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HER YENİ FİKİR, BİR ZORLUKTAN DOĞAR
EKSTRA İÇERİĞİN KİLİDİNİ AÇIN
Bu broşür boyunca, bir QR kod okuyucu uygulaması yüklü akıllı
telefonunuzu veya tabletinizi QR kodlarının üzerine tutabilir ve
görüntüler, videolar ve diğer bilgiler içeren ekstra içeriği indirip
kilidini açabilirsiniz. Mazda'nın meydan okuyan ruhunun, otomobil
ve sürücüsü arasında nasıl ideal bir bütünleşme sağladığını
öğrenmek için QR kodunu taratın.
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KODO TASARIMI
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DIŞ DONANIM

SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

İÇ DONANIM
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BAĞLANABİLİRLİK

BİLGİ-EĞLENCE

Meydan okuma ruhu Mazda'da derinlemesine işlemiştir. İşleri daha da
iyileştirmek için risk almaktan veya geleneksel bakış açısına meydan
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SKYACTIV TEKNOLOJİSİ

i-ACTIVSENSE
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DONANIMLAR

AKSESUARLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

okumaktan korkmuyoruz. Bunu sadece basit bir amaca ulaşmak için
yapıyoruz: Eğlenceli sürüş sunan otomobiller geliştirmek. Eğer bir Mazda
kullandıysanız bunu zaten bilirsiniz. Henüz kullanmadıysanız, bu deneyime
kendinizi hazırlayın.

40

42

RENKLER VE DÖŞEMELER

BAĞLILIK
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ÖDÜLLÜ TASARIM
Performans, güç ve güzelliğin mükemmel birleşimini sunan Mazda3, sınıfında benzersizdir. Aracın göz alıcı
görünümü, ödüllü ‘KODO — Hareketin Ruhu’ndan ilham alan tasarımın bir sonucu. Konturlanmış kaslı gövde,
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heyecan dolu ve keyiﬂi bir sürüş deneyimi sağlayan gücü ve akışkanlığı iletir.

5

FARK EDİLMEYE HAZIR OLUN
Mazda3’ün modern ve şekilli çizgilerini daha da iyileştirmek amacıyla, yeni üstün metalik boya* teknolojilerimiz,
Mazda’nın KODO tasarımının güzelliğini tamamen yansıtacak şekilde özel olarak geliştirildi. Bu gelişmiş boyama
işlemi, gerçekten göz alıcı bir parıltı için zarif, yüksek yoğunluklu bir kaplama sağlar.

LED ÖN SİS LAMBALARI
Kötü hava koşullarında sürüş sırasında görüş mesafesini artırır.

18" ALAŞIM JANTLAR
Mazda3'ün göz alıcı görünümüne katkıda bulunur.

LED ARKA FARLAR
Bir yandan üstün görüş mesafesi sağlarken, diğer yandan Mazda3'ün
çarpıcı gövde stilini vurgular.
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*Üstün metalik boya teknolojisi şu anda Çelik Grisi ve Ateş Kırmızısı gövde
renklerinde mevcuttur.
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GÜNLÜK YAŞAMI GERİDE BIRAKIN
Mazda3’ün güzel bir şekilde şekillendirilmiş hatları, çarpıcı belirginlikteki görünümü geliştiren yeni dinamik LED
farlarla birlikte, atletik ve güçlü bir sürüş deneyiminin etkisini yayar. Geliştirilmiş ön ve arka tampon tasarımları,
herhangi bir Mazda aracından bekleyebileceğiniz heyecan verici, ’sürmesi keyiﬂi’ performansı vurgular.

LED GÜNDÜZ FARLARI
Markayla bütünleşmiş ön farlar ve gündüz farları, yolu net bir şekilde
görmenize yardımcı olurken dinamik tasarımı geliştirir.

YENİ TAMPON TASARIMLARI
Göz alıcı yeni ön ve arka tampon tasarımları, Mazda3’ün güçlü ve
atletik karakterini yansıtır.

ELEKTRİKLİ KATLANABİLEN YAN AYNALAR
Elektrikli katlanabilen yan aynalar, aracınızı dar bir alana park
ederken yardımcı olur.

8

9

GERÇEKTEN DİNAMİK BİR SÜRÜŞ İÇİN
Mazda3’ün performansı, güzelliğiyle uyum içindedir. Aerodinamik ve haﬁf tasarımı, duyarlı ve dinamik bir sürüş
garanti etmektedir. Ayrıca iyileştirilmiş yakıt tüketimi ve daha düşük CO2 emisyonlarına sahip SKYACTIV-G 120
PS benzinli ve SKYACTIV-D 105 PS dizel motorlar, Mazda3’ün performansının da görünüşü gibi üstün olmasını
sağlar.

AERODİNAMİK TASARIM
Aerodinamik ve haﬁf şasi, Mazda3'ün duyarlı ve dinamik sürüş
deneyimine katkıda bulunur.

SKYACTIV TEKNOLOJİLERİ
Sektörün en iyi yakıt ekonomisi ve düşük CO2 emisyonlarını, eğlenceli
sürüşten ödün vermeden sağlar.

AKTİF SÜRÜŞ EKRANI
Sürüşe dair önemli bilgileri göz seviyesinde, renkli olarak sunarak
önünüzdeki yola odaklanmanıza olanak verir.
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KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN
Mazda3’ün spor tarzda koltuklar ve sürüş sırasında ihtiyacınız olan konforu sağlayan yumuşak malzemelerle
donatılmış ve cömert bir şekilde bölümlendirilmiş iç tasarımı, belirgin ve akışkan hatlara sahiptir. Spordan ilham
alınarak tasarlanmış ve renkli dikişlerle tamamlanmış sürücü koltuğuna yerleşin ve aracınızla daha önce deneyim
etmediğiniz bir bağ kurun.

KROM DETAYLAR
Krom kaplamalı detaylar, seçkin iç donanım süslemeleri sunar.

YUMUŞAK MALZEMELER
Mazda3’ün yumuşak malzemeleri, stil sahibi ve soﬁstike özellikteki
üstün konforu yansıtır.

DERİ DÖŞEMELİ KOLTUKLAR
Opsiyonel olarak sunulan deri koltuk döşemeleri, Mazda3’ün iç
tasarımının genel kalitesini artırırken dinlenmenize ve konforlu bir
şekilde sürüşün keyﬁni çıkarmanıza olanak tanır.
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ETRAFINIZ MÜKEMMEL OLSUN
Sürücü merkezli olarak tasarlanan Mazda3, pratiklik ve konfor sunar. Kavisli gösterge paneli ve havalandırma
menfezlerinin krom görünümlü çerçeveleri kokpitin görünümü iyileştirir. HMI kumandası, 7" dokunmatik orta
ekran ve renkli Aktif Sürüş Ekranı gibi özellikler, kullanılabilirliği optimum düzeye çıkarmak ideal bir şekilde
yerleştirildi.

KAVİSLİ GÖSTERGE PANELİ
Soﬁstike ergonomik tasarım, gösterge panelini sürücü için optimum
konumda sunar.

HMI KUMANDASI
MZD Connect sayesinde sürüş sırasında aracın ayarlarını
değiştirmenize ve bilgilere güvenli bir şekilde göz atmanıza olanak
tanır.

TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA
Standart biçimdeki hız işaretlerini otomatik olarak okur ve hız
limitini Aktif Sürüş Ekranı'na yansıtır. (aksesuar olarak sunulan
navigasyon ile birlikte)
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DÜNYANIZI YANINIZDA TAŞIYIN
Mazda3’ün kullanıcı dostu teknolojileri, daha önce hiç yaşamadığınız benzersiz ve sürücü merkezli bir deneyim
sunmak üzere tasarlandı. Arkadaşlarınızla e-posta ve sosyal ağ siteleri üzerinden güvenli bir şekilde bağlantı
kurun ve her yolculuğu mümkün olduğunca interaktif hale getiren gelişmiş MZD Connect sistemi ile birçok yararlı
bilgiye ulaşın.

EMRİNİZDEKİ BAĞLANABİLİRLİK
Dokunmatik 7" orta ekran, traﬁk raporlarının yanı sıra Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerine erişmenizi sağlar.
Gerçek zamanlı traﬁk bilgileri, yolculuğunuzu daha elverişli hale getirir. Aracın yerleşik DAB radyosunu kullanarak
müziğin keyﬁni çıkarın veya USB ya da Bluetooth® üzerinden mobil cihazlara bağlanarak ahizesiz telefon görüşmeleri
yapın. Araç içinde güvenli kullanım için internetteki radyo istasyonlarına, ortam akışlarına ve servis bilgilerine erişmek
için akıllı telefonunuzu bağlayın. Pratik ve faydalı teknolojilerden oluşan bir yelpazeye sahip Mazda3, kontrolü tamamen
size veren hoş bir deneyim sunar.

HMI KUMANDASI
Sürücü ve ön yolcu koltuğu arasında
elverişli bir konuma sahip olan HMI
kumandası, sürüş sırasında MZD
Connect ile araç ayarlarını
değiştirmenize ve bilgilere güvenli bir
şekilde göz atmanıza olanak sağlar.
MZD Connect; iletişim, eğlence, traﬁk
güncellemeleri ve navigasyonu bir
araya getirmekte olup 7" renkli
dokunmatik orta ekran, HMI kumandası
veya sesli kontrolle* kolayca kontrol
edilebilir.

MZD Connect sistemi, ana ekranda görüntülendiği şekliyle beş bölüme ayrılır.

İLETİŞİM

NAVİGASYON

■

■

■
■
■

Bluetooth® işlevselliği sayesinde telefon çağrılarını
kolayca yapın ve cevaplayın
Mesajları alın ve önceden tanımlı mesajlarla yanıt
verin
Çağrı geçmişine veya iletişim bilgilerine erişin
Facebook ve Twitter’a bağlanmak için ahaTM
uygulamasına erişin

■
■
■

Bağlı akıllı telefon üzerinden gerçek zamanlı traﬁk
bilgileri hizmetlerini kullanarak varış yerinize ulaşın
Sürüş sırasında yakıt ﬁyatları ve hava durumu
hakkında bilgi alın
2D veya 3D harita görünümü arasında seçim yapın
3 yıl ücretsiz harita güncellemeleri

EĞLENCE

UYGULAMALAR

■

■

■
■

Bağlı telefondan DAB/AM/FM radyo, CD/MP3, USB,
AUX ve Bluetooth® akışına erişim sağlayın
iPod® veya USB depolama aygıtı gibi bağlı bir
cihazdan müzik dinleyin
Facebook ve Twitter’a bağlanmak için ahaTM ve
Stitcher uygulamalarına erişerek internet radyosu,
sesli kitaplar ve ortam akışlarına erişim sağlayın

■
■

Yakıt ekonomisini izleme ve i-stop durumunu
gösterme
Bir sonraki bakım tarihleri hakkında bilgi
Araç uyarılarını görüntüleme

MZD CONNECT
MZD Connect; iletişim, eğlence ve navigasyonu bir araya getirir. Sistem, 7" renkli dokunmatik orta ekran, HMI kumandası veya sesli kontrol* ile kolayca
kontrol edilebilir. Sürücünün göz hizasına yerleştirilen bu özellik, sesli kitaplar, canlı traﬁk raporları ve e-posta hesapları dahil olmak üzere bir dizi bilgiye
erişim sağlamanıza olanak tanır. aha™ uygulaması, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kanallarını kullanmanızı sağlar. Uyumlu akıllı telefonunuz ile
müzik yayını yapabilir ve hatta Stitcher™ üzerinden çevrimiçi radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

AYARLAR
*İşlevsel ve bölgesel kısıtlamalar geçerli olabilir. Bazı hizmetler için uyumlu
mobil telefon ve internet bağlantısı gereklidir. Bazı hizmetler ek ücrete tabidir.

■
■
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Ses ayarları, araç ayarları ve diğer ayarları kolaylıkla
yapın
Aktif Sürüş Ekranı'nı ayarlayın
17

REHBERLİK ALIN VE EĞLENİN
Akıllı teknolojiler, Mazda3’ün büyük bir bölümünü oluşturur. Büyük dokunmatik ekranlarla donatılan
sistemlerimiz son derece kolay kullanımlı olup üstün hepsi bir arada multimedya kurulumu sağlayacak şekilde
tasarlandığından önünüzdeki yola konsantre olmanıza olanak tanır.

KONTROL SİZDE
Söz konusu eğlence ve navigasyon sistemleri olduğunda, bu özelliklerin geliştirilmesinden ve Mazda3’ün saf sürüş
keyﬁne gölge düşürmemesinden emin olmak istedik. Lüks Bose

®

ses sistemi, incelikle yerleştirilmiş dokuz hoparlöre

sahip olup keskin ve etkileyici ses kalitesi sunar. Müzik, CD ve bağlı USB depolama aygıtlarının yanı sıra AUX ve

BOSE® SES SİSTEMİ

1. Gösterge panelinde bir Twiddler® orta/yüksek aralıkta hoparlör.

Tüm yolculuklarınızda eğlenmenizi sağlamak için müziğinizi tüm
çevrenizi saran zengin bir biçimde dinlemenize olanak tanır.

2. Gösterge panelinde iki adet 2,5 cm neodim tweeter hoparlör.
3. Her ön kapıda bir adet olmak üzere toplam iki 16,5 cm geniş
aralıkta hoparlör.

Bluetooth® bağlantısı üzerinden oynatılabilir. Tamamen entegre navigasyon sistemi, harita teknolojilerindeki en güncel

4. Her arka kapıda bir adet olmak üzere toplam iki adet 13 cm
geniş aralıkta hoparlör.

yenilikleri sunmakta olup dokunmatik ekran üzerinden kolay erişim sağlar.

5. C konsollarında iki adet Twiddler® orta/yüksek aralıkta
hoparlör.
6. Ön sağ koltuğun altında, Bose® Dijital Sinyal İşleme özelliğine
sahip dijital ampliﬁkatör: özel eşitlenebilen sekiz kanal,
Centerpoint®2 ve Surround-Stage® sinyal işleme devresi,
AudioPilot®2 gürültü telaﬁsi teknolojisi.
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UYDU NAVİGASYON
Gerçek zamanlı traﬁk bilgileri ve güncellemeler, sürüşü daha stressiz hale getirir. Elverişli bir şekilde yerleştirilmiş 7"
dokunmatik renkli orta ekran ve HMI kumandası ile, canlı traﬁk raporlarına ve navigasyon yönlendirmelerine erişin.
(Aksesuar olarak sunulmaktadır.)
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HEYECAN VERMEK ÜZERE TASARLANDI
At ve binicisinin birliği anlamına gelen, insan merkezli benzersiz Jinbai Ittai felsefemizi deneyimlemek için
Mazda3’ü sürün. Bu çok gelişmiş ergonomik yaklaşım, Mazda sürücüsünü tasarımımızın tam kalbine yerleştirir.
SKYACTIV TEKNOLOJİSİ ile birlikte, haﬁf şasi, zarif kabin ve anlık tepkilerle, otomobilin bir parçanız olduğunu
hissetmenizi sağlar.

MOTORLAR
Gaza basın ve kalbinizin çarpmasını sağlayacak doğrusal hızlanma
deneyimini yaşayın.

SKYACTIV TECHNOLOGY

PERFORMANS
Hızlı ve hassas vites geçişleri, performansa derinlemesine bağlı
hissetmenizi sağlar.

NEŞE
Saf bir heyecan için eğlenceli formül: sağlam ve haﬁf, mükemmel
dengeli ve ince ayarlı.
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AKIL İÇERİDEDİR
Mazda3, bir dizi ödüllü SKYACTIV teknolojisine sahiptir. Sağlam ve haﬁf bir gövde ile donatılmış araç, duyarlı ve
konforlu bir sürüş deneyimi sağlayarak Mazda’nın efsanevi ’sürmesi keyiﬂi’ cazibesini azaltmadan yakıt
verimliliğine sahip performans sunar.

SKYACTIV TEKNOLOJİSİ

SKYACTIV TEKNOLOJİLERİ:
SKYACTIV MOTOR — 105-120 PS aralığındaki benzinli ve dizel
motorlar, daha düşük emisyonlar ve iyileştirilmiş yakıt
ekonomisiyle olağanüstü performans seviyeleri sunar.

SKYACTIV TEKNOLOJİSİ, bir yandan sektörün en iyi yakıt ekonomisi ve düşük CO2 emisyonlarını sunarken, diğer
yandan duyarlı ve ’sürmesi eğlenceli’ otomotiv deneyimi sağlar. Motorlarımız, performans ve yakıt ekonomisi için
dengeli bir kombinasyon sunmakta olup hem şehir hem de otoyolda sürüş için idealdir. Gövde ve şasi tasarımımız,
olağanüstü seviyelerde duyarlı sürüş ve konfor sunar. Şanzımanlarımız sportif bir performans için yumuşak ve hızlı
vites geçişleri sağlar. Mazda i-stop (çalıştırma/durdurma sistemi) gibi yenilikçi teknolojilerle birleştirilen SKYACTIV
TEKNOLOJİSİ, Mazda3’ün olağanüstü çevre dostu performans sunmasına olanak tanır.

SKYACTIV ŞANZIMAN — Altı ileri manuel ve otomatik
şanzımanlar, iyileştirilmiş yakıt ekonomisiyle birlikte yumuşak
ve hızlı vites geçişleriyle gelişmiş sürüş konforu ve sportif bir
performans sunar.

SKYACTIV-ŞASİ — Daha haﬁf olmasının yanı sıra olağanüstü
tutuş ve stabilite sağlar.
SKYACTIV-ARAÇ DİNAMİKLERİ — Viraj esnasında motor torku
ve tahrik gücünü tekerlekler arasında yeniden dağıtır.

Frenler — Havalandırmalı diskler, yumuşak araç kontrolünün
yanı sıra daha iyi durma gücü sağlar.
Süspansiyon — Şehirdeki caddelerde ve kıvrımlı kırsal yollarda
çevik tepkiler sağlar.
SKYACTIV-GÖVDE — Koruma, konfor ve yakıt ekonomisi
sağlamanın yanı sıra olası çarpışmalarda hasarı ortadan
kaldırmak için yüksek çekme dayanımına sahip çelik kullanır.

SKYACTIV-G 1.5L MOTOR

TEKERLEKLERİNİZ İÇİN DAHA FAZLA GÜÇ

120 PS gücündeki SKYACTIV-G 1.5 benzinli motor, düşük yakıt tüketimi
ve iyileştirilmiş CO2 emisyonları ile performans sağlayarak Mazda’nın
canlı sürüş DNA’sı ile keyif verici bir sürüş sunar. Mazda3’ün bu ’sürmesi
keyiﬂi’ yönü altı ileri manuel ve otomatik vitesli şanzımanlarla
desteklenir.

Mazda3’ün yeni G-VECTORING KONTROLÜ motor torkunu ve tahrik
gücünü tekerlekler arasında akıllı bir şekilde yeniden dağıtarak viraj
alma sırasında aracın yük dengesini ön dış tekerleğe aktarır.
Böylece direksiyon ve tutus performansında önemli bir iyileşme
sağlanarak daha konforlu ve daha güvenli bir sürüş elde edilir.

DUYARLI VE KONFORLU TUTUŞ

GÖVDE RUHLA BİRLEŞTİĞİNDE

SKYACTIV-ŞASİ, olağanüstü tutuş ve stabilite sağlar. Ön kısımda çift
salıncaklı süspansiyon ve arka kısımda çoklu bağlantı düzenlemesi ile
birleştirilen şasi tasarımımız, bir yandan sürüş konforunu iyileştirirken
diğer yandan çevik bir direksiyon ve akıcı, güçlü sürüş hissi sunar.

SKYACTIV-GÖVDE, koruma, konfor ve yakıt verimliliği sunar. Bir önceki
Mazda3’ten daha sağlam ancak daha haﬁf olacak şekilde yüksek çekme
dayanımlı çelik kullanılan gövde, sürüş konforu ve yakıt ekonomisini
iyileştirip aynı zamanda sportif bir sürüş deneyimi sunar.
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YOLDAKİ EN GÜVENLİ YER
Ürettiğimiz her Mazda aracı, sizi güvende tutmak için tasarlanmış bir dizi akıllı teknoloji içerir. Bu, çevrenizi
izlemek ve koruma ve rahatlık sağlamak amacıyla sensörler ve bir kamera kullanan güvenlik özelliklerinin akıllı
bir derlemesi olan i-ACTIVSENSE teknolojileri ile sağlanır.

i-ACTIVSENSE
i-ACTIVSENSE sistemi, size cömert emniyet ve konfor seviyeleri sunmak amacıyla Mazda3’ün tamamında çalışır.
Traﬁğin ve yayaların yoğun olduğu caddelerdeki sürüşlerinizde size yardımcı olmak amacıyla özel olarak tasarlanmış
olup çarpışmaları önlemeye ve şiddetlerini düşürmeye katkıda bulunur.
Bu teknolojilerin örneklerden biri olan Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC), aracın hızını ayarlamanızı ve bu
hızı, gaz pedalını kullanmadan korumanızı sağlar. Sistem, aracın ön ızgarasında bulunan bir radar sensörü ile öndeki
aracı algılayarak hızınızı, önceden ayarlanmış bir seviyede koruyacak şekilde kontrol eder. Sağlam gövde ve hem yan
hem de perde hava yastıkları ile birleştirilen i-ACTIVSENSE sisteminin her teknolojisi, konfordan veya Mazda’nın
’sürmesi keyiﬂi’ deneyiminden ödün vermeden güvende olmanızı sağlıyor.

TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA
Daha güvenli bir sürüş için traﬁk işaretlerinin kaçırılmasını engeller. İleriye dönük bir kamera yolu izler ve sistemin tanıma yazılımı, sürüş sırasında hız
işaretlerini otomatik olarak algılar. Bu sınırın aşılması halinde, Aktif Sürüş Ekranı üzerinden görsel ve işitsel bir uyarı ile mevcut hız limiti hakkında
bilgilendirilirsiniz. (Aksesuar olarak sunulan navigasyon ile birlikte)

KÖR NOKTA İZLEME SİSTEMİ (BSM)

ŞERİT TAKİP DESTEK SİSTEMİ (LAS)

PARLAMASIZ UZUN FAR

GENİŞ ARALIKLI KISA FAR

Radar tabanlı sistem, bir aracın kör noktanıza girmesi halinde sizi uyarır.
Yan aynalarda bulunan ışıklar ile, aracınızın her iki yanında 50 m'ye
kadar mesafede yaklaşmakta olan araçlar hakkında sizi
bilgilendirir. Şerit değiştirmek için sinyal verirseniz, sistem sizi sesli
olarak bir kez daha uyarır. Yol açıldığında alarm durur ve şeritleri
güvenli bir şekilde değiştirmenize olanak tanır.

Ön kamerayı kullanarak şerit çizgilerini takip eder. Otomobilin kasıtsız
olarak şeritten ayrıldığını algıladığında bir alarm ve direksiyon
simidindeki titreşimlerle sürücüyü uyarır ve şeridi korumak için düzeltici
faaliyetleri yerine getirir.

LED ön farlar, yakındaki diğer araçları izleyen bir kamera kullanarak
bağımsız şekilde açılıp kapatılabilen dört bloktan oluşur. Bu, her zaman
uzun far ile sürüşü mümkün kılarak gece görüş mesafesini, diğer araç
sürücülerinin görüşünü engellemeden, önemli derecede iyileştirir.

Geniş dağıtımlı kısa farlar, geleneksel farların aksine aracın her iki
tarafında da aydınlatma alanını genişletir. Bu özellik, geceleri
kavşaklardaki yayaları ve diğer engelleri görmeyi kolaylaştırır.

ARKA TRAFİK UYARISI (RCTA)

AKILLI ŞEHİR İÇİ FREN DESTEĞİ (GELİŞMİŞ SCBS)

OTOYOL MODU

Geri vites için özel olarak tasarlanmış sistem, her iki taraftan da
yaklaşan araçlar veya engeller hakkında sizi uyarır. Uyarı sesi ve yan
aynalardaki ışıklar, güvenli olmayan mesafede araçlar bulunması halinde
sizi bilgilendirir. Yol açıldığında alarm durarak güvenli bir şekilde geri
gitmenize olanak tanır.

Yaklaşık 80 km/s’ye kadar hızlarda çarpışma riskini minimum düzeye
indirmek üzere tasarlandı. Sistem, öndeki araçla mesafeyi ve mesafenin
kapanma hızının yanı sıra yayalar gibi diğer algılanabilir nesneleri izler,
çarpışma olasılığı durumunda otomatik olarak fren uygular. Ayrıca bu
özellik, geri viteste yaklaşık 8 km/s hıza kadar bir engele
doğru yaklaşıldığında çarpışmanın etkisini azaltmaya veya çarpışmayı
önlemeye yardımcı olmak için radar sensörlerini kullanır.

Bu ayar, otoyol hızlarında aydınlatma eksenini otomatik olarak
yükseltmek için farların otomatik hizalama mekanizması motorunu
kullanarak yol işaretlerini ve engelleri mümkün olduğunca erken
görmeye olanak tanır.
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M{ZD{ 3
SOUL

STANDART ÖZELLİKLER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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16" çelik jantlar
Gündüz farları
G-Vectoring Kontrolü
Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC) ve
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
Ön, yan ve perde hava yastıkları
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
Gövde rengi yan aynalar
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Elektrikli ön ve arka camlar
Manuel klima

■
■
■
■

Yol bilgisayarı
Radyo, dört hoparlör, USB ve AUX
girişleri
Yokuş Kalkış Desteği (HLA)
Anahtarsız çalıştırma

* Sadece sedan gövde tipinde

MANUEL KLİMA

MOTOR ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİ

Aracın iç kısmının sıcaklığını kolayca ayarlamanıza olanak tanır.

Anahtarı kullanmadan otomobili çalıştırmanızı sağlar.

HALOJEN ÖN FARLAR

KÖPEKBALIĞI YÜZGECİ ŞEKLİNDE ANTEN

Aracın ön kısmına yüksek kaliteli bir görünüm kazandırmanın yanı sıra
gece sürüşü sırasında veya kötü hava koşullarında görüş mesafesini
iyileştirir.

Yalnızca hatchback gövde tipinde bulunan bu kompakt ve zarif anten,
dış donanımın genel görünümünü tamamlar.
27

M{ZD{ 3
MOTION / REFLEX

SOUL'A EK OLARAK

MOTION'A EK OLARAK

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

16" alaşım jantlar
LED ön sis farları
Gelişmiş Akıllı Şehir İçi Fren Desteği
(SCBS)
Krom kaplamalı yan çıtalar
Elektrikli katlanan yan aynalar
Sürücü koltuğu bel desteği
Yolcu koltuğu yükseklik ayarı
Deri kaplı direksiyon ve vites kolu
Elektrikli el freni
HMI kumandası
7" renkli dokunmatik orta ekran
CD/MP3 çalar, altı hoparlör
Bluetooth®
Kendiliğinden kararan dikiz aynası
Çift bölgeli otomatik klima
Hız kontrol sistemi

■

Arka koltukta orta kolçak
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Karartılmış arka camlar
Otomatik yanan farlar
Otomatik katlanan yan aynalar
Yağmur sensörü
Isıtmalı ön koltuklar
Arka park sensörü
Kör Nokta İzleme Sistemi (BSM)
DAB uyumlu radyo

MZD CONNECT

ISITMALI ÖN KOLTUKLAR

İletişim, eğlence, traﬁk güncellemeleri ve navigasyonu (aksesuar) bir
araya getiren MZD CONNECT, 7" renkli dokunmatik orta ekranla
kolaylıkla kontrol edilebilir.

Özellikle soğuk, karanlık kış sabahlarında ekstra konfor sunar.

16" ALAŞIM JANTLAR

ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA

Bir yandan genel görünümü iyileştirirken, diğer yandan aracınıza
stabilite hissi kazandırır.

İdeal ve konforlu sürüş sıcaklığı sağlamak için klima ayarlarını otomatik
olarak yapar. Sürücü ve ön yolcu bölgeleri ayrı ayrı ayarlanabilir.
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M{ZD{ 3
POWER / POWER SENSE

REFLEX'E EK OLARAK

POWER'A EK OLARAK

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
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18" alaşım jantlar
LED ön farlar ve gündüz farları
LED arka lambaları
Direksiyonda vites kulakçıkları
Renkli Aktif Sürüş Ekranı
Bose® ses sistemi ve dokuz hoparlör
Anahtarsız giriş sistemi
Ön park sensörleri
Geri görüş kamerası
Arka Akıllı Şehir İçi Fren Desteği
(SCBS-R)
Sürücü Dikkati Uyarısı (DAA)

■
■

Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi
(MRCC)
Şerit Takip Destek Sistemi (LAS)
Adaptif ön farlar

AKTİF SÜRÜŞ EKRANI

BOSE® SES SİSTEMİ

Sürüşe dair temel bilgileri göz seviyesinde, renkli olarak sunarak
önünüzdeki yola odaklanmanıza olanak sağlar.

Yolculuklarınızda istediğiniz şekilde eğlenmenizi sağlamak için güçlü
bir ses performansı sunar.

DERİ KAPLI VE ISITMALI DİREKSİYON

DERİ KOLTUKLAR

Direksiyondaki düğmeler, ses, hız kontrol sistemi ve Bluetooth ® telefon
sistemlerini kontrol etmenize olanak tanır. Isıtma özelliği Türkiye'de
sunulmamaktadır.

Elektrikli sürücü koltuğu ile birlikte sunulan deri döşeme, iç kısma şık
bir görünüm kazadırmanın yanı sıra konforu da arttırır. (Opsiyon)
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AKSESUARLAR
Her yolculuğu iyileştirmek için bir dizi araç aksesuarı bulunur. Bu ekstra parçalar, Mazda3’ünüze farklı bir stil,
koruma ve kapasite sunarak her yolculuğun mümkün olduğunca eğlenceli olmasını sağlar.

ÖN VE YAN MARŞPİYELLER

16" ALAŞIM JANTLAR
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JET SİYAHI RÜZGARLIK VE 18" ALAŞIM JANTLAR

18" KOYU GRİ ALAŞIM JANTLAR

18" ALAŞIM JANTLAR

18" PARLAK KOYU ALAŞIM JANTLAR
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Donanımlar
Şanzıman:
Sedan:

Hatchback:

SKYACTIV-G 1.5 L benzinli (120 PS)
6 ileri manuel
6 ileri otomatik
Soul

—

SKYACTIV-D 1.5 L dizel (105 PS)
6 ileri manuel
6 ileri otomatik

Boyutlar ve Ağırlık
Sedan

—

Toplam uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)

—

SKYACTIV-G 1,5 L benzinli (120 PS)
6 ileri manuel
6 ileri otomatik

––––––––––––––––––––––––––––– 4580 / 1795 / 1450 –––––––––––––––––––––––––––––

Motion

Akslar arasında yerden yükseklik (mm) — yüksüz

155

155

155

155

Reflex

Ön tekerlek izi / arka tekerlek izi (mm)

1555 / 1560

1555 / 1560

1555 / 1560

1555 / 1560

2700

2700

2700

2700

Power

—

—

Aks mesafesi (mm)

Power Sense

—

—

Ön baş mesafesi / bacak mesafesi / omuz mesafesi (mm)
Arka baş mesafesi / bacak mesafesi / omuz mesafesi (mm)

Reflex

Bagaj hacmi, VDA (L)’ye göre

419

419

419

419

1185

1210

1265

1295

Toplam

1800

1835

1870

1900

Ön / arka

905 / 895

945 / 890

985 / 885

1015 / 885

Ön / arka

930 / 945

970 / 940

1015 / 940

1040 / 945

75

75

75

75

Power

—

—

Boş ağırlık (kg), sürücü dahil (75 kg) (min)

Power Sense

—

—

İzin verilen toplam araç ağırlığı (kg):
İzin verilen aks yükü (kg):

Motor

Maksimum tavan yükü (kg)

Hacim (cc)

1496

1496

1499

1499

Silindir çapı x strok (mm)

74,5 x 85,8

74,5 x 85,8

76,0 x 82,6

76,0 x 82,6

Hatchback

Silindir sayısı

4

4

4

4

Maksimum güç [kW (PS) / dd]

88 (120) / 6000

88 (120) / 6000

77 (105) / 4000

77 (105) / 4000

Toplam uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)

Maksimum tork (Nm / dd)

150 / 4000

150 / 4000

270 / 1600-2500

270 / 1600-2500

Sıkıştırma oranı

14,0:1

14,0:1

14,8:1

14,8:1

–––––––––– Elektronik Güç Destekli Direksiyon (EPAS) kremayer dişlisi ––––––––––

Minimum dönüş çapı (duvardan duvara) (m)

11,6

11,6

11,6

11,6

Performans ve Ekonomi
Sedan
Hızlanma, 0-100km/s (sn)

10,1

11,8

11,0

11,6

Maksimum hız (km/s)

195

189

186

184

Şehir içi

6,4

6,5

4,3

4,9

Şehir dışı

4,2

4,5

3,5

4,1

Ortalama

5,0

5,2

3,8

4,4

CO2emisyonları1)(g/km)

118

121

99

114

EC emisyon seviyesi

Euro VI

Euro VI

Euro VI

Tavsiye edilen yakıt

––––––– Kurşunsuz 95 RON –––––––

155

155

155

155

Ön tekerlek izi / arka tekerlek izi (mm)

1555 / 1560

1555 / 1560

1555 / 1560

1555 / 1560

Aks mesafesi (mm)

2700

2700

2700

2700

364

364

364

364

Boş ağırlık (kg), sürücü dahil (75 kg) (min)

1185

1215

1270

1295

İzin verilen toplam araç ağırlığı (kg):

Toplam

1800

1835

1870

1900

Ön / arka

905 / 895

945 / 890

985 / 885

1015 / 885

Ön / arka

930 / 945

970 / 940

1015 / 940

1040 / 945

75

75

75

75

İzin verilen aks yükü (kg):
Maksimum tavan yükü (kg)

Euro VI

––––––– Dizel (51 setan) –––––––
51

51

Hızlanma, 0-100km/s (sn)

10,2

11,9

11,0

11,6

Maksimum hız (km/s)

190

185

185

181

Şehir içi

6,5

6,5

4,3

4,9

1555 mm

Şehir dışı

4,3

4,5

3,5

4,1

1795 mm

Ortalama

Hatchback

5,1

5,2

3,8

4,4

CO2 emisyonları1)(g/km)

119

121

99

114

EC emisyon seviyesi

Euro VI

Euro VI

Euro VI

––––––– Kurşunsuz 95 RON –––––––
51

51

1450 mm

51

Tavsiye edilen yakıt

––––––––––––––––––––––––––––– 955 / 909 / 1382 –––––––––––––––––––––––––––––

Bagaj hacmi, VDA (L)’ye göre

51

2700 mm
4580 mm

Euro VI

––––––– Dizel (51 setan) –––––––
51

51

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri, 1999/100/EC’ye göredir. Önemli not: Gösterilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyon verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Değerler Mazda'nın
tahminleridir.

1555 mm
1795 mm

34

––––––––––––––––––––––––––––– 981 / 1073 / 1452 –––––––––––––––––––––––––––––

1450 mm

Yakıt deposu kapasitesi (litre)

Yakıt deposu kapasitesi (litre)

––––––––––––––––––––––––––––– 4470 / 1795 / 1450 –––––––––––––––––––––––––––––

Akslar arasında yerden yükseklik (mm) — yüksüz

Arka baş mesafesi / bacak mesafesi / omuz mesafesi (mm)

Direksiyon dişlisi

1)

––––––––––––––––––––––––––––– 955 / 909 / 1382 –––––––––––––––––––––––––––––

Ön baş mesafesi / bacak mesafesi / omuz mesafesi (mm)

Direksiyon

Yakıt tüketimi1)(lt/100km):

––––––––––––––––––––––––––––– 981 / 1073 / 1452 –––––––––––––––––––––––––––––

Motion

= Mevcut.

Yakıt tüketimi1)(lt/100km):

SKYACTIV-D 1,5 L dizel (105 PS)
6 ileri manuel
6 ileri otomatik

2700 mm
4470 mm
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DONANIM ÖZELLİKLERİ

Emniyet ve Güvenlik

Soul

Motion

Reflex

Power

SKYACTIV Gövde tasarımlı korumaya yardım eden ‘triple H’ gövde yapısı

Dış Donanım

Soul

Lastikler ve jantlar:

16” çelik jantlar ve 205/60 R16 lastikler

Elektronik Fren Basıncı Dağıtımı (EBD) ve Acil Fren Desteğine (EBA) sahip Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)

16” alaşım jantlar (Tasarım 151) 205/60 R16 lastikler

—

Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC) ve Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)

18” alaşım jantlar (Tasarım 152) 215/45 R18 lastikler

—

Kör Nokta İzleme Sistemi (BSM)

—

—

Mazda Radar Hız Kontrol Sistemi (MRCC)

—

—

—

Engel Sensörlü Akıllı Şehir İçi Fren Desteği
(SCBS):

Çamurluklar:

Ön ve arka

Reflex

Power

—

—

—

—

—

—
A

A

A

A

Lastik tamir seti

Yalnızca ön

—

Ön ve arka

—

—

—

Pencere çıtaları:

—

—

—

Siyah boyalı radyatör ızgarası

Akıllı Fren Desteği (SBS)

Motion

—

Metalik / mika boya

Lastik Basıncı İzleme Sistemi

Krom kaplama

—
—

Tamponlar, ön ve arka:

—

—

Gövde rengi

Şerit Takip Destek Sistemi (LAS)

—

—

—

Arka tampon basamak levhası

A

A

A

A

Uzun Far Kontrol Sistemi (HBC)

—

—

—

Fırçalanmış tasarıma sahip paslanmaz çelik arka tampon basamak plakası

A

A

A

A

Trafik İşareti Algılama Sistemi (TSR) (yalnızca navigasyon ile)

—

—

—

Arka tavan rüzgarlığı (spoyler):

Jet siyahı

A

A

A

A

Sürücü Dikkati Uyarısı

—

—

—

Kapı kolları:

Gövde rengi

Ön hava yastıkları:

A

Karartılmış arka camlar

—

—

Ön yan hava yastıkları

Sürücü ve yolcu

Yağmur sensörü

—

—

Ön ve arka perde hava yastıkları

Ön farlar:

LED farlar, LED gündüz farları

—

—

—
—

Halojen, gündüz farları

Yolcu hava yastığı kesme anahtarı

—

Emniyet kemeri anımsatıcısı, sesli uyarı:

Sürücü, yolcu koltukları ve arka koltuklar

Adaptif LED ön farlar (AFS)

—

—

Emniyet kemerleri:

Ön, 3 noktalı (ELR), ön gergili yük sınırlayıcı ve yüksekliği ayarlanabilir omuz
bağlama noktaları

Otomatik yanan ön farlar

—

—

Otomatik

—

—

—

Ön sis farları:

LED

—

Arka park lambaları:

LED

—

—

—

Arka

—

—

Ön ve arka

—

—

—

—

—

—

—

—

Far yükseklik ayarı:

Arka, 3 noktalı (ELR)
Öngergili
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları
Bebek ve çocuk koltukları

A

A

A

A

A

A

A

A

Immobilizer sistemi
Hırsız alarmı:
= Standart;

İzinsiz girişi sensörü ve siren ile
= Opsiyonel;

A = Aksesuar;

= Paket kapsamında.

—

Arka sis lambası
Park sensörleri:
Geri görüş kamerası
Köpekbalığı yüzgeci şeklinde anten:

Yalnızca hatchback gövde tipinde

Yan aynalar:

Gövde rengi, sinyal lambaları

= Standart;

36

Manuel

= Opsiyonel;

A = Aksesuar;

Gövde rengi, ısıtmalı, elektrikli, sinyal lambaları

—

Otomatik katlanan

—

—

—

—

= Paket kapsamında.
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DONANIM ÖZELLİKLERİ

Konfor ve Rahatlık

Soul

Motion

Reflex

Power

Elektrikli kapı kilitleri

İç Donanım
Koltuklar ve baş dayanakları:

Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Anahtarsız çalıştırma:

Motor Çalıştırma Düğmesi

Anahtarsız giriş

Ön ve arkada, her camda tek dokunuşla açılma

Klima:

Manuel
Çift bölgeli otomatik

Paspaslar:

Halı

Güneşlikleri:

Aynalı
Aynalı ve ışıklı
= Opsiyonel;

—

Isıtmalı ön koltuklar

—

Motion

Reflex

Power

—

Sürücü koltuğu eğim ve yükseklik ayarı
Kumaş döşeme

—

Elektrikli camlar:

= Standart;

—

Elektrikli

Hız kontrol sistemi

—

Sürücü ve yolcu koltuğu yüksekliği ayarlanabilir baş dayanakları
—

Hidrolik direksiyon:

Soul
Sürücü koltuğu bel ayarı

—

—

—

—
—

—

—

Arka koltuklar:

—

Orta kayar kolçak

—

Siyah deri döşeme

—

—

—

Beyaz deri döşeme

—

—

—

Elektrikli sürücü koltuğu ayarları (deri döşeme ile)

—

—

—

Yolcu koltuğu yükseklik ayarı (deri döşeme ile)

—

60/40 katlanabilir

—

—

—

—

—

Baş dayanakları

A = Aksesuar.

Direksiyon simidi:

Orta kolçak

—

Deri kaplamalı

—

Eğim ve yükseklik ayarı
Ses kontrol düğmeleri
Bluetooth® kontrol düğmeleri

—

Otomatik şanzıman için vites kulakçıkları

—

Vites kolu:

Deri döşemeli

—

Kapı döşemesi:

Kumaş döşeme
Vinil döşeme (deri döşeme ile)

—

Torpido gözü:

Aydınlatmalı

—

Pedallar:

Alüminyum kaplama (manuel şanzıman)

A

A

A

Model plakaları:

Mazda3 logosu, ön ve arka

A

A

A

Elektronik el freni (EPB)

—
A

—

Yol bilgisayarı
Power gösterge paneli
Aktif Sürüş Ekranı:

Renkli

Ses sistemi:

Radyo, 4 hoparlör

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Renkli TFT ekrana sahip radyo / CD&MP3 çalar, 6 hoparlör, Bluetooth®

—

DAB, renkli TFT ekrana sahip radyo / CD&MP3 çalar, 6 hoparlör, Bluetooth®

—

—

DAB, renkli TFT ekrana sahip radyo / CD&MP3 çalar, 9 Bose®hoparlör, Bluetooth® —

—

—
—

USB ve AUX girişleri
Direksiyona monte edilmiş ses kontrolü
MZD Connect
HMI kumandası
Araca girişte aydınlatma:

—
—

Ayak bölgesi, sürücü ve yolcu tarafı (LED)

A

A

A

A

Sigara çakmağı

A

A

A

A

Kül tablası

A

A

A

A

Bagaj kaplaması

A

A

A

A

Lamba, LED

A

A

A

A

Depolama tepsisi (yalnızca hatchback)

A

A

A

A

Depo ağı

A

A

A

Madeni para kutusu
Bagaj kompartmanı:

Dikiz aynası:

—

Gündüz / gece
Kendiliğinden kararan

—

—

A
—

—

= Standart;
= Opsiyonel; A = Aksesuar.
Bose®ve Bose logosu, ABD’de ve diğer ülkelerde Bose Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.İzin alınarak kullanılmıştır.Bluetooth®sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc.
kuruluşudur ve Mazda Motor Company bu markaları lisans karşılığında kullanmaktadır.Diğer ticari markalar ve ticari adlar marka sahiplerine aittir.
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SİYAH KUMAŞ

RENKLER VE DÖŞEMELER

SİYAH KUMAŞ

KUTUP BEYAZI
SEDEFLİ İNCİ BEYAZI*

KÜL GRİSİ METALİK*
ATEŞ KIRMIZISI METALİK*

SİYAH DERİ

BEYAZ DERİ
SONSUZ MAVİ MİKA*
DERİN MAVİ MİKA*

ÇELİK GRİSİ METALİK*
TİTANYUM GRİSİ MİKA*

JET SİYAHI MİKA*
*Opsiyonel

Donanım

Kutup Beyazı Derin Mavi
(A4D)
mika (42M)

Sonsuz Mavi
mika
(45B)

Jet Siyahı
mika
(41W)

Çelik Grisi
metalik
(46G)

Kül
Grisi metalik
(45P)

Sedefli İnci
Beyazı (25D)

Ateş Kırmızı
sı metalik
(41V)

Titanyum
Grisi mika
(42S)

Soul
Motion
Reflex
Power
Power Sense
= Standart,

40

= Opsiyonel.
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SİZE VE MAZDA'NIZA OLAN BAĞLILIĞIMIZ
Mazda, heyecan veren, güzel görünen, kullanması eğlenceli ve sizi onu tekrar kullanmaya teşvik eden
otomobiller üretir. Araç sahibi olarak birinci sınıf bir deneyim yaşamanızı sağlamak ve size eksiksiz bir sürüş

MY MAZDA UYGULAMASI

güveni sunmak konusunda tutkuluyuz.

My Mazda uygulamasını indirmek için akıllı telefonunuzu veya
tabletinizi QR kodunun üzerine tutun. Mazda sahipleri için özel
olarak tasarlanmış bu uygulama, önemli araç bilgilerine
erişmenin yanı sıra, en yakın Mazda bayisini bulmanıza ve araç
servis geçmişinizi izlemenize olanak tanır.

MÜŞTERİ DENEYİMİ
Mazda ile olan yolculuğunuza, Mazda web sitesinde
bulunan

konﬁgüratörü

Konﬁgüratör,

verilen

bir

kullanarak
dizi

seçenek

başlayın.
arasından

donanım, gövde rengi ve koltuk döşemesini seçmenize
izin vererek istediğiniz modeli dijital olarak kendi
tercihlerinize göre özelleştirmenize olanak sağlar.
Alışılmışa meydan okuyan topluluğun bir parçası
olmanın yararlarını keşfedin: My Mazda — tüm Mazda
sahiplerinin internetteki evi. Servis, Mazda Dijital
Servis Kaydı (DSR) sayesinde kişisel bilgilerinizi
görüntüleyip güncellemenize olanak verir ve böylece

HİZMET VE GARANTİLER

FİNANS

Tıpkı otomobillerde olduğu gibi, sunduğumuz hizmetler

Araç garantisi ve servis planlarının yanı sıra, araç sahibi

de size birinci sınıf sahiplik deneyimi yaşatmak için

olarak ödüllendirici bir deneyim yaşamanıza yardımcı

tasarlanmıştır. Her yeni araç, size 150.000 km'ye kadar

olmak için ﬁnansal destek sunuyoruz. Mazda Finans

5 yıl garanti ile gelir. Yeni araçlar için sunduğumuz

olarak, yeni araç satın alımlarınızda ihtiyaç duymanız

diğer garantiler arasında 3 yıl boya ve yüzey

halinde Mazda showroom'larında kolay ve hızlı bir

korozyonu garantisi ve delinmeye karşı 6 yıl garanti

şekilde başvurarak sahip olabileceğiniz ﬁnansman

yer

aracınız

hizmeti sağlıyoruz. Müşteriye sağlanan faydalar ve

arızalandığında veya çalındığında yardımınıza koşar.

geniş hizmet seçenekleri sayesinde, sürüş deneyiminde

Size verdiğimiz Mazda Hizmet Sözü kapsamında tüm

eksiksiz güven sunma konusunda hiç kimse Mazda

teknisyenlerimizi, Mazda garantisiyle birlikte sunulan

kadar kararlı değildir.

almaktadır.

Mazda

Yol

Yardım

SKYACTIV TEKNOLOJİSİ — VERİMLİLİĞİ

sahte servis belgelerine karşı koruma sağlar ve

KORUMANIZA YARDIMCI OLUR

aracınızın ömrü boyunca servis geçmişinin güvenli,

Sürmesi eğlenceli olan heyecan verici otomobiller

doğru ve kalıcı bir şekilde kaydedilmesini garanti altına

geliştirsek de, çevrenin korunmasına ve herkes için

alır. Facebook, Twitter ve YouTube'da Mazda ile ilgili çok

sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesine de aynı

daha fazla materyal bulabilirsiniz. Mazda ile nasıl bir

şekilde

yolculuğa çıkarsanız çıkın, eşsiz ve tatmin edici bir

tutkuyla

bağlıyız.

Devam

etmekte

olan

sürdürülebilirlik programlarımız, temiz teknolojilerin

deneyim

geliştirilmesine

olabilirsiniz.

adanmıştır.

Mazda'nın

SKYACTIV

yaşamanızı

sağlayacağımızdan

emin

Teknolojisi yelpazesinde, verimli yakıt kullanımıyla
ekonomik

sürüş

deneyimleri

sunan

motorlar,

şanzımanlar, şasi ve gövde tasarımları yer almaktadır.
Rakiplerimizin çoğuna kıyasla daha haﬁf ve daha yakıt
verimli olan motorlarımız, iyileştirilmiş sürüş ekonomisi
ile performansın mükemmel birleşimini sunar.

yüksek kaliteli parçaların montajı konusunda eğitiyoruz.

DAHA FAZLA BİLGİ Mİ İSTİYORSUNUZ?
Eşsiz

bir

müşteri

deneyimi

sunma

konusundaki

www.mazda.com.tr

facebook.com/mazdaturkiye

youtube.com/mazdaturkiye

twitter.com/mazdaturkey

kararlılığımız hakkında online ortamda daha fazla bilgi
almak için: www.mazda.com.tr
42

39
43

Mazda Motor Europe, devam etmekte olan ürün geliştirme süreci nedeniyle, teknik özelliklerde ve donanımda değişiklik yapma
hakkını saklı tutar. Bu broşürde gösterilen renk ve koltuk döşeme örnekleri, baskıdan kaynaklanan nedenlerle gerçek renklerinden
farklılık gösterebilir. Bunlarla ilgili olarak Mazda bayinizle görüşmeniz tavsiye edilir.
Facebook, Twitter, iPod®, StitcherTM, ahaTM, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® ve AudioPilot® ABD’de ve diğer
ülkelerde tescilli ticari markalardır. İzin alınarak kullanılmıştır.
Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. kuruluşudur ve Mazda Motor Company bu markaları lisans karşılığında
kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar marka sahiplerine aittir.
Aralık 2016.
BJN 205449/TUR tr/V5
İnternet: www.mazda.com.tr
Mazda Yardım Hattı: 44 44 693

