JAUNĀ MAZDA MX-30 IEPRIEKŠPASŪTĪŠANAS CENRĀDIS

JAUNĀ MAZDA MX-30 IEPRIEKŠPASŪTĪŠANAS CENRĀDIS

Pasūtījuma
kods

Modelis

Transmisija

Enerģijas patēriņš, kWh/100
km*

CO2, g/km*

Cena ar PVN

Automātiskā

19.0

0

33,990 €

First Edition modelis (ierobežota pieejamība)
DN4J EAB /
DN4J EAC

First Edition modelis ar 35,5 kWh e-Skyactiv dzinēju

First Edition modeļa iespējamās virsbūves krāsas:

Metallic stila krāsojums, 0 €

47A Ceramic metallic

Trīs toņu Metallic stila krāsojums, 900 €

48A Ceramic

47L Polymetal Grey

Trīs toņu Premium Metallic stila krāsojums, 1200 €

47E Soul Red Crystal

First Edition modeļa iespējamās salona krāsas:
Modern Confidence

Industrial Vintage

White stila mākslīgā āda, Grey stila audums

Brown stila mākslīgā āda, Black Denim stila sēdekļu audums

*CO2 un degvielas patēriņa vērtības saskaņā ar jaunā WLTP izmešu testa rezultātiem. Vērtības ir aptuvenas. Galīgā vērtība būs pieejama, kad tiks izgatavots automobilis.
Mazda patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt cenu un aprīkojuma izmaiņas.
Izplatītājs: Inchcape Motors Finland, Oy

FIRST EDITION MODEĻA STANDARTA APRĪKOJUMS
Virsbūve
18 collu Silver stila vieglmetāla diski (215/55R18)
Raksturīgie LED dienasgaismas priekšējie lukturi
LED priekšējie lukturi
D-statnes Satin Silver stila apdare
Piano Black stila sānskata spoguļu zonas apdare
Elektriski regulējami, automātiski nolokāmi un apsildāmi sānskata spoguļi
Tonēts aizmugurējais stikls
Kodo pagrieziena signāls
Paslēpts vējstikla tīrītājs un mazgāšanas sprausla vējstikla tīrītājā
Salons
White stila Modern Confidence vai Brown stila Industrial Vintage mākslīgās ādas salons
Apkārtējai videi draudzīgs salons ar elementiem, kas veidoti no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem
Viduskonsole un elkoņa balsts ar korķa koka apdari
Black stila salona jumts
Elektriski regulējams autovadītāja sēdeklis
Autovadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
Sānu spogulis un vējstikla displejs ar atmiņas funkciju
Elektriski priekšējo logu pacēlāji
Ādas stūre
Nolokāmi aizmugurējie sēdekļi 60:40 attiecībā
Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma
Priekšējais un aizmugurējais centrālais elkoņu balsts
LED salona lampas
Priekšējo sēdekļu sildītāji
Dzinēja iedarbināšanas poga
Saulessargs ar izgaismotiem spogulīšiem
Drošība
Adaptīvā kruīza kontrole (MRCC, maksimālā ātruma braukšanas funkcija)
Adaptīvie LED priekšējie lukturi (20 pakotnes)
Bremzēšanas viedsistēma (SBS)
Aklās zonas uzraudzības sistēma (BSM)
Aizmugurējās perpendikulārās satiksmes brīdinājuma sistēma (RCTA)
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (LKA)
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma (TSR)
Autovadītāja brīdināšanas sistēma (DAA)
Priekšējie drošības spilveni, sānu drošības spilveni priekšā un aizmugurē, drošības spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
Elektriskā smaguma spēka vektorēšanas kontroles sistēma Electric G-Vectoring Control Plus (e-GVC)
Inteliģentā ātruma palīgsistēma (ISA)
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
Avārijas e-zvana funkcija
Pretielaušanās signalizācija
Automātiskā durvju bloķēšanas funkcija
Atpakaļskata kamera
Ērtības
7 collu digitāls mērierīču komplekts
Vējstikla displejs (loga projektora tipa)
Automātiskās gaismas
Logu tīrītāji ar lietus sensoru
Bezrāmja salona spogulis ar automātiskās aptumšošanās funkciju
8.8 collu Mazda Connect multimediju sistēma
HMI kontrolleris
8 skaļruņu audiosistēma
Navigācijas sistēma
Viedā bezatslēgas iekļūšana
Elektriskais transportlīdzeklis
Mode 2 Type 2 uzlādes kabelis 220 V uzlādei
Mode 3 Type 2 uzlādes kabelis uzlādei uzlādes stacijā
Reģeneratīvā bremzēšanas sistēma un stūres regulēšanas funkcija
Siltuma sūknis
Akumulatora sildītājs

Tehniskās specifikācijas
Dzinējs
Maksimālā jauda
Maksimālais griezes moments
Paātrinājums, 0–100 km/h
Maksimālais ātrums, km/h

e-Skyactive elektriskais dzinējs
105 kW/143 ps
265 nm
9,7 s
140 km/h

Akumulators
Veiktspēja
Kopējais nobraucamais attālums (WLTP)
Maiņstrāvas (AC) uzlāde
Kombinētā (CCS) līdzstrāvas (DC) uzlāde
Uzlādes laiks līdz uzlādes līmenim 80 %
Akumulatora garantija

35,5 kWh
200 km
Maksimālā jauda 6,6 kW
Maksimālā jauda 50kW
Aptuveni 40 min
8 gadi / 160 000 km

Izmēri
Virsbūves tips
Pasažieru skaits
Kopējais garums
Platums
Platums no spoguļa līdz spogulim
Kopējais augstums (bez kravas)
Riteņu bāze
Klīrenss
Apgriešanās rādiuss no sienas līdz sienai

Krosovers
5
4395 mm
1795 mm
2035 mm
1555 mm
2655 mm
130 mm
11,37 m

Salona izmēri
Gabarītaugstums priekšpusē
Gabarītaugstums aizmugurē
Plecu zonas vieta priekšpusē
Plecu zonas vieta aizmugurē
Vieta kājām priekšpusē
Vieta kājām aizmugurē

982 mm
939 mm
1412 mm
1338 mm
1058 mm
764 mm

Bagāžas nodalījums
Tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem
sēdekļiem)
Tilpums (ar nolaistiem aizmugurējiem
sēdekļiem)
Augstums (no grīdas līdz pārsegam)
Bagāžnieka atvēršanas platums

311–366 litri (VDA)
1171 litri (VDA)
501 mm
996 mm

Lasi vairāk un rezervē testa braucienu Mazda interneta vietnē

Norādītie modeļi var nebūt pieejami vietējā tirgū. Krāsas un atsevišķi virsbūves un/vai salona elementi var atšķirties no faktiskā modeļa.

