
NAUJOJO MODELIO „MAZDA MX-30“ IŠANKSTINIO UŽSAKYMO KAINORAŠTIS



Užsakymo 
kodas

Modelis  CO2 (g/km)*

Modelio versija „First Edition“ (ribotas kiekis)

0

Galimos modelio versijos „First Edition“ kėbulo spalvos:

48A „Ceramic“ 47E „Soul Red Crystal“  

Galimos modelio versijos „First Edition“ salono spalvos:

„Modern Confidence“ „Industrial Vintage“

Baltos („White“) spalvos dirbtinė oda, pilkos („Grey“) spalvos tekstilė Rudos („Brown“) spalvos dirbtine oda, „Black Denim“ medžiaga aptrauktos sėdynės

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

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Trijų tonų blizgūs dažai „Premium Metallic“, 1200 €

NAUJOJO MODELIO „MAZDA MX-30“ IŠANKSTINIO UŽSAKYMO KAINORAŠTIS

Transmisija
Energijos sąnaudos 

(kWh/100 km)* Kaina su PVM

* 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.

Automatinė 19.0 33,990 €Modelio versija „First Edition“ su 35,5 kWh „e-Skyactiv“ varikliu 

47A „Ceramic metallic“ 47L „Polymetal Grey“ 

DN4J EAB /                
DN4J EAC

Blizgūs dažai „Metallic“, 0 € Trijų tonų blizgūs dažai „Metallic“, 900 €



MODELIO VERSIJOS „FIRST EDITION“ STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Bright Silver“ stiliaus apdaila
Firminio dizaino LED priekiniai dienos žibintai
LED priekiniai žibintai
„Satin Silver“ stiliaus D statramsčių apdaila
„Piano Black“ stiliaus šoninių langų apdaila
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Tonuotas galinis stiklas
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Baltos spalvos „Modern Confidence“ arba rudos spalvos „Industrial Vintage“ stiliaus dirbtinės odos salonas
Aplinką tausojanti salono apdaila, pagaminta iš perdirbtų medžiagų
Centrinės daiktinės ir porankio apdaila iš kamštmedžio 
„Black“ spalvos salono lubos
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas ant priekinio stiklo su atminties funkcija
Elektra valdomi priekiniai langai
Oda aptrauktas vairas
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
Automatinė oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
LED salono apšvietimas
Priekinių sėdynių šildytuvai
Variklio paleidimo mygtukas
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais

Sauga

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė 
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Sukimo momento kontrolės sistema „Electric G-Vectoring Control Plus“ (e-GVC) 
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Įsilaužimo signalizacija
Automatinio durų užrakinimo funkcija
Galinio vaizdo kamera

Patogumai

7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema 

Elektrinis automobilis 

„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V)
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms)
Regeneracinė stabdžių sistema ir reguliuojamas vairas
Šilumos siurblys
Baterijos šildytuvas



Techninės specifikacijos

Variklis

Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Greitėjimas (0–100 km/h)
Didžiausias greitis, km/h

Akumuliatorius

Talpų tūriai
Bendras įveikiamas atstumas (WLTP)
Įkrovimas kintamąja srove (AC)

Krovimo trukmė iki 80 % įkrovos lygio
Baterijai suteikiama garantija

Matmenys

Kėbulo tipas
Sėdimųjų vietų skaičius
Bendrasis ilgis
Plotis
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio

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
Erdvė kojoms, priekyje
Erdvė kojoms, gale

Bagažinė

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

Bagažinės plotis

Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)

311–366 l, VDA
1171 l, VDA

Aukštis (nuo grindų iki dangčio)
501 mm

996 mm

764 mm

2655 mm
130 mm
11,37 m

982 mm
939 mm

1412 mm
1338 mm
1058 mm

1555 mm

Apie 40 min.
8 metų arba 160 000 km

Miesto visureigis
5

4395 mm
1795 mm
2035 mm

Didžiausia galia 50 kW

„e-Skyactiv“ elektrinis variklis

105 kW/143 ps
265 Nm

9,7 s
140km/h

35,5 kWh
200 km

Didžiausia galia 6,6 kW
Įkrovimas nuolatine srove (DC) (pagal 
Europos kombinuotosios krovimo sistemos 
(CCS) standartą)



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.


	„Mazda MX-30“

