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Modelis
Degalų 

sąnaudos: 
l/100 km*

1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis, minkštas stogas

1.5 (132) Skyactiv-G Premium Sport MT 6,3

Soft-top 2.0 (184hp) Skyactiv-G -engine

2.0 (184) Skyactiv-G Premium Sport MT 6,9

2.0 (184) Skyactiv-G Luxury Sport MT 6,9

RF 2.0 (184hp) Skyactiv-G -engine

RF 2.0 (184) Skyactiv-G Premium Sport MT 6,9

RF 2.0 (184) Skyactiv-G Luxury Sport MT 6,9

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

NG1K EAX

NG1G EA2 Mechaninė 142

Mazda MX-5

Užsakymo kodas Transmisija

NG1J EA1 Mechaninė 155

NG1J EA5 Mechaninė 155

Mechaninė

NG1K EAW Mechaninė

34 765 €

35 965 €

CO2 (g/km)* Kaina su PVM

29 965 €

32 765 €

33 965 €

155

155

* Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). 
Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.



Galimi komplektacijos variantai

„Premium Sport“: standartinė įranga

Išorė

LED priekiniai žibintai
LED dienos žibintai
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai

Salonas

„Black“ spalvos oda aptrauktos sėdynės
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena
Šildomos sėdynės (3 lygių)
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu

Informacija ir pramogos

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas
6 garsiakalbių garso sistema
AUX ir 2 USB prievadai
Multimedijos sistema „MZD-Connect“ su 7 colių įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga

Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais
Reguliuojamas greičio ribotuvas
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS)
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Riboto slydimo diferencialas (LSD): tik modeliuose su 2,0 l darbinio tūrio varikliu
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) 
Statymo galu jutikliai
Kinematic Posture Control (KPC)

Patogumai

Automatinė oro kondicionavimo sistema
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema
Elektra valdomi langai
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvo funkcija
Valytuvai su lietaus jutikliais
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HLA)
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis

„Luxury Sport“: papildoma įranga (kartu su versijos „Premium Sport“ įranga)

Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH)
Pakabos statramsčio atrama
„Recaro“ odos ir „Alcantara“ sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis

9 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE© Premium Audio“
Navigacijos sistema
Sportinė pakaba su „Bilstein“ amortizatoriais
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)
Išmanioji beraktė sistema 

Modeliai su 2,0 l darbinio tūrio varikliu: 17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  (205/45R17), „Black“ stiliaus apdaila

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/45R17), „Bright Dark“ stiliaus apdaila

Modeliai su 1,5 l darbinio tūrio varikliu: 16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  (195/50R16), „Black“ stiliaus apdaila



Techninės specifikacijos

Variklis

Varantieji ratai

Darbinis tūris
Suspaudimo laipsnis
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Rekomenduojama degalų rūšis
Degalų bako talpa

Pavarų dėžė
Greitėjimas (0–100 km/h)
Didžiausias greitis, km/h

Matmenys

Kėbulo tipas

Sėdimųjų vietų skaičius
Bendras ilgis
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio

Ratų bazė
Prošvaisa 

Salono matmenys

Salono aukštis
Pečių zonos erdvė
Klubų zonos erdvė
Erdvės kojoms plotis
Bagažinės tūris

2,0 l darbinio tūrio (184 AG) 

„Skyactiv-G“ variklis

Standartinė

Standartinė

Galiniai varantieji ratai

1,5 l darbinio tūrio (132 AG) 

„Skyactiv-G“ variklis

Išmanioji stabdymo sistema „i-
Stop“ („Smart Idling Stop 
System“)

Standartinė

13,0:1
97 kW (132 AG) esant 7000 aps./min.

152 Nm esant 4500 aps./min.

Išmanioji stabdžių energijos 
regeneracijos sistema „i-Eloop“

Standartinė

Galiniai varantieji ratai

1496 cm3 1998 cm3

13,0:1
135 kW (184 AG) esant 7000 aps./min.

205 Nm esant 4500 aps./min.

8,3
204

95 RON benzinas
45 litrai

Mechaninė

95 RON benzinas
45 litrai

Mechaninė
6,5 (RF – 6,8)

219 (RF – 220)

1918mm 1918mm
1225 mm (1230 mm su 2,0 l darbinio 1235mm

2310 mm 2310mm

Minkštas stogas („Soft Top“) RF

2 2
3915mm 3915mm

1320mm 1320mm
1096mm 1096mm

Bendras aukštis (nepakrauto 

Posūkio spindulys nuo sienos iki 

130l 127l

950mm 935,7mm
1325mm 1325mm

141 mm (149 mm su 2,0 l darbinio 147mm
10,04m 10,04m



Priedai salonui

Premium Sport

„Black“ spalvos oda aptrauktos sėdynės
Kėbulo spalvos viršutinės durų dalies apdaila

Luxury Sport
 

„Recaro“ odos ir „Alcantara“ sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis
Kėbulo spalvos viršutinės durų dalies apdaila

Modeliai su 2,0 l darbinio tūrio 
varikliu: 17 colių skersmens lengvojo 

lydinio ratlankiai  (205/45R17), 
„Black“ stiliaus apdaila

17 colių skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai (205/45R17), „Bright 

Dark“ stiliaus apdaila

Ratlankiai

Modeliai su 1,5 l darbinio tūrio 
varikliu: 16 colių skersmens lengvojo 

lydinio ratlankiai  (195/50R16), 
„Black“ stiliaus apdaila



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

46V Soul Red Crystal 46G „Machine Gray“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €

41W „Jet Black“

Standartiniai dažai (nemokamai)

A4D „Arctic White“

42M „Deep 
Crystal Blue“

47C „Polymetal Gray“ 47S „Platinum 
Quartz“



Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.

Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje www.mazda.lt


