MAZDA MOTOR BELUX

CO M PA C T I N G R O O T T E .
G R O O T S I N V R I J H E I D.
Speciaal ontworpen voor een actief stadsleven en gemaakt voor het pure rijgenot.
Deze veelzijdige auto is stijlvol en erg wendbaar en komt tegemoet aan uw
speelse kant, waar u ook naartoe rijdt.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

De Mazda2 is ideaal voor nauwe stadswegen. Zijn sportieve en toch gestroomlijnde look laat zeker indruk na.
Bovendien staat hij dankzij onze nieuwste motortechnologieën altijd paraat om u puur rijgenot te bieden.

STEDELIJKE LIFESTYLE

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Afgebeelde modellen: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal en Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Snowflake White.

Afgebeeld interieur (rechter bladzijde): Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.
Afgebeelde modellen (linker bladzijde): Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Machine Grey (boven) en Snowflake White (onderaan).

G E E N CO M P R O M I S S E N .
P U U R G E N O T.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Snowflake White.

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.

KODO: SOUL OF MOTION

Van zijn looks tot zijn prestaties: de Mazda2 is volledig ontworpen voor het
rijgenot. Hij is de perfecte uitdrukking van het bekroonde Kodo - Soul of
Motion design. De stevige houding, krachtige lijnen, gestroomlijnd interieur
en de algemene look van de Mazda2 zorgen voor een gevoel van voorwaartse
beweging. De combinatie van het op de mens gerichte interieur met een
hoogwaardige afwerking geeft uitdrukking aan puur comfort. Het vakmanschap
van Takumi-Nuri, Mazda's premium laktechnologie, wekt de indruk van een
met de hand geschilderde conceptauto. 'Takumi' staat voor vaklui. Het maakt
de auto buitengewoon levendig en geeft hem diepgang met de opties voor de
kenmerkende koetswerkkleuren Soul Red Crystal en Machine Grey.

MAZDA 2

De Mazda2 is het bewijs dat kleine auto’s ook vol verrassingen kunnen
zitten: een adembenemende look, absoluut comfort en een complete
rijervaring. Reeds vanaf de eerste rit zorgen de wendbaarheid en
het fun-to-drive gevoel dat de auto als een verlengstuk van uzelf
aanvoelt. Zijn opvallende look vormt een perfecte combinatie met de
hoogwaardige technologie, geavanceerde in-car connectiviteit en de
dynamische prestaties van een brandstofzuinige motor.

Afgebeeld interieur: Mazda2 Skycruise met optionele wit lederen zetelbekleding.
Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

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. Van hun eerste schets tot de
laatste steek: hun passie, geduld en toewijding zitten in elke auto. De Takumi
meester-kleimodelbouwers zijn zo bekwaam, dat ze instinctief de vorm van de auto
uit een blok klei houwen - soms met hun ogen dicht - waardoor elke vorm niet alleen
een lust voor het oog is, maar ook voor de tastzin. Ze stoppen niet tot ze de perfectie
bereikt hebben. Zo krijgt u het beste van het beste. Van ontwerper tot bestuurder
zorgt deze verbinding voor een verrijkende en emotionele band tussen u en uw Mazda.

AUTO EN BESTUURDER VERBINDEN

Ervaar het unieke gevoel wanneer u achter het stuur van de Mazda2 gaat zitten.
Een soepele balans tussen ontspanning en opwinding is het resultaat van een auto
die niet alleen gebouwd is om te werken, maar ook om aan te voelen als een
verlengstuk van uw lichaam. Hij reageert intuïtief en moeiteloos op uw aanwijzingen.
We noemen dit gevoel Jinba Ittai - paard en ruiter bewegen als één.
Van zijn indrukwekkende design en vakmanschap tot het gevoel dat u krijgt bij het
nemen van een bocht, de Mazda2 verhoogt uw zintuigen en elk detail draagt bij aan
een pure rijervaring.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

D O O R D A C H T E CO N N E C T I V I T E I T

Voel u vrij. Druk uzelf uit. En dat allemaal vanuit uw commandopost. Welkom in het rond
de bestuurder ontworpen interieur van de Mazda2. Elk element bevindt zich binnen
handbereik zodat u zich gemakkelijk kunt blijven focussen op de weg. De meetinstrumenten
en schermen van het intuïtieve dashboard bevinden zich binnen uw gezichtsveld. U wordt
dus minimaal afgeleid. De middenconsole en de HMI Commander zijn optimaal geplaatst
zodat uw pols en onderarm niet onnodig worden belast. En daarenboven bevat het MZD
Connect infotainmentsysteem nu de beschikbare Apple CarPlay*-integratie voor uw iPhone.
Communicatie tussen u en uw auto is zo de natuurlijkste zaak ter wereld dankzij ons
uitgekiend ontwerp.

*Apple CarPlay enkel beschikbaar op de Belgische markt
Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

MAZDA M HYBRID

De Mazda2 met manuele versnellingsbak is nu uitgerust met het
nieuwe Mazda M Hybrid-systeem. Dit draagt bij aan een verbeterde
brandstofzuinigheid en een lagere uitstoot. Het is de briljante manier van
onze Mazda-ingenieurs om heerlijk rijplezier te bieden, maar aan een lager
brandstofverbruik. U kunt zich dus concentreren op wat echt belangrijk is:
het pure rijgenot.

A LT I J D I N CO N T R O L E

We zijn nooit tevreden met 'voldoende'. We weigeren om dingen te doen zoals dat
al jaren gebeurt. Dat is dan ook de reden waarom we technologie ontwikkelen die
zijn gelijke niet bent. De baanbrekende Skyactiv-Vehicle Dynamics met G-Vectoring
Control Plus helpt de wegligging en stuurnauwkeurigheid te behouden door het
gewicht van de auto te verschuiven bij het begin en het einde van een bocht. Dit
zorgt voor een soepelere, meer responsieve aandrijving. Het voortdurend bedenken
van innovatieve oplossingen zorgt voor een zelfzekerder rijden, ongeacht de
omstandigheden. U heeft altijd het gevoel dat u de controle heeft.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

VOLLEDIG VERTROUWEN

Om uw zintuigen te prikkelen, hebben we er zelf een paar gecreëerd. Geavanceerde
veiligheidsinnovaties van het ingebouwde i-Activsense veiligheidssysteem
waarschuwen u voor mogelijke gevaren en helpen u aanrijdingen te voorkomen,
of op zijn minst de gevolgen ervan te beperken. Met de 360° camera (AVM), de
remassistent voor de stad (SCBS) of het verkeersbordenherkenningssysteem (TSR) ziet
u niet alleen meer, maar blijft u zich ook beter bewust van de weg. U zit zelfzeker en
geconcentreerd achter het stuur, rit na rit.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Snowflake White.

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

Grootsheid zit hem in de kleine dingen. Dit is wat de Takumi van Mazda aanzet
om mooie elementen te creëren door middel van vorm, textuur en kleur.
Alles is goed doordacht, van de zetel- en deurbekleding tot het deurpaneel
van biobased polycarbonaat om uw rijervaring te verbeteren. Gespecialiseerde
ontwerpers creëerden onderdelen met een uitgesproken en krachtig design.

Ontdek alle beschikbare uitvoeringen op onze website.

Afgebeeld interieur: Mazda2 Skycruise.

D E K U N S T VA N B E W E G I N G

Hoe meer u van de Mazda2 ontdekt, hoe intrigerender ons verhaal wordt. De
filosofie van Mazda’s Kodo-design is duidelijk terug te vinden in elk aspect van de
Mazda2, tot aan de lichtmetalen velgen toe. Dankzij onze volledige selectie velgen
kunt u volop uitdrukking geven aan uw persoonlijkheid en brengt u een nog sterkere
band tot stand tussen u en uw auto.

Ontdek alle beschikbare opties op onze website.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

ONTWORPEN ALS AANVULLING OP UW MAZDA2 EN UZELF

Mazda heeft zorgvuldig uitgedachte accessoires ontworpen die perfect
samengaan met uw Mazda2. Ontdek de volledige lijst van originele
accessoires voor uw Mazda2 op onze website.

Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Snowflake White, uitgerust met het Aero Pack.

Aluminium pedalenset

Drempelbeschermers - vooraan verlicht Mazda2 logo

STANDAARD UITRUSTING
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MOTOR:
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SKYACTIV-G 90 pk (6AT)

ABS + EBD (remkrachtverdeler) en EBA (noodremhulp)
DSC (dynamische stabiliteitscontrole) met TCS (tractiecontrole)
Twee frontairbags, zijairbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Vertrekhulp bij hellingen (HLA)
Remassistent voor de stad (SCBS)

15” Stalen velgen met wieldeksels
Deurgrepen in koetswerkkleur
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur
LED-koplampen met geïntegreerde mistlampfunctie,
koplampensproeiers en halogeen dagrijlichten

In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
In de hoogte verstelbare passagierszetel
Zetelbekleding in zwart en 'Mahogany Brown' stof
Stuurwielbedieningen voor audio
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
Bluetooth®
Neerklapbare achterbank 60/40
Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
AM/FM radio, USB- (x1) & AUX-aansluiting (x1), 4 luidsprekers
Bagagescherm
Elektrisch bediende ruiten voor/achter
Boordcomputer met buitenthermometer
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Cruise control & snelheidsbegrenzer
Manuele airconditioning

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYMOVE

SKYDRIVE

MOTOR:

VEILIGHEID

EXTERIEUR

INTERIEUR

SKYACTIV-G 90 pk Mazda M Hybrid (6MT)
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Actieve rijstrookassistent (LKA)

SKYACTIV-G 90 pk (6AT)

15” Lichtmetalen velgen 'Silver'
Privacy glas achteraan

AM/FM radio, DAB, USB- (x2) & AUX-aansluiting (x1), 6 luidsprekers
HMI Commander en MZD Connect met 7” aanraakkleurenscherm
Apple Carplay®*

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYDRIVE

S K YC R U I S E

MOTOR:

VEILIGHED
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SKYACTIV-G 90 pk Mazda M Hybrid (6MT)
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SKYACTIV-G 90 pk (6AT)

Geavanceerde dodehoekassistent (BSM)
Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTA)
Remassistent voor de stad achteraan (SCBS-R)
Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA)
Adaptieve cruise control (MRCC) & snelheidsbegrenzer
Remassistent bij hoge snelheden (SBS)
Verkeersbordenherkenningssysteem (TSR)

Skyactiv-G = Benzine / AT = Automatische Transmissie / MT = Manuele Transmissie

16” Lichtmetalen velgen 'Bright'
Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur met accent in gesatineerd chroom
Automatisch inklapbare buitenspiegels
Licht- en regensensor
Parkeersensoren achteraan
Parkeersensoren vooraan
Inleg radiatorrooster in 'Piano Black'
Haaienvinantenne
Sierstuk uitlaat
360° camera (AVM)
Intelligente LED-koplampen met geïntegreerde mistlampfunctie, LED-lichtsignatuur,
LED-dagrijlichten en koplampensproeiers

*Apple CarPlay enkel beschikbaar op de Belgische markt

Zetelverwarming vooraan
Zetelbekleding in zwart en 'Dark Navy Blue' stof
Schakelpeddels achter het stuurwiel voor automatische versnellingsbak
Verwarmd stuurwiel
Zelfdimmende binnenspiegel
Inleg middenconsole in zwart kunstleder en contrasterende stiknaden
Navigatiesysteem (inclusief 3 jaar gratis kaartupdates)
Inleg dashboard in 'Dark Navy Blue' kunstleder en contrasterende stiknaden
Head-up display in kleur met projectie op schermpje (ADD)
Automatische airconditioning
Centrale deurvergrendeling met intelligente sleutel

VERBRUIKS- EN UITSTOOTCIJFERS

Emissienorm

SKYACTIV-G 90 pk
Mazda M Hybrid 6MT

SKYACTIV-G 90 pk
6AT

Euro6d

Euro6d

Waarden volgens WLTP :
Brandstofverbruik (l/100 km) :

CO2 uitstoot (g/km):

Gecombineerd

5,3

5,9

Extra hoog

5,9

6,3

Hoog

4,5

5,1

Medium

4,9

5,5

Laag

6,4

7,5

Gecombineerd

120

133

Waarden volgens NEDC :
Brandstofverbruik (l/100 km) :

CO2 uitstoot (g/km):

Gemiddeld

4,1

5,2

Stad

4,8

6,0

Weg

3,7

4,7

94

118

Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2 uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde
(“gecorreleerde NEDC” genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd vóór september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDCwaarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds vóór aﬂoop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en
het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en
wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. Meer info op www.mazda.be/wltp

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. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)
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Afgebeeld model: Mazda2 Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal

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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