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Představujeme vám úplně novou Mazdu CX-30, zbrusu nový přírůstek do rodiny 

Mazda a druhý v naší nové generaci automobilů. Zvenku je kompaktní a uvnitř 

prostorná, kombinuje splývavé linie kupé se smělou neústupností SUV a vyznačuje se 

propracovanou kvalitou v každém aspektu. Posouvá pocit sounáležitosti, jaký vnímáte 

pouze u Mazdy, na novou úroveň a vytváří unikátní soulad mezi autem a řidičem.  

To, jak vypadá. To, jak se pohybuje. Nejdůležitější však je to, jaký vyvolává dojem.

Tento obrázek představuje Mazdu CX-30 v provedení Soul Red Crystal ve verzi Plus, s paketem Style



UMĚNÍ V POHYBU

Tento obrázek představuje Mazdu CX-30 v provedení Soul Red Crystal ve verzi Plus, s paketem Style

Mazda CX-30 je nejnovější vývojové stádium našeho designového jazyka Kodo. 

Vyvoláním svěží atmosféry spojené s pohybem se daří docílit stylu, v němž se 

snoubí krása uměleckého díla s dynamickým pocitem síly. Elegantní vyvážené 

křivky a hra světla a stínu jsou inspirovány japonskou estetikou a spojují se, 

aby vytvořily smyslně mocný tvar.







POHODLÍ A RADOST Mazda CX-30 byla do všech detailů navržena tak, aby se řidič i cestující cítili 

uvolněně a plni sil. Studovali jsme lidské smyslové vlastnosti a díky omezení 

hlučnosti a vylepšení zvukové izolace se nám podařilo zajistit, že je uvnitř 

vozidla větší ticho. 

Tento obrázek představuje Mazdu CX-30 v provedení Soul Red Crystal ve verzi Plus, s paketem Style a Luxury.



KODO:  DUŠE  V  POHYBU



Filozofií našeho designu je jednoduché a zároveň elegantní zachycení energie 

v pohybu, a to i na dotek. Vytvořeno lidmi pro lidi. Teplé a přesné doteky lidských 

rukou dávají hlíně tvar. Odstranit vše zbytečné, ponechat jen to, co je krásné. 

Přenést energii tvůrce do každé drobnosti. My tomu říkáme Kodo: design „duše 

v pohybu“. Právě tohle vyvolává tu jedinečnou touhu usednout za volant, jak to 

umí jen Mazda.





MAZDA TAKUMI:  
PRVOTŘÍDNÍ  ŘEMESLNÉ  ZPRACOVÁNÍ 

Toto jsou řemeslníci a umělci, kteří po léta, či dokonce desetiletí, zdokonalují své 

dovednosti, aby dosáhli mistrovství. Jejich nadšení, trpělivost a oddanost svému 

řemeslu proudí prostřednictvím lidského doteku do každé Mazdy. Ten emoční náboj 

nemůže vytvořit žádný počítač nebo rovnice. Každý detail Mazdy CX-30 je důkazem 

dokonalosti Takumi. Tento přenos energie vytváří prostředí, které inspiruje, a pocit, 

který přetrvává i poté, co vystoupíte z vozu. Výsledkem tohoto spojení od designera 

k řidiči je nakonec obohacující emoční pouto mezi vámi a vaší Mazdou.





Tento obrázek představuje Mazdu CX-30 v provedení Soul Red Crystal  
ve verzi Plus, s paketem Style.





Tento obrázek představuje Mazdu CX-30 v provedení Soul Red Crystal ve verzi Plus, s paketem Style a Luxury

NÁDHERNÝ PROSTOR

Díky využití japonského konceptu „Ma“ – krása prostoru mezi předměty – 

prostupuje náš design Kodo také vnitřním prostorem. Design, v jehož centru 

pozornosti je člověk, spojuje útulnou, účelně řešenou zónu řidiče s čistým, 

vzdušným a otevřeným prostorem pro cestující, který usnadňuje komunikaci 

mezi všemi cestujícími. Ke splývavé eleganci a kráse spolu se smělým, 

sebevědomým přístupem SUV přispívá také použití prvotřídních materiálů.



RYZÍ POŽITEK Z J ÍZDY

Nová generace Skyactiv-Vehicle Architecture využívá člověku vlastního smyslu pro 

rovnováhu, takže se auto zdá být rozšířením vašeho těla. Spolu s nejnovějšími 

dieselovými a benzínovými motory Skyactiv Euro 6d-TEMP poskytuje intuitivní 

ovládání pro jedinečně dynamickou a odpovědnou jízdu. A všechny benzínové 

motory Skyactiv jsou vybaveny novým systém Mazdy M Hybrid, jejímž cílem je 

zlepšit dopady na životní prostředí a jízdní vlastnosti.

Tento obrázek představuje Mazdu CX-30 v provedení Soul Red Crystal ve verzi Plus, s paketem Style





MAZDA CX-30    MODELOVÁ ŘADA

MAZDA CX-30 HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY 
(verze Skyactiv-G122/D116)

NABÍDKA MOTORŮ

Výkonný a úsporný motor 2,0 o výkonu 90 kW/ 122 k, nově vybavený 
systémem deaktivace válců M-Hybrid. V nabídce jak s manuální, 
tak s automatickou převodovkou, a pohonem předních i všech čtyř kol. 

Skyactiv G

Úsporný a výkonný diselový motor o výkonu  85 kW / 116 je v nabídce 
jak s manuální, tak automatickou převodovkou, a pohonem jak předních, 
tak všech čtyř kol. 

Skyactiv D

Revoluční motory Skyactiv X přináší přináší zcela nový způsob využití 
paliva a mimořádnou efektivitu. I tento motor je v nabídce jak s manuální, 
tak s automatickou převodovkou, s pohonem předních i všech čtyř kol. 

Skyactiv X

INTERIÉR

• Barevný projekční head-up displej
• 8,8" barevný displej
• HMI ovladač
• Digitální přístrojový štít
• Palubní počítač
• Klimatizace
• Elektrická parkovací brzda včetně 

funkce Auto Hold
• Volba jízdního režimu (pouze verze s AT)
• Startování pomocí tlačítka Start/Stop
• Kožený volant
• Ovládání audiosystému, Bluetooth® 

na volantu
• Kožená hlavice řadicí páky
• Přední centrální loketní opěrka
• Elektricky ovládaná přední i zadní okna
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

i spolujezdce
• Zadní opěradlo dělené v poměru 60:40

KONEKTIVITA

• USB
• AM/FM rádio
• 8 reproduktorů
• Bluetooth®
• Apple Carplay/Android Auto
• DAB digitální autorádio
• Integrovaný navigační systém

BEZPEČNOST

• Čelní a boční airbagy
• Kolenní airbag na místě řidiče
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Automatické zamykání dveří
• Kit na opravu pneumatik
• Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách
• G-Vectoring Control Plus (GVC+)
• Asistent rozjezdu do kopce
• Dešťový a světelný senzor
• Systém prevence nárazu v městském pro-

vozu (SCBS) včetně detekce chodců (AEB)
• Systém pro hlídání mrtvých úhlů (BSM) 

včetně sledování provozu za vozidlem 
(RCTA)

• Systém pro hlídání jízdních pruhů (LKA)
• Adaptivní tempomat (MRCC)
• Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti 

(ISA)
• Inteligentní brzdový asistent (SBS)
• Rozeznávání dopravních značek (TSR)
• Automatické přepínání dálkových a po-

tkávacích světel (HBC)
• Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
• Zadní parkovací senzory
• Systém eCall
• Alarm

EXTERIÉR

• 16" hliníková kola, stříbrná
• LED přední světlomety včetně 

ostřikovačů
• LED směrová světla
• LED zadní kombinovaná světla
• Vnější zpětná zrcátka v barvě 

karoserie
• Ukazatele směru ve vnějších 

zpětných zrcátkách
• Elektricky ovládaná, sklopná 

a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Skryté stěrače, včetně ostřikovačů
• Zadní spoiler

Skyactiv-G122: 574 900 Kč
Skyactiv-G122 Plus: 613 900 Kč
Skyactiv-G122 Plus AWD: 673 900 Kč

Skyactiv-D116:  623 900 Kč
Skyactiv-D116 Plus: 662 900 Kč
Skyactiv-D116 Plus AWD: 722 900 Kč

Skyactiv-X180 GT:  650 900 Kč
Skyactiv-X180 GT Plus: 687 900 Kč
Skyactiv-X180 GT Plus AWD: 747 900 Kč

Doporučené koncové ceny včetně DPH 21 %. 



MAZDA CX-30  
PAKET PLUS

STYLE PAKET SOUND PAKET

LUXURY PAKET

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH PAKETŮ

• Elektrické otevírání a zavírání víka 
zavazadlového prostoru

• Vyhřívaná přední sedadla
• Vyhřívaný volant
• Odmrazování stěračů
• Automatická dvouzónová klimatizace
• Smart Keyless Entry
• Přední parkovací senzory
• Zadní parkovací digitální kamera
• Automatické stmívání vnějších zpětných zrcátek
• Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka
• 18" hliníková kola

• Adaptivní LED světlomety
• LED diody pro denní svícení
• Zadní boční zatmavená skla
• Lesklý B/C-sloupek
• Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko
• Další designové prvky v interiéru
• Řazení pádly pod volantem (pouze AT)

• Soundsystém Bose®
• 12 reproduktorů

• Kožené čalounění – černé nebo bílé
• Elektricky ovládané sedadlo řidiče včetně  

bederní opěrky
• Sedadlo řidiče s pamětí (funkce nastavuje seda - 

dlo řidiče, Head Up displej a vnější zpětná zrcátka)

SAFETY PAKET
• 360° Top View Monitor
• Kamera sledující pozornost řidiče (DAA+)
• Systém výstrahy pohybu před vozidlem (FCTA)
• Systém výstrahy pohybu za vozidlem včetně 

asistentu brzd
• Zadní SCBS (SCBS-R)
• Asistenční systém pro jízdu v silném provozu

VYBERTE SI SVŮJ VLASTNÍ VŮZ MAZDA CX-30

PAKET STŘEŠNÍ OKNO

• Elektricky ovládané střešní okno

15 000 Kč27 000 Kč

24 000 Kč

21 000 Kč

CENY METALICKÝCH BAREV:

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
• 6 stupňová automatická převodovka

Metalická barva / Mica

Prémiová barva Šedá 
Machine Gray

Prémiová barva Soul  
Red Crystal

13 900 Kč

17 400 Kč

20 900 Kč

44 000 Kč  
(bílá kůže – na přání  

u verzí SKY-X)

39 000 Kč 
(černá kůže)

60 000 Kč



M A Z D A  M O TO R  Č E S KÁ  R E P U B L I KA


