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VÝBAVA EXTERIÉRU

1	 SOUPRAVA	KRYTŮ	VNĚJŠÍCH	
ZPĚTNÝCH	ZRCÁTEK

Díky této soupravě krytů vnějších zpětných zrcátek 
dodáte své Mazdě CX-5 ještě více elegance. Dostup-
né ve stříbrné nebo černé úpravě.

2	 LIŠTA	PŘEDNÍHO	SPOILERU
Aerodynamicky tvarovaná lišta předního spoileru 
s černým lakovaným povrchem a platinově stříbrnými 
detaily poukazuje na výkonnost a dynamiku vozidla.

3	 LIŠTA	ZADNÍHO	SPOILERU
Zádi vozu dodává mimořádně sportovní a vkusný 
vzhled. S černým lakovaným povrchem a platinově 
stříbrnými detaily.

4	 OCHRANNÁ	LIŠTA	NAKLÁDACÍ	HRANY
Stylová ochranná lišta nakládací hrany z ušlech-
tilé oceli chrání zadní nárazník před poškrábáním 
při nakládání a vykládání zavazadlového prosto-
ru. Navíc vylepšuje vzhled vozidla.

5	 SOUPRAVA	BOČNÍCH	PRAHŮ
Zdůrazněte nápadnou boční linii svého vozidla, 
aby působilo ještě stylověji. S černým lakovaným 
povrchem a platinově stříbrnými detaily.

6	 PŘEDNÍ	NÁJEZDOVÝ	KRYT
Sportovní nájezdový kryt zhotovený z vysoce 
kvalitního plastu v souladu s designovým 
jazykem KODO chrání spodek vozidla před 
silným znečištěním. Vozidlu navíc dodává terénní 
charakter. Se stříbrným lakovaným povrchem.

7	 ZADNÍ	NÁJEZDOVÝ	KRYT
Decentní nájezdový kryt zadní části je 
vyhotoven v souladu s designovým jazykem 
KODO z vysoce kvalitního plastu. Se stříbrným 
lakovaným povrchem.

VÝBAVA INTERIÉRU

8	 PRAHOVÉ	LIŠTY
Podsvícené prahové lišty z vysoce kvalitní 
ušlechtilé oceli s logem CX-5 slouží nejen k ochra-
ně nástupních prahů, ale zároveň tvoří výrazný 
optický prvek. Souprava se skládá ze dvou kusů, 
pro stranu řidiče a spolujezdce.

9	 HLINÍKOVÉ	PEDÁLY	A	OPORA	NOHY
Pomocí této soupravy hliníkových pedálů 
vytvoříte uvnitř své Mazdy CX-5 atmosféru 
automobilových závodů. Opora nohy je dostupná 
samostatně.

1 3 5 7

2 4 6 8



10	 LED	OSVĚTLENÍ	NÁSTUPNÍHO	
PROSTORU

Bílé LED osvětlení ve tvaru loga značky Mazda 
na straně řidiče a spolujezdce. Po otevření dveří 
se osvětlí prostor vedle vozidla. Toto nepatrné 
světlo zabrání tomu, abyste šlápli na špinavý 
nebo mokrý povrch.

11	 OCHRANNÁ	LIŠTA
Ochranná lišta z ušlechtilé oceli chrání vnitřní 
nakládací hranu před poškrábáním při nakládání 
a vykládání. Souprava se skládá ze dvou částí.

OCHRANA

12	 SADA	PŘESNĚ	TVAROVANÝCH	
GUMOVÝCH	ROHOŽÍ

Nečistoty a vlhkost? Žádný problém s těmito 
odolnými gumovými rohožemi, které drží pevně 
na místě díky patentovanému systému upevnění 
společnosti Mazda. Čtyři kusy, přední a zadní.

13 VANIČKA	DO	ZAVAZADLOVÉHO	PROSTORU
Praktická vanička do zavazadlového prostoru 
s logem CX-5 chrání zavazadlový prostor před 
znečištěním a zabraňuje posouvání zavazadel.

14 ROHOŽ	DO	ZAVAZADLOVÉHO	PROSTORU	
S	OCHRANOU	NAKLÁDACÍ	HRANY

Chraňte zadní nárazník při nakládání a vykládání 
zavazadlového prostoru.

15	 ALARM	
Dopřejte si více bezpečí a své Mazdě CX-5 co 
nejvyšší možnou ochranu.

16	 OCHRANNÁ	FÓLIE	NA	PRAHOVÉ	LIŠTY
Ochranná fólie na prahové lišty chrání vozidlo 
před poškrábáním a znečištěním při nastupování 
a vystupování, čímž zvyšuje jeho hodnotu.

17	 SADA	TEXTILNÍCH	KOBEREČKŮ	„LUXURY“
Tyto vysoce kvalitní prošívané textilní koberečky 
chrání koberec vašeho vozu před znečištěním 
a opotřebením. Díky patentovanému systému 
upevnění společnosti Mazda drží pevně na místě. 
Čtyři kusy, přední a zadní.

18	 SADA	TEXTILNÍCH	KOBEREČKŮ	 
„OFF-ROAD“

Odolné textilní koberečky s logem CX-5 jsou 
ideálním řešením pro extrémní podmínky. Díky 
patentovanému systému upevnění společnosti 
Mazda drží pevně na místě. Čtyři kusy, přední 
a zadní.

19	 LAPAČE	NEČISTOT
Chraňte spodek vozu a dveře před nečistotami 
a odletujícími kamínky. Dostupné v černé úpravě, 
přední a zadní.
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24	 DESIGN	67,		7	J	X	17“	
Rozměr pneumatik 225/65 R17

25	 DESIGN	67A,		7	J	X	17“	
Rozměr pneumatik 225/65 R17

26	 DESIGN	161,		7	J	X	17“	
Rozměr pneumatik 225/65 R17

27	 DESIGN	162,		7	J	X	19“	
Rozměr pneumatik 225/55 R19

28	 SADA	KRYTŮ	VENTILŮ
Souprava se skládá ze čtyř kusů.  
S laserově vytvořeným logem Mazda.

PŘEPRAVA NÁKLADU

20	 ODNÍMATELNÉ	TAŽNÉ	ZAŘÍZENÍ
Rozšiřte přepravní možnosti své Mazdy CX-5.  
Dokonalá integrace a jednoduchá manipulace – 
originální tažné zařízení Mazda. Ideální pro připo-
jení přívěsů a nosičů kol. Svislé zatížení: 84 kg.

21	 ORGANIZÉR	DO	ZAVAZADLOVÉHO	
PROSTORU

Organizér představuje ideální řešení pro 
systematické uspořádání zavazadlového 
prostoru. (Na obrázku je zobrazena základní 
deska s upevňovací soupravou, skládací box je 
dostupný za příplatek.)

22	 SKLÁDACÍ	BOX
Tento skládací box poskytuje dodatečné řešení 
pro uložení potřebných věcí a nákupů. Zabraňuje 
posouvání po zavazadlovém prostoru. Nosnost 
13,6 kg.

23	 STŘEŠNÍ	LIŠTY
Hliníkové střešní lišty ideálně dotvářejí vzhled 
vozu a slouží jako základna pro připevnění dal-
ších nadstavbových dílů, jako jsou střešní boxy, 
nosiče lyží nebo kol apod.

29	 BEZPEČNOSTNÍ	MATICE	KOL
Souprava se skládá ze čtyř kusů.
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PŘEPRAVA NÁKLADU

30	 STŘEŠNÍ	NOSIČE
Základní nosiče pro připevnění množství různých 
nadstavbových dílů. Nosnost max. 75 kg. (platí 
pro vozy se střešními ližinami)

31	 DĚLÍCÍ	MŘÍŽ
Nákupy, zavazadla a převážená zvířata 
bezpečně uložte do zavazadlového prostoru, 
aby vás při prudkém brzdění neohrozily.

32	 NOSIČ	JÍZDNÍCH	KOL	THULE
Pro montáž na jedno z dostupných tažných 
zařízení s 13 pólovým kabelovým svazkem. 
Nosiče kol Mazda na tažné zařízení jsou testovány 
a schváleny pouze pro přepravu dvou kol.

33	 NOSIČ	KOL
Nosič kol montovaný na základní střešní 
nosič poskytuje snadný a pohodlný způsob 
přepravy kola.

34	 STŘEŠNÍ	BOXY
Do těchto aerodynamicky tvarovaných střešních 
boxů odolných vůči vlivům počasí lze bezpečně 
uložit ještě více zavazadel. K dispozici jsou různé 
modely a velikosti.

35	 DRŽÁK	LYŽÍ	A	SNOWBOARDŮ
Dostupný v kompaktní verzi určené pro 
čtyři páry lyží nebo dva snowboardy a také 
v rozšířené verzi pro šest párů lyží nebo čtyři 
snowboardy.

BEZPEČNOST

36	 COUVACÍ	KAMERA
Obrazovka navigačního systému se po zařazení 
zpětného chodu změní na monitor couvací 
kamery. Dostupné od výbavy Challenge.

37	 PŘEDNÍ	A	ZADNÍ	PARKOVACÍ	ASISTENT
Pomocí akustického výstražného signálu 
informuje o vzdálenosti mezi vozidlem 
a ostatními předměty, díky čemuž zaparkujete 
snadno a bezpečně.
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AUDIOSYSTÉM A NAVIGACE

40	 USB	ADAPTÉR
Kabel pro propojení konektorů USB a Lightning 
pro zařízení iPhone (5/5S/5C/6/6S/7), iPad (Air, 
Mini a 4. generace), iPod Touch (5. generace), 
iPod Nano (7. generace) a všechna ostatní zařízení 
značky Apple s konektorem Lightning®. 

41	 NAVIGAČNÍ	SYSTÉM	MAZDA
Sériově montovaný TFT displej se může velmi 
jednoduše změnit na navigaci. Dostupné 
od výbavy Challenge.

KOMFORTNÍ A PRAKTICKÉ PRVKY

42	 LED	OSVĚTLENÍ	INTERIÉRU
LED diody lépe osvětlují interiér vozu a zároveň 
snižují spotřebu energie.

43	 VĚŠÁK	NA	OPĚRKU	HLAVY
Tento praktický věšák chrání vaše oblečení před 
zmačkáním.

44	 DRŽÁK	NA	IPAD	NA	OPĚRKU	HLAVY
Vhodný pro zařízení iPad, iPad2, iPad3, iPad4, 
iPad Air, iPad Air2 a iPad Pro 9,7“.

45	 ORGANIZÉR
Ideálně se hodí na odkládání drobných 
předmětů jako jsou pera, mobilní telefon 
nebo iPod. Na jeho dně se nachází malý 
otvor, kterým můžete vést kabel zařízení iPod 
k zabudovanému konektoru AUX.

46	 CHLADICÍ	TERMOBOX	WAECO
Udrží potraviny a nápoje chladné během horkých 
dní a teplé zase během chladných dní.

MAZDA.CZ

38	 DĚTSKÁ	SEDAČKA
Dostupné jsou sedačky pro tři různé věkové 
kategorie (skupiny 0+, I, II + III). Ilustrační foto.

39	 UZÁVĚR	PALIVOVÉ	NÁDRŽE	SOLODIESEL
Díky uzávěru palivové nádrže SoloDiesel je 
problém s natankováním nesprávného paliva 
minulostí. Originální uzávěr můžete jednoduše 
a rychle nahradit uzávěrem SoloDiesel, který 
bezpečně zabrání natankování nesprávného 
paliva. Navíc splňuje všechny evropské normy.
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