Modelis

„Mazda CX-5“

12/18/2018
Automobilio kaina

Versija

CO2
g/km
(WLTP)
168

Modelio kodas

Kaina (su PVM
)

„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Vision“, 6 pavarų mechaninė transmisija

FN1

27,700 €

„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Vision“, 6 pavarų automatinė transmisija

FO1

29,600 €

FO2 / FO3

33,400 €

173

FO4

35,250 €

173

FQ1 / FQ2

34,600 €

179

FQ3

36,450 €

179

FP1

32,200 €

188

FP2 / FP3

35,900 €

188

FP4

37,750 €

188

FR1 / FR2

37,100 €

192

FR3

38,950 €

192

„Mazda CX-5“ 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija

Juoda / balta oda

„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija

„Brown Nappa“ stiliaus oda

„Mazda CX-5“ 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija

Juoda / balta oda

„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija

„Brown Nappa“ stiliaus oda

„Mazda CX-5“ 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Vision“, 6 pavarų automatinė transmisija
„Mazda CX-5“ 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija

Juoda / balta oda

„Mazda CX-5“ 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija

„Brown Nappa“ stiliaus oda

„Mazda CX-5“ 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija

Juoda / balta oda

„Mazda CX-5“ 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija

„Brown Nappa“ stiliaus oda

Galima rinktis blizgius („Metallic“) dažus

500 €

Galima rinktis aukščiausios kokybės blizgius („Premium Metallic“) dažus, spalvos: „Machine Gray“ ir „Soul Red Crystal“

600 €

Speciali kaina
(Su PVM)

25,990 €

173

TECHNINIAI DUOMENYS
Bendras ilgis / plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio / aukštis
Prošvaisa
Bagažinės tūris, įskaitant erdvę po grindimis
Didžiausia stogo apkrova
Variklis
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“

4550 mm / 2115 mm / 1675 mm su 17 colių skersmens ratlankiais, 1680 mm su 19 colių skersmens
ratlankiais
18,5 cm su 17 colių skersmens ratlankiais / 19,3 cm su 19 colių skersmens ratlankiais
506–1620 l
75 kg
SKYACTIV-G



Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)
Variklio darbinis tūris

1998 cm3

Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min.
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.
Varantieji ratai
Transmisija (pavarų parinkimo funkcija, sportinis režimas – modeliuose su benzininiu varikliu ir automatine
transmisija)

2488 cm3

13,0:1

13,0:1

121 (165) / 6000

143 (194) / 6000

213 / 4000

258 / 4000

Suspaudimo laipsnis

Priekiniai (FWD)

Visų varančiųjų ratų
(AWD) sistema

Priekiniai (FWD)

Visų varančiųjų
ratų (AWD)
sistema

6 pavarų mechaninė

6 pavarų
automatinė

6 pavarų automatinė

6 pavarų
automatinė

6 pavarų
automatinė

Greitėjimas (0–100 km/h)

10,3 s

9,8 s

10,3 s

8,9 s

9,2 s

Didžiausias greitis (km/h)

201

192

188

195

195

ES, bendros: l/100 km (pagal WLTP)

7.4

7.7

8.3

7.9

8.4

Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg

750

750

750

750

750

Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg

1800

2000

2000

2000

2000

Didžiausias transporto priemonės svoris (visiškai pakrautos)

2020

2035

2115

2070

2140

ĮRANGA

„Vision“

„Luxury“

„Signature“

Ratai

225/65R17

225/55R19

225/55R19

Ratlankiai

17 colių
19 colių
skersmens
skersmens
lengvojo lydinio
lengvojo lydinio
ratlankiai
ratlankiai „Silver“
„Silver“

19 colių
skersmens
lengvojo lydinio
ratlankiai „Bright“

Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)





Padangų remonto komplektas







AFS šviesos
diodų

Adaptyvieji
šviesos diodų

Adaptyvieji
šviesos diodų

Priekiniai žibintai
Dienos žibintai
Priekiniai rūko žibintai

Nuotraukoje: „Luxury“ komplektacijos automobilis.



Išskirtinio
Išskirtinio dizaino Išskirtinio dizaino
dizaino šviesos
šviesos diodų
šviesos diodų
diodų
Šviesos diodų
Šviesos diodų
Šviesos diodų
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IŠORĖ

12/18/2018
KOMPLEKTACIJA
„Vision“

„Luxury“

„Signature“

Elektra reguliuojami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai







Aptakas ant stogo







Peleko formos stogo antena







Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming / Leaving Home“







„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės







Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)







Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai







Tamsintas galinis stiklas







Automatiniai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai







Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai







Galiniai automobilio statymo jutikliai, įskaitant sistemą „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)







Priekiniai automobilio statymo jutikliai







Išorinių vaizdo kamerų sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą







„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai

-





Aukščiausios
kokybės
„Premium“ tekstilė

Juoda arba balta
oda

Ruda oda

SALONO ĮRANGA
Sėdynių apdaila
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės ir HUD ekrano padėties atminties funkcija
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

Mechaninė

Vairuotojo sėdynė su juosmens atrama

Mechaninė

Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė

Mechaninė





Reguliuojama
elektra
Reguliuojama
elektra
Reguliuojama
elektra

Reguliuojama elektra

Reguliuojama elektra

Reguliuojama elektra

3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu [1] atskirai reguliuojama sėdynė dešinėje pusėje [2] sėdynė kairėje pusėje + vidurinė













2 puodelių laikikliai priekyje ir 2 puodelių laikikliai galiniame atlenkiamame porankyje







Elektrinis rankinis stabdys (EPB)







Žemyn nulenkiamos galinės sėdynės su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje







Apšviesta daiktinė







Apšviestas kosmetinis veidrodėlis







Oro kondicionieriaus angų grotelės gale







Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“, kelionės kompiuterio ir garso sistemos reguliavimo mygtukais







Vinilo oda aptraukta viršutinės durelių dalies apdaila su dvigubomis siūlėmis







Šildomas vairas







Šildomos kraštinės galinės sėdynės

-





Vinilo oda aptraukta apatinės durelių dalies apdaila ir minkštas centrinis prietaisų skydelis su dvigubomis siūlėmis.

-





Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje

-





Medinės apdailos plokštės

-

-



Baltos spalvos šviesos diodų apšvietimo paketas

-

-



Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio

-

-



Daiktinės rankenėlės apdailos elementas

-

-



Apsiūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu

-

-



Elektra valdomų sėdynių mygtukų apdaila

-

-



Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)

-

-



Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis







12 V elektros lizdas







AM, FM radijo grotuvas







Garsiakalbiai

6

10

10

sėdynė [3] sėdynė kairėje pusėje yra reguliuojama atskirai, jei vidurinė sėdynė nulenkta į priekį

INFORMACIJA IR PRAMOGOS

1+4

1+4

1+4

CD grotuvas (palaiko MP3 formatą)







Multimedijos sistema „MZD Connect“







- HMI multimedijos valdiklis







- Pažangi „Bluetooth“ sistema, laisvų rankų įranga







- 7 colių įstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas







- SMS, el. pašto funkcija







- Programėlės „AhaRadio“ ir „Sticher“ – reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema







2 USB prievadai priekyje ir 2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje







Programėlės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“







Navigacijos sistema su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu







Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) (tik esant navigacijos sistemai)







-





-





Automatinė
(dviejų zonų)

Automatinė
(dviejų zonų)

Automatinė (dviejų
zonų)
Adaptyvi

AUX ir USB prievadai

Aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE© Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis

KOMFORTAS
Oro kondicionavimo sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu

Mechaninė

Adaptyvi

Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)







Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku







Funkcija „Auto Hold“ – neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo







Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio







Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis







Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu







Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija







Didelės raiškos spalvotas aktyvusis ekranas (ADD)



-

-

Spalvotas projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)
Adaptyvioji radarinė pastovaus greičio palaikymo sistema „Mazda Radar Cruise Control“ (MRCC), įskaitant funkciją „Stop&Go“, esant automatinei transmisijai

-





-





Elektra valdomas bagažinės dangtis

-





Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)







Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)







Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės







Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale







Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas







Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliu ir apkrovos ribotuvais – Gale: 3 taškų, 3 apkrovos ribotuvai, 2 įtempikliai







Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)







Avarinio stabdymo pavojaus signalas







Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)







Nematomos zonos stebėjimo sistema (BSM)







Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)







Sistema, padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios juostos (LKA)







SAUGA
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Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)







Adaptyvieji šviesos diodų priekiniai žibintai, 12 taškų apšvietimo sistema

-








Negalima rinktis
Standartinė įranga
Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikaciją be išankstinio perspėjimo.

