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Degalų sąnaudos: 
l/100km* CO2 G/KM* Kaina su PVM

MAZDA CX-60 2.5 PHEV 8AT AWD 327 AG

EXCLUSIVE-LINE 1,5 33 49 990€

HOMURA 1,5 33 52 440€

TAKUMI 1,5 33 53 990€

* 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

Papildomai užsakoma įranga:                                                                                 

COMFORT – paketas (EXCLUSIVE–LINE) 2 900€

COMFORT – paketas (HOMURA / TAKUMI) 1 700€

CONVENIENCE & SOUND – paketas 2 900€

DRIVER ASSISTANCE – paketas 1 700€

Panoraminis stoglangis 1 400€

Blizgūs dažai „Metallic“
(Jet Black, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Platinum Quartz)

800€

Blizgūs dažai „Premium Metallic“
(Rhodium White, Machine Grey, Soul Red Crystal) 

1 000€

Kaina su PVM

MAZDA CX-60 KAINORAŠTIS 
08.03.2022



Galimi komplektacijos variantai

Išorė Salonas Sauga Informacija ir pramogos

EXCLUSIVE
-LINE

• 20 colių skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai (235/50R20) „Silver“ stiliaus 
apdaila

• LED priekiniai žibintai
• LED Dienos žibintai
• LED galiniai kombinuoti žibintai
• „Kodo“ stiliaus posūkio signalai
• Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
• Aptakas ant stogo
• Elektra reguliuojami automatiškai 

užlenkiami šildomi šoninio vaizdo 
veidrodėliai

• Įleistinis valytuvas ir apiplovimo 
purkštukas ant valytuvo

• Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo 
funkcija

• Valytuvai su lietaus jutikliais
• Automatiniai priekiniai žibintai

• „Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo 
krovimo laidas (220 V)

• „Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo 
krovimo laidas (įkrovimo stotelėms)

• Tekstilinės sėdynės 
• Priekinių sėdynių šildytuvai
• 8 kryptimis reguliuojama vairuotojo 

sėdynė
• 6 kryptimis reguliuojama priekinė 

keleivio sėdynė
• 12,3" colių įstrižainės TFT skaitmeninis 

matavimo prietaisų skydelis
• Elektra valdomi langai
• Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir 

„Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais 
ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis

• Šildomas vairas
• 40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama 

galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu
• LED salono apšvietimas
• Automatinė dviejų zonų oro 

kondicionavimo sistema
• Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo 

(HUD)
• Skydeliai nuo saulės su apšviestais 

kosmetiniais veidrodėliais
• Daiktinės apšvietimas
• Vairas su pavarų perjungimo svirtimis
• Variklio paleidimo mygtukas
• Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė 

atrakinimo (užrakinimo) sistema
• Važiavimo režimo parinkiklis (Mi-Drive) 

• Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist" 
(HLA)

• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
• 10 oro pagalvės
• Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake 

Support“ (SCBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas
• Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot 

Monitoring“ (BSM)
• Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“(RCTA)
• Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ 

(DAA) 
• Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
• Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo 

važiuojamosios juostos (LDWS)
• Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti 

nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
• Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ 

(SBS)
• Parkavimo jutikliai priekyje ir gale
• Galinio vaizdo kamera
• Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA)
• Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam 

Control“ (HBC)
• Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
• Įsilaužimo signalizacija
• Elektroninis rankinis stabdys (EPB) 
• Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“
• Sistema „Kinematic Posture Control“ (KPC) 

• 2 USB prievadai prievadas 
priekyje ir galiniame

• 2 x 12 V lizdai (1 priekyje ir 
1 bagažinėje)

• DAB-radijo grotuvas
• „Bluetooth“ sistema
• 8 garsiakalbių garso sistema
• HMI valdiklis
• Multimedijos sistema 

„Mazda Connect“ su 12,3 
colio įstrižainės ekranu

• Navigacijos sistema
• Nuotolinis 

šildymas/vėsinimas

HOMURA • 20 colių skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai (235/50R20) „Black“ stiliaus 
apdaila 

• Priekinės grotelės su blizgiais juodais 
akcentais

• Šoniniai veidrodėliai blizgūs juodas
• Kėbulo spalvos priekinė ir galinė 

buferio apatinė dalis
• Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai

• Juodos odinės sėdynės
• Baltas LED atmosfera salono apšvietimas
• Kojinės dalies apšvietimas priekyje ir gale

TAKUMI • 20 colių skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai (235/50R20) „Black 
Diamond Cut“ stiliaus apdaila 

• Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
• Kėbulo spalvos priekinė ir galinė 

buferio apatinė dalis
• Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai

• „White Nappa“ stiliaus oda aptrauktos 
sėdynės

• Baltas LED atmosfera salono apšvietimas
• Kojinės dalies apšvietimas priekyje ir gale
• Juodas odinis vairas su baltomis siūlėmis
• Prietaisų skydelis - baltas Takumi audinys



Papildomi paketai

COMFORT – paketas 
(EXCLUSIVE-LINE)

COMFORT – paketas 
(HOMURA / TAKUMI)

CONVENIENCE & SOUND 
– paketas 

DRIVER ASSISTANCE
– paketas 

• Juodos odinės sėdynės
• 10 krypčių elektra reguliuojamos 

vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

• Šoninio vaizdo veidrodėliai su 
atminties funkcija

• Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje

• Šildomos kraštinės galinės sėdynės
• Vairuotojo personalizavimo sistema 

su veido atpažinimu (Vairuotojo 
sėdynė, HUD, šoninio vaizdo 
veidrodėliai)

• 10 krypčių elektra reguliuojamos 
vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

• Šoninio vaizdo veidrodėliai su 
atminties funkcija

• Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje
• Šildomos kraštinės galinės sėdynės

• Elektra reguliuojamas vairas
• Automatinė vairuotojo padėtis su 

įėjimo/išėjimo palaikymu

• Vairuotojo personalizavimo sistema 
su veido atpažinimu (Vairuotojo 
sėdynė, vairas, HUD, šoninio vaizdo 
veidrodėliai)

• Elektra valdomas bagažinės dangtis, 
Laisvų rankų įranga

• Tamsintas galinis stiklas
• Išorinių vaizdo kamerų sistema

• 220V lizdas (1500 W)

• Priekines duris aplinkos apšvietimu

• Belaidis įkrovimas (QI)
• 12 garsiakalbių aukščiausios kokybės 

garso sistema „BOSE© Premium 
Audio“ 

• Adaptyvieji LED priekiniai žibintai 
(20 elementų)

• Sistema „Front Cross Traffic Alert“ 
(FCTA)

• Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ 
(RCTB)

• Išmanioji stabdžių sistema „Smart 
City Brake Support“ su atbulinės 
eigos funkcija (SCBS-R)  

• Adaptyvioji pastovaus greičio
palaikymo sistema (MRCC), 
važiavimo visu greičiu funkcija

• Automatiškai temdomas šoninis 
vairuotojo vaizdo veidrodėlis

• Automatiškai temdomas galinio 
vaizdo veidrodėlis be rėmelio



MAZDA CX-60 2.5 PHEV 8AT AWD 327 AG 

Konfigūracija AWD - Visi varantieji ratai

Pavarų dėžė 8 laipsnių automatinę pavarų dėžę

Variklio tipas I4 DOHC 16 vožtuvų

Darbinis tūris 2 488 cm3

Suspaudimo laipsnis 13,0:1

Maksimali vidaus degimo variklio galia 141 kW (191 AG) / 6000 rpm

Didžiausioji galia 241kW (327 AG) / 4000 rpm

Maksimali vidaus degimo variklio momentas 261 nm

Didžiausiasis sukimo momentas 500 nm

Degalų bako talpa 50 litrų

Hibrido baterijos tipas ir talpa (kWh) Li-ion, 17.8

Įkrovimas kintamąja srove (AC) Didžiausia galia 7,2kw

Bendras įveikiamas atstumas (km, WLTP) 63

Greitėjimas (0–100 km/h) 5,8 s

Didžiausias greitis, km/h 200

Vilkimo galia (priekaba be stabdžių) 750 kg

Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais) 2500 kg

Matmenys

Sėdimųjų vietų skaičius 5

Bendrasis ilgis 4745 mm

Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio 2134 mm

Bendras aukštis (nepakrauto automobilio) 1685,9 mm 

Ratų bazė 2870 mm

Prošvaisa 175 mm

Apsisukimo spindulys, m 5,4 m

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje 
(stoglangį)

1004 mm

(991mm) 

Aukštis virš galvos, gale 984 mm

Pečių zonos erdvė, priekyje 1504 mm

Pečių zonos erdvė, gale 1441 mm

Erdvė kojoms, priekyje 1058 mm

Erdvė kojoms, gale 990 mm

Bagažinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes) 570 l itrų

Tūris (užlenkus galines sėdynes) 1726 l itrai

Aukštis (nuo grindų iki dangčio) 498,5 mm 

Techninės specifikacijos



Blizgūs dažai „Premium Metallic“ (1000€)

46V Soul Red Crystal 46G Machine Gray51K Rhodium White

42M Deep Crystal Blue

A4D Arctic White

45P Sonic Silver41W Jet Black

Pasirenkamos kėbulo spalvos

Standartiniai dažai (nemokamai)

Blizgių dažų „Metallic“ variantai (800€)

47S Platinum Quartz



Juodos odinės sėdynės.

20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 
(235/50R20) „Black“ stiliaus apdaila 

HOMURA

EXCLUSIVE-LINE

20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 
(235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila

Tekstilinės sėdynės.  

Priedai salonui, Ratlankiai



TAKUMI

20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 
(235/50R20) „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila 

„White Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės.

INTERIOR OPTIONS, WHEELS



Mazda Lietuva mazda.lietuvawww.mazda.lt


