Felszereltség lista - Mazda CX-5
Emotion Challenge Attraction Revolution Revolution Top
Cápauszony antenna
Elektromosan állítható külső tükrök integrált irányjelzővel
Fűthető külső tükrök
Dupla kipufogóvég
Színtre fújt tükrök és kilincsek
LED fényszórók, mosóval
Nappali fény (halogén)
Külső
LED nappali fény
LED ködlámpák
LED hátsó lámpák
Sötétített üveg
17"-os acél keréktárcsák (225/65)
17"-os könnyűfém keréktárcsák (225/65)
19"-os könnyűfém keréktárcsiák (225/55)
Állítható kormánykerék
Elektromos kézifék
Karakuri csomagtér takaró
Magasságban állítható vezető oldali ülés
Magasságban állítható utas oldali ülés
Középső kartámasz elöl
Középső kartámasz hátul
Vezető oldalon deréktámasz
40:20:40 dönthető hátsó üléstámla
Elektromos ablakok elöl/hátul
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör
Belső
Műanyag kormánykerék
Bőr kormánykerék
Műanyag váltógomb
Bőr váltógomb
7"-os színes kijelző
HMI vezérlő
Manuális klíma
Automata klíma
Színes Head Up Display
Projektoros Head Up Display
Bőr ülések
Elektromosan állítható ülés, memóriával
Dinamikus menetstabilizátor (DSC) kipörgésgátlóval
Blokkolásgátló berendezés (ABS) elektronikus fékerőelosztással (EBD) és vészhelyzeti fékrásegítővel (EBA)
Keréknyomás ellenörző rendszer (TPMS)
Vezető- és utasoldali légzsák
Oldal- és függöny légzsákok
Indításgátló
Városi fékasszisztens (SCBS)
Holttérfigyelő rendszer (BSM)
Biztonság
Hátsó kereszt irányú forgalom figyelő (RCTA)
Kanyarkövető fényszórók
Adaptív fényszórók
Sávtartó automatika (LAS)
Fáradtság figyelő rendszer
Tolatókamera
Városi fékasszisztens hátul (SCBS-R)
Táblafelismerő rendszer (csak navigációval)
Adaptív tempomat (MRCC)
Motorindító gomb
Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HHA)
i-stop
Tempomat
Automatikusan záródó ajtók (elindulás után)
Üdvözlő fény nyitáskor/záráskor
G-Vectoring
12V-os csatlakozó
Tükör a napellenzőben vezető- és utasoldal
Elektromos központi zár
Fedélzeti számítógép
Komfort
Eső- és fényérzékelő
Automatikusan behajló tükrök
Fűthető ülések elöl
Fűthető ülések hátul
Parkolóradar elöl/hátul
Fűthető kormánykerék
Ablkatörlő jégtelenítő
Elektromos csomagtartó ajtó
Intelligens kulcs nélküli nyitási rendszer
200.000 Ft
Napfénytető
159.000 Ft 159.000 Ft 159.000 Ft
159.000 Ft
Navigációs rendszer
Rádió
Kormányról vezérelhető audio
AUX és USB csatlakozó (1x)
4 hangszóró
6 hangszóró
Szórakoztatás
BOSE hangrendszer 10 hangszóróval
USB (plusz1 elöl és plusz2 hátul)
Bluetooth
CD és MP3 lejátszó
DAB - digitális rádió adás vétele
Defektjavító készlet
Egyéb
136.900
136.900
136.900
136.900
136.900
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
Pontos felszereltség felől érdeklődjön hivatalos Mazda márkakereskedéseink egyikében!

