
PO D SUMO W AN IE KO N FIG UR ATO R APO D SUMO W AN IE KO N FIG UR ATO R A

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓWWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

https://www.mazda.pl/skonfiguruj/SPM56JJRSD/

Plik PDF wygenerowano 08/07/2019

MAZD A CX-3 MAZD A CX-3 

SKYMO TIO NSKYMO TIO N

79 900,00 Zł

SKYACTIV-G 2.0 121 KM - 121 (89) KM (kW) Silnik

benzynowy

6MT

2WD

6,6 l/100km; 149 g/km

NADW OZIENADW OZIE

Kolory nadwozia DEEP CRYSTAL 2 000,00 Zł

Felgi Obręcze aluminiowe 16"

W NĘTRZEW NĘTRZE

Tapicerka Tapicerka materiałowa Medium

DANE STANDARDOW EDANE STANDARDOW E

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Przednie, boczne i kurtynowe poduszki

powietrzne

System wspomagający hamowanie i zmniejszający

ryzyko kolizji przy małej prędkości (SCBS)

Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat)

z regulowanym ogranicznikiem

System dynamicznej stabilizacji toru jazdy i
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kontroli trakcji (DSC + TCS)

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją

Autohold

Hamulec elektromechaniczny

Przednie i boczne poduszki powietrzne

ELEMENTY WEWNĘTRZNEELEMENTY WEWNĘTRZNE

Elementy wewnętrzne Elektrycznie sterowane szyby przednie/tylne

Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy

Lusterko w osłonie przeciwsłonej pasażera

Skórzana kierownica z przyciskami sterowania

audio i Bluetooth

Przycisk uruchamiania silnika

Klimatyzacja automatyczna

System automatycznego wyłączania silnika w

trakcie postoju (i-stop)

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

Immobilizer

ELEMENTY ZEWNĘTRZNEELEMENTY ZEWNĘTRZNE

Elementy zewnętrzne Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia

Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne

Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane

lusterka boczne

Spoiler dachowy

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

MULTIMEDIA I KOMUNIKACJAMULTIMEDIA I KOMUNIKACJA

Multimedia i komunikacja Radio AM/FM/ z RDS z odtwarzaniem CD/MP3

(6 głośników), wyświetlacz centralny 7" ze

sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie

postoju), ergonomiczny system sterowania HMI

(pokrętło wielofunkcyjne), Bluetooth, gniazdo

AUX oraz 2 porty USB

DANE TEC HNIC ZNEDANE TEC HNIC ZNE

SILNIKASILNIKA



Pojemność 1998 cm3

Średnica i skok 83.5*91.2 mm

Liczba cylindrów 4, rzędowy

Maksymalna moc 121 (89) KM (kW)

6000 obr./min.

Maksymalny moment obrotowy 206/2800 Nm/obr./min.

Stopień sprężania 14.0

i-ELOOP - system odzyskiwania energii NIE

i-stop - system automatycznie wyłączający

silnik na postoju

TAK

UKŁAD PRZENIESIENA NAPĘDUUKŁAD PRZENIESIENA NAPĘDU

Skrzynia biegów 6MT

Napęd 2WD

UKŁAD KIEROWNICZYUKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania 10,6 m

OSIĄGIOSIĄGI

Przyspieszenie (0-100km/h) 9.0 s

Prędkość maksymalna 192 km/h

Zalecane paliwo Bezołowiowa 95 RON

Pojemność zbiornika paliwa 48 litry

WYMIARY I MASYWYMIARY I MASY

Długość całkotiwa 4275 mm

Szerokość całkowita bez lusterek/ z lusterkami 1765/2049 mm

Wysokość całkowita 1535 mm

Prześwit 155 mm

Rozstaw osi 2570 mm

Pojemność bagażnika (Tryb 5-miejscowy) 350 litry

Pojemność bagażnika (Tryb 2-miejscowy) 1260 litry

Masa (Masa własna min.) 1230 kg

Dopuszczalna masa całkowita (Dopuszczalna

masa całkowita)

1692 kg

WLTPWLTP



Zużycie paliwa (Prędkość bardzo wysoka

(WLTP))

7,0 l/100km

Zużycie paliwa (Prędkość wysoka (WLTP)) 5,8 l/100km

Zużycie paliwa (Prędkość umiarkowana

(WLTP))

6,1 l/100km

Zużycie paliwa (Prędkość niska (WLTP)) 7,8 l/100km

Zużycie paliwa (Wartość uśredniona (WLTP)) 6,6 l/100km

Emisja CO2 (Prędkość bardzo wysoka) 160 g/km

Emisja CO2 (Prędkość wysoka) 131 g/km

Emisja CO2 (Prędkość umiarkowana) 139 g/km

Emisja CO2 (Prędkość niska) 177 g/km

Emisja CO2 (Wartość uśredniona) 149 g/km

INFORMACJE PRAWNEINFORMACJE PRAWNE

 Wszelkie informacje zawarte powyżej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2 Kodeksu Cywilnego, ani

oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

Informacje zawarte powyżej stanowią jedynie przykładową specyfikację danego modelu auta marki MAZDA oraz jego wyposażenia.

Poszczególne elementy specyfikacji, w tym elementy wyposażenia danego modelu auta oraz ceny mogą ulec zmianie w każdym momencie

i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. oddział w Polsce zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian specyfikacji i wyposażenia pojazdów MAZDA oraz cen, w szczególności z uwagi na stały rozwój

produktów MAZDA oraz akcje promocyjne. Kolory i elementy wyposażenia wewnętrznego oraz zewnętrznego widoczne na ekranie mogą

różnić się od rzeczywistych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat specyfikacji lub wyposażenia pojazdu MAZDA

skontaktuj się z dowolnym autoryzowanym dealerem MAZDA.

Podane informacje cenowe są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji, w szczególności nie są wiążące dla

autoryzowanych dealerów i serwisów MAZDA. Podane ceny za elementy wyposażenia dodatkowego, w tym opcjonalne koła, nie

zawierają kosztów robocizny związanych z ich montażem. Zasady i warunki zakupu produktów marki MAZDA, w szczególności cena

samochodu, zostanie określona w odrębnej umowie, która zostanie zawarta z autoryzowanym dealerem lub serwisem MAZDA. W celu

uzyskania szczegółowych informacji na temat ceny pojazdu MAZDA skontaktuj się z autoryzowanym dealerem MAZDA.

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w

każdym punkcie sprzedaży pojazdów. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Poza wielkością

zużycia paliwa i emisji CO2 również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziomy zużycia

paliwa i emisji CO2 przez samochód.

Samochód MAZDA jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający fluorowane gazy o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej

150.

System nagłośnieniowy Bose® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bose Corporation w USA i innych krajach. Wykorzystywane za

pozwoleniem. Znak słowny i logo Bluetooth® należą do Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Mazda Motor Company jest objęte

licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

 Sugerowana cena sprzedaży mająca charakter niewiążącej rekomendacji. Cena nie uwzględnia kosztów montażu. Cena zawiera podatek

VAT. W celu poznania oferty na Oryginalne Akcesoria Mazda skontaktuj się z wybranym Dealerem.
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