Ribotos laidos modelio versija „Mazda3 Limited Edition“

Modelis

Kainoraštis 2018 08 01

Speciali automobilio kaina
Modelio kodas EUR (21 % PVM)

Versija
4 durų „Mazda3“ sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (120 AG) SKYACTIV-G variklis, versija „Limited Edition“, 6 pavarų
automatinė transmisija
5 durų „Mazda3“ hečbekas, 2,0 l darbinio tūrio (120 AG) SKYACTIV-G variklis, versija „Limited Edition“, 6 pavarų
automatinė transmisija
Galima rinktis blizgius („Metallic“) dažus
TECHNINIAI DUOMENYS
3

Variklio darbinis tūris, cm
Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min.
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop Smart Idling Stop“
Sistema „G-Vectoring“ GVC („G-Vectoring Control“)
Transmisija
Važiavimo režimai: normalus ir sportinis
Greitėjimas, 0–100 km/s
Didžiausias greitis (km/h)
Degalų sąnaudos (bendros): l/100 km
Prošvaisa, tarp ašių
Bagažinės tūris, l (VDA)
Degalų bako talpa, l
Didžiausias ant stogo vežamo krovinio svoris, kg
Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg
Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg
Bendra transporto priemonės masė, kg
ĮRANGA
Padangos
Ratlankiai
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TMPS)
Padangų remonto komplektas
Dienos žibintai
Dienos žibintai
Galiniai žibintai

IŠORĖS ĮRANGA
Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra, kėbulo spalvos
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių
Peleko formos stogo antena
Priekinių žibintų plovimo sistema, skysčio lygio lemputė
Šviesos diodų priekiniai rūko žibintai
Galiniai automobilio statymo jutikliai
Priekiniai automobilio statymo jutikliai
Pagalbinė kamera su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu
Šildomi ir automatiškai užlenkiami kėbulo spalvos šoninio vaizdo veidrodėliai
Automatiniai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai
Šviesos diodų galiniai žibintai
Tamsintas galinis stiklas
Šviesos diodų dienos žibintai

CO2
g/km

CX2O

18990,00

128

BX2O

18990,00

129

450,00
2,0 SKYACTIV-G
1 998
88 (120) / 6000
210 / 4000


6 pavarų automatinė

10,4
194
5,6
155
364
51
75
600
1 300
1 835
„Limited Edition“
205/60 R16
16 colių lengvojo lydinio


Šviesos diodų

Šviesos diodų

„Limited Edition“
„Limited Edition“
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SALONO ĮRANGA
Sėdynių apdaila
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu
Vairas su garso sistemos reguliavimo mygtukais
60:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Centrinis porankis, gale

Aukščiausios kokybės
tekstilė






Oda aptrauktas vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“, kelionės kompiuterio ir garso sistemos reguliavimo mygtukais



Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
Skydelis nuo saulės su apšviestu veidrodėliu
Prietaisų skydelio apdaila, sidabro spalvos
INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
12 V elektros lizdas
AM, FM radijo grotuvas (ETR/RDS)
Garsiakalbiai
AUX ir USB prievadai
Radijo, CD grotuvas (MP3)
Multimedijos sistema „MZD Connect“
- Valdymo sistema „HMI Commander“
- „Bluetooth“ laisvų rankų sistema, srautinis garso siuntimas
- 7 colių įstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas
- Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ – reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema
Papildomas USB prievadas
Navigacijos sistema su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu
KOMFORTAS





Automatinė (dviejų zonų)

Oro kondicionavimo sistema
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
Pagalbinė sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) (tik esant mechaninei transmisijai)
Nuotoliniu būdu valdoma beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema su įleistine spynele
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Salono apšvietimas priekyje ir gale
Vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
Daiktinė virš galvos ir akinių dėklas
Apšviesta daiktinė
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Šildomas vairas
SAUGUMAS
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), avarinio stabdymo sistema „Emergency
Brake Assist“ (EBA)
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Priekyje: 3 taškų (ELR) su įtempikliu, apkrovos ribotuvu x 2
ISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilių kėdutėms galinėse kraštinėse sėdynėse
Išmanioji stabdymo sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
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Standartinė įranga
Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį




























