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NOVÁ, ELEK TRICK Á MA ZDA MX-30

AKČNÍ NABÍDK A: WALLBOX ZDAR MA
PRO RYCHLÉ DOM ÁCÍ DOBÍJENÍ VAŠEHO VOZU*

Mazda MX-30 Výkon (kW/k) Cena

e-Skyactiv/GT 105/143 854 900 Kč

e-Skyactiv/GT Plus 105/143 874 900 Kč

e-Skyactiv/First Edition/Luxury Modern 105/143 899 990 Kč

e-Skyactiv/First Edition/Luxury Vintage 105/143 899 990 Kč

e-Skyactiv/GT Plus/Luxury Modern 105/143 910 900 Kč

e-Skyactiv/GT Plus/Luxury Modern/Premium 105/143 940 900 Kč

e-Skyactiv/GT Plus/Luxury Modern/Premium/SR* 105/143 963 900 Kč

e-Skyactiv/GT Plus/Luxury Vintage 105/143 910 900 Kč

e-Skyactiv/GT Plus/Luxury Vintage/Premium 105/143 940 900 Kč

e-Skyactiv/GT Plus/Luxury Vintage/Premium/SR* 105/143 963 900 Kč

NABÍDK A LAKŮ

Černá Jet 13 900 Kč

Machine Gray 17 400 Kč

Ceramic Silver Metallic 13 900 Kč

Šedá Polymetal Metallic 13 900 Kč

Soul Red Crystal Metallic (3 tóny) 
karoserie: 46V, boční sloupky: tmavé, střecha: černá 51 900 Kč

Šedá Polymetal Metallic (3 tóny) 
karoserie: 47C, boční sloupky: stříbrné, střecha: černá 38 900 Kč

Ceramic Silver Metallic (3 tóny) 
karoserie: 47A, boční sloupky: stříbrné, střecha: černá 38 900 Kč

Bílá Arctic —

* SR (střešní okno)

* Nabíjecí stanice EVlink Wallbox s integrovaným kabelem T2 11 kW. Platí pro vozy objednané 
u autorizovaného dealera Mazda od 20. 05. do 31. 07. 2020 a dodané do 31. 10. 2020.



VERZE E-SKYACTIV GT

18" hliníková kola (215/55 R18)

LED světlomety

LED zadní kombinovaná světla

8,8" centrální barevný TFT displej (MZD Connect)

7" digitální tachometr

HMI ovladač

LED osvětlení interiéru

Kožený volant

Kožená hlavice voliče rychlosti

Elektrická parkovací brzda včetně funkce Auto Hold

Elektricky ovládaná skla předních dveří

Čelní a boční airbagy, kolenní airbag řidiče

Automatické zamykání dveří

Asistent rozjezdu do kopce

G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus)

Adaptivní tempomat a inteligentní asistent hlídání 
rychlosti (MRCC/ISA)

Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)

Systém prevence čelního nárazu (SCBS) včetně 
detekce chodců (AEB)

Systém pro hlídání mrtvých úhlů (BSM)

Rozeznávání dopravních značek (TSR)

Systém pro hlídání jízdních pruhů (LKA, LDWS/LAS)

Automatické přepínání dálkových a potkávacích 
světel (HBC)

Asistenční systém pro průjezd křižovatkou

Přední a zadní parkovací senzory

e-Call

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS)

Alarm

8 reproduktorů

DAB digitální autorádio

Bluetooth®

Apple CarPlay / Android Auto*

Zvuková signalizace pro chodce

Pádla pod volantem pro nastavení úrovně rekuperace

HL AVNÍ PRVK Y V ÝBAV Y

VERZE E-SKYACTIV GT PLUS 
(NAD R ÁMEC VERZE GT)

Ostřikovače předních světlometů

Elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

Automatické stmívání vnějšího zpětného zrcátka 
na straně řidiče

Osvětlená zrcátka ve slunečních clonách

Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka

Zásuvka 150 W

Vyhřívaná přední sedadla

Vyhřívaný volant

Zadní loketní opěrka

Odmrazování stěračů

Smart Keyless Entry

LIMITOVANÁ SÉRIE FIRST EDITION 
(NAD R ÁMEC VERZE GT)

18" hliníková kola (215/55 R18), stříbrná, lesklá

Adaptivní LED světlomety

Ostřikovače předních světlometů

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

Elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko

Zatmavená zadní boční skla

Čalounění sedadel Luxury Modern/Luxury Vintage 
(kombinace látky a umělé kůže)

Vyhřívaná přední sedadla

Další designové úpravy interiéru/exteriéru

Dekor středového panelu z korku

Sedadlo řidiče s pamětí (funkce nastavuje sedadlo 
řidiče, head-up displej a vnější zpětná zrcátka)

PAKET Y V ÝBAV Y

LUXURY MODERN

Hliníková kola, stříbrná, lesklá

Adaptivní LED světlomety

Zatmavená zadní boční skla

Další designové úpravy interiéru/exteriéru

Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko

Čalounění sedadel Luxury Modern, kombinace 
látky a umělé kůže

Elektricky ovládané sedadlo řidiče

Sedadlo řidiče s pamětí (funkce nastavuje sedadlo 
řidiče, head-up displej a vnější zpětná zrcátka)

Dekor středového panelu z korku

Prošívaná přední loketní opěrka

Prošívané loketní opěrky ve dveřích

* Systémy Apple CarPlay a Android Auto nejsou 
v současnou chvíli v ČR podporovány



LUXURY VINTAGE

Hliníková kola, stříbrná, lesklá

Adaptivní LED světlomety

Zatmavená zadní boční skla

Další designové úpravy interiéru/exteriéru

Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko

Čalounění sedadel Luxury Vintage, kombinace 
látky a umělé kůže

Elektricky ovládané sedadlo řidiče

Sedadlo řidiče s pamětí (funkce nastavuje sedadlo 
řidiče, head-up displej a vnější zpětná zrcátka)

Dekor středového panelu z korku

Prošívaná přední loketní opěrka

Prošívané loketní opěrky ve dveřích

PREMIUM

360° Top View Monitor

Kamera sledující pozornost řidiče (DAA+)

Asistenční systém pro průjezd křižovatkou a pro 
jízdu v silném provozu (CTS)

Systém výstrahy pohybu před vozidlem (FCTA)

Soundsystém Bose®

12 reproduktorů

Systém výstrahy pohybu za vozidlem včetně 
asistentu brzd, zadní SCBS, včetně systému RCTA+

STŘEŠNÍ OKNO (SR)

Střešní okno

Čalounění sedadel Luxury Vintage

Čalounění sedadel GT/GT Plus

Čalounění sedadel Luxury Modern



KOMPLETNÍ PŘEHLED V ÝBAV Y VER ZE E-SK YACTIV GT

EXTERIÉR

18" hliníková kola (215/55 R18)

LED světlomety

Ostřikovače integrované do stěračů čelního skla

LED zadní kombinovaná světla

Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka

Vnější zpětná zrcátka v černé barvě

Ukazatele směru integrované do vnějších 
zpětných zrcátek

INTERIÉR

Čalounění v kombinaci černé/šedé

Centrální dotykový displej

8,8" centrální barevný TFT displej (MZD Connect)

Projekční barevný head-up displej

7" digitální tachometr

HMI ovladač

Palubní počítač

LED osvětlení interiéru

Automatická klimatizace

Ovládání audiosystému a Bluetooth® na volantu

Centrální loketní opěrka

Startování tlačítkem Start/Stop

Kožený volant

Kožená hlavice voliče rychlosti

Elektrická parkovací brzda včetně funkce Auto Hold

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Osvětlená odkládací schránka

Opěradlo zadních sedadel dělené v poměru 60 : 40

Elektricky ovládaná skla předních dveří

OSTATNÍ

Zvuková signalizace pro chodce

Pádla pod volantem pro nastavení úrovně 
rekuperace

BEZPEČNOST

Čelní a boční airbagy, kolenní airbag řidiče

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Automatické zamykání dveří

Asistent rozjezdu do kopce

Imobilizér

Souprava na opravu pneumatik

Elektronický stabilizační systém (DSC)

G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus)

Adaptivní tempomat a inteligentní asistent hlídání 
rychlosti (MRCC/ISA)

Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)

Systém prevence čelního nárazu (SCBS) včetně 
detekce chodců (AEB)

Systém pro hlídání mrtvých úhlů (BSM)

Rozeznávání dopravních značek (TSR)

Systém pro hlídání jízdních pruhů (LKA, LDWS/LAS)

Automatické přepínání dálkových a potkávacích 
světel (HBC)

Asistenční systém pro průjezd křižovatkou

Dešťový a světelný senzor

Zadní parkovací kamera

Přední a zadní parkovací senzory

e-Call

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS)

Alarm

KONEKTIVITA

Integrovaný navigační systém

USB

Zásuvka 12 V

AM/FM rádio

8 reproduktorů

DAB digitální autorádio

Bluetooth®

Apple CarPlay / Android Auto*

* Systémy Apple CarPlay a Android Auto nejsou v současnou chvíli v ČR podporovány



KOL A BARV Y K AROSERIE

ČALOUNĚNÍ

18" hliníková kola, stříbrná (215/55 R18), 
paket GT/GT Plus

Šedá Machine GrayBílá Arctic

Šedá PolymetalCeramic Silver Metallic (tři tóny)

Šedá Polymetal (tři tóny)Ceramic Silver Metallic

Červená Soul Red Crystal (tři tóny)Černá Jet

18" hliníková kola, lesklá (215/55 R18), 
paket Luxury Modern/Vintage

Paket Luxury Modern

Paket Luxury Vintage



Navrženy pro jízdu v noci. Systém analyzuje vozidla 

jedoucí před vámi i proti vám a dle potřeby auto-

maticky přepíná dálková a potkávací světla tím, že 

rozsvěcí a zhasíná jednotlivé LED. Díky tomu vidíte 

lépe na cestu, protože můžete mít neustále zapnutá 

dálková světla, ale přitom neoslňujete ostatní řidiče.

ADAPTIVNÍ LED SVĚTLOMETY360° TOP VIEW MONITOR

Klid mysli při řízení dodává sebejistotu a umožňuje 

soustředit se na to, co je opravdu důležité. Proto je 

zcela nová Mazda MX-30 vybavena 360° parkovací 

kamerou, díky níž máte při manévrování dokonalý 

přehled o situaci vně vozu.

SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU (BSM)

Funkce sledování mrtvého úhlu detekuje vozidla 

přibližující se zezadu nebo jedoucí vedle vás, takže 

můžete bezpečně přejíždět mezi pruhy. Ocitne-li 

se v kterémkoli mrtvém úhlu vozidlo, systém vás 

varuje výstražným zvukem a ikonou na příslušném 

zpětném zrcátku. Při couvání se aktivuje funkce vý-

strahy pohybu za vozidlem (RCTA), která pomocí 

radarů a indikátorů sleduje automobily přijíždějící 

z kterékoli strany a varuje vás, pokud se přiblíží příliš. 

K bezpečnější jízdě hustým provozem pak pomáhá 

systém výstrahy pohybu před vozidlem (FCTA).

VČETNĚ FUNKCE UPOZORNĚNÍ NA 
POHYB PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL



AK TIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Uvíznete-li v zácpě, ovládá systém CTS automatic-

ky plynový pedál tak, aby udržoval potřebný odstup 

mezi vaší Mazdou a vozidlem vpředu. Také pomáhá 

udržovat vozidlo ve správném pruhu. Systém CTS zá-

sadně přispívá k vaší bezpečnosti a pomáhá snižovat 

únavu, takže každá jízda bude čistou radostí.

ASISTENČNÍ SYSTÉM PRO JÍZDU 

V SILNÉM PROVOZU (CTS)

Radarový tempomat Mazda (Mazda Radar Cruise 

Control) vám pomáhá udržovat bezpečnou vzdále-

nost od vozidla vpředu tak, že využívá radar s mili-

metrovou vlnovou délkou a vyhodnocuje relativní 

rychlost a vzdálenost automobilu před vámi. Díky 

tomu omezuje únavu a zvyšuje radost z dlouhé jíz-

dy po dálnici. Inteligentní podpora brzdění přispívá 

k minimalizaci rizika nejčastějšího typu kolizí ve měs-

tě, tedy kolizí při nízkých rychlostech. Systém sleduje 

odstup a vzdálenost vozidla před vámi a v případě 

hrozící nehody začne automaticky brzdit.

MRCC FULL SPEED S INTELIGENTNÍ 

PODPOROU BRZDĚNÍ

Systém pomocí kamery neustále kontroluje, zda jste 

bdělí. Sleduje od pozice očí přes frekvenci mrkání až 

po úhel úst a obličeje a v případě únavy či ospalosti 

vás varuje. Systém je stále aktivní a využívá infračer-

venou kameru s infračervenou LED diodou, takže 

můžete jezdit jistě a bezpečně nejen v noci, ale třeba 

i ve slunečních brýlích.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ 

POZORNOSTI ŘIDIČE



NOVÁ, ELEK TRICK Á MA ZDA MX-30 
Z ÁKL ADNÍ TECHNICK Á DATA

Mazda MX-30

Počet dveří 4

Počet míst 5

Celková délka (mm) 4 395

Šířka (mm) 2 035

Výška (mm) 1 555

Rozvor (mm) 2 655

Světlá výška (mm) 130

Rozměr pneumatik 215/55 R18

Prostor mezi sedadlem a střechou vpředu, bez střešního okna (mm) 982

Prostor mezi sedadlem a střechou vzadu (mm) 939

Prostor pro nohy vpředu (mm) 1 058

Prostor pro nohy vzadu (mm) 764

Objem zavazadlového prostoru, 5 sedadel, s audiosystémem Bose® (l) 341

Objem zavazadlového prostoru, 5 sedadel, bez audiosystému Bose® (l) 366

Objem zavazadlového prostoru, 2 sedadla, s audiosystémem Bose® (l) 1 146

Objem zavazadlového prostoru, 2 sedadla, bez audiosystému Bose® (l) 1 171

Maximální výkon (kW/k) 105/143

Maximální točivý moment (Nm) 265

Kapacita baterie (kWh) 35,5

Hmotnost baterie (kg) 310

Maximální rychlost (km/h) 140

Zrychlení (0–100 km/h, s) 9,7

Maximální povolená celková hmotnost (kg) 2 108

Pohotovostní hmotnost (kg) 1 645

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

Homologovaný dojezd, kombinovaný cyklus (km) 200

Emise CO₂ (g/km) 0



Doporučené koncové ceny v Kč s DPH jsou platné od 1. 4. 2020. Ceny jsou 

uvedeny včetně dopravy k prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo na změny cen 

a standardní výbavy bez předchozího upozornění. Podrobnosti o nabídce 

modelů, jejich specifikaci, dostupnosti a dodacích podmínkách a uvedených 

doplňkových službách vám poskytne váš autorizovaný prodejce Mazda.

ZÁRUK A NA VÁŠ VŮZ
Na všechny nové vozy Mazda poskytujeme standardní záruku 

3 roky nebo do ujetí 100 000 km (podle toho, co nastane dříve) 

a záruku 12 let na neprorezavění karoserie. Na přání je k dispozici 

program rozšíření standardní záruky o 2 roky, poskytovaný ve 

spolupráci s firmou CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Záruku 

je možno rozšířit kdykoli před uplynutím základní záruky výrobce, 

nejpozději však do ujetí 60 000 km. Prodloužená záruka vám 

zajistí bezproblémový provoz vozu Mazda po celé Evropě po 

dobu až 5 let od jeho zakoupení.

ASISTENČNÍ SLUŽBA 
MAZDA EUROPE SERVICE
S nákupem nového vozu získáváte bezplatně asistenční službu 

Mazda Europe Service. Asistenční služba je vám k dispozici 24 

hodin denně v celé ČR a dalších více než 40 zemích Evropy. Služba 

se bezplatně prodlužuje vždy o další rok s podmínkou provedení 

předepsané prohlídky vašeho vozu a zápisem do elektronické 

servisní knížky v autorizovaném servisu Mazda v České republice, 

a to až po dobu 10 let. Platí pro vozy prodané v ČR.

ELEKTRONICK Á SERVISNÍ KNÍŽK A
Záznam o servisu provedeném na vašem voze se vkládá do 

elektronické servisní knížky, která je centrálně zálohovaná 

a přístupná všem autorizovaným servisům v Evropě. Přehled 

kompletní servisní historie vašeho vozu zvyšuje jeho hodnotu 

při dalším prodeji.

APLIK ACE MY MAZDA
Získejte dokonalý přehled o svém automobilu díky volně 

stáhnutelné mobilní aplikaci. Po aktivaci účtu máte k dispozici 

informace o svém voze, provedeném i plánovaném servisu, 

asistenčních službách, prodejní a servisní síti a dalších novinkách 

ze světa Mazda.

KVALITNÍ A DOSTUPNÝ SERVIS
Mazda nabízí vynikající servisní pokrytí České republiky a služby 

za přijatelné ceny a v minimálních čekacích lhůtách.

FINANČNÍ SLUŽBY MAZDA
Mazda poskytuje flexibilní možnosti financování vašeho nového 

vozu. Značkové financování Mazda Finance zahrnuje finanční 

leasing, operativní leasing, účelový úvěr a pojištění. K dispozici 

jsou produkty pro fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby. 

Informace o finančních službách Mazda Finance vám poskytne 

přímo váš autorizovaný prodejce Mazda.

FIREMNÍ PROGR AM MAZDA
Informujte se u vašeho autorizovaného prodejce Mazda 

o individuálních prodejních podmínkách pro firemní zákazníky.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MA ZDA

STAŇTE SE FANOUŠKEM PROFILU

FACEBOOK/MAZDA ČR

INFO: 800 900 994, WWW.MAZDA.CZ



M A ZDA MOTOR ČE SK Á R EPUBL IK A


