M{ZD{ MX-5

HER YENİ FİKİR BİR MEYDAN OKUMAYLA BAŞLAR
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 Topluluğu'na erişmek için yukarıda
verilen QR kodunu taratın. Burada, Mazda'nın alışılmışa meydan
okuma vizyonunu temsil eden, benzer düşüncelere sahip Mazda
Meydan Okuyucuları ile ilgili videoları, görüntüleri ve ilave içeriği
keşfedebilirsiniz.
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BİLGİ-EĞLENCE

Meydan okuma ruhu Mazda'da derinlemesine işlemiştir. İşleri daha da
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DONANIMLAR

AKSESUARLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

iyileştirmek için risk almaktan veya geleneksel bakış açısına meydan
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.
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DÜNYANIN EN İYİ SATAN ROADSTER'I
Yeni Mazda MX-5, dünyanın en popüler roadster otomobili olma konusunda ikonik efsanesini sürdürüyor. Yeni
MX-5'te nefes kesici tasarımın yanı sıra performans, teknoloji ve ekonomi açısından tüm beklentilerinizi
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karşılayan iyileştirmeler göze çarpıyor. Gerçek heyecana hazırlanın.
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SAF SÜRÜŞ KEYFİ
Dördüncü nesil MX-5, üstün bir güç–ağırlık oranına, arkadan itişli sürüşe ve alçağa konumlanmış bir ağırlık
merkezine sahiptir. Keskin tepkileri ve sizinle yol arasında görünmez bir bağlantı kurmasıyla ünlü olan araç, size
daha fazlasını vermek üzere tasarlandı.

YENİ MAZDA MX-5: 25 YILLIK GELENEĞİN SON
TEMSİLCİSİ

50:50 AĞIRLIK DAĞILIMI İLE HASSAS BİR DENGE
SUNAN BENZERSİZ BİR ROADSTER

AT VE BİNİCİSİNİN MÜKEMMEL UYUMUNA EŞ BİR
SÜRÜŞ DENEYİMİ
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YENİ BİR BAŞYAPIT İÇİN YENİ HATLAR
İmzamız niteliğinde olan 'KODO – Hareketin Ruhu' tasarımımız, bir yandan şık bir motor kapağı ve kısa arka
çıkıntı gibi klasik roadster izlerini korurken, diğer yandan MX-5'e daha agresif ve kendine özgü bir görünüm katar.
Kalp atışlarınızı hızlandırmak için bir bakış yeterli.

GÜNDÜZ IŞIKLARINA SAHİP LED ÖN FARLAR

17 İNÇ PARLAK KOYU CİLALI ALAŞIM JANTLAR

LED ARKA FARLAR
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İLERİ ATILMAYA HAZIR
KODO tasarımı, hareket halindeki güçlü hayvanlardan ilham alır. Yeni MX-5'in yere yakın görünümü, kullanıcısına
herhangi bir yöne anında hareket etme becerisine sahip güçlü kasları varmış gibi hissettirir.

GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI

KIRMIZI DİKİŞLİ SİYAH DERİ KOLTUKLAR

GÖVDE RENGİNDE KAPI ÜST DÖŞEMESİ
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GERÇEK BİR ÜSTÜ AÇIK SÜRÜŞ DENEYİMİ
Yeni MX-5'in tasarımı, dış gövde renginin kapı üzerinden zarifçe içeriye doğru akışı gibi akıllı özellikler sayesinde
aracın içi ve dışı arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor. Bu, gerçek bir üstü açık sürüş için kendinizi manzaraya daha
yakın hissetmenizi sağlıyor.

İDEAL KONUMLANDIRILMIŞ GÖSTERGE PANELİ

GELİŞTİRİLMİŞ AERODİNAMİK GÖVDE YAPISI

6 İLERİ MANUEL VİTES
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KUMANDA MERKEZİNİZ
Yeni Mazda MX-5'in duyarlı teknolojileri eşsiz, sürücü odaklı ve benzeri olmayan bir deneyim sunmak üzere
tasarlandı. E-posta ve sosyal ağ siteleri üzerinden arkadaşlarınızla güvenle iletişim kurabilir ve her yolculuğu
mümkün olduğunca etkileşimli geçirmenizi sağlayacak gelişmiş MZD Connect sistemi sayesinde çok çeşitli ve
faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dokunmatik 7 inç ekran, traﬁk raporlarının yanı sıra Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerine de erişim sağlar.
Gerçek zamanlı traﬁk bilgileri yolculuğunuzu daha da konforlu hale getirir. Otomobilin yerleşik DAB radyosunu
kullanarak müziğinizin keyﬁni çıkarabilir ya da USB veya Bluetooth® üzerinden mobil cihazlarınızı bağlayarak ellerinizi
kullanmadan telefon aramaları yapabilirsiniz. Araç içinde güvenli kullanım için akıllı telefonunuzu bağlayarak internet
radyo istasyonlarına, pod yayınlarına ve servis bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir dizi marifetli ve kullanışlı teknolojisi
sayesinde MX-5, kontrolü size bırakan cazip bir deneyim sunar.

MZD Connect sistemi, ana ekranda gösterilen şekilde beş bölüme ayrılır.

HMI KUMANDASI
Sürüş sırasında HMI kumandası araç ayarlarını güvenli bir şekilde değiştirmenize ve MZD Connect'te geniş kapsamlı bilgilere göz atmanıza olanak
sağlar. Koltuklar arasında kullanışlı bir konumda yer alması sayesinde, kullanımı vites değiştirmek kadar kolaydır.

İLETİŞİM

NAVİGASYON

MZD CONNECT

■

■

MZD Connect ile iletişim, eğlence ve navigasyon bir arada. Sistem ortada bulunan 7 inç renkli dokunmatik ekran, HMI kumandası ya da ses kontrolü
kullanılarak kolaylıkla kontrol edilebilir*. Sürücünün göz hizasındaki bu özellik sayesinde Bluetooth®ile bağlanmış akıllı telefonunuz ile sesli kitaplar,
canlı traﬁk raporları ve e-posta hesaplarınıza rahatça erişebilirsiniz. ahaTM uygulaması, Facebook ve Twitter®gibi sosyal medya kanallarını
kullanmanızı sağlar. Uyumlu akıllı telefonunuz aracılığıyla canlı müzik indirebilir, hatta internet üzerinden yayın yapan radyo istasyonlarını bile
dinleyebilirsiniz.

■
■
■

Bluetooth® hands-free işleviyle kolaylıkla telefon
aramaları yapın ve alın
Kısa mesaj alın ve önceden tanımlanmış
mesajlarla yanıtlayın
Önceki arama geçmişine ya da kişi bilgilerine
erişin
aha™ uygulamasına erişerek Facebook ve
Twitter'a bağlanın

■
■

Bağlı bir akıllı telefon üzerinden alınan gerçek
zamanlı traﬁk bilgi hizmetlerini kullanarak
gideceğiniz yere kolaylıkla ulaşın
Otomobilinizi sürerken yakıt ücretleri ve hava
durumu hakkında bilgi alın
2B veya 3B harita görünümü arasından seçim
yapın

EĞLENCE

UYGULAMALAR

■

■

■
■

DAB AM/FM radyo, CD / MP3, USB, yedek jak
girişi ve bağlı bir telefondan Bluetooth® akışı
iPod® veya USB depolama cihazı gibi bağlı bir
cihazdan müzik dinleyin
İnternet radyosu, sesli kitaplar ve pod yayınları
için aha™ uygulamalarına erişin

■
■

Yakıt ekonomisi izleme ve i-stop ve i-ELOOP
durumunu gösterme
Sonraki bakım tarihlerine ilişkin bilgiler
Araç uyarılarını görüntüleme

AYARLAR
■
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*İşlevsel ve bölgesel sınırlamalar geçerli olabilir. Dokunmatik ekran sadece otomobil duraklama halindeyken aktiftir. Bazı hizmetler
için uyumlu bir cep telefonu ve internet bağlantısı gereklidir. Bazı hizmetler ekstra ücret karşılığında sunulur.

Ses ve araç ayarlarını ve diğer ayarları kolaylıkla
düzenleyin
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REHBERİNİZ YOLU GÖSTERSİN, SİZ KEYFİNİZE BAKIN
Yeni MX-5'in büyük bölümünü akıllı teknolojiler oluşturur. Büyük dokunmatik ekranlarla eksiksiz hale gelen
sistemlerimiz pratiktir, kolayca kullanılabilir ve size önünüzdeki yola konsantre olmanıza olanak veren bir
multimedya düzeni sunmak üzere tasarlanmıştır.

Eğlence ve navigasyon sistemleri, MX-5'in saf sürüş keyﬁni bozmasın, bilakis geliştirsin istedik. Premium Bose® ses

BOSE® SES SİSTEMİ

sistemi, keskin ve etkileyici ses kalitesi sunan, baş dayanaklarındaki ikişer adet de dahil olmak üzere, hassas bir şekilde

Saçlarınızı okşayan rüzgar. Canlı bir performansın gücü. Bu
ancak özel tasarımlı Bose® ses sistemine sahip Mazda MX-5 ile
mümkün.

konumlandırılmış dokuz adet hoparlör içerir. Müziğinizi radyodan veya bağlı USB depolama cihazlarından

1. A sütunlarında iki adet 2,5 cm'lik neodim tweeter.

çalabileceğiniz gibi, yedek jak (AUX) girişi ve Bluetooth® bağlantısı üzerinden de dinleyebilirsiniz. Harita

2. Kapılarda iki adet 16,5 cm geniş erişimli hoparlör.
3. Baş dayanaklarında dört adet 5 cm'lik UltraNearﬁeld®
hoparlör.
4. Sağ ayak boşluğunda yer alan özel olarak tasarlanmış 6
litrelik bas alanı içinde bir adet 13 cm'lik woofer.

teknolojilerindeki en son yenilikleri içeren tam entegre navigasyon sistemine dokunmatik ekran üzerinden kolaylıkla
erişilebilir.

5. Açılır tavan katlanma alanında Bose® Dijital Sinyal İşlemcili
dijital ampliﬁkatör: Tavanın kapalı veya açık konumlarında
otomatik ses optimizasyonu ile yedi kanallı ayarlanabilir
dengeleme, AudioPilot® 2 Gürültü Telaﬁ Teknolojisi ve
TrueSpace® sinyal işleme devresi.
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UYDU NAVİGASYON SİSTEMİ
Gerçek zamanlı traﬁk bilgileri ve güncellemeleri, sürüşü daha stressiz bir etkinliğe dönüştürür. Kullanışlı bir konuma
yerleştirilen 7 inç renkli dokunmatik orta ekranla canlı traﬁk raporlarına ve navigasyon yol tariﬂerine erişin ve bu
özellikleri sesinizle ya da HMI kumandasıyla kontrol edin.
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BAĞIMLILIK YAPAN DENEYİM
Yeni MX-5'i kullanın ve at ile binicisini tek varlık olarak gören Jinba Ittai tasarım felsefemizi deneyimleyin.
SKYACTIV TEKNOLOJİSİ ile birlikte haﬁf tasarım, çabuk tepki verme becerisi ve şık kabin, otomobili bir parçanız
gibi hissetmenizi sağlar.

GÜÇ
Ayağınızı gaza basın ve kalbinizi yerinden çıkaracak hızlanmayı
deneyimleyin.

SKYACTIV TECHNOLOGY

PERFORMANS
Hızlı ve hassas vites, performansa çok yakından bağlı olduğunuz
hissini verir.

CANLILIK
Sert ve haﬁf, mükemmel bir dengeye sahip ve raﬁne edilmiş – işte
size katışıksız bir canlılık için eğlenceli sürüş formülü.
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ZEKA ONUN İÇİNDE
Yeni Mazda MX-5, ödüllü SKYACTIV teknolojisi özellikleriyle donatıldı. Sağlam ve haﬁf bir gövdeye sahip olan
araç, hassas ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatarak yakıt verimliliği sağlayan bir performans sunar ve
Mazda'nın efsanevi eğlenceli sürüş özelliğini daha da artırır.

SKYACTIV TEKNOLOJİSİ
SKYACTIV TEKNOLOJİSİ'nin felsefesi, sektörün en yüksek yakıt ekonomisinin yanı sıra düşük CO2 emisyonları

YENİ MX-5 TEKNOLOJİLERİ:

sağlarken hassas ve keyiﬂi bir sürüş deneyimi sunmaya dayanır. Performansla yakıt ekonomisini dengeli bir şekilde

Arkadan itişli sürüş — Performansı ve kontrolü artırır. Ayrıca,
2.0L motorla sunulan sınırlı kaymalı diferansiyel, arka
tekerleklere ekstra çekiş katar.

i-stop — Araç durur haldeyken motoru durdurarak yakıt
tüketimini ve emisyonları azaltır ve hızla yeniden çalıştırır.
(Sadece 2.0L motorda)

1.5L ve 2.0L SKYACTIV-G benzinli motorlar — Mazda'nın son
derece yüksek 13:1 sıkıştırma oranına sahip, özel olarak
ayarlanmış motorları, 6 ileri SKYACTIV-MT manuel şanzımanla
birlikte sunulur.

SKYACTIV-ŞASİ — Uzunlamasına monte edilmiş motorlar için
özel olarak geliştirilmiş olup daha alçak ağırlık merkezi
sayesinde araç kontrolünün geliştirilmesine katkı sağlar.

buluşturan motorlarımız hem şehir içi yollarda hem de otobanlarda sürüş için idealdir. Gövde ve şasi tasarımlarımız,
sıra dışı hassas sürüş ve konfor seviyeleri sunar. Şanzımanlarımız, yumuşak ve hızlı vites değişimleriyle sportif bir
performans yaşatır. Mazda i-stop (başlatma/durdurma sistemi) ve i-ELOOP (gelişmiş rejeneratif fren sistemi) gibi
yenilikçi teknolojilerimizle birlikte, SKYACTIV TEKNOLOJİSİ Mazda MX-5'in olağanüstü çevre dostu bir performans
sunmasına olanak verir.

MOTORLAR

ŞANZIMAN

MX-5, Mazda'nın 13:1 sıkıştırma oranına sahip SKYACTIV-G benzinli
motorunun özel olarak ayarlanmış iki versiyonunu sunar. Geliştirilmiş
sürüş dinamikleri için uzunlamasına monte edilmiş olan bu motorlar,
Mazda MX-5'in arkadan itişli sürüş düzeni için özel olarak tasarlanmıştır.

Kısa vites aralıkları ve haﬁﬂik hissi ile SKYACTIV-MT altı ileri manuel
vites, yeni MX-5 için üretilmiştir. Keskin ve hızlı yanıt verir olmasının
yanı sıra, Mazda'nın ağırlık azaltma ve sürtünme kaybı konusunda
yaptığı geliştirmeler aynı zamanda yakıt tüketimini de azaltmıştır.

DİREKSİYON

SÜSPANSİYON

SKYACTIV-ŞASİ olağanüstü kontrol ve denge özellikleri sunar. Önde çift
salıncaklı süspansiyon ve arkada çok bağlantılı bir düzenlemeyle
tamamlanan şasi tasarımımız, sürüş konforunu artırırken çevik bir
direksiyon ve akıcı, güçlü bir sürüş duygusu sağlar.

SKYACTIV-GÖVDE size koruma, konfor ve yakıt verimliliği sunar.
Önceki Mazda MX-5'e göre daha sağlam ancak daha haﬁf olması için
yüksek çekme dayanımlı çeliğin kullanıldığı gövde, sürüş konforu ve
yakıt ekonomisini iyileştirir ve sportif bir sürüş deneyimi yaşatır.
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i-ELOOP — Kapasitöre dayalı fren sistemi, araç yavaşladığında
otomobilin kinetik enerjisini elektriğe dönüştürür ve bu enerjiyi
çeşitli elektrikli bileşenleri çalıştırmak için kullanır. (Sadece
2.0L motorda)

SKYACTIV-GÖVDE — Koruma, konfor ve yakıt verimliliği sunar.
Sağlam ancak daha haﬁf olması için yüksek çekme dayanımlı
çeliğin kullanıldığı gövde, sürüş konforu ve yakıt ekonomisini
iyileştirir ve sportif bir sürüş deneyimi sunar.

21

DAHA FAZLA GÜVENLİK, DAHA FAZLA KEYİF
Yüzyılın son çeyreği boyunca MX-5'i sürüşü en keyiﬂi otomobillerden biri yapan her şey, daha fazla güvenlikle
birlikte, burada. Yeni i-ACTIVSENSE teknolojisi yolu izler ve sizi olası tehlikelere karşı uyarır.

YOLDAKİ EKSTRA GÖZLERİNİZ
Yeni Mazda MX-5, traﬁği ve sürüş koşullarını izleyerek çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak üzere özel olarak
tasarlanmış teknolojiler içerir. Sağlam gövdesinin yanı sıra, ön ve yan hava yastıklarıyla birlikte i-ACTIVSENSE
sisteminin her bir teknolojisi, konfordan veya Mazda'nın eğlenceli sürüş deneyiminden ödün vermeden güvenliğinizi
sağlar. Yeni MX-5 ayrıca, koltuklarının kabinde daha öne doğru konumlandırılmış olmasından ötürü sürücüye en geniş
görüş açısı sunan otomobillerden biridir. MX-5, yaya güvenliğini de artırır. Çarpma durumunda aktif motor kapağı, yaya
ile motor arasında darbeyi emen bölgeyi artıracak şekilde devreye girer.

KÖR NOKTA İZLEME SİSTEMİ (BSM)
ARKA TRAFİK UYARISI (RCTA)
Sistem, sensörleri kullanarak, kör noktanıza bir araç girdiğinde uyarı
verir. Şerit değiştireceğinize ilişkin sinyal verdiğinizde veya sürüş
sırasında bir araç arkadan 50 metreye kadar yaklaştığında, sistem sizi
sesli bir uyarı alarmıyla ve kapı aynalarındaki sinyal lambalarını yakıp
söndürerek uyarır. Otomobilinizin arkasındaki alan boşalınca alarm
durur ve güvenle şerit değiştirmenize izin verir. Arka Traﬁk Uyarısı
(RCTA), geri viteste giderken güvenliği artırır. Sistem, MX-5'in
arkasındaki traﬁği algılayarak olası bir çarpışma hakkında sizi uyarır.

ADAPTİF ÖN FAR SİSTEMİNE (AFLS) SAHİP LED ÖN
FARLAR
Adaptif Ön Far Sistemi (AFLS) ile gece sürüşlerinde görünürlüğü artırın.
Sistem, tamamen LED olan standart ön farları ayarlayarak köşe
dönüşlerinde önünüzdeki yolun daha iyi aydınlatılmasını sağlayarak olası
engellere karşı tepki verme becerinizi artırabilir.
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ŞERİT DEĞİŞTİRME UYARI SİSTEMİ (LDWS)
Aracın şeritten istem dışı sapması durumunda sürücüyü uyarmak üzere
tasarlanmıştır. Ön görüş kamerası, yol üzerinde aracın konumunu izler
ve hesaplar, sürücü şeritten istemeyerek çıkmaya başladığında
sürücüyü sesli bir uyarı sesi ile uyarır.

UZUN FAR KONTROL SİSTEMİ (HBC)
Traﬁk koşullarına göre uzun ve kısa farlar arasında otomatik geçiş yapar.
Sistem, diğer sürücülerin görüşünü engellememek için karşıdan gelen
araçların ön farlarını ve önden giden araçların arka ışıklarını algılar, daha
sonra yol boşaldığında uzun fara geçiş yapar.
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MOTION
Üstün özelliklere sahip teknoloji ve lüks seçenekleri arasında 16" alaşım jantlar, hız kontrol sistemi, LED ön farlar
ve gündüz farları, HMI kumandası, MZD Connect, Bluetooth® hands-free ile deri kaplı vites kolu, el freni ve
direksiyon yer alır.

SERAMİK GRİSİ METALİK GÖVDE RENGİ

16" GÜMÜŞ RENKLİ ALAŞIM
JANTLAR (1.5L)

LED GÜNDÜZ IŞIKLARI
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16" KOYU GRİ ALAŞIM JANTLAR
(1.5L — aksesuar)

17" KOYU GRİ ALAŞIM JANTLAR
(2.0L)

DİREKSİYONDA SES VE BLUETOOTH® KONTROLLERİ

KIRMIZI DİKİŞLERE SAHİP SİYAH KUMAŞ KOLTUK DÖŞEMESİ

7" RENKLİ TFT EKRAN

SİYAH DERİ DÖŞEME (Türkiye'de sunulmamaktadır)
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POWER VE POWER SENSE
Yeni Mazda MX-5 Power'ın sunduğu özellikler arasında, anahtarsız giriş sistemi, Uzun Far Kontrol Sistemi, Şerit
Değiştirme Uyarı Sistemi, otomatik klima, ısıtmalı deri koltuklar, 9 hoparlöre sahip Bose ® müzik sistemi ve
navigasyon bulunur. Power Sense'de ise Adaptif Ön Far Sistemi, Kör Nokta İzleme Sistemi, Arka Traﬁk Uyarısı ve
Recaro spor koltuklar yer alır.

ATEŞ KIRMIZISI METALİK GÖVDE RENGİ

16" KOYU GRİ ALAŞIM JANTLAR
(1.5L)

OTOMATİK KLİMA
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17" PARLAK KOYU CİLALI ALAŞIM
JANTLAR (2.0L)

SİYAH YAN AYNA

GERÇEK ZAMANLI NAVİGASYON SİSTEMİ

KIRMIZI DİKİŞLİ SİYAH DERİ KOLTUK DÖŞEMESİ

RECARO KOLTUKLAR (Power Sense)

BAŞ DAYANAKLARINDA BOSE® HOPARLÖRLER
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AKSESUARLAR
Her yolculuğu güzelleştirecek çok çeşitli araç aksesuarları, görünüm ve sürüş konforunda yeni boyutlar sunar.

YAN BANTLAR VE LED GÜNDÜZ IŞIKLARI İLE DONATILMIŞ ÖN AKSAM

ARKA RÜZGARLIK VE ARKA SÜSLEMELER

17" ELMAS KESİM ALAŞIM JANTLAR

ALCANTARA VİTES KOLU VE EL FRENİ

28

A SÜTUNU SÜSLEMESİ

ALCANTARA KAPI PANELİ
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TEKNİK ÖZELLİKLER

SKYACTIV-G 2.0 160PS 6MT
i-stop ve i-ELOOP

Boyutlar ve Ağırlık
Yumuşak Tavan

SKYACTIV-G 1,5 131PS 6MT

SKYACTIV-G 2,0 160PS 6MT
i-stop ve i-ELOOP

Motion

–

Toplam uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)

3.915 / 1.735 / 1.225

3.915 / 1.735 / 1.230

Power

–

Akslar arasında yerden yükseklik (mm) — yüksüz, sürücü dahil (75 kg) min.

141

149

Tekerlek izi (mm):

Ön

1.495

1.495

Arka

1.505

1.505

Aks mesafesi (mm)

2.310

2.310

Baş mesafesi / bacak mesafesi / omuz mesafesi (mm)

950 / 1.096 / 1.325

950 / 1.096 / 1.325

130

130

Donanımlar

SKYACTIV-G 1.5 131PS 6MT

Power Sense
= Mevcut.

Motor Tipi
Hacim (cc)

1.496

1.998

Bagaj hacmi, VDA'ya (L) göre:

2 koltuklu mod (kemer çizgisine)

Silindir çapı x strok (mm)

74,5 x 85,8

83,5 x 91,2

Havalandırmalı ön disk çapı (mm)

258

280

Silindir sayısı

4

4

Arka disk çapı (mm)

255

280

Maksimum güç [kW (PS) / dd]

96 (131) / 7.000

118 (160) / 6.000

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

1.050

1.090

Maksimum tork (Nm / dd)

150 / 4.800

200 / 4.600

İzin verilen toplam araç ağırlığı (kg)

1.215

1.260

Sıkıştırma oranı

13,0 : 1

13,0 : 1

İzin verilen aks yükü, ön / arka (kg)

610 / 605

645 / 615

Şanzıman
Tip
Dişli oranları:

6 ileri manuel

6 ileri manuel

1.

5,087

5,087

2.

2,991

2,991

3.

2,035

2,035

4.

1,594

1,594

5.

1,286

1,286

6.

1,000

1,000

Geri

4,696

4,696

2,866

2,866

Nihai dişli oranı
Direksiyon

Elektronik Güç Destekli Direksiyon (EPAS) kremayer dişlisi

Minimum dönüş çapı (duvardan duvara) (m)

10,4

10,4

Hızlanma 0-100 km/s (sn)

8,3

7,3

Maksimum hız (km/s)

204

214

Şehir içi

7,9

8,7

Şehir dışı

4,9

5,4

Ortalama

Performans ve Ekonomi
Yumuşak Tavan

Yakıt tüketimi1) (l/100 km):

6,0

6,6

CO2 emisyonları1) (g/km)

139

154

EC emisyon seviyesi

EC Stage VI

EC Stage VI

Tavsiye edilen yakıt

Kurşunsuz 95 RON

Kurşunsuz 95 RON

Yakıt deposu kapasitesi (l)

45

45

1)

30

1.225 mm (1.5L);
1.230 mm (2.0L)

Direksiyon dişlisi

1.495 mm
1.735 mm

2.310 mm

1.505 mm

3.915 mm

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri 80/1268 EWG'ye (1999/100/EC) uygundur.
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DONANIM ÖZELLİKLERİ

Emniyet ve Güvenlik

Motion

Power

Power
Sense

İlave Sınırlama Sistemi (SRS) – Çarpma sensörleri, ön emniyet kemeri ön gergileri, yük sınırlayıcılar ve hava yastıkları ile merkezi kontrol
birimi

Dış Donanım

Motion

Lastikler ve jantlar:

Elektronik Fren Basıncı Dağıtımı (EBD) özelliğine sahip dört tekerlekten Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (4W-ABS)
Aktif motor kapağı (Yaya koruması)
Adaptif Ön Far Sistemi (AFLS)
4 tekerlekli disk frenleri:

—

—

—

—

Süspansiyon:

Önde havalandırmalı

Kör Nokta İzleme Sistemi (BSM) ve Arka Trafik Uyarısı (RCTA)

—

Uzun Far Kontrol Sistemi (HBC)

—

Kule gergisi

—

—

—

17" Elmas Kesim alaşım jantlar

—

—

A
—

—

—

Gövde rengi
A

Kapı kolları:

Gövde rengi

Yan sinyaller:

Beyaz

LED ön farlar:

LED gündüz ışıkları ve ön far yükseklik kontrolü
Otomatik yanan

Silecekler:

Ön gergili ve güç sınırlayıcılı, 3 noktadan bağlantılı (ELR)
Emniyet kemeri hatırlatma ekranı ve sesli uyarı

Çocuk koltuğu:

Kid Plus (15-36 kg)

A

A

A

Çocuk koltuğu yastığı:

Duo Plus

A

A

A

= Opsiyonel;

17" parlak koyu cilalı alaşım jantlar (205/45) - 2,0L motor ile

A

A

Çift egzoz

Yan hava yastıkları

= Standart;

—

—

Çamurluklar

Yolcu hava yastığını devre dışı bırakma sistemi

Immobilizer sistemi

—

16" koyu gri alaşım jantlar (195/50) - 1,5L motor ile

Spor (Bilstein - 2,0L motor ile)

Ön hava yastıkları

Emniyet kemerleri:

Power
Sense

Normal

Tamponlar, ön ve arka:

Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC) ve Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi (LDWS)

16" gümüş renkli alaşım jantlar (195/50)

Power

—

2 hızlı, fasılalı silme özelliği

—

Yağmur sensörü

—

Park sensörü:

Arka

—

Kapı aynaları:

Gövde rengi, ısıtmalı (Power Sense 2,0L)

—

Arka fren lambası
Arka sis farları

A= Ekstra ödemeyle isteğe bağlı aksesuar.

Piyano Siyahı, ısıtmalı (Power Sense 1,5L)
Ön cam:

–
—

Ön HPR laminasyon

Mika / Metalik boya
Takla barı kaplaması:

Piyano siyahı
Yüksek yoğunluklu gümüş renkli

A

A

A

Pencere çerçeve kiti:

Yüksek yoğunluklu gümüş renkli

A

A

A

Yakıt doldurma kapağı:

Gövde rengi

Bagaj kapağı valiz taşıyıcısı:

Yerleşik fren lambalı, 10 kg maksimum yük kapasiteli, gerçek karbon (yalnızca Yumuşak Tavan ile)

A

A

A

Kayışlar (valizi bagajın raf tabanına sabitlemek için gereklidir)

A

A

A

Mazda logolu

A

A

A

Üstü açılan yumuşak tavan

Valiz:
= Standart;

32

= Opsiyonel;

A = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı aksesuar.
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DONANIM ÖZELLİKLERİ

Konfor ve Rahatlık

Motion

Power

Power
Sense

Elektrikli kapı kilitleri
Anahtarsız giriş sistemi

İç Donanım
Spor koltuklar ve entegre baş
dayanağı:

—

Hidrolik direksiyon
Hız kontrol sistemi:

Direksiyondan çalıştırma

Rüzgarlık:

Motor çalıştırma düğmesi
Manuel
Otomatik
Isıtmalı koltuklar
Güneşlikler:

—

—

MX-5 logolu siyah halı
= Opsiyonel;

—

Recaro spor koltuklar

—

A = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı aksesuar.

Power

Power
Sense

—

—
—

—

Standart tip
A

A

A

Alüminyum görünüm

A

A

A

Alüminyum görünümlü ayak dinlendirme yeri

A

A

A

Piyano Siyahı

Direksiyon simidi:

Deri kaplı
Parlak çerçeve

—

Eğim ve yükseklik ayarlı

Aydınlatmalı giriş
= Standart;

Deri döşeme

Koltuk sırtı demiri:
—

Sürücü tarafında kapaklı ayna ve belge cebi

Paspaslar:

Kırmızı dikişli siyah kumaş

Ağ tipi

Elektrikli camlar
Klima:

Motion

A

A

A

Vites kolu:

Deri kaplama, siyah

Vites kolu halkası:

Parlak

El freni:

Deri kaplı, gümüş renkli düğmeli

Pedallar:

Sürücü ayak dinlendirme yeri

İç kapı kolları:

Parlak siyah

Kapı döşemesi:

Vinil deri

Kapı üst döşemesi:

Gövde rengi

Ses sistemleri:

Radyo, renkli TFT ekran, HMI kumandası, 6 hoparlör, Bluetooth® hands-free, 2 USB ve yedek jak
(AUX) girişi
DAB radyo, renkli TFT ekran, HMI kumandası, 9 adet Bose® hoparlör, Bluetooth® hands-free, 2
USB ve yedek jak (AUX) girişi

—

Uydu navigasyon

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Direksiyonda ses kontrolleri
Direksiyonda Bluetooth® kontrolleri
Isıtıcı kontrol kadranı:

Siyah
Parlak

Havalandırma çerçeveleri:

Siyah
Parlak

Göstergeler:

—
—

Hız göstergesi ve elektronik kilometre sayacı
Hız alarmı
Krom gösterge halkaları

Gösterge paneli malzemesi:

Plastik
Vinil deri

—

Ön far hatırlatıcı (sesli uyarı)
Dijital saat
Dikiz aynası:

Manuel
Kendiliğinden kararan

İç ışıklar:

Standart

Orta konsol:

İki adet bardak tutucu

Arka konsol kapağı:

Plastik
Vinil deri

—

—

Bozuk para kutusu
Harita cebi
Eşya gözleri:

A

A

A

Koltuk arkası cebi (sürücü tarafında)
Arka orta kutu, kapaklı (kilitlenebilir)
Kapılarda çoklu cepler

= Standart;
= Opsiyonel; A = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı aksesuar.
Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. kuruluşudur ve Mazda Motor Company bu markaları lisans karşılığında kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili
sahiplerine aittir. Bose® ABD’de ve diğer ülkelerde Bose Corporation’ın tescilli ticari markasıdır. İzin alınarak kullanılmıştır.
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✏✇
✏✇✜✟✞✐

RENKLER

KUTUP BEYAZI

KRİSTAL BEYAZI MİKA

SERAMİK GRİSİ METALİK

ATEŞ KIRMIZISI METALİK

REFLEKS MAVİSİ MİKA

METEOR GRİSİ MİKA

JET SİYAHI MİKA

Donanım

Dış Renk
Kutup Beyazı
(A4D)

Refleks
Mavisi Mika (42B)

Seramik
Grisi Metalik
(47A)

Kristal Beyazı Mika Jet Siyahı Mika
(34K)
(41W)

Meteor Grisi Mika
(42A)

Ateş Kırmızısı
Metalik (41V)

Motion
Power
Power Sense
= Standart,

= Opsiyonel

Motora bağlı özellikler
Jantlar:

Motion

Power

Power Sense 1,5L

Power Sense 2,0L

16" Gümüş Renkli

16" Koyu Gri

16" Koyu Gri

17" Parlak Koyu

–

–

–

Gövde rengi

Piyano siyahı

Piyano siyahı

–

–

–

1,5L 131PS 6MT
2,0L 160PS 6MT
Yan aynalar:

–

1,5L 131PS 6MT
2,0L 160PS 6MT
= Mevcut

Gövde rengi
–
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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

MYMAZDA UYGULAMASI

güveni sunmak konusunda tutkuluyuz.

MyMazda uygulamasını indirmek için akıllı telefonunuzu veya
tabletinizi QR kodunun üzerine tutun. Mazda sahipleri için özel
olarak tasarlanan bu uygulama, önemli araç bilgilerine
erişmenizi, en yakındaki Mazda bayisini bulmanızı ve aracınızın
servis geçmişini izlemenizi sağlar.

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 garantiler. Ya

geliştirsek de, çevrenin korunmasına ve herkes için

da, neden Mazda Topluluk Ağı'na katılmıyorsunuz? Bu

sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesine de aynı

ağda, Mazda'nın alışılmışa meydan okuma ruhunu

şekilde

olan

temsil eden, benzer düşüncelere sahip Mazda Meydan

sürdürülebilirlik programlarımız, temiz teknolojilerin

Okuyucuları'nı keşfedebilirsiniz. Facebook, Twitter ve

geliştirilmesine

SKYACTIV

YouTube'da Mazda ile ilgili çok daha fazla materyal

Teknolojisi yelpazesinde, verimli yakıt kullanımıyla

bulabilirsiniz. Mazda ile nasıl bir yolculuğa çıkarsanız

ekonomik

çıkın, eşsiz ve tatmin edici bir deneyim yaşamanızı

tutkuyla

bağlıyız.
adanmıştır.

sürüş

Devam

etmekte

Mazda'nın

deneyimleri

sunan

motorlar,

şanzımanlar, şasi ve gövde tasarımları yer almaktadır.

sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

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

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

facebook.com/mazdaturkiye

www.mazdarebels.com

twitter.com/mazdaturkey

youtube.com/mazdaturkiye
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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.
Alcantara,®, AudioPilot® ve TrueSpace® 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 ilgili sahiplerine aittir.
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