Felszereltség lista - Mazda2

Külső

Belső

Emotion
15" acél keréktárcsák (185/65)
15'' könnyűfém keréktárcsák (185/65)
16'' könnyűfém keréktárcsák (185/60)
Sötétített üveg
Ködlámpa elöl
Halogén fényszórók, nappali fénnyel
LED nappali fény
LED fényszórók
Elektromosan állítható külső tükrök, integrált irányjelzővel
Karosszéria színére fújt külső tükrök
Karosszéria színére fújt ajtókilincsek
Fűtött külső tükrök
Elektromosan behajtható külső tükrök
Műanyag kormánykerék
Bőr kormánykerék
Műanyag váltógomb
Bőr váltógomb
Fehér bőr belső
Piros szövet belső
Állítható kormánykerék
Csomagtartó takaró - normál
Alap audio kijelző
Hátsó ülés dönthető - egyben
Hátsó ülés dönthető - 60:40
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
Magasságban állítható vezető ülés
7"-os színes kijelző
HMI vezérlő
Belső világítás elöl és hátul
Manuális klíma
Automata klíma
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Mazda Fejlett Ütközésenergia Elosztó és -Elnyelő
Rendszerére épülő "Tripla-H" karosszériaszerkezet
Kiegészítő visszatartó rendszerek (SRS) – központi
szabályzóegység és ütközésérzékelôk
Négy kerékre ható blokkolásgátló rendszer (4W-ABS)
elektronikus
fékerő-elosztással (EBD) és vészfékrásegítővel (EBA)
Övfeszítők és överő határolók elöl
Biztonsági övek elöl 2db 3 pontos / hátul 3db 3
pontos, előfeszítővel és erőhatárolóval
A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetô lámpa
Biztonság
Isofix gyerekülés rögzítő pontok
Állítható magasságú fejtámlák elöl / hátul
Indításgátló
Szervokormány
Oldal és függöny légzsákok
Vezető és utasoldali légzsák
Dinamikus menetstabilizátor (DSC) kipörgésgátlóval
Keréknyomás ellenörző rendszer (TPMS)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)
Városi fékasszisztens (SCBS)
Sávváltást segítő rendszer (RVM)
Hátsó kereszt irányú forgalom figyelő (RCTA)
Távolsági fényszóró vezérlés (HBC)
Motor indító gomb
i-stop
Tempomat
Központi zár
Kulcs nélküli nyitási rendszer
Fedélzeti számítógép
Komfort
Eső- és fényérzékelő
Ülés fűtés elöl
Parkoló radar
12V-os csatlakozó
Tükör a napellenzőben vezető- és utasoldal
Navigációs rendszer
159.000 Ft 159.000 Ft 159.000 Ft
159.000 Ft
4 hangszóró
6 hangszóró
AUX és USB (1x) csatlakozó
USB (2x)
Szzórakoztatás
Bluetooth
Rádió
CD lejátszó
Vezérlő gombok a kormányon
Defektjavító készlet
Egyéb
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Metálfényezés Ft-tól
3 év / 100.000 km
12 év átrozsdásodás elleni
Garancia 3 év fényezésre
Galvanizált karosszéria elemek
Mazda Europe Service
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árnak minősülnek.
A feltüntetett árak és felszereltségek legjobb tudomásunk szerint kerülnek megjelenítésre, az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem
vállalunk!

