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Modelis Transmisija

1,5 l darbinio tūrio (90 AG) „Skyactiv-G“ variklis

Mechaninė

Mechaninė

Automatinė

Automatinė

Papildomai užsakoma įranga  

Blizgūs dažai „Metallic“, 450 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 550 €

** Nauji gamykliniai užsakymai negalimi.

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

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

DHJL EB8
1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis, „Vision Plus“ 
komplektacija**

5,4 122 23 787 €

* 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.

DHJM EBU
1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis su „M Hybrid“ 
sistema, „Vision Plus“ komplektacija**

4,7 107 20 787 €

DHJL EB6
1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis, „Vision“ 
komplektacija**

5,4 122 22 187 €

19 187 €

2022 metų „Mazda2“

Užsakymo kodas
ES, bendros, l/100 

km* CO2 (g/km)* Kaina su PVM

DHJM EBR
1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis su „M Hybrid“ 
sistema, „Vision“ komplektacija**

4,7 107



Galimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

15 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (185/65R15), „Silver“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Dienos žibintai
Elektra reguliuojami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių

Salonas

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės

Informacija ir pramogos

Multimedijos sistema „MZD-Connect“ su 8 colių įstrižainės ekranu
HMI multimedijos valdiklis
6 garsiakalbių garso sistema
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
12 V elektros lizdas
AUX ir USB prievadai
Išmaniųjų telefonų prijungimas

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)
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS-F“)

Patogumai

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Mechaninė oro kondicionavimo sistema
Nuotolinis centrinis durelių užraktas
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HLA)

„VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Automatinė oro kondicionavimo sistema
Šildomas vairas
Tamsintas galinis stiklas
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDW)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Peleko formos stogo antena
Statymo galu jutikliai
Galinio vaizdo kamera



Techninės specifikacijos

Variklis

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

Pavarų dėžė

Greitėjimas (0–100 km/h)
Didžiausias greitis, km/h
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)

Matmenys

Kėbulo tipas

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

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje
Aukštis virš galvos, gale
Pečių zonos erdvė, priekyje
Pečių zonos erdvė, gale
Klubų zonos erdvė, priekyje
Klubų zonos erdvė, gale
Erdvė kojoms, priekyje
Erdvė kojoms, gale

Bagažinė

Tūris (VDA) (atlenkus galines sėdynes)
Tūris (VDA) (užlenkus galines sėdynes)

255 litrai
887 litrai

984 mm
945 mm

1352 mm
1273 mm
1322 mm
1212 mm
1063 mm
881 mm

10,1 m

550kg 550kg
900kg 900kg

Hečbekas

5
4070 mm
2028 mm

1504-1524 mm
2570 mm
143 mm

183 km/h 177 km/h

1496 cm3

15,0:1
66 kW (90 AG) esant 6000 aps./min.

151 Nm esant 3500 aps./min.
95 RON benzinas

Dviejų varančiųjų ratų sistema
44 litrai

Mechaninė Automatinė

9,8 s 12,1 s

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

Standartinė įranga

1,5 l darbinio tūrio (90 AG) „Skyactiv-G“

Hibridinis (Tik modeliuose su 
mechanine transmisija)

Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-JSG), 6 kW



Salonui

„Vision“ / „Vision Plus“
Audinys „Black / Brown Cloth“

Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 550 €

46V „Soul Red Crystal“ 46G „Machine Gray“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 450 €

47S „Platinum Quartz“

45P „Sonic Silver“ 41W „Jet Black“ 47A „Ceramic“

45R „Deep Crimson“

Standartiniai dažai (nemokamai)

A4D „Arctic White“

Ratlankiai

15 colių skersmens lengvojo lydinio 
(185/65R15)

25D „Snowflake 
White Pearl“

42M „Deep 
Crystal Blue“

45B „Eternal Blue“

47C „Polymetal 
Gray“



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.


