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10 0 L E T  M I MOŘ Á DNÉ N A BÍDK Y

Mazda R360

Společnost Mazda vznikla jako výrobce korku v Hirošimě a dnes patří mezi nejinovativnější výrobce 

automobilů na světě. Mezi základní prvky našeho úspěšného příběhu patří tvořivost, tvrdá práce 

a odvaha: odvaha zpochybňovat běžné postupy a hledat nové cesty při konstrukci a designu, 

které ostatní považovali za neschůdné. Cestou jsme vytvářeli historii a ve světě automobilů jsme 

zanechali jedinečnou stopu, počínaje uvedením prvního komerčního rotačního motoru v kultovním 

modelu Cosmo Sport 110S. Potom jsme vytvořili nejprodávanější dvoumístný roadster na světě, 

kultovní Mazdu MX-5, které jsme od uvedení v roce 1989 prodali už více než milion kusů. A kromě 

toho jsme představili první zážehový motor s kompresním zapalováním — Skyactiv-X. V roce 1991 

jsme se stali první asijskou značkou, která vyhrála Le Mans, a v roce 2020 jsme s hrdostí představili 

naše první čistě elektrické vozidlo, které je připravené okouzlit svět jedinečnými pocity z jízdy.





Mazda M360, Mazda MX-5 v bílé barvě Snowflake a Mazda MX-30 v bílé barvě Ceramic



V Ý ROČNÍ  EDICE  MODELŮ M A ZDA

Mazda R360 Coupé, uvedená na trh v roce 1960, byla naším prvním skutečným osobním autem, 

které se stalo ikonou nejen pro značku Mazda, ale i pro celý automobilový průmysl. Na oslavu 

našeho stého výročí jsme proto navrhli a vyrobili limitovanou edici každého současného modelu 

Mazda, jež vychází ze stylu původního modelu R360. Ke společným prvkům patří bílá barva 

karoserie, vínově červené čalounění sedadel s reliéfním logem 100. výročí, červené koberečky 

v interiéru, přívěsek s dálkovým ovladačem s logem 100. výročí, speciální vnější označení 

a speciální středové krytky kol s logem 100. výročí. Výsledkem je úžasný vzhled, který kombinuje 

náš nejnovější design Kodo s klasickým retro exteriérem tohoto kultovního automobilu.



Elektrické vozidlo jsme přehodnotili s ohledem na vaše každodenní potřeby. Vstupte do prostorného a nádherně 

vypracovaného interiéru. Zažijte jedinečné jízdní vlastnosti a stabilitu vozidel Mazda a jeďte kamkoliv, kam vás den 

zavede — za prací či zábavou, s rodinou i přáteli… V automobilu, ve kterém se čím dál víc budete cítit sami sebou.

SPECI Á L NÍ  EDICE  MODELU M A ZDA M X-30 K  10 0.  V Ý ROČÍ

CENA LIMITOVANÉ EDICE MAZDA MX-30 EDITION 100: 1 009 800 Kč

Cena je uvedena včetně DPH



Mazda MX-30 v bílé barvě Ceramic 



Mazda 3 v bílé barvě Snowflake



Tento odvážný hatchback s výrazným designem vytváří pocit vitality a pozvedá pohyb na umělecké dílo. Úplně nová 

Mazda 3 přináší čistě emocionální přístup designéra a pocit kompletního spojení, abyste si užili nenucený a poutavý 

zážitek z jízdy. Důvěra, povzbuzení a energie — to je výsledek přenesení designu a konstrukce do pocitu.

SPECI Á L NÍ  EDICE  MODELU M A ZDA 3  K  10 0.  V Ý ROČÍ

CENA LIMITOVANÉ EDICE MAZDA 3 HATCHBACK SK Y-X180 MT EDITION 100: 788 800 Kč

Cena je uvedena včetně DPH



Nádherná Mazda 6 je luxusní auto, které zaujme stylem a radostí z jízdy ve městě, při podnikání, i na dlouhých 

cestách. Díky japonskému řemeslnému zpracování, špičkové technologii a mimořádně propracovanému designu 

Kodo znova definuje význam kvality.

SPECI Á L NÍ  EDICE  MODELU M A ZDA 6  K  10 0.  V Ý ROČÍ

CENA LIMITOVANÉ EDICE MAZDA 6 SEDAN/WAGON G194 AT EDITION 100: 1 052 800 Kč

Cena je uvedena včetně DPH



Mazda 6 v bílé barvě Snowflake



Mazda CX-30 v bílé barvě Snowflake



Auto s nádhernými křivkami kupé a mimořádnou odolností SUV. Zvenku dostatečně malé pro svižnou jízdu 

městem, ale uvnitř dost velké, abyste se mohli sbalit a nechat vše za sebou. Auto s dynamickým výkonem, 

vzrušující jízdou, skvělým komfortem a bezpečností.

SPECI Á L NÍ  EDICE  MODELU M A ZDA C X-30  K  10 0.  V Ý ROČÍ

CENA LIMITOVANÉ EDICE MAZDA CX-30 SK Y-X180 MT EDITION 100: 870 800 Kč

Cena je uvedena včetně DPH



Mazda CX-5 s prémiovým designem Kodo: duše pohybu je stejně vzrušující a pohodlná pro cestující i pro řidiče. 

Naše stylové SUV střední velikosti se zdokonalenou dynamikou je navržené pro čisté potěšení z jízdy a přináší 

výrazný smysl Jinba Ittai: pocit jednoty mezi autem a řidičem.

SPECI Á L NÍ  EDICE  MODELU M A ZDA C X-5  K  10 0.  V Ý ROČÍ

CENA LIMITOVANÉ EDICE MAZDA CX-5 G194 AT EDITION 100: 1 095 800 Kč

Cena je uvedena včetně DPH



Mazda CX-5 v bílé barvě Snowflake



Mazda MX-5 v bílé barvě Snowflake



Vylepšení na správných místech: nejnovější edice našeho legendárního roadsteru je lehká a neuvěřitelně 

dynamická. Mazda MX-5, která je nejsportovnější a nejúžasnější interpretací designu Jinba Ittai, jezdí, 

jako by byla vaší součástí — na cestě budete chtít zůstat ještě déle.

SPECI Á L NÍ  EDICE  MODELU M A ZDA M X-5  K  10 0.  V Ý ROČÍ

CENA LIMITOVANÉ EDICE MAZDA MX-5 G132 EDITION 100: 902 800 Kč

Cena je uvedena včetně DPH



Když si dnes koupíte některé z vozidel výroční edice, získáte i kousek historie — zmenšený model Mazdy 

R360 Coupé limitované edice. R360 byl první mikro-mini osobní automobil se čtyřtaktním motorem, 

který měl delší životnost a nižší spotřebu paliva než jeho dvoutaktní protějšek. Stylový a funkční tvar kupé 

s kabinou typu 2 + 2 dominoval i v oblastech japonského automobilového designu. Model R360 Coupé byl 

skutečně pokročilý, bořil konvence, formoval budoucnost osobních automobilů značky Mazda a přivedl 

nás tam, kde jsme dnes a kam směřujeme zítra.

VÁ Š V L A S TNÍ  MODEL  M A ZDY R 360 L I M ITOVA NÉ EDICE

Model Mazdy R360





TECHNICK É  ÚDA J E

MAZDA MX-30

E-SKYACTIV

MOTOR A PŘEVODOVK A

Maximální výkon (kW/k) 105/143

Maximální točivý moment (Nm) 265

VÝKON A HOSPODÁRNOST

Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,7

Maximální rychlost (km/h) 140

Emise CO2 při kombinované spotřebě (g/km) 0

Nabíjení Type2 (AC), CCS (DC)

Kapacita baterie (kWh) 35,5

Hmotnost baterie (kg) 310

Spotřeba elektrické energie v kombinovaném cyklu (kWh/100 km) 19

Homologovaný dojezd, kombinovaný cyklus (km) 200



MAZDA 3 HATCHBACK MAZDA 6 WAGON MAZDA CX-30

SKYACTIV-X180 SKYACTIV-G194 SKYACTIV-X180

MOTOR A PŘEVODOVK A

Zdvihový objem (cm³) 1 998 2 488 1 998

Počet válců 4 4 4

Maximální výkon (kW/k při ot/min) 132 (180)/6 000 143 (194)/6 000 132 (180)/6 000

Maximální točivý moment (Nm při ot/min) 224/3 000 258/4 000 224/3 000

Mazda M hybrid systém (24 V) ano ne ano

Systém deaktivace válců ne ano ne

Převodovka (šestistupňová) manuální automatická manuální

VÝKON A HOSPODÁRNOST

Zrychlení 0–100 km/h (s) 8,2 8,1 8,5

Maximální rychlost (km/h) 216 223 204

Emise CO2 při kombinované spotřebě (g/km) 100/103 (16"/18" kola) 156 105

EU emisní norma Euro 6d Euro 6d Temp. Euro 6d

Palivo benzin 95 benzin 95 benzin 95

Objem palivové nádrže (l) 51 62 51

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrét-

ního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za 

následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak vedle počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí 

v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO2 a energetické spotřeby, 

který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.



TECHNICK É  ÚDA J E

MAZDA CX-5 MAZDA MX-5

SKYACTIV-G194 AWD SKYACTIV-G132

MOTOR A PŘEVODOVK A

Zdvihový objem (cm³) 2 488 1 496

Počet válců 4 4

Maximální výkon (kW/k při ot/min) 143 (194)/6 000 97 (132)/7 000

Maximální točivý moment (Nm při ot/min) 258/4 000 152/4 000

Mazda M hybrid systém (24 V) ne ne

Systém deaktivace válců ano ne

Převodovka (šestistupňová) automatická manuální

VÝKON A HOSPODÁRNOST

Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,2 8,3

Maximální rychlost (km/h) 195 204

Emise CO2 při kombinované spotřebě (g/km) 169 143

EU emisní norma Euro 6d Temp. Euro 6d Temp.

Palivo benzin 95 benzin 95

Objem palivové nádrže (l) 58 45

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých 

typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory 

(např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či 

aerodynamických vlastností, a mohou tak vedle počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí v určitém intervalu 

a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, 

emisí CO2 a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.





MA ZDA MOTOR ČESK Á REPUBLIK A


