
„Mazda CX-30“ kainoraštis, 2020 01 02



Užsakymo 
kodas

Modelis Transmisija

2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ variklis

DFR5 EBN Mechaninė

DFR5 EBP Mechaninė

DFR7 EBN Automatinė

DFR7 EBQ Automatinė

DFR7 EBP Automatinė

2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis 

DFS4 ECL Mechaninė

DFS4 EAJ Mechaninė

DNG3 EBB/EBA Mechaninė

DFRS6 ECH Automatinė

DFS6 EAJ Automatinė

DFS6 EBG/ECJ Automatinė

DFS6 EAD/EAA Automatinė

2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD) 

DFS8 EAE Mechaninė

DFS8 EBU/EBW Mechaninė

DFT1 EAH Automatinė

DFT1 EBE/EBF Automatinė

DFT1 EAC/EAD Automatinė

Papildomai užsakoma įranga  
Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €
Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €
Stoglangis, 800 €

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

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision 
Plus“ komplektacija, automatinė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija
2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ 
komplektacija, automatinė transmisija

AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Vision Plus“ komplektacija, mechaninė transmisija
AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Elegance“ komplektacija, mechaninė transmisija

AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Vision Plus“ komplektacija, automatinė transmisija
AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija
AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Luxury“ komplektacija, automatinė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ 
komplektacija, mechaninė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision 
Plus“ komplektacija, mechaninė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ 
komplektacija, automatinė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision 
Plus“ komplektacija, automatinė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ 
komplektacija, mechaninė transmisija

2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision 
Plus“ komplektacija, mechaninė transmisija
2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, 
„Elegance“ komplektacija, mechaninė transmisija
2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ 
komplektacija, automatinė transmisija

7.0 160 34,490 €

7.0 160 36,190 €

* 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.

6.5 146 30,790 €

6.5 146 32,490 €

6.5 146 33,090 €

31,390 €

32,790 €

6.5

7.0

146
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29,390 €

6.5 146 34,190 €

6.6 151 29,690 €

5.9 133 31,090 €

6.5 146 29,190 €

Naujoji „Mazda CX-30“ 

ES, bendros, l/100 

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

6.6 151 26,390 €

6.6 151 27,990 €

6.2 141 24,990 €

6.2 141 26,590 €

5.9 133 27,790 €

5.9 133



Galimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių
Aptakas ant stogo 
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apdaila 
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Tekstilinės sėdynės 
Priekinių sėdynių šildytuvai
„Grey“ spalvos salono lubos
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
Elektra valdomi langai
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
LED salono apšvietimas
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
Daiktinės apšvietimas

Sauga

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS) 
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Statymo galu jutikliai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Variklio paleidimo mygtukas
Automatinis durų užraktas (ADL)
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Elektroninis rankinis stabdys (EPB) 
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“
Įsilaužimo signalizacija
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“

Patogumai

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
Programėlės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Pasirenkami važiavimo režimai (tik esant automatinei pavarų dėžei)
USB prievadas ir 12 V lizdas
AM, FM, DAB radijo grotuvas
„Bluetooth“ sistema



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

Elektra valdomas bagažinės dangtis
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
Automatiškai temdomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Automobilio statymo jutiklis priekyje
Galinio vaizdo kamera

„Elegance“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision Plus“ įranga)

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija
Odinės sėdynės (SKYACTIV-G: „Black“, SKYACTIV-X: „Black“ arba „White“)
BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių, „Silver“ stiliaus garsiakalbių apdaila

„LUXURY“: papildoma įranga (kartu su versijos „Elegance“ įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA) 
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)
Išmanioji stabdžių sistema „Rear Smart City Brake Support“ (REAR SCBS) 
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Sistema „Traffic Jam Assist“ (TJA), padedanti spūstyse
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose
Galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu
Daiktinės vidaus apdaila
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)
Išskirtinio dizaino LED priekiniai ir galiniai žibintai
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)
Tamsintas galinis stiklas

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila (tik „Vision Plus“ komplektacijos modeliams su visais varančiaisiais ratais)



Techninės specifikacijos

Variklis

Hibridinis

Cilindrų išjungimo sistema
Variklio tipas
Darbinis tūris
Suspaudimo laipsnis
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Degalų bako talpa

Pavarų dėžė Mechaninė Automatinė Automatinė
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių 600 600 600
Vilkimo galia (priekaba su stabdžia 1300 1300 1300
Greitėjimas (0–100 km/h) 8.8 10 9.2
Didžiausias greitis, km/h 198 194 204

Matmenys

Kėbulo tipas
Sėdimųjų vietų skaičius
Bendras ilgis
Bendras plotis
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėl
Bendras aukštis (nepakrauto autom
Ratų bazė
Prošvaisa 
Posūkio spindulys nuo sienos iki sie

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 (atlenkus galines sėdynes)
Tūris (užlenkus galines sėdynes)

Dangčio angos plotis

921 mm

430 litrų (422 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) (VDA)

1412 mm
1361 mm

1406 litrai (1398 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) (VDA)

570 mm (525 mm, jei įtaisyta BOSE garso sistema) 

8.9
204 204 204

1540 mm
2655 mm

5
4395 mm

1058 mm

Aukštis (nuo grindų iki dangčio)
1030 mm

175 mm
11,37 m

2040 mm

Du varantieji ratai Visi varantieji ratai
Mechaninė Automatinė Mechaninė

1795 mm

51 litras
Du varantieji ratai

Miesto visureigis

600 600 600
1300 1300 1300
8.5 8.9

51 litras (AWD modeliuose: 48 litrai)

1388 mm

967 mm
973 mm

1352 mm

1998 cm3

13,0:1
110 kW (150 AG) esant 6000 aps./min.

213 Nm esant 4000 aps./min.

Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-
ISG) 

Standartinė

1998 cm3

16,3:1
132 kW (180 AG) esant 6000 aps./min.

224 Nm esant 3000 aps./min.

Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG) 

–

Variklis su kompresoriumi

DOHC 16 vožtuvų

2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ su „M Hybrid“ 
sistema

2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ su „M 
Hybrid“ sistema

DOHC 16 vožtuvų



Priedai salonui Ratlankiai

„Vision“, „Vision Plus“

„Black“ arba „Greige“ spalvos tekstilinės sėdynės, „Blue“ spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai
16 colių skersmens lengvojo 

lydinio ratlankiai (215/65R16), 
„Grey Metallic“ stiliaus apdaila

„Vision Plus“ AWD ir „Elegance“ 
komplektacijos modeliai:

18 colių skersmens lengvojo 
lydinio ratlankiai (215/55R18), 
„Silver Metallic“ stiliaus apdaila„Greige“ spalvos salonas: porankis, „Blue“ spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai Užsakymas įvykdomas maždaug 

per keturis mėnesius.



Priedai salonui Ratlankiai

„Elegance“, „Luxury“

„Black“ spalvos odinis salonas, porankis, „Brown“ spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai

16 colių skersmens lengvojo 
lydinio ratlankiai (215/65R16), 
„Grey Metallic“ stiliaus apdaila

„Elegance“ AWD ir „Luxury“ 
komplektacijos modeliai: 18 colių 

skersmens lengvojo lydinio 
ratlankiai (215/55R18), „Silver 

Metallic“ stiliaus apdaila

„White“ spalvos odinis salonas, porankis, „Brown“ spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai: galima rinktis „Elegance“ ir 
„Luxury“ komplektacijos modeliams su SKYACTIV-X varikliu



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 € Standartiniai dažai (nemokamai)

46V „Soul Red Chrystal“ 46G „Machine Gray“ A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €

42S „Titanium Flash“

45P „Sonic Silver“ 41W „Jet Black“

47C „Polymetal Gray“ 42M „Deep 
Chrystal Blue“

25D „Snowflake White Pearl“



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.


