltu, precīzu formu. Noņemot lieko, paliek tikai tīrs
skaistums. Katrā niansē pārnesot radītāja enerģiju. Mēs šo dizainu dēvējam par
“Kodo — kustības dvēsele”. Dinamiska kustības sajūta, kas mudina traukties uz
priekšu un sajust unikālo enerģiju, ko var radīt tikai Mazda.

Kodo dizains ir mūsu filozofija — mēs savos automobiļos iedvešam dzīvību un personību. Sākumā modelētāji, liekot lietā savas
prasmes un jūtas, pārvērš idejas reāla lieluma māla modeļos, kuriem ir dvēsele un kuri aizskar cilvēku sirdis.

Iepazīstiet Mazda CX-5. Autovadīšanas piedzīvojums jaunā dimensijā. Projektēts un
veidots ar īpašu rūpību, pievēršot uzmanību pat vissīkākajām detaļām, Mazda CX-5 ir

M A Z D A C X- 5

iespaidīgs automobilis ne vien vizuāli, bet arī autovadītāja skatījumā. Izaicinošā virsbūves
forma ir piesātināta ar enerģiju, kas kustību pārvērš mākslas darbā. Ikviena rūpīgi veidotā
forma atstaro apburošu gaismu, kas vilina iekāpt automobilī un atklāt tā izsmalcināto
salonu, kas veidots, domājot par vadītāja ērtībām.
Ikviena detaļa ir veidota ar rokām un domājot par jums. Dizainera emocionālā pieeja
ir panākusi vadītāja absolūtu vienotību ar Mazda CX-5, tādēļ šī automobiļa vadīšana ir
viegla un patīkama.
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M A Z D A TA K U M I —
I Z C I L A S A M AT N I E C Ī B A S P R A S M E S

Meistari un amatnieki gadu desmitiem ilgi ir pilnveidojuši savas prasmes, lai sasniegtu
augstāko meistarību. Viņu aizrautība, pacietība un pilnīga nodošanās amatam ar katru rokas
pieskārienu ir ieplūdināta ikvienā Mazda automobilī. Ir radīts tāds emocionāls iespaids,
kādu nav iespējams panākt ne ar datoru, ne aprēķiniem. Katra Mazda CX-5 detaļa apliecina
Takumi amata mākslas profesionalitāti. Šāda enerģijas pārveide rada vidi, kas iedvesmo,
un sajūtas, kas nebeidzas pat pēc brauciena. Dizainera veltījums autovadītājam veido
saikni, tādējādi radot bagātinošu, emocionālu sasaisti starp jums un jūsu Mazda.

A U T O M O B I L I S U N A U T O VA D Ī TĀ J S — V I E N S
VESELUMS

Ikviens Mazda automobilis ir radīts ar vienu mērķi — panākt transportlīdzekļa un
autovadītāja vienotību. Piedzīvojot šo nevainojamo savienojamību, jūsu sajūtas
sasniedz augstāku pakāpi. Jūs izbaudāt šo konkrēto brīdi un nekas nenovērš jūsu
uzmanību. Jūs sajūtat enerģijas pieplūdumu. Jūs jūtaties atjaunots. Vēl augstākā
pakāpē nekā tad, kad pirmo reizi iekāpāt automobilī — šī sajūta nebeidzas vēl ilgi
pēc brauciena. Pedantiski izstrādātais dizains, domājot par to, lai mūsu automobiļi
viegli pakļautos pat visniecīgākajai kustībai, ikviena katras Mazda detaļa sniedz
jums nevainojamu autovadīšanas piedzīvojumu.

N E T R A U C Ē TA S AV I E N O J A M Ī B A

Izstrādājot dizainu, mēs domājam par to, lai nekas nenovērstu jūsu uzmanību.
Saglabājot vadītāja uzmanību pievērstu ceļam, Mazda CX-5 piedāvā neskaitāmas
intuitīvas interaktīvās funkcijas. Ikviens elements ir novietots skāriena attālumā,
lai samazinātu traucējumu iespējamību. Pilnībā sinhronizētu vidi nodrošina viegli
pārvadāmais 7 collu digitālais mēraparātu panelis un HMI Commander saskarne.
Šīs ērtības papildina aktīvais braukšanas displejs, kur ir redzami navigācijas sistēmas
norādījumi saistībā ar maršrutu un automobiļa statusa informācija, tādēļ automobiļa
vadīšana ir ievērojami drošāka.

SAIKNE AR CEĻU.
S A I K N E A R PA S A U L I .

Lai gan jūsu acis ir vērstas uz ceļu, varat saglabāt saikni ar savu pasauli. Izmantojot
Mazda CX-5 informācijas un izklaides sistēmu, varat piekļūt tūkstošiem interneta
radio staciju visā pasaulē, kā arī droši lasīt īsziņas un atbildēt uz tām. Varat pat
lietot sociālos plašsaziņas līdzekļus un straumēt iecienītāko mūziku, izmantojot
Bluetooth® savienojumu.

AT S A U C Ī B A . U N AT B I L D Ī B A .

Tehnoloģiju Skyactiv varēja izgudrot tikai tāds uzņēmums, kas neatlaidīgi tiecas
uz galveno mērķi — nevainojamu braukšanas pieredzi. Ikviens mūsu automobiļu
aspekts ir izstrādāts tā, lai tie ikvienā ceļā būtu atsaucīgi un efektīvi — gan šasijas,
gan pārvads, gan dzinējs un vēl daudz vairāk. Nepārspējami videi draudzīgi
un braukšanai droši automobiļi, kas rada nemainīgi izcilu braukšanas prieku.
Atjaunojot jūsu garu un veidojot nepārtrauktu saikni ar automobili un ceļu,
lai jūs dotos neparastā braucienā.

N E VA I N O J A M A A U T O VA D Ī Š A N A
J E B KĀ D O S A P S TĀ K ĻO S

Kontrole. Tieši tādēļ mēs esam konstruējuši savu pilnpiedziņas sistēmu.
Tāpēc jūs varat droši doties ceļā. Jebkādos apstākļos. Automobilī Mazda CX-5 ir uzstādīta
i-Activ pilnpiedziņas sistēma, kas aktīvi uzrauga visus ceļa un vides apstākļus, izmantojot
27 signālus, tāpēc jūs varat izbaudīt pilnīgi atbrīvotu autovadīšanas pieredzi.
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PA Ļ ĀV Ī B A J E B K U R Ā V I R Z I E N Ā

Mazda CX-5 vadāmība ir nepārspējami ērta. To nodrošina arī uzstādītās modernās
drošības tehnoloģijas i-Activsense. Moderno drošības jauninājumu piedāvātās drošības
funkcijas brīdina par bīstamām situācijām, tādējādi palīdzot izvairīties no sadursmēm
vai samazinot to iedarbību, un tās visas sadarbojas, lai uzlabotu redzamību un vienmēr
noturētu uzmanību uz ceļa apstākļiem. Tehnoloģija i-Activesense apvienojumā ar
izturīgo virsbūvi nodrošina nepārspējamu drošību autovadītājam un pasažieriem,
neietekmējot ērtumu un veiktspēju.
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S KA Ņ A KĀ M Ā K S L A

Mūziku dēvē par kosmosa mākslu. Valdzinošs piedzīvojums jūsu visbrīnišķīgākajai
maņai — dzirdei. Mazda akustikas inženieri vēlējās atveidot skaņu tādā kvalitātē,
kas cik vien iespējams līdzinās reāliem koncerta apstākļiem. Tikai rūpīgi mērot telpas
akustiku, skaņas vibrācijas, aizkavi un atstarošanos, mēs Mazda CX 5 salonā spējām
atdarināt koncertzāles sajūtu. Kopā ar Bose® mēs esam ierīkojuši skatuvi aktīvam
dzirdes piedzīvojumam, kas tālu pārspēj jebko iepriekš dzirdētu.

Hakuju koncertzāle Tokijā, Japānā, kas būvēta, lai
notvertu “komforta sajūtu”, ir mājīga vieta koncertiem,
kur publika var patiešām izbaudīt mūziku līdz pat
ikvienai tās sīkākajai intonācijai. Projektēta tā, lai
iemiesotu “realitātes sajūtas” aspektu, katra šīs unikālās
vietas sēdvieta sniedz iespēju piedzīvot nepārspētu
akustiku.

VILINĀJUMA MĀKSLA

Mazda CX-5 krāsa ir viena no pirmajām iezīmēm, kas piesaistīs skatienu. Kodo dizains
tiek atdzīvināts, pateicoties Mazda augstās kvalitātes krāsu uzklāšanas tehnoloģijai
Takumi-Nuri. Šī tehnoloģija izceļ ikvienas līnijas skaistumu. Tehnoloģija Takumi-Nuri
līdzsvaro krāsas dziļumu un spīdumu, radot iespaidu, ka automobilis būtu krāsots ar
roku. Šī tehnoloģija nodrošina nepārspējamu krāsu spilgtumu un piesātinātību,
lai iegūtu raksturīgās premium klases krāsas Soul Red Crystal un Machine Gray.

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai redzētu visus pieejamos iespaidīgos krāsu toņu
variantus.

Machine Gray

Soul Red Crystal

I Z S M A L C I N ĀT I V E I D O T S L Ī D Z PAT P Ē D Ē J A I V Ī L Ī T E I

Nekas nerosina sajūtas tā, kā pieskāriens. Pieskārieni mīkstajai faktūrai, stingrajam
šuvumam un formai, kas jūs apskauj. Katra mūsu rūpīgi konstruētā polsterējuma colla
ir veidota tā, lai uzlabotu jūsu autovadīšanas pieredzi. Ražotāji ar ekspertu pieredzi
ir radījuši atšķirīga un izteiksmīga dizaina elementus, piemēram, mūsu sarkano ādu.
Mazda CX-5 izsmalcinātā elegance atbilst pat visprasīgāko autovadītāju gaumei,
un viss ir radīts ērtībām. Priekšējie sēdekļi ar ventilāciju ir konstruēti tā, lai vienmēr
saglabātu ķermenim patīkamu komforta temperatūru.

Visus pieejamos variantus skatiet mūsu tīmekļa vietnē.

PA Š I Z PA U S M E J E B K U R Ā L Ī M E N Ī

Jo tuvāk iepazīstat Mazda CX-5, jo aizraujošāks kļūst mūsu vēstījums. Mazda Kodo
dizaina filozofija kļūst acīmredzama ikvienā Mazda CX-5 aspektā — no virsbūves līdz
pat vieglmetāla diskiem. Mūsu riteņu izlase ir konstruēta tā, lai jūs varētu izvēlēties
savam raksturam visatbilstīgāko, tādējādi radot vēl lielāku saikni ar savu automobili.

Visus pieejamos variantus skatiet mūsu tīmekļa vietnē.

K O N S T R U Ē T S , L A I PA P I L D I N ĀT U J Ū S U M A Z D A C X- 5 . U N J Ū S .

Uzņēmumā Mazda ir radīti pārdomāti veidoti piederumi, kas nevainojami saplūst
ar jūsu Mazda CX-5. Pilnu Mazda CX-5 oriģinālo piederumu sarakstu skatiet mūsu
tīmekļa vietnē.

Sudrabotas spoguļu uzlikas

Izgaismotas kāpšļu līstes

Priekšējās un sānu spoilera apmales mirdzoši melnā krāsā

STAN DARTA
AP R Ī KO J U MS
VISION KLASE :

STAN DARTA
APR Ī KO J UM S
LUXURY KLASE PAPILDUS
VISION KLASES KOMPLEKT CIJAI :

INTERIOR

EXTERIOR

CONFORT AND TECHNOLOGY

SAFETY AND SECURITY

Centrālais roku balsts aizmugurē ar diviem
nodalījumiem krūzēm
Stūres rats un slēdzis ar ādas apdari
Vadītāja sēdeklis ar manuāli regulējamu
jostasvietas atbalstu
Karakuri atlocīšanas sistēma sēdekļiem
Salona spogulis ar automātiskas aptumšošanas funkciju
Cimdu nodalījums ar apgaismojumu
Pasažiera spogulis ar apgaismojumu
Premium sērijas melnas krāsas audums
Krāsu aktīvais braukšanas displejs — atvāžams
Stūres rata apsilde

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Elektriski ielokāmi durvju spoguļi
Tonētie stikli
Metālisks tonis

Kompaktdisku un MP3 atskaņotājs
Papildu USB ligzda priekšpusē un divas
USB ligzdas aizmugurē
Stūrē iebūvēti slēdži ar Bluetooth® pieslēgumu tālrunim/audio
sistēmai
6 garsiakalbiai
„MZD Connect“ su 7 colių spalviniu jutikliniu ekranu
„HMI Multimedia Commander“
Radio ar DAB sistēmu (Digital Audio Broadcast — ciparu audio
apraide)
Vadīšanas izvēles sporta režīms (tikai GE AT)
360 grādu kamera
Duāla automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma
Aizmugurē gaisa ventilācijas sistēmas aizslietņi
G-Vectoring Control Plus
Elektriski regulējami durvju spoguļi
Augstas izšķirtspējas krāsu informatīvais displejs

Lietus sensors
Gaismas sensors
Uzlabota aklo zonu uzraudzības sistēma ar
atpakaļgaitas brīdinājuma sistēmu
Aktīvā priekšējā apgaismojuma sistēma
Tālo gaismu vadības sistēma
Parkošanās sensors priekšpusē un aizmugurē
Stikla tīrītājs ar atkausēšanas funkciju
Viedā pilsētas bremzēšanas palīgsistēma
Autovadītāja brīdinājumu sistēma
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Atpakaļskata kamera
Iebūvēta navigācijas sistēma (Premium Plus ar ceļa zīmju
atpazīšanas funkciju)

INTERIOR

EXTERIOR

CONFORT AND TECHNOLOGY

SAFETY AND SECURITY

Cimdu nodalījums
Melnas vai baltas krāsas ādas sēdekļi
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 8 pozīciju iestatījumiem
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar 6 pozīciju iestatījumiem
Vadītāja sēdeklis ar elektriski regulējamu jostasvietas atbalstu
Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana (elektriska)

19 collu vieglmetāla diski
Automātiski elektriski ielokāmi durvju spoguļi
Mākslīgā āda ar dekoratīvam šuvēm, apdare durvju apakšdaļā,
viegli kopjams centrālais panelis, ceļgalu polsteri priekšējā
panelī, dekoratīvais panelis ar metāliska koka apdari
Metālisks tonis

Bagāžas nodalījuma durvis ar elektropiedziņu
Viedā durvju atslēgšana bez atslēgas
12 punktu adaptīvie LED dienas gaismas lukturi
Bose® augstākā līmeņa audiosistēma ar tehnoloģiju
AUDIOPILOT™ 2, Centerpoint® 2, iekļaujošās skaņas
tehnoloģija, 10 skaļruņiem (nevis sešiem) un digitālo
pastiprinātāju
Vadītāja sēdekļa pozīcijas atmiņa un aktīvais braukšanas
displejs
Aizmugurējo sēdekļu apsilde
7 collu ekrāns intrumentu panelī
Priekšējo sēdekļu ventilēšana

Mazda radara kruīza kontrole (automašīnām ar automatisko
pārnesumkārbu ar ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju)
Viedā pilsētas bremzēšanas palīgsistēma
Aktīvā braukšanas displeja projicēšana uz vējstikla
Iebūvēta navigācijas sistēma ar ceļa zīmju atpazīšanas funkciju

S I G N AT UR E
KO M PL E K TĀC I J A
Includes the following features in addition to or in
place of those in the STANDARTA APRĪKOJUMS :

INTERIOR

EXTERIOR

CONFORT AND TECHNOLOGY

Salona apdare ar koka elementiem
LED apgaismojums salonā
Cimdu nodalījuma rokturis ar apdari
Stūre ar ādas apdari un Chrome Bezel dizaina elementiem
Sēdekļu regulācijas slēdzis ar apdari
Īpaša interjera krāsu kombinācija (griesti / sēdekļa virsma / apdare)

Atpakaļskata spogulis bez rāmja ar pašaptumšošanās funkciju

Brauciena attāluma mērītājs
DASC ar vilkmes kontroles sistēmu
Riepu spiediena kontroles sistēma
Audiosistēma ar 4 skaļruņiem un AUX

SAFETY AND SECURITY

SPECIFIK ĀCIJAS
PETROL

EK emisiju līmenis

Skyactiv-G
2,0 l (165 PS) MT

Skyactiv-G
2,0 l (165 PS) AT

Skyactiv-G
2,0 l (194 PS) AT

Skyactiv-G
2,0 l AWD (165 PS) AT

Skyactiv-G
2,5 l AWD (194 PS) AT

EK VI b posms

EK VI b posms

EK VI b posms

EK VI b posms

EK VI b posms

WLTP :
Paātrinājums (0–100 km/h sekundēs)

10,3

9,8

8,9

10,3

9,2

Maksimālais ātrums (km/h, ar ierobežotāju)

201

192

195

188

195

Kombinēts

7,4

7,7

7,9

8,3

8,4

Ārpus pilsētas

8,9

9,7

10,4

10,0

11,2

WLTP Degvielas patēriņš(1) (l/100 km):

Pilsētā
WLTP CO2 emisijas(1) (g/km)
Degvielas tvertnes tilpums (litri)
(1)
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6,5

6,6

6,8

7,1

7,2

168

173

179

188

192

56

56

56

58

58

Degvielas patēriņš un CO2 emisiju līmeņa vērtības atbilst Direktīvas 1999/100/EK prasībām.

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® un AudioPilot® ir ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes. Tās tiek izmantotas ar atļauju.
Tīmekļa vietne: www.mazda.lv Maijs 2019 FI-LV / C1
Produktu attīstība notiek nepārtraukti, tāpēc Mazda Motor Europe patur tiesības ieviest izmaiņas speciﬁkācijā un aprīkojumā. Iespiešanas procesa ierobežojumu dēļ šajā brošūrā attēlotie krāsu un apdares paraugi
var atšķirties no faktiskajām krāsām. Atsaucoties uz šiem paraugiem, ieteicams konsultēties ar savu Mazda dīleri. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un Mazda Motor
Company tos izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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