


Mes mėgstame tyrinėti miestus ir vingiuojančius krašto kelius. 

Čia įveikiami posūkiai ir smagiai spaudžiamas akceleratorius. 

Atsidarome langus, pagarsiname muziką ir niekur neskubame. 

Visada pirmyn, nugalėdami vėjo pasipriešinimą. 

Aš – „Jinba Ittai“ įsikūnijimas. 

Jūs – vairuotojas. 

Mums lemta susijungti 

kaip žirgui su raiteliu, 

automobiliui su vairuotoju – į vieną visumą. 

Kartu mes stipresni. 

Tarp mūsų užsimezgė žodžiais nenusakomas ryšys.

Mes niekada nevažiuojame vieni. 

Mes visada kartu.

„Mazda2“ – spalva „Soul Red Crystal“, „Luxury Plus“ komplektacija



„Mazda2“ – spalva „Dynamic Blue“, „Luxury Plus“ komplektacija

P A Ž A D I N K I T E  S A V Y J E 

V A I R U O T O J Ą

Į vairuotojo veiksmus jautriai reaguojančiam ir smagiam vairuoti 

automobiliui „Mazda2“ būdingas susitapatinimo jausmas, kurį 

vadiname „Jinba Ittai“. Jo dizainas spinduliuoja energingumu, 

savitumu ir gyvybingumu, o naujausios kartos „Skyactiv“ 

Technologijų ir kitų automobilyje įdiegtų technologijų 

įspūdingas veiksmingumas leidžia mėgautis neprilygstamu 

vairavimo malonumu. Tai – „Mazda“ stilius.

Susipažinkite su naująja „Mazda“ programėle „DriveTogether“ ir išsamiau sužinokite, kaip mūsų 

sukurtos naujausios funkcijos gali Jums suteikti daugiau vairavimo džiaugsmo. Visa, ko reikia, tai 

atsisiųsti mūsų programėlę „Drive Together“ iš „AppStore“ arba „Google Play“. Susiraskite šioje 

brošiūroje mobiliojo telefono piktogramą ir nuskaitykite ją programėle „Drive Together“.



D I Z A I N A S



P R A D Ė K I T E  K E L I O N Ę

Pradedant išvaizda ir baigiant techninėmis galimybėmis, „Mazda2“ sukurtas 

jūsų malonumui. „Mazda2“ puikiai įkūnija apdovanojimų pelniusią dizaino 

fi losofi ją Kodo Soul of Motion. Solidus, išraiškingomis linijomis suformuotas 

kėbulas, kurio salono dalis lošiasi atgal, kuria veržlumo įspūdį. Į žmogų 

orientuoto dizaino salonas ir aukštos kokybės apdailos medžiagos, tai gryno 

komforto išraiška. Meniškai įvaldyta „Mazda“ aukštos kokybės dažymo 

technologija TAKUMI-NURI padeda sukurti rankomis dažyto koncepcinio 

automobilio įspūdį. Žodis „Takumi“ reiškia „meistrai“. Taip gaunamas išskirtinis 

fi rminių „Soul Red Crystal“ ir „Machine Grey“ spalvų gyvumas 

ir sodrumas. Projektavimo ir gamybos metu skiriamas ypatingas dėmesys 

smulkmenoms padeda sukurti gilesnį vairuotojo ir automobilio ryšį.

„Mazda2“ – spalva „Soul Red Crystal“, „Luxury Plus“ komplektacija



„Mazda2“ – spalva „Soul Red Crystal“, „Luxury Plus“ komplektacija

T I K R A S I S 

V A I R A V I M O  M A L O N U M A S

„Mazda2“, tai įrodymas, kad ir maži automobiliai gali būti kupini 

malonių netikėtumų. Jau nuo pirmo įsėdimo jaučiamas automobilio 

jautrumas ir valdymo malonumas kuria įspūdį, kad jis – neatsiejama  

jūsų kūno dalis. Stulbinama automobilio elegancija puikiai dera  

su moderniausiomis technologijomis, pažangia vidaus ryšio įranga  

ir įspūdingomis ekonomiško variklio savybėmis.
PRIEKINĖS GROTELĖS SU BLIZGIAIS JUODAIS IR  

PILKAIS AKCENTAIS („PREMIUM PLUS“) 

RYKLIO PELEKO FORMOS ANTENA  

(„PREMIUM PLUS“)

ŠVIESOS DIODŲ PRIEKINIAI RŪKO ŽIBINTAI  

(PRADEDANT „LUXURY PLUS“)



„Mazda2“ – spalva „Machine Gray“, „Luxury Plus“ komplektacija AUTOMATIŠKAI UŽSILENKIANTYS VEIDRODĖLIAI 

BERAKTĖ ATRAKINIMO / UŽRAKINIMO SISTEMA

SPORTINIS VAIRAS



T E C H N O L O G I J O S



P E R I M K I T E 

V A L D Y M Ą  Į  S A V O 

R A N K A S

Derinti vieningumą su automobiliu ir ryšį su 

pasauliu dabar lengviau nei bet kada anksčiau. 

Automobilyje „Mazda2“ įdiegtas įspūdingas 

informacijos, ryšio ir pramogų priemonių 

komplektas, todėl kiekviena išvyka gali būti 

maksimaliai interaktyvi. Pažangiosios informacijos, 

pramogų ir ryšio sistemos „MZD Connect“ 

funkcijomis bei programėlėmis naudotis galėsite 

„Bluetooth®“ ryšiu prijungę savo išmanųjį telefoną. 

Klausykitės tūkstančių internetinių radijo stočių iš viso 

pasaulio, saugiai skaitykite bei rašykite trumpąsias 

žinutes ir nepraleiskite socialinių tinklų naujienų. 

Mėgaukitės savo radijo stotimis per DAB radiją 

arba klausykitės patinkančios muzikos išmaniajame 

telefone srautinio perdavimo būdu. Visa tai 

galėsite valdyti saugiai ir lengvai, naudodamiesi 

spalvotu 7 colių įstrižainės jutikliniu ekranu ir 

intuityviąja sistema „HMI Commander“.

„Multimedia Commander“ (pradedant „Premium Plus“)

„Multimedia Commander“ padeda vieno lietimo sukamaisiais, paspaudimo ir pakreipimo judesiais 

valdyti informacijos ir pramogų sistemą, navigaciją (papildoma parinktis) ir kita.

Multimedijos sistema „MZD Connect“ (pradedant „Premium Plus“)

Didelis, spalvotas 7 colių įstrižainės jutiklinis ekranas ir intuityvioji sistema „Multimedia Commander“ 

suteikia galimybę derančiu mobiliuoju įrenginiu saugiai ir lengvai pasiekti visą savo muziką, skambinti 

ir skaityti bei siųsti trumpąsias žinutes. 

„Active Driving Display“ ekranas (pradedant „Luxury Plus“)

Ekrane akių lygyje spalvotai rodoma svarbiausia transporto priemonės informacija, tokiu būdu 

suteikiant vairuotojui galimybę nenukreipti dėmesio nuo kelio.

Užvedimo/išjungimo mygtukas

Piršto galiuku palieskite užvedimo/išjungimo mygtuką, užveskite variklį ir leiskitės į kelionę.



„ S K Y A C T I V “  T E C H N O L O G I J O S

Atsisėdę už „Mazda2“ vairo pajusite kaip rafinuota bei nepriekaištingai veikianti „Skyactiv“ Technologijos kuria  

sklandžios ir nepamirštamos kelionės įspūdį. Išskirtinis jautrumas ir sukimo momentas bei įspūdingas galingumas puikiai dera 

su mažu išmetamo CO
2
 kiekiu ir degalus taupančiu varikliu. Naujoji „Mazda2“ variklio valdymo technologija „G-Vectoring  

Control“ ženkliai pagerina vairavimo efektyvumą ir automobilio manevringumą bei užtikrina patogų ir ramų vairavimą.

„SKYACTIV“ KĖBULAS IR VAŽIUOKLĖ    Standi ir lengva bei puikiai subalansuota ir tiksliai suderinta važiuoklė užtikrina išskirtinius smagaus vairavimo pojūčius. TIKSLUS IR PATOGUS VALDYMAS KŪNAS IR SIELA VIENAME

NAUJA NAŠUMO KARTELĖ DAUGIAU GALIOS Į RATUS



V I S K A S   –  D Ė L  V A I R U O T O J O

Viską, nuo dizaino iki pažangiausių technologijų, nuodugniai projektuojant su 

tikslu užtikrinti vairavimo malonumą kuriamas idealios darnos jausmas. Dabar 

visomis „Mazda2“ galimybėmis pasinaudoti daug lengviau, nes į visumą sujungtos 

išmaniosios technologijos, nepertraukiamai veikdamos pagrindinių procesų fone, 

užtikriną maksimaliai saugų važiavimą. Išmintingai suprojektuota saugos sistema 

i-Activsense padeda lengviau prognozuoti įvykius ir gerina kontrolę, todėl jūs 

galite ramiai susitelkti į vairavimo malonumą.

„Mazda2“ – spalva „Soul Red Crystal“, „Luxury Plus“ komplektacija



�

P A Ž A N G I O J I  S A U G O S  T E C H N O L O G I J A

Siekiant vairavimą paversti tikru malonumu, visų pirma būtina užtirkinti galimybę drąsiai vairuoti bet kokiomis eismo  

sąlygomis. Šiuo tikslu sukūrėme pažangiąsias saugos technologijas i-Activsense. Darniai veikdami tapusavyje,  

jutikliai ir signalizavimo įtaisai suteikia daugiau informacijos apie jus supančią aplinką. Platus technologijų spektras padeda 

aptikti pavojus ir jų išvengti, tokiu būdu suteikiant vairuotojui daugiau laiko priimti sprendimus ir ramiai važiuoti, kad ir  

kur vestų jūsų kelias. Į i-Activsense sudėtį įeina sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo eismo juostos bei „Smart City Brake 

Support“ stabdymo sistema (SCBS), išvaduojanti jus nuo streso važiuojant perpildytomis miestų gatvėmis.

Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo eismo juostos

Sistema aptinka ant kelio paviršiaus esančias ženklinimo juostas ir tuoj pat įspėja apie kylantį pavojų  

netyčia nukrypti nuo eismo juostos. Priekinio vaizdo kamera apskaičiuoja automobilio padėtį tarp  

eismo juostos ženklinimo linijų. Jei esant neįjungtam posūkio signalui sistema aptinka, kad automobilis  

gali nukrypti nuo eismo juostos, pateikiamas įspėjamasis signalas.

„Smart city brake support“ stabdymo sistema (SCBS)

SCBS leidžia vairuotojui labiau atsipalaiduoti važiuojant intensyviomis miesto eismo sąlygomis. 

Ji maksimaliai sumažina susidūrimų važiuojant nedideliu greičiu pavojų, nes tai – dažniausias 

avarijų mieste tipas. Sistema matuoja atstumą bei artėjimo iki priekyje esančios transporto 

priemonės bei kitų obektų greitį ir, atsiradus susidūrimo tikimybei, stabdo automobilį.

Riboto matomumo zonos stebėjimas

Riboto matomumo zonos stebėjimo sistema stebi iš paskos artėjančias arba gretimoje eismo juostoje 

važiuojančias transporto priemones, kad galėtumėte saugiau persirikiuoti. Jei bet kurioje riboto 

matomumo zonoje yra transporto priemonių, sistema automatiškai įspėja garsiniu signalu ir 

atitinkamame šoniniame veidrodėlyje rodoma piktograma.

Galinio skersinio eismo perspėjimas (RCTA)

Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema (RCTA) veikia važiuojant atbulomis. Radarais stebimos iš abiejų 

pusių judančos transporto priemonės, apie kurių priartėjimą pranešama tam skirtais rodikliais.



P A S I R I N K I M A I



„ A C T I V E “  K O M P L E K T A C I J A

STANDARTINĖS SAVYBĖS:

 15 colių plieniniai ratlankiai

 Elektra reguliuojami kėbulo spalvos šoniniai 

veidrodėliai

 Audiniu aptrauktos sėdynės

 Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

 Šoninės oro pagalvės priekyje

 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

 Kelionės kompiuteris

 DASC su praslydimo kontrolės sistema (TCS)

 Slėgio padangose stebėjimo sistema

 „G-Vectoring Control“

 Garso sistema su 4 garsiakalbiais, AUX ir USB 

jungtimis

 Halogeniniai priekiniai ir dieniniai žibintai

 Posūkio žibintai šoniniuose veidrodėliuose

 Teleskopinis vairas

 Galinė sėdynė nulenkiama viena dalimi

 Bagažinės uždanga

 Uretaninis vairas su garso sistemos valdymo 

elementais

 Variklio užvedimo mygtukas

 Centrinis durelių užraktas

 Pajudėjimo įkalnėje sistema

 Šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės

 Beraktė atrakinimo / užrakinimo sistema

 Mechaninis oro kondicionierius

Beraktė atrakinimo/ užrakinimo sistema

Į savąjį „Mazda2“ įlipti dar niekada nebuvo taip paprasta. Užrakinkite arba atrakinkite visas 

dureles vieno mygtuko paspaudimu nuotolinio valdymo pultelyje. Nereikia jokio raktelio.

Naujo dizaino šoninių veidrodėlių posūkio žibintas

Įveikite posūkius stilingiau su šoniniuose veidrodėliuose įrengtais naujo dizaino posūkio žibintais.

Vairas

Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos valdymo elementais turi  

aukščio reguliavimo funkciją, kad nustatytumėte Jums idealiai tinkamą padėtį.  

Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos valdymo elementais turi  

aukščio reguliavimo funkciją, kad nustatytumėte Jums idealiai tinkamą padėtį.

Stilingas prietaisų skydelis

Sportiškos išvaizdos prietaisų skydelyje – trimatis analoginis matuoklis, papildytas sparnų formos 

skaitmeninių ekranų pora ir apsuptas metaliniu žiedu.



„ P R E M I U M “  K O M P L E K T A C I J A

STANDARTINĖS SAVYBĖS: „PREMIUM PLUS“ KOMPLEKTACIJA

 Šildomi šoniniai veidrodėliai

 Oda aptrauktas vairas su „Bluetooth®” jungikliais

 Oda aptraukta pavarų svirtis

 Pastovaus greičio palaikymo sistema

 Automatinės pavarų dėžės važiavimo  

režimo parinkimas

 „Premium” sėdynių audinys

 Santykiu 60:40 nulenkiama galinė sėdynė

 Keleivio sėdynės keltuvas

 Salono plafonas

 Vairas su nuotolinio valdymo elementais  

ir „Bluetooth®” jungikliais

 „Bluetooth®”

 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai

 Reguliuojamasis greičio ribotuvas

 „Smart City Brake Support” sistema

 „HMI Commander”

 Garso sistema su 6 garsiakalbiais

 Lietaus ir šviesos jutiklis

 Statymo jutikliai (gale)

 Galinio vaizdo kamera

 Automatinis oro kondicionierius

 Multimedijos sistema „MZD Connect“

 CD grotuvas

 Papildoma USB jungtis

 Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo eismo 

juostos

 Ryklio peleko formos antena (kėbulo spalvos)

„HMI Commander“ (from premium plus)

„HMI Commander” padeda valdyti informacijos ir pramogų sistemą, navigaciją ir kt. vieno lietimo 

sukamaisiais, paspaudimo ir pakreipimo judesiais.

„Bluetooth®” Valdymo elementai ant vairo

Skambinkite ir atsiliepkite į skambučius, naudodamiesi „Mazda2” laisvųjų rankų įranga su 

„Bluetooth®” valdymo elementais, įtaisytais ant vairo.

IP dekoratyvinis skydelis

Kodo: dizaino technologija pereina ir į nuostabių formų, minkštą liesti saloną. 

Kiekviename centimetre – rafinuota meistrystė, gerinanti Jūsų vairavimo patirtį.

7 colių ekranas (From Premium plus)

Jutiklinis spalvinis ekranas su visapusiška informacijos ir pramogų sistema padeda lengvai 

perjungti pokalbius telefonu, radiją, navigaciją ir programas.



„ L U X U R Y  P L U S “  K O M P L E K T A C I J A

STANDARTINĖS SAVYBĖS:

 16 colių pilkšvos spalvos ratlankiai

 Automatiniai, elektra užlenkiami veidrodėliai

 Tamsinti stiklai

 Šviesos diodų rūko žibintai

 Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo eismo 

juostos (LDWS)

 Riboto matomumo zonos stebėjimas (BSM) su 

galinio skersinio eismo perspėjimu (RCTA)

 Duslintuvo antgalis

 Baltos odos sėdynės

 Šviesos diodų priekiniai žibintai su automatinio 

išlyginimo funkcija

 Šviesos diodų dieniniai žibintai

 Išmanioji atrakinimo / užrakinimo sistema

 Tolimųjų šviesų valdymo sistema

 „Active Driving Display“ ekranas

 „Smart City Brake Support“ atbulinės eigos  

stabdymo sistema

 Vairuotojo dėmesingumo perspėjimas

Vairas

Ant vairo įrengti „Bluetooth®“ laisvųjų rankų įrangos ir garso sistemos valdymo elementai,  

kuriais patogu naudotis.

Automatinis oro kondicionierius

Nustatykite ir palaikykite pageidaujamą temperatūrą.

Šviesos diodų rūko žibintai

Perskrodžia net tirščiausią rūką, todėl kas kartą keliausite saugiai ir patogiai.

Ryklio peleko formos antena

Naujoji ryklio peleko formos antena sumažina oro pasipriešinimą ir užtikrina garso aiškumą.



Paverskite „Mazda2“ nuosavu automobiliu.  

Kurį modelį bepasirinktumėte, savo tobulybės 

idėjai įgyvendinti galėsite rinktis iš gausybės 

„Mazda“ aksesuarų. Artimiausias „Mazda“  

įgaliotasis atstovas suteiks Jums visą reikiamą  

informaciją – nuo atskirų komponentų iki 

išsamių sportiško stiliaus paketų.

A K S E S U A R A I

„BRILLIANT BLACK“ GALINIS STOGO APTAKAS „SOUL RED METALLIC“ GALINIS APATINIS APTAKAS

„LUXURY“ GRINDŲ KILIMĖLIAI APŠVIESTOS SLENKSČIŲ PLOKŠTELĖS STOGO IŠILGINĖS SIJOS

15 COLIŲ TAMSIAI PILKŠVOS 
SPALVOS LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI

15 COLIŲ SIDABRO SPALVOS 
LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAI

15 COLIŲ ANTRACITO SPALVOS 
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

RAUDONI LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIŲ LIPDUKAI (TINKA 
16 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO 
RATLANKIAMS)



BALTA ODA SU RAŠTUOTAIS ĮSIUVAIS

JUODAS AUDINYSPILKAS AUDINYS

A P D A I L A  &  R A T L A N K I A I

15 COLIŲ PLIENINIAI 
RATLANKIAI

16 COLIŲ PILKŠVOS 
SPALVOS LENGVOJO LYDINIO 

RATLANKIAI

15 COLIŲ LENGVOJO 
LYDINIO RATLANKIAI

S P A L V O S

Išorės spalva

Modeliai „Artic  

White“ CLE 

(A4D)

„Snowflake  

White  

Pearlescent“ 

(25D)

„Sonic  

Silver“  

„Metallic“ 

(45P)

„Ceramic 

Metallic“ 

(47A)

„Eternal 

Blue“ (45B)

„Dynamic  

Blue Mica“ 

(44J)

„Deep  

Crystal Blue  

Mica“ (42M)

„Jet Black  

Mica“ (41W)

„Deep 

Crimson“ 

(45R)

„Machine  

Gray“  

„Metallic“ 

(46G)

„Soul Red  

Crystal“ 

(46V)

„Active“ –juodas 

audinys

„Premium“ / 

„Premium Plus“ – 

juodas audinys

„Luxury Plus“ – 

juoda arba balta 

oda

„SONIC SILVER“„ARCTIC WHITE“ „SNOWFLAKE WHITE 

PEARLESCENT“

„DYNAMIC BLUE“ „DEEP CRIMSON“

„ETERNAL BLUE“

„JET BLACK MICA“

„CER AMIC METALLIC“

„DEEP CRYSTAL BLUE“

„SOUL RED CRYSTAL“

„MACHINE GR AY“

 = siūloma;     = Už papildomą mokestį.



S P E C I F I K A C I J O S

Modelio pasiūla 1,5 l benzininis (75 AG) su  

„i-Stop“

1,5 l benzininis (90 AG) su  

„i-Stop“

1,5 l benzininis (90 AG) su  

automatine pavarų dėže ir 

„i-Stop“

1,5 l benzininis (115 AG) su  

„i-Stop“ ir „i-Eloop“

5 durelių
„Active“ — — —
„Premium“ — —
„Premium Plus“ — —
„Luxury Plus“ —

 = siūloma. — = nesiūloma.

Variklio tipas
Darbinis tūris (kub. cm) 1 496 1 496 1 496 1 496

Skersmuo x eiga (mm) 74,5 x 85,8 74,5 x 85,8 74,5 x 85,8 74,5 x 85,8

Vožtuvų skaičius cilindre 4 4 4 4

Maksimali galia [kW (AG) / aps./min.] 55 (75) / 6 000 66 (90) / 6 000 66 (90) / 6 000 85 (115) / 6 000

Maksimalus sukimo momentas (Nm / aps./min.) 135 / 3 800 148 / 4 000 148 / 4 000 149 / 4 000

Suspaudimo laipsnis 13,0 : 1 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Pavarų dėžė
Tipas 5 pavarų mechaninė 5 pavarų mechaninė 6 pavarų automatinė 6 pavarų mechaninė

Pavarų santykiai: 1-oji 3,583 3,583 3,529 3,583

2-oji 1,904 1,904 2,025 1,904

3-oji 1,218 1,218 1,348 1,29

4-oji 0,918 0,918 1,000 0,972

5-oji 0,717 0,717 0,742 0,795

6-oji — — 0,594 0,645

Atbulinės eigos 3,454 3,454 2,994 3,454

Galutinis pavarų santykis 3,619 3,619 4,319 4,388

Vairo sistema
Vairo mechanizmas Elektroninė sistema su vairo stiprintuvu (EPAS), krumpliastiebinė

Minimalus apsisukimo skersmuo (tarp dviejų sienų) (m) 15 col. / 16 col. 10,1 / 10,4 10,1 / 10,4 10,1 / 10,4 - / 10,4

Dinamika ir ekonomija

5 durelių
Pagreitis (0–100 km/h, sekundėmis) 11,3 9,7 12 9

Maksimalus greitis (km/h) 188 188 188 208

Degalų sąnaudos(1) (l/100 km): Mieste 5,7 5,7 6 6,7

Užmiestyje 4,3 4,3 4,7 4,7

Vidutinės 4,9 4,9 5,2 5,4

CO2 emisija(1) (g/km) 111 111 118 124

EB emisijos lygis EB VI etapas EB VI etapas EB VI etapas EB VI etapas

Rekomenduojami degalai Bešvinis 95 RON benzinas

Degalų bako talpa (litrais) 44 44 44 44

(1) Degalų sąnaudos ir CO2 emisijos vertės atitinka 80/1268 EWG (715/2007/EB).
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1 485 mm2 570 mm

4 060 mm1 695 mm

Matmenys ir svoris 1,5 l benzininis (75 AG)  

su „i-Stop“

1,5 l benzininis (90 AG)  

su „i-Stop“

1,5 l benzininis (90 AG), su  

automatine pavarų dėže su 

„i-Stop“

1,5 l benzininis (115 AG) su 

„i-Stop“ ir „i-Eloop“

5 durelių
Bendrasis ilgis / plotis / aukštis (mm) 4 060 / 1 695 / 1 495 4 060 / 1 695 / 1 495 4 060 / 1 695 / 1 495 4 060 / 1 695 / 1 495

Prošvaisa iki žemės (mm) tarp ašių, įskaitant vairuotoją (75 kg), min. 143 143 143 143

Tarpuvėžis (mm): Priekyje 1 495 1 495 1 495 1 495

Gale 1 485 1 485 1 485 1 485

Ratų bazė (mm) 2 570 2 570 2 570 2 570

Salono aukštis / vieta kojoms / plotis priekyje (mm) 984 / 1 063 / 1 352 984 / 1 063 / 1 352 984 / 1 063 / 1 352 984 / 1 063 / 1 352

Salono aukštis / vieta kojoms / plotis gale (mm) 945 / 881 / 1 272 945 / 881 / 1 272 945 / 881 / 1 272 945 / 881 / 1 272

Bagažinės tūris, pagal VDA (l): Penkiavietis režimas  

(iki saugos diržų linijos)
250 250 250 250

Dvivietis režimas (iki stogo) 882 882 882 882

Ventiliuojamųjų priekinių diskinių stabdžių skersmuo (mm) 258 258 258 258

Galinių būgninių stabdžių skersmuo (mm) 200 200 200 200

Savasis svoris (kg) su vairuotoju (75 kg), min. 1 035 1 045 1 060 1 055

Didžiausias leistinas bendrasis automobilio svoris (kg): Viso 1 496 1 510 1 530 1 515

Priekyje / gale 792 / 780 798 / 787 826 / 780 808 / 783

Leistinoji priekabos masė (kg): 12 % nuolydis 535 540 545 545

Maksimali stogo apkrova (kg) 50 50 50 50



S P E C I F I K A C I J O S

Sauga ir saugumas 1,5 l benzininis 

(75 AG) su „i-Stop“ 

„Active“

1,5 l benzininis 

(90 AG) su „i-Stop“ 

„Premium“

1,5 l benzininis 

(90 AG) su „i-Stop“ 

„Premium Plus“

1,5 l benzininis 

(90 AG) su „i-Stop“ 

„Luxury Plus“

1,5 l benzininis 

(115 AG) su 

„i-Stop“ ir „i-Eloop“ 

„Luxury Plus“

„Mazda“ pažangioji smūgio paskirstymo ir absorbavimo sistema (MAIDAS) ir  

„trijų H“ kėbulo konstrukcija, padedanti apsaugoti keleivius nuo smūgio jėgų

Papildoma sulaikymo sistema (SRS) – centrinis valdymo blokas su smūgio jutikliais, priekiniai saugos diržai su įtempikliais, 

svorio ribotuvai ir oro pagalvių sistema

Keturių ratų stabdžių antiblokavimo sistema (4W-ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) funkcija

Dinaminio stabilumo kontrolė (DSC) su praslydimo kontrolės sistema (TCS) (pasiūla bazinėje komplektacijoje priklauso 

nuo rinkos) „G-Vectoring Control” sistema

Riboto matomumo zonos stebėjimo sistema (BSM) su galine skersinio eismo perspėjimo (RCTA) funkcija — —
Avarinio stabdymo signalas (ESS)

Dvigubos saugos oro pagalvės priekyje Vairuotojo ir keleivio

Priekinės šoninės saugos oro pagalvės (pasiūla bazinėje komplektacijoje priklauso nuo rinkos)

Priekinės ir galinės užuolaidinės oro pagalvės

Priekinės sėdynės keleivio saugos oro pagalvės išjungiklis

Pajudėjimo įkalnėje sistema (HLA)

Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema (LDWS) — —
TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ KONTROLĖS SISTEMA — — —
„Smart City“ automatinė automobilio 

stabdymo sistema (SCBS)
Tik priekyje — — —

Priekyje ir gale — — —
Slėgio padangose stebėjimo sistema

Saugos diržai: Du priekyje, 3 taškų (ELR), su įtempikliais

Trys gale, 3 taškų (ELR)

Priminimas apie neužsegtus priekinius saugos diržus ekrane ir garsinis „neužsegto 

saugos diržo“ įspėjimas

Vaikiškos kėdutės tvirtinimo sistema ISOFIX, laikikliai įmontuoti kraštinėse galinėse sėdynėse

Kūdikių ir vaikų kėdutės: Vaikiška kėdutė, pirmoji, „Baby Safe Plus“ A A A A A

Vaikiška kėdutė, antroji, „ISOFIX Duo Plus“ A A A A A

Vaikiška kėdutė, trečioji, „Kid Plus“ A A A A A

Galinių durelių užraktai su apsauga nuo vaikų

Imobilizatorius

Signalizacija A A A A A

 = standartinė;     — = nesiūloma;     A = pasirinktinis priedas už papildomą mokestį.

Išorė 1,5 l benzininis  

(75 AG) su „i-Stop“ 

„Active“

1,5 l benzininis  

(90 AG) su „i-Stop“ 

„Premium“

1,5 l benzininis  

(90 AG) su „i-Stop“ 

„Premium Plus“

1,5 l benzininis  

(90 AG) su „i-Stop“ 

„Luxury Plus“

1,5 l benzininis  

(115 AG) su 

„i-Stop“ ir „i-Eloop“ 

„Luxury Plus“

Padangos ir ratlankiai: 185 / 65 R15 padangos, 15 colių plieniniai ratlankiai su ratų gaubtais — — — —
185 / 65 R15 padangos, 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai — — —
185 / 65 R15 padangos, 16 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai — — —
185 / 65 R15 padangos, 16 colių „Gunmetal” lengvojo lydinio ratlankiai — — —
185 / 60 R15 padangos, 16 colių „Diamond Cut“ ratlankiai — — — A A

Raudoni ratlankių lipdukai, skirti 16 colių „Diamond Cut“ ratlankiams — — — A A

Purvasaugiai: Priekiniai, juodi (negalimi su šoniniais aptakais) A A A A A

Galiniai, juodi A A A A A

„Metallic“ / „Mica“ dažai

Buferiai, priekinis ir galinis: Kėbulo spalvos

Duslintuvo antgalis — — —
Aptakas: Galinis, kėbulo spalvos A A A A A

Radiatoriaus grotelės: Medžiagos spalvos — —
Kėbulo spalvos — — —

Priekinis oro aptakas A A A A A

Galinio buferio apatinė apdaila A A A A A

Šoniniai oro aptakai A A A A A

Tonuoti stiklai

Tamsinti stiklai: Galiniai, juodi — —
Galiniai, žali — — —

Durelių rankenos: Kėbulo spalvos

Vidinė durelių rankena Šviesi — — —
Sidabro spalvos — —

Valytuvai: Priekiniai, reguliuojamos spartos, kintamo intervalo, elektrinė plovimo sistema — — —
Priekiniai, automatiniai, su lietaus jutikliu (susietas su šviesos jutikliu) — —
Gale

Priekiniai žibintai: Halogeniniai, dieniniai žibintai, rankinė spindulio aukščio kontrolė — —
LED dieniniai žibintai, automatinė spindulio aukščio kontrolė — — —

Automatiniai priekiniai žibintai (susieti su automatiniais valytuvais ir lietaus jutikliu) — —
Rūko žibintai: Priekyje A A A

Gale

Galinis stabdžių žibintas, sumontuotas viršuje

Statymo atstumo jutikliai: Gale A A

Šoniniai veidrodėliai: Kėbulo spalvos, su posūkio žibintais — — — —
Kėbulo spalvos, šildomieji, su posūkio žibintais — — —
Kėbulo spalvos, šildomieji, elektra užlenkiami, su posūkio žibintais — — —

Stogo bagažinės sistema: Stogo išilginės sijos A A A A A

Slidžių laikiklis A A A A A

Mažas, skirtas iki keturių slidžių arba dviejų snieglenčių A A A A A

Didelis, skirtas iki šešių slidžių arba keturių snieglenčių A A A A A

Dviračių laikiklis A A A A A

Uždara stogo bagažinė, maža A A A A A

Uždara stogo bagažinė „Ranger 90“ A A A A A

Vilkimo kablys: Nuimamas A A A A A

Vilkimo kablio įtvaras (7 ir 13 kontaktų) A A A A A

Dviejų dviračių laikiklis A A A A A

 = standartinė;     — = negalima;     A = pasirinktinis priedas už papildomą mokestį.



S P E C I F I K A C I J O S

Komfortas ir patogumas 1,5 l benzininis  

(75 AG)  

su „i-Stop“ 

„Active“

1,5 l benzininis  

(90 AG)  

su „i-Stop“ 

„Premium“

1,5 l benzininis  

(90 AG)  

su „i-Stop“ 

„Premium Plus“

1,5 l benzininis (90 

AG)  

su „i-Stop“ 

„Luxury Plus“

1,5 l benzininis 

(115 AG)  

su „i-Stop“ ir 

„i-Eloop“ 

„Luxury Plus“

Elektra valdomi durelių užraktai

Beraktės atrakinimo/ užrakinimo sistema — —
Pažangioji beraktė atrakinimo/ užrakinimo sistema — — —
Variklio užvedimo mygtukas

Vairo stiprintuvas: Elektrinis

Pastovaus greičio palaikymo sistema: Valdoma mygtukais esančiais ant vairo —
Elektra valdomi langai: Priekiniai ir galiniai, vairuotojo – automatiškai atidaromi ir uždaromi vienu 

mygtuko paspaudimu, vairuotojo – su laikmačio funkcija

Oro kondicionierius: Mechaninis — — —
Automatinis — —

Priekiniai ir galiniai grindų kilimėliai: Guminis grindų kilimėlis su „Mazda2“ logotipu A A A A A

Grindų kilimėlis, „Standard“, juodas, su „Mazda2“ logotipu A A A A A

Grindų kilimėlis, „Luxury“, juodas, su raudonomis siūlėmis ir „Mazda2“ logotipu A A A A A

Grindų kilimėlis, „Luxury“, juodas, su baltomis siūlėmis ir „Mazda2“ logotipu A A A A A

Saulės skydeliai: Vairuotojo, su uždengiamu veidrodėliu ir kvitų laikikliu

Keleivio, su uždengiamu veidrodėliu

Bagažinės skyriaus kilimėlis A A A A A

Interjeras
Sėdynės ir galvos atrama: Vairuotojo, puslankiu atsilenkianti ir reguliuojamo aukščio

Vairuotojo ir keleivio reguliuojamo aukščio galvos atramos

Priekinės sėdynės reguliavimas pirmyn / atgal, atlošo kampo reguliavimas

Šildomos priekinės sėdynės

Galinės sėdynės: Viena dalimi nulenkiamos galinės sėdynės — — — —
Santykiu 40 / 60 nulenkiama sėdynė —
Trys reguliuojamo aukščio galvos atramos

Vidurinis porankis su daiktų laikymo skyriumi A A A A A

Vairas: Juodas, uretano — — — —
Juodas, aptrauktas oda, su chromuotais kraštais —
Reguliuojamo aukščio / teleskopinis

Pedalai: Aliuminio A A A A A

Kojos atrama: Aliuminio A A A A A

Stovėjimo stabdžio rankena: Juoda, PVC — — — —
Aptraukta oda —

Pavarų rankena: Juoda, PVC — — — —
Aptraukta oda —
Pavaros parinkiklis (tik su automatine) —

Durelių vidinės rankenos: Priekinių ir galinių, sidabro spalvos — —
Priekinių ir galinių, šviesios — — —

Durelių apdaila: Audinys — —
Vinilinė oda — — —

Durelių skydelis: Priekinis, juodas

Komfortas ir patogumas 1,5 l benzininis (75 

AG)  

su „i-Stop“ 

„Active“

1,5 l benzininis (90 

AG)  

su „i-Stop“ 

„Premium“

1,5 l benzininis (90 

AG)  

su „i-Stop“ 

„Premium Plus“

1,5 l benzininis (90 

AG)  

su „i-Stop“ 

„Luxury Plus“

1,5 l benzininis 

(115 AG)  

su „i-Stop“ ir 

„i-Eloop“ 

„Luxury Plus“

Durelių dekoratyvinis skydelis: Grūdėta medžiaga — —
Šviesios spalvos — — —

Priekinių durelių porankio apdaila: Minkšta — —
Minkšta, dygsniuota — — —

Keleivio skydelis: Juodas — — — —
Šviesios spalvos — — —
Minkšta, dygsniuota — — —

Prietaisų skydelio išorinės  

ventiliacijos angos:

Priekyje

Slenksčių plokštelės: Priekyje ir gale A A A A A

Galinio vaizdo veidrodėlis: Rankinis dieninis / naktinis režimas

Prietaisų skydelis: Šviesus — —
Plakiruotas — — —

Centrinio valdymo pulto  

dekoratyvinė plokštė:

Medžiagos spalvos — — — —

Šviesios spalvos — — —
Minkšta, dygsniuota — — —

Laikymosi rankenos: Priekinės sėdynės keleivio ir dvi galinės, su paltų kabliukais

Garso sistemos: AM / FM radijas su AUX lizdu, keturi garsiakalbiai — — —
AM / FM modulinis radijas / CD / MP3, 7 colių jutiklinis ekranas, šeši 

garsiakalbiai, „Bluetooth®“, AUX įvadas, DAB radijo imtuvas
— —

Ant vairo sumontuoti nuotoliniai garso sistemos valdymo elementai

Ant vairo sumontuoti „Bluetooth®“ valdymo elementai —
Šildytuvo valdymo ratukas: Juodas — — — —

Sidabro spalvos satinas —
Matuoklių blokas: Kelionės kompiuteris su greičio pavojaus signalu

Pavarų perjungimo indikatorius

Sidabro spalvos žiedai — —
Chromuota — — —

Pasveikinimo apšvietimas: Erdvėje kojoms priekyje ir keleivio pusėje (šviesos diodai) A A A A A

Skaitmeninis laikrodis

Priekinė peleninė Pr. cigarečių uždegiklis A A A A A

Centrinis valdymo pultas, su puodelių laikikliu

Sidabro spalvos puodelių laikiklio intarpai ir garsiakalbio apvadai (priekinio)

Maitinimo lizdas

Papildomi daiktų laikymo skyriai: Daiktadėžė

Priekinių durelių kišenės

Priekinės sėdynės galinės kišenės (keleivio)

Du puodelių laikikliai (priekyje)

Drabužių pakabas

Vidaus apšvietimas Stand

lempa lubose su integruotu prožektoriumi —
Žemėlapio skaitymo lemputės —
Bagažinės skyrius: Šviesos diodų apšvietimas A A A A A

Bagažinės uždanga

Vaikų priežiūros veidrodėlis A A A A A

 = standartinė;      = pasirinktinė už papildomą mokestį;     — = negalima;     A = pasirinktinis priedas už papildomą mokestį. 

„Bluetooth®“ žodelis ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, „Mazda Motor Company“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



M Ū S Ų  L O J A L U M A S  J U M S  I R  J Ū S Ų  „ M A Z D A “  A U T O M O B I L I U I

„Mazda“ gamina jaudinančius ir stilingus automobilius, kuriuos smagu vairuoti - jie  

tarsi nuolat kviečia į naujas keliones.

Priežiūra ir garantija

Teikiamomis paslaugomis ir pačiais automobiliais siekiame maksimaliai geros  

kliento patirties. Kiekvienam automobiliui taikoma 3 metų, iki 100 000 km ridos 

garantija, įskaitant 3 metų garantiją dažų sluoksniui ir 12 metų korozijos garantiją.

„Mazda“ pagalbos avarijos atveju paslauga skirta padėti Jums,patekus į eismo įvykį. 

Įvykus avarijai, paskambinkite „Mazda“ ir mes tiesiogiai susisieksime su Jūsų draudimo 

bendrove, padėsime užpildyti paraišką ir užtikrinsime, kad Jūsų automobilis būtų 

remontuojamas „Mazda“ autorizuotame servise, naudojant tik originalias „Mazda“ 

dalis.

Finansavimas

Kartu su automobilių garantijos ir priežiūros planais siūlome finansavimo paketus. 

„Mazda“ siūlo įsigyti įvairių finansavimo produktų, pritaikytų privačių ir verslo klientų 

poreikiams. 

Ko galima tikėtis iš „Mazda financial services“

Padėsime pasirinkti tinkamą finansavimo paketą, kad galėtumėte atnaujinti savo 

„Mazda“ automobilį taip dažnai, kaip Jums patogiausia. Fiksuotos palūkanų normos. 

Jūsų paskolos palūkanos bus fiksuotos per visą sutarties laikotarpį. Lanksčios sąlygos, 

atitinkančios Jūsų poreikius. Būdami „Mazda“ automobilių specialistais, mes siekiame 

pritaikyti finansinį paketą pagal Jūsų biudžetą ir poreikius. Kreipkitės į savo pardavimo 

vadybininką dėl naujo automobilio finansavimo pasiūlymo.

„Mazda financial services“ finansavimo planai: „Mazda  

conditional“ planas

Tai – standartinis finansavimo būdas, suteikiantis visišką ramybę, nes visą sutarties 

laikotarpį dėl fiksuotų palūkanų jūsų įmokos išlieka vienodos. Pradinę įmoką ir 

išsimokėjimo laikotarpį galite nustatyti pagal savo biudžetą ir planuojamą metinę ridą. 

Vietoj standartinės pradinės įmokos galite panaudoti savo seną automobilį. Sutarties 

pabaigoje, kai bus sumokėtos visos įmokos automobilis taps jūsų nuosavybe.

„Mazda“ asmeninė pirkimo sutartis:

Finansų planas, padedantis Jums dažniau keisti „Mazda“ automobilius. 

Asmeninė pirkimo sutartis yra panaši į sąlyginio pardavimo sutartį su papildomomis 

lanksčiomis sąlygomis, nes dalis transporto priemonės kainos atidedama iki sutarties 

pabaigos, todėl Jūsų mėnesinė įmoka ženkliai sumažėja. Atidėta suma vadinama 

“likutine verte”. Jūsų sutarties pabaigoje, kai bus sumokėtos visos įmokos, galėsite: 

pasinaudoti automobilio atpirkimo paslauga, kuomet pardavėjas įsipareigoja, sutarties 

pabaigoje, atpirkti Jūsų automobilį, arba išsipirkti jį patys už likutinę automobilio 

vertę. Papildoma informacija: http://www.mazda.lt Finansavimas priklauso nuo 

kliento gaunamu pajamų. Transporto priemonė tampa kliento nuosavybe tik 

sumokėjus visas įmokas.

Kliento patirtis 

Pradėkite savo „Mazda“ kelionę nuo mūsų interneto svetainėje pateikto 

konfi guratoriaus. Jis leis susikomplektuoti norimą automobilį: pasirinkti variklį, 

apdailą, išorės spalvas ir priedus. Atraskite išskirtinius „Mano Mazda“ pranašumus. 

Tai – internetiniai visų „Mazda“ savininkų namai. Ši paslauga leidžia peržiūrėti ir 

atnaujinti savo asmeninę informaciją, naudojantis „Mazda“ skaitmeninių paslaugų 

registru (DSR), kuriame įdiegta apsauga nuo dokumentų klastojimo ir garantuojama 

saugi, tiksli bei fi ksuota priežiūros retrospektyva per visą transporto priemonės 

eksploatacijos laikotarpį. Daugiau apie „Mazda”: „Facebook“ ir „YouTube“ tinkluose. 

Į kokią kelionę besileistumėte su „Mazda“, mes pasirūpinsime, kad patirtis būtų unikali 

ir maloni.

Technologija „Skyactiv“

Mes ne tik gaminame jaudinančius ir dinamiškus automobilius, bet ir 

nepamirštame savo atsidavimo gamtai, siekdami kurti tvarią aplinką mums 

visiems. Mūsų vykdomos tvarumo programos skirtos ekologiškoms technologijoms 

plėtoti. Skyactiv technologijų diapazone – varikliai, transmisijos, važiuoklės ir 

kėbulo konstrukcijos, užtikrinančios degalų ekonomiją ir ekonomišką vairavimą. 

Mūsų varikliai siūlo puikų našumo ir geresnės ekonomijos derinį, nes yra lengvesni 

ir sudegina mažiau degalų nei daugelio konkurentų. 

Ieškote papildomos informacijos? 

Sužinokite daugiau apie mūsų atsidavimą teikti klientams unikalią patirtį: 

Visa informacija apie „Mazda”: 

„Mazda“: www.mazda.lt 

facebook.com/MazdaLietuva/ 

youtube.com/zoomzoom



„Mazda Motor Europe“ pasilieka teisę gaminių tobulinimo eigoje keisti specifi kacijas ir įrangą. Šioje brošiūroje matomos spalvos ir apdailos lygiai dėl spaudos proceso apribojimų gali skirtis nuo faktinių spalvų. Prieš renkantis rekomenduojame pasitarti su 

savo „Mazda“ įgaliotuoju atstovu. Žodelis „Bluetooth®“ ir logotipai priklauso „Bluetooth“ SIG, Inc.“, „Mazda Motor Company“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

F„Facebook“, „Twitter“, „iPod®“, „Stitcher™“, „aha™“, „Bose®“, „Twiddler®“, „Centerpoint®“, „Nd®“, „Surround-Stage®“ ir „AudioPilot®“ yra registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. 

Jie naudojami gavus leidimą.

Internetas: www.mazda.lt   [12.2018]   FI-LI / C2A / NVI-2018 
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