MAZDA MOTOR BELUX

Afgebeeld model: Mazda6 Sedan Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Afgebeeld model: Mazda6 Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Afgebeeld model: Mazda6 Wagon Skycruise Takumi in optionele
koetswerkkleur Machine Grey.

Afgebeeld model: Mazda6 Sedan Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Afgebeeld model: Mazda6 Wagon Skycruise Takumi in optionele
koetswerkkleur Machine Grey.

Afgebeelde modelen: Mazda6 Sedan Skycruise Takumi in
optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal en Mazda6 Wagon
Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Machine Grey.

We verkennen steden en bochtige landwegen.
Hoeken strelend en gaspedaal ingedrukt.
Ruiten naar beneden, radio aan, geen specifieke bestemming.
Steeds verder vooruit, de wind trotserend.
Ik ben de belichaming van Jinba Ittai.
U, het hart aan het stuur.
Altijd al voorbestemd om verbonden te zijn,
zoals paard en ruiter,
auto en bestuurder als één.
Samen zijn we sterker.
We hebben een band die niet te beschrijven is
met woorden alleen.

We rijden nooit alleen.
We rijden samen.

D E Z I E L VA N H I R O S H I M A

Mazda deelt een bijzondere geschiedenis met Hiroshima, Japan. Als bakermat van
Mazda inspireert Hiroshima ons voortdurend om boven elke uitdaging uit te stijgen
en motiveert het ons om meer te willen bereiken dan iemand ooit had kunnen
denken. Vanuit het niets hebben we een internationaal bedrijf opgebouwd. We
hebben innovaties ontwikkeld die anderen onmogelijk achtten, van de wankelmotor
tot de Skyactiv Technologie en nog zoveel meer. Bovenal zijn we nooit afgedwaald
van ons geloof in de kracht van het menselijk kunnen. We geven onszelf helemaal,
gebruiken onze handen om dingen te ontwerpen die ertoe doen, die een ziel hebben
en die hun energie overbrengen op u.

De ziel en betrokkenheid van de ambachtslieden
wordt weerspiegeld in de sublieme schoonheid
van de Japanse Kodokikom. De esthetische
aantrekkingskracht ervan schuilt in de duizenden
facetten, elk een vingerafdruk van de energie van de
ambachtslieden.

KODO: SOUL OF MOTION

Onze designfilosofie is eenvoudig, maar de uitwerking is niet zonder uitdagingen :
het vastleggen van energie in beweging, zelfs bij stilstand. Een vluchtige blik
volstaat om uw aandacht naar de opvallende rondingen en hoeken te laten
afdwalen. Spanning door de anticipatie op wat er nog komt. Het uitlokken van
dit soort onmiddellijke emotionele reacties vereist een menselijke aanraking.
Gemaakt voor mensen, door mensen. Handen op klei, vormgeven met warmte
en precisie. Al het overbodige elimineren zodat enkel schoonheid overblijft. De
energie van de maker in elke nuance overbrengen. We noemen dit het Kodo:
“Soul of Motion” design. Een dynamisch gevoel van beweging dat u uitnodigt om
achter het stuur te kruipen en de unieke energie te ervaren die alleen een Mazda u
kan geven.

Kodo-Design is onze filosofie waarmee we leven en persoonlijkheid in onze auto’s blazen. Het begint bij kleimodelbouwers die hun vaardigheden en emoties gebruiken om
ideeën vorm te geven en om te zetten in levensgrote modellen die een ziel en vorm hebben die de harten van mensen raken.

Welkom en treed toe tot een wereld waar elegantie, luxe en efficiëntie hand in hand
gaan met een uniek kunstwerk op wielen. Welkom in de wereld van de Mazda6. Zowel

M A Z D A 6 WA G O N

het design van het exterieur als het interieur geven een gevoel van luxe. Elke vorm straalt
stijl en persoonlijkheid uit zonder dat het ten koste gaat van de functionele gemakken
van een wagon.
Elk detail is ontworpen door de precisie van mensenhanden, en gemaakt met u in het
achterhoofd. De puur emotionele benadering van de ontwerper zorgt ervoor dat u zich
volledig één voelt met de Mazda6. Hierdoor bezorgt de Mazda6 u een moeiteloze en
boeiende rijervaring.

Afgebeeld model : Mazda6 Wagon Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Machine Grey.

M A Z D A TA K U M I :
S U P E R I E U R VA K M A N S C H A P

Dit zijn de vak- en ambachtslieden die hun vaardigheden gedurende jaren, zelfs
decennialang, aanscherpen en zo meesterschap bereiken. Hun passie, geduld en
toewijding aan hun ambacht wordt op iedee Mazda overgedragen via de menselijk
aanraking. Er wordt een emotionele indruk nagelaten die geen enkele computer of
systeem kan creëren. Elk detail in de Mazda6 getuigt van de vakkundigheid van de Takumi.
Deze overdracht van energie creëert een inspirerende omgeving en een gevoel dat blijft
nazinderen, zelfs lang nadat de rit voorbij is. Van ontwerper tot bestuurder zorgt deze
verbinding voor een verrijkende en emotionele band tussen u en uw Mazda.

De eerste indruk is blijvend! Met de Mazda6 hebben we onze passie voor auto’s nog
verder doorgedreven en een auto gecreëerd die op geen enkel vlak toegevingen doet.

MAZDA6 SEDAN

Zijn indrukwekkende design blijft u prikkelen als u in de auto stapt en het luxueuze en
comfortabele interieur ontdekt. De Mazda6 is een uitmuntend kunstwerk op wielen
en komt met een stijlvolle, maar toch sportieve look, wat hem een krachtige, maar
tegelijkertijd verfijnde uitstraling geeft. En dat terwijl de fenomenale wendbaarheid en
avant-gardistische veiligheidstoepassingen tegemoetkomen aan de meest veeleisende
bestuurders.
Als het op vakmanschap aankomt, is elk detail ontworpen en gemaakt met u in het
achterhoofd. Allemaal nauwkeurig uitgevoerd door de menselijke hand. Dat verklaart
waarom alles in de Mazda6 samenwerkt en zo het gevoel van volledige eenheid tussen
auto en bestuurder nog versterk.

Afgebeeld model : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

AUTO EN BESTUURDER VERBINDEN

Elke Mazda streeft naar hetzelfde doel – eenheid tussen auto en bestuurder.
Het ervaren van deze naadloze overgang doet uw zintuigen ontwaken. U leeft in
het moment en laat alle afleidingen achter. U voelt zich vol energie.
Herboren. Beter dan toen u in de auto stapte – een gevoel dat lang na de rit nog
aanhoudt. Van de minutieuze aandacht voor ons ontwerp tot hoe onze auto’s
moeiteloos reageren op zelfs de geringste aanwijzing, elk detail in elke Mazda
zorgt voor puur rijplezier.

Afgebeeld model : Mazda6 Wagon Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

DOORDACHTE
CO N N E C T I V I T E I T

Afleiding uitschakelen is een belangrijke overweging in onze designaanpak. U kunt zich
op de weg blijven concentreren dankzij de talloze intuïtieve interactiviteitsfuncties van de
Mazda6. Elk element bevindt zich binnen handbereik om interferentie te minimaliseren.
De doordachte bediening van het centrale 8” aanraakkleurenscherm en de intuïtieve
HMI Commander zorgt voor een volledig gesynchroniseerde omgeving. Voor nog meer
comfort en veiligheid projecteert de Head-Up display (ADD) de routebegeleiding
(van het navigatiesysteem) en voertuigstatus op de voorruit. Dit geeft een sterk gevoel
van controle.

Afgebeeld interieur : Mazda6 Skycruise Takumi

D Y N A M I S C H E N T O C H V E R A N T W O O R D.

Alleen een bedrijf dat zo obsessief bezig is met het creëren van de ideale
rijervaring kon Skyactiv Technologie ontwikkelen. Van het koetswerk tot
de transmissie, de motor en daarbuiten, is elk aspect van onze auto’s
ontworpen om wendbaar en efficiënt te zijn, waar u er ook mee rijdt.
Een combinatie van uitstekende milieu- en veiligheidsprestaties zonder aan
rijplezier in te boeten.

RONDOM U GEBOUWD

We geloven in de kracht van het menselijke kunnen. Gebouwd voor
mensen, door mensen. Bij alles wat we doen, hebben we als doel om de
rijervaring zo intuïtief mogelijk te maken. Een eenheid te creëren tussen
u en uw auto. Naadloze verbindingen laten u opgaan in het moment en
elimineren alle afleiding. Daarom bewerkstelligen we een gevoel, niet een
specificatie. Zodat u zich fris en monter voelt.

VOLLEDIG VERTROUWEN

Het rijplezier van de Mazda6 moet tot het uiterste worden beleefd. Daarom is
hij uitgerust met onze vooruitstrevende i-Activsense veiligheidstechnologieën.
Dankzij de beschikbare veiligheidsvoorzieningen waarschuwen de
geavanceerde veiligheidsinnovaties u voor gevaren en helpen ze om aanrijdingen
te voorkomen – of de impact ervan te verminderen. Ze werken samen om uw
zichtbaarheid en bewustzijn van de weg te allen tijde te verhogen door functies zoals de
360° camera (AVM). In combinatie met het stevige koetswerk, zorgen de i-Activsense
Technologieën voor een volledige bescherming van de bestuurder en passagiers zonder
dat dit ten koste gaat van het comfort of de prestaties.

Afgebeeld model: Mazda6 Sedan Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal (schuifdak
standaard op Skycruse en Skycruise Takumi behalve op Skyactiv-D 150 pk)

GELUID ALS KUNST

Muziek, zo wordt beweerd, is een universele kunst. Een fascinerende
ervaring voor uw meesthemelse zintuig: het gehoor. De akoestisch ingenieurs
van Mazda willen geluid laten klinken dat zoveel mogelijk een live optreden
benadert. Alleen door grondig ruimtelijke effecten, trillingen, vertragingen
en weerkaatsingen van geluid te bestuderen, konden ze het gevoel van een
concertzaal in het interieur van de Mazda6 nabootsen. Samen met Bose®
zorgen we voor een krachtige luisterervaring die niet te vergelijken is met al
wat u voordien al gehoord hebt.

Hakuju Hall is een intieme concertruimte in Tokyo, Japan
die gebouwd is om een specifieke gemoedstoestand
te bereiken en waar het publiek vanuit alle hoeken kan
genieten van de muziek. De zaal biedt dan ook de beste
akoestiek vanuit om het even welke zitplaats.

D E K U N S T VA N D E

Het is de kleur van de Mazda6 die als één van de eerste de aandacht opeist.

VERLEIDING

Zijn delicate schoonheid en sterke karakter worden onderstreept door het
vakmanschap van Takumi-Nuri. Dit is Mazda’s hoogwaardige laktechnologie die
het Kodo-design tot leven brengt en de schoonheid van iedere lijn benadrukt.
Takumi-Nuri balanceert diepte en glans om de indruk te wekken van een
handgeschilderde conceptauto. Het maakt de auto buitengewoon levendig
en geeft hem diepgang met de kenmerkende koetswerkkleuren Soul Red Crystal
en Machine Grey.

Ontdek alle beschikbare koetswerkkleuren op onze website.

Machine Grey (46G)

Soul Red Crystal (46V)

V E R F I J N D T O T I N D E L A AT S T E S T I K N A D E N

Niets is zo verleidelijk voor de zintuigen als een aanraking. Het contact met
zachte texturen, stevige stiksels en een vormgeving die u omarmt. Elke centimeter
van onze zorgvuldig uitgevoerde bekleding is ontworpen om uw rijervaring
te verbeteren. Gespecialiseerde ontwerpers creëerden onderdelen met een
uitgesproken en krachtig design, zoals het bruin Takumi Nappa leder. Het
elegante niveau van verfijning in de Mazda6 voldoet aan de verwachtingen van
zelfs de meest veeleisende bestuurders en dit wordt nog verder aangevuld door
comfort. De geventileerde zetels vooraan zijn ontworpen om het lichaam altijd op
een comfortabele temperatuur te houden.

Ontdek alle beschikbare uitvoeringen op onze website.

O N T W O R P E N T E R A A N V U L L I N G VA N U W M A Z D A 6 E N
UZELF.

Mazda heeft zorgvuldig uitgedachte accessoires ontworpen die perfect samengaan
met uw Mazda6. Ontdek de volledige lijst van originele accessoires voor uw Mazda6
op onze website.

Drempelbeschermers - vooraan verlicht Mazda6 logo

Aluminium pedalen

Kofferspoiler en achterbumperbeschermplaat

SKYDRIVE

VEILIGHEID

EXTERIEUR

INTERIEUR
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VERBRUIKSCIJFERS

SEDAN

BENZINE
Skyactiv-G
145 pk 6MT

Skyactiv-G
145 pk 6AT

DIESEL

Skyactiv-G
163 pk 6MT

Skyactiv-G
163 pk 6AT

Skyactiv-G
194 pk 6AT

EU-emissieklasse

Skyactiv-D
150 pk 6MT

Skyactiv-D
150 pk 6AT

Skyactiv-D
184 pk 6MT

Skyactiv-D
184 pk 6AT

EU6d Temp.
(1)

Verbruik en uitstoot (volgens NEDC) :
Brandstofverbruik
(l/100 km):

Gemiddeld

6,2
7,7
5,3
142

6,2
7,3
5,4
141

6,5 / 6,4(2)
8,2 / 8,1(2)
5,5 / 5,4(2)
148 / 146(2)

6,2 / 6,1(2)
7,3 / 7,4(2)
5,4 / 5,5(2)
141 / 139(2)

6,7
8,8
5,4
153

4,4
5,1
4,0
117

5,1
5,9
4,5
133

4,7
5,5
4,1
124

5,1
5,9
4,5
133

Gecombineed

6,7

7,0

6,8 / 6,7(2)

7,0 / 7,0(2)

7,4

5,1

5,9

5,3

5,9

Extra hoog

6,7

7,1

6,9 / 6,8(2)

7,1 / 7,0(2)

7,2

5,4

5,8

5,6

5,8

Hoog

5,8

6,1

5,9 / 5,8(2)

6,1 / 6,1(2)

6,3

4,5

5,0

4,6

5,0

Gemiddeld

6,6

6,9

6,9 / 6,8(2)

6,9 / 6,9(2)

7,4

5,1

6,0

5,2

6,0

Laag

8,7

9,2

8,5 / 8,4(2)

9,2 / 9,3(2)

10,3

6,1

7,6

6,0

7,6

Gecombineed

152

159

154 / 152(2)

159 / 158(2)

167

137

152

140

152

Gemiddeld
Stad
Weg

CO2-uitstoot (g/km):
(1)

Verbruik en uitstoot (volgens WLTP) :
Brandstofverbruik
(l/100 km):

CO2-uitstoot (g/km):

WAGON

BENZINE

DIESEL

Skyactiv-G
Skyactiv-G
Skyactiv-G
Skyactiv-G
145 pk 6MT 145 pk 6AT 163 pk 6MT 163 pk 6AT

Skyactiv-G
Skyactiv-D
Skyactiv-D
Skyactiv-D
Skyactiv-D
Skyactiv-D
194 pk 6AT 150 pk 6MT 150 pk 6AT 184 pk 6MT 184 pk 6AT 184 pk i-Activ
AWD 6AT

EU-emissieklasse

EU6d Temp.

Verbruik en uitstoot (volgens NEDC)(1):
Brandstofverbruik
(l/100 km):

6,6 /6,5(2)
8,4 / 8,1(2)
5,4 / 5,6(2)
150 / 148(2)

6,3 / 6,2(2)
7,7 / 7,5(2)
5,5 / 5,5(2)
144 / 142(2)

6,8
8,9
5,6
156

4,5
5,2
4,1
119

5,1
5,8
4,6
134

4,8
5,5
4,3
126

5,1
5,8
4,6
134

5,4
6,2
4,8
142

7,2

6,9/6,8(2)

7,2 / 7,2(2)

7,6

5,3

6,0

5,5

6,0

6,7

7,4

7,1 / 7,1(2)

7,4 / 7,3(2)

7,5

5,5

5,9

5,8

5,9

6,8

5,9

6,2

6,1 / 6,1(2)

6,2 / 6,2(2)

6,5

4,7

5,1

4,9

5,1

5,8

Gemiddeld

6,6

7,0

6,7 / 6,7(2)

7,0 / 7,0(2)

7,6

5,3

6,1

5,4

6,1

6,9

Laag

8,8

9,2

8,6 / 8,6(2)

9,2 / 9,5(2)

10,5

6,1

7,4

6,1

7,4

8,4

Gecombineed

155

164

157 / 155(2)

164 / 163(2)

172

141

155

144

155

176

Gemiddeld

Gemiddeld

6,3
7,7
5,4
144

6,3
7,7
5,5
144

Gecombineed

6,8
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CO2-uitstoot (g/km):
Verbruik en uitstoot (volgens WLTP)(1):
Brandstofverbruik
(l/100 km):

CO2-uitstoot (g/km):
(1)

Vanaf 1/9/2018 moeten alle nieuwe voertuigen een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test te ondergaan, nl. de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). De WLTP-test vervangt de vroegere NEDC-test
(New European Driving Cycle). Tijdens een overgangsperiode (die tot maximum eind 2021 loopt), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (“NEDC 2.0” of “gecorreleerde NEDC” genoemd) melden, berekend uit de WLTP-waarde.
Dit laat de vergelijking toe tussen voertuigen gehomologeerd vóór September 2018 en deze gehomologeerd na deze datum. Na 1/9/2018 wordt elk voertuig dus gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-test maar het krijgt twee waarden:
de WLTP-waarde en de gecorreleerde NEDC-waarde.
(2)
Versies met i-Eloop (Skycruise)

Afgebeeld model : Mazda6 Sedan Skycruise Takumi in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en andere landen. Gebruikt met toestemming.
Adverteerder: Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003.
Contact: info-be@mazdaeur.com Mazda Klantendiens: 00800 32 43 54 65 — Internet: www.mazda.be — Juni 2019 / MAZ6-BR-NL14
Mazda Motor Belux behoudt zich het recht voor speciﬁcaties en uitrusting te wijzigen in het kader van permanente productontwikkeling. De kleur- en bekledingsstalen in deze brochure kunnen verschillen van de
eigenlijke kleuren wegens de beperkingen van het drukprocedé. Bekijk bij voorkeur de originele stalen bij uw Mazda-dealer. Het Bluetooth® -handelsmerk en de bvetreffende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en Mazda Motor Company gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
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