„Mazda6“ kainoraštis, 2022 01 01

„Mazda6“

Užsakymo kodas

Modelis

Transmisija

ES, bendros,
l/100km*

CO2 (g/km)*

Kaina su PVM

Mechaninė

6,8

154

26 990 €

Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis
GFLW EAA

Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija

GFMA EAA

Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija

Automatinė

7,0

159

28 590 €

Sedanas, 2,0 l „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija

Automatinė

7,0

158

31 390 €

Sedanas, 2,5 l „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija

Automatinė

7,4

167

33 590 €

Sedanas, 2,5 l „Skyactiv-G“ variklis, „Blackout Edition“ komplektacija

Automatinė

7,4

167

34 940 €

Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“
komplektacija

Mechaninė

6,9

157

27 905 €

GFLJ EAA

Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“
komplektacija

Automatinė

7,2

164

29 505 €

GFLM EAB/EAD

Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“
komplektacija

Automatinė

7,2

163

32 305 €

Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“
komplektacija

Automatinė

7,6

172

34 505 €

Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Blackout
Edition“ komplektacija

Automatinė

7,6

172

35 855 €

GFMD EAA/EAB

Sedanas, 2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis
GFMK EAC/EAE
GFMK EAD

Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis
GFLH EAC

Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis
GFLP EAD/EAF
GFLP EAE

Papildomai užsakoma įranga
Blizgūs dažai „Metallic“, 700 €
Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 800 €

* 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.
„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Galimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA
Išorė
17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R17), „Gun Metal“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“
Priekinio buferio apatinė apdaila: „Bright“ stiliaus
Tamsintas galinis stiklas
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Galinio vaizdo kamera
Salonas
„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
60:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Oda aptrauktas vairas su multimedijos sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)
Informacija ir pramogos
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas
6 garsiakalbių garso sistema
AUX ir 2 USB prievadai priekyje
2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje
Multimedijos sistema „MZD Connect“ su 8 colių įstrižainės ekranu
Navigacijos sistema su 8 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
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)
Priekinės ir šoninės oro pagalvės
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema „Adaptive Cruise Control“ (MRCC)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist System“ (LAS), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)

Patogumai
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku
Funkcija „Auto Hold“: neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija

„Luxury“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Bright“ stiliaus apdaila
Elektra reguliuojamos „Black“ arba „White“ spalvos odinės sėdynės
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir projekcinis ekranas su atminties funkcija
Šildomos kraštinės galinės sėdynės
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) ir variklio paleidimo sistema
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje
11 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE© Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir
žemų dažnių garsiakalbis
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)
Įsilaužimo signalizacija
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose

„Blackout Edition“: papildoma įranga (kartu su „Luxury“ komplektacija įranga)
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai, „Black“ stiliaus apdaila
Odinės „Burgundy Red Nappa“ (Burgundijos raudonos) sėdynės su kryželiu
„Black“ stiliaus šoninio vaizdo veidrodėlių apdaila
Raudonos siūlės prietaisų skydelyje ir durų apdailos įdėkluose
Juodos siūlės porankiuose ir konsolėje
Juodos dekoratyvinės apdailos ant prietaisų skydelio ir durų apdailos

Techninės specifikacijos

Variklis

2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“
variklis

Išmanioji stabdymo sistema „iStandartinė
Stop“ („Smart Idling Stop
System“)
Negalima rinktis
Cilindrų išjungimo sistema
Luxury
„i-Eloop“ regeneracinė stabdžių sistema
Darbinis tūris
1998 cm3
Suspaudimo laipsnis
13,0:1
121 kW (165 AG) esant 6000 aps./min.
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
213 Nm esant 4000 aps./min.
Rekomenduojama degalų rūšis
95 RON benzinas
Varantieji ratai
Mechaninė
Automatinė
Degalų bako talpa
62 litrai
62 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)
9,3 s
10,5 s
Didžiausias greitis, km/h
216
209
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)
680kg
680kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)
1500kg
1500kg

2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“
variklis
Standartinė
Standartinė
Standartinė
2488 cm3
13,0:1
143 kW (194 AG) esant 6000 aps./min.
258 Nm esant 4000 aps./min.
95 RON benzinas
Automatinė
62 litrai
8,1 s
223
680kg
1500kg

Matmenys
Kėbulo tipas
Sėdimųjų vietų skaičius
Bendras ilgis
Plotis
Plotis nuo veidrodėlio iki
veidrodėlio
Bendras aukštis (nepakrauto
automobilio)
Ratų bazė
Prošvaisa
Posūkio spindulys nuo sienos iki
sienos

Sedanas
5
4870 mm
1840 mm

Sportinis universalas
5
4805 mm
1840 mm

2090 mm

2090 mm

1450 mm
2830 mm
165 mm

1475 mm
2750 mm
165 mm

12 m

11,8 mm

975 mm
942 mm
1420 mm
1400 mm
1073 mm
984 mm

975 mm
971 mm
1420 mm
1398 mm
1073 mm
955 mm

480 l (VDA)

522 l (VDA)

Salono matmenys
Aukštis virš galvos, priekyje
Aukštis virš galvos, gale
Pečių zonos erdvė, priekyje
Pečių zonos erdvė, gale
Erdvė kojoms, priekyje
Erdvė kojoms, gale
Bagažinė
Tūris (atlenkus galines sėdynes)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)
Bagažinės plotis

573 mm

601 mm

1422 mm

1422 mm

Priedai salonui

Ratlankiai

„Vision“
„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės

17 colių skersmens lengvojo lydinio
ratlankiai (225/55R17), „Silver“
stiliaus apdaila

„Luxury“
„Black“ arba „White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės

„White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės

19 colių skersmens lengvojo lydinio
ratlankiai (225/45R19), „Bright“
stiliaus apdaila

„Blackout Edition“
Odinės „Burgundy Red Nappa“ (Burgundijos raudonos) sėdynės su kryželiu

Ratlankiai
19 colių skersmens lengvojo lydinio
ratlankiai (225/45R19), „Black“
stiliaus apdaila

Pasirenkamos kėbulo spalvos
Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €

Standartiniai dažai (nemokamai)

46V „Soul Red Crystal“

A4D „Arctic White“

46G „Machine Gray“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 800 €

25D „Snowflake
White Pearl“

45P „Sonic Silver“

42S „Titanium Flash“

41W „Jet Black“

42M „Deep
Crystal Blue“

47C „Polymetal
Gray“

42B „Blue Reflex Metallic“

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

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.

