
NIV EL DE ECHIPARE

STANDARD

Cu sistem Mild-Hybrid în standard, jante din aliaj de 16”, faruri LED, proiecție laser pe parbriz, pilot automat

adaptiv, sistem de navigație și gama completă de siguranță i-Activsense în standard.

MOTOR

SKYACTIV-G MILD-HYBRID
1 2 2  (9 0 )  CP (KW )  |  BE N ZIN Ă

TRACȚIUNE FAȚĂ TRANSMISIE MANUALĂ ÎN 6-
TREPTE

1998 CC 5.1 L/100KM

Pentru mai multe informații privind etichetarea anvelopelor, dați clic aici (mazda.ro/specificatii-anvelope).

PRE Ț  CU  T VA  IN CL U S

21.690,00 €
ID PE RS O N A L

HW VYJ5NEJ1
Pentru a  intra  în căuta re

1
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Pret cu Programul Rabla cu TVA inclus: 19.490 Euro

https://www.mazda.ro/configurator/HWVYJ5NEJ1/
https://www.mazda.ro/specificatii-anvelope/


CULORI, JANTE Ș I  TAPIȚER IE

ALB ARCTIC JANTE DE ALIAJ 16 GRI METALIC SCAUNE DIN STOFĂ, GRI ÎNCHIS

0,00 € Incluse Incluse

PREZENTARE GENERALĂ PREȚURI

P REȚ D E B AZ Ă 21.690,00 €

C ULO ARE 0,00 €

P REȚ C U TVA IN C L US 21.690,00 €

1

1

1
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STANDARDSTANDARD

EXTERIOREXTERIOR

INTERIORINTERIOR

Faruri LED cu spălător, direcționale, control automat fază lungă, semnalizare LED, stopuri LED

Oglinzile retrovizoare exterioare, electrice, pliabile și încălzite automat, cu indicator de direcție integrat - vopsi
te în culoarea caroseriei

Închidere centralizată cu telecomandă

Închidere automată uși după plecare

Senzori de parcare spate

•

•

•

•

•

Geamuri electrice față-spate

Manetă schimbător viteze îmbrăcată în piele

Sistem de Navigație integrat

Cadran de bord central digital

Aer condițional manual

Senzor de umiditate

Banchetă rabatabilă asimetric

Sistem i-STOP

Afisaj activ color proiectat pe parbriz

Volan imbrăcat în piele, cu comenzi audio și Bluetooth

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

REZUMAT

MAZDA CX-30 STANDARD

SEPTEMBRIE 29, 2021 PAGINĂ 3/ 7



SIGURANȚĂSIGURANȚĂ

CONECTIVITATE ȘI INFOTAINMENTCONECTIVITATE ȘI INFOTAINMENT

Sistem inteligent de frânare (SBS)

Sistem inteligent de asistență la viteză (ISA)

Sistem de asistență la plecarea în pantă

Frână de parcare electrică cu funcție Auto Hold

Sistem asistenta panta (HLA)

Sistem de alarmă efracție

Asistent depășire bandă de rulare (LAS)

Sistem apelare de urgență E-Call

Navigație & Sistem de recunoastere semne trafic (TSR)

Asistent inteligent de frânare în oraș față (SCBS)

Sistem monitorizare unghi mort (BSM) cu asistență la deplasarea în marșarier (RCTA)

Avertizare la frânarea de urgență (ESS)

Pilot automat adaptiv Mazda (MRCC)

Kit reparație pneu

G-Vectoring Control Plus

Sistem monitorizare presiune pneuri

Airbag-uri frontale, laterale față, cortină față-spate, airbag genunchi șofer

Senzori de ploaie și de lumină

Sistem alertă șofer (DAA)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sistem audio cu 8 difuzoare, radio AM/FM/DAB, afișaj color de 8,8 inch cu comandă HMI

Apple Carplay / Android Auto

Bluetooth, USB, AUX

•

•

•
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TEHNICTEHNIC

TIP MOTOR

Cilindree 1998 cc

Alezaj x cursă 83.5x91.2 mm

Supape pe cil indru 4

Putere maximă 122 (90) CP (kW)

Putere maximă 6000 rpm

Cuplu maxim 213/4000 Nm/rpm

Raport de compresie 13

Mazda M Hybrid Da

i-STOP Da

TRANSMISIE

Tip transmisie MT

Tip tracțiune 2WD

PERFORMANȚE ȘI CONSUM

Accelerație (0-100 km/h) 10.6 s

Viteză maximă 186 km/h

Consum carburant* (Urban) 6.2 l/100km

Consum carburant* (Extra urban) 4.5 l/100km

Consum carburant* (Combinat) 5.1 l/100km

Emisii CO2* g /km

Normativ noxe CE Euro6d

Tip carburant 95RON

Capacitate rezervor 51 l
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DIMENSIUNI ȘI MASE

Lungime totală 4395 mm

Lățime totală 1795 mm

Înălțime totală 1540 mm

Ampatament 2655 mm

Ecartament față 1565 mm

Ecartament spate 1565 mm

Gardă la sol între punți - la gol cu șofer 180 mm

Distanță minimă la cap în față 967 mm

Distanță minimă la cap în față (cu trapă) 961 mm

Volum portbagaj (Mod 5-locuri (până la poliță)) 430 l

Volum portbagaj (Mod 2 locuri) 1398/1406 l

Sarcină maximă pe acoperiș 75 kg

Masă totală admisă 1927 kg

Masă totală admisă 997 kg

Masă totală admisă 930 kg

Masă proprie inclusiv șofer (75kg) (Min) 1320 kg

Masă proprie inclusiv șofer (75kg) (Max) 1377 kg

Sarcină admisă pe puntea față 1020 kg

Sarcină admisă pe puntea spate 982 kg

Sistem de frânare față pe discuri 295 mm

Sistem de frânare spate pe discuri 265 mm

Masă max admisă (fără dispozitiv de frânare) 600 kg

Masă max admisă (cu dispozitiv de frânare, pantă 8%) 1300 kg

Masă max admisă (cu dispozitiv de frânare, pantă 12%) 1300 kg

DIRECȚIE

Rază de bracaj minimă 11.369 m

Raporte de transmisie pinion & cremalieră
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WLTP

Consum carburant (Viteză foarte mare) 5.1 l/100km

Consum carburant (Viteză mare) 5.1 l/100km

Consum carburant (Mediu) 5.1 l/100km

Consum carburant (Viteză mică) 7.3 l/100km

Consum carburant (Combinat) 5.9 l/100km

Emisii CO2 (Combinat) 134 g /km

INFORMAȚII JURIDICE

Mazd a  Ro mânia  își rezervă  d rep tul d e  e fectua  mo d ifică ri la  nive lul p rețurilo r,  sp ecifica țiilo r și echip amente lo r d a to rită
d ezvo ltă rii co nstante  a  p ro d use lo r sa le .
To a te  d a te le  p rezenta te  sunt neang a jante  și sub  rezerva  g reșe lilo r d e  tip a r.

Preţurile  co munica te  includ  T VA  (1 9 %) .  Culo rile  și une le  e lemente  d e exterio r și/sau interio r p o t fi  d iferite  p e  ecran fa ță  d e
mo d elul d in rea lita te .  Când  faceți re ferință  la  acestea ,  se  reco mand ă  să  co ntacta ți d ea lerul Mazd a .
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