Felszereltség lista - Mazda3
Emotion

Külső

205/60 R16 abroncsok 16"-os acél keréktárcsák
205/60 R16 abroncsok 16"-os könnyűfémkeréktárcsák
215/45 R18 abroncsok 18"-os könnyűfémkeréktárcsák
Defektjavító készlet
Színre fújt lökhárítók
Színre fújt ajtókilincsek
Dupla kipufogó (kivéve G100)
Sötétített üvegű ablakok
Ablaktörlők: Elöl állítható sebességű, szakaszos törléssel és
elektromos vezérlésű mosással
Eső- és fényérzékelő
Halogén fényszórók, manuális állítással
Bi-Xenon, automatikus állítás és tisztítás
Bi-Xenon, automatikus állítás és tisztítás, adaptív világítás AFLS
Nappali fény
LED nappali fény
Ködlámpák elöl
Üdvözlő fény
Hátsó ködlámpa
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Fűtött első ülések
Bőr ülések
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Vezető oldalon elektromos állítás
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Utas oldalon magasságban állítható ülés

-
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159.000 Ft

159.000 Ft

Elektromosan állítható külső tükrök, fekete tükörházzal
Elektromosan állítható, fűtött, színre fújt tükörházzal, behajtható
Tükörbe integrált irányjelző
Harmadik féklámpa
LED hátsó lámpák
Tolató radar hátul
Tolató radar elöl és hátul
Tolató kamera
Vezető oldalon deréktámasz

-

-

Vezető és utas oldalon magasságban állítható fejtámla

Belső

60:40 arányban dönthető hátsó üléstámla
Fejtámlák hátul: 3db
Középső kartámasz hátul
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
Ezüst színű belső ajtókilincsek
Állítható kormánykerék
Bőr kormánykerék
Bőr váltógomb
Bőr kézifékkar
Fedélzeti számítógép
Apró tartó
Műszerfal világítás intenzitás állítás
Külső hőmérsékletmérő
2 pohártartó (elöl)
Kesztyűtartó világítás
Csomagtér világítás
Digitális óra
Középső kartámasz az első ülések között
Navigációs rendszer

-

-

SKYACTIV karosszéria háromszoros H-szerkezet a bennülők ütközési
energiákkal szembeni megóvására (MAIDAS)
Blokkolásgátló berendezés (ABS) elektronikus fékerő-elosztással
(EBD) és vészhelyzeti fékrásegítővel (EBA)
Dinamikus menetstabilizátor (DSC) kipörgésgátlóval (TCS)
Légzsákok elöl
Oldallégzsákok elöl
Függönylégzsák elöl és hátul
Utasoldali légzsák kikapcsolható
Biztonsági övre figyelmeztető jelzés
Biztonsági övek: Elöl, 3 pontos (ELR) előfeszítővel, överőhatárolóval
Biztonság és magasság állítással
Biztonsági övek: Hátul, 3 pontos (ELR) előfeszítővel
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok
Indításgátló rendszer
Emelkedőn elindulást segítő rendszer
Keréknyomás ellenőrző rendszer
SBS - fékasszisztens
SCBS - városi fékasszisztens
RVM sávváltást segítő rendszer
LDWS sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
HBC távolsági-fényszóró állítás
Manuális klíma
Automata klíma
Tempomat
Napellenző vezető és utasoldalon tükör
Napellenző vezető és utasoldalon tükör világítással
Elektromos
ajtózárak,
távirányítású
központi
zárrendszer
Komfort
Motorindító gomb
Smart card - intelligens kulcsnélküli nyitási rendszer
i-stop
Szervokormányzás
Elektromos ablakemelők elöl/hátul
MRCC - adaptív sebességszabályozó automatika
HMI vezérlő
7"-os színes kijelző
AM/FM rádio / MP3, USB, AUX, 4 hangszóró
AM/FM rádio/ CD / MP3, USB, AUX, 6 hangszóró
DAB - digitális rádió vétel
Szórakoztatás
Bose® hangrendszer 9 hangszóróval
Kormánykerékről vezérelhető
12V-os csatlakozó
Bluetooth®
Head up display
Defektjavító készlet
Egyéb
96.900
96.900
96.900
96.900
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!
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