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M A Z DA M OTO R Č E S K Á R E PU B L I K A

MA ZDA2 HYBRID
CENÍK 2022

A KČ N Í  N A B Í D K A
B O N U S  Z A  V Ý K U P  VA Š E H O  O J E T É H O  VOZU 

V E  V ÝŠ I  2 0  0 0 0  KČ



MAZDA2 HYBRID

Metalický/perleťový lak 13 000 Kč

Prémiový metalický lak Northern White Pearl, Formal Red 17 000 Kč

NABÍDKA LAKŮ

Mazda2 Hybrid
Výkon 
(kW/k)

Max. točivý 
moment (Nm)

Cena

Pure 85/116 120 491 400 Kč

Agile 85/116 120 533 400 Kč

Select 85/116 120 610 400 Kč

Cena neobsahuje přípravu a aktivaci vozu 
v systémech Mazda 9 500 Kč

Záruka výrobce: 3 roky 
Prodloužená záruka Premium + 2 * 10 700 Kč

ZÁRUKA

* Program volitelné prodloužené záruky (4. a 5. rok) je realizován ve spolupráci 

 s firmou CG Car-Garantie Versicherungs-AG, cena platí při koupi nového vozu součást standardní výbavy

VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY 
ATRAKTIVNÍCH PAKETŮ VÝBAVY

Paket Plus 27 000 Kč

K dispozici pro verzi Pure

Paket Comfort 30 000 Kč

K dispozici pro verzi Agile

Paket Safety 26 000 Kč

K dispozici pro verzi Agile s paketem Comfort

Paket panoramatické střešní okno 30 000 Kč

K dispozici pro verzi Select

Platí pro vozy objednané od 1. 7. a dodané do 30. 9. 2022. Kompletní popis akce najdete na www.mazda.cz

A NAVÍC BONUS Z A V ÝKUP VA ŠEHO OJE TÉHO VOZU VE V ÝŠI 20 0 0 0 Kč



PŘEHLED V ÝBAV Y

VERZE PURE
EXTERIÉR

15" ocelová kola (pneumatiky 185/65 R15 6J)

Halogenové hlavní světlomety

Manuální nastavení světlometů

LED kombinovaná zadní světla

Halogenové zadní směrové ukazatele

Halogenové osvětlení poznávací značky

LED zadní couvací světla

Zelené tónování skel

Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka 
(levé i pravé)

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

Kliky dveří v barvě karoserie

Černá přední maska

Černá spodní část přední masky

Černá lišta dveří

Anténa ve tvaru žraločí ploutve

INTERIÉR

Látkové čalounění sedadel (Pure)

Standardní přední sedadla

Černé čalounění

Šedé čalounění středového sloupku a stropu

Potah volantu z PVC

Výškově a podélně nastavitelný volant

Ovládání audiosystému na volantu

Hlavice řadicí páky z PVC

Přední loketní opěrka

7" centrální displej

Opěradla zadních sedadel dělená v poměru 60 : 40

Elektricky ovládaná přední okna

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

12V zásuvka 1×

Analogový tachometr

Automatická klimatizace

Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

BEZPEČNOST

Elektronický stabilizační systém (DSC)

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Přední, boční a hlavové airbagy

Imobilizér

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Systémy pro hlídání jízdního pruhu (LTA)

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání 
aut, chodců a cyklistů (PCS)

Předkolizní systém řízení (rozpoznávání chodců)

Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA a SWS)

eCall

Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

Adaptivní tempomat pro celý rozsah rychlostí

Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel

AUDIO

2 reproduktory

USB 1×

Bluetooth

DAB

Apple CarPlay, Android Auto*

KOMFORT

Centrální zamykání, dálkové ovládání

Palubní počítač

Indikátor fungování hybridního systému

Automatické zapínání a vypínání světlometů

Nastavitelný omezovač rychlosti (ASL)

PAKET PLUS
K dispozici pro verzi Pure

Halogenová přední mlhová světla

Kožený potah volantu

Kožená hlavice řadicí páky

Elektricky ovládaná přední i zadní okna

Zadní spoiler

Dešťový senzor

4 reproduktory

Madla nad všemi dveřmi

Zrcátko ve sluneční cloně řidiče i spolujezdce

Ozdobné lišty dveří

Látkové čalounění interiéru (Agile)

Odhlučněné přední sklo

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Vyhřívaný volant

Vyhřívaná přední sedadla

* Systémy Apple CarPlay a Android Auto nejsou 

v současnou chvíli v ČR podporovány



VERZE AGILE VERZE SELECT

PAKET COMFORT
K dispozici pro verzi Agile

LED hlavní světlomety

LED přední mlhové světlomety

LED zadní směrové ukazatele

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (levé i pravé)

Elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek (levé i pravé)

Černá lakovaná přední maska

Lakovaná spodní část přední masky, satinovaná

Chromovaná lišta dveří, satinovaná

Čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže

Sportovní přední sedadla

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce

Duální automatická klimatizace

Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce

Osvětlené zrcátko ve sluneční cloně řidiče i spolujezdce

Digitální tachometr

PAKET PANOR AMATICKÉ 
STŘEŠNÍ OKNO
K dispozici pro verzi Select

Panoramatické střešní okno

Zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce bez osvětlení

PAKET SAFET Y
K dispozici pro verzi Agile, spolu s paketem Comfort

Přední a zadní parkovací senzory s funkcí brzdění

Systém monitorování mrtvého úhlu (BSM)

Automatické stmívání vnějšího zpětného zrcátka

15" hliníková kola (pneumatiky 185/65 R15 6J)

Halogenová přední mlhová světla

Zadní spoiler

Látkové čalounění sedadel (Agile)

Kožený potah volantu

Kožená hlavice řadicí páky

8" centrální displej

Elektricky ovládaná přední i zadní okna

Zrcátko ve sluneční cloně řidiče i spolujezdce

Zadní parkovací kamera

Startování pomocí tlačítka Start/Stop

Smart Keyless Entry

Dešťový senzor

Vyhřívaná přední sedadla

Vyhřívaný volant

6 reproduktorů

VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE PURE

16" hliníková kola (pneumatiky 195/55 R16 6J)

LED hlavní světlomety

LED přední mlhová světlomety

LED zadní směrové ukazatele

Zatmavená zadní a boční skla

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (levé i pravé)

Elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek (levé i pravé)

Lakovaná černá přední maska

Lakovaná spodní část přední masky, satinovaná

Chromovaná lišta dveří, satinovaná

Čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže

Sportovní přední sedadla

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce

Digitální tachometr

Duální automatická klimatizace

LED osvětlení interiéru

Osvětlené zrcátko ve sluneční cloně řidiče i spolujezdce

Head-up displej

Přední a zadní parkovací senzory s funkcí brzdění

Systém monitorování mrtvého úhlu (BSM)

Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka

VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE AGILE



MAZDA2 HYBRID ZÁKLADNÍ TECHNICK Á DATA

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 spo-

třeby 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.

* Sklon 12 %

Mazda2 Hybrid 1.5 Hybrid

Zdvihový objem (cm³) 1 490

Počet válců 3

Automatická převodovka e-CVT

Pohonné ústrojí

Maximální výkon (kW/k při ot/min) 68 (92)/5 500

Maximální točivý moment (Nm při ot/min) 120/3 600

Kompresní poměr 14,0 : 1

Hybridní pohon

Maximální výkon hybridního systému (kW/k) 85/116

Možnost jízdy pouze na elektřinu ano

Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,7

Maximální rychlost (km/h) 175

Kombinovaná spotřeba podle WLTP (l/100 km) 3,8–4,0

Emise CO2 při kombinované spotřebě podle WLTP (g/km) 87–92

Emisní norma EU Euro 6d

Palivo benzin 95

Objem palivové nádrže (l) 36

Pohotovostní hmotnost, min./max., včetně řidiče (kg) 1 085/1 160

Celková hmotnost vozidla, max. (kg) 1 615

Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)* 450

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)* 450

Rozměry modelu Mazda2 Hybrid

Rozvor (mm) 2 560

Délka (mm) 3 940

Šířka, včetně vnějších zpětných zrcátek (mm) 1 745

Výška (mm) 1 500

Objem zavazadlového prostoru (l) 286



Doporučené koncové ceny v Kč s DPH jsou platné od 1. 7. 2022. 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 zá-

ruku 3 roky nebo do ujetí 100 000 km (podle toho, co na-

stane 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 bezproblémo-

vý 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 služ-

bu Mazda Europe Service. Asistenční služba je vám k dis-

pozici 24 hodin denně v celé ČR a dalších více než 40 ze-

mích Evropy. Služba se bezplatně prodlužuje vždy o další 

rok s podmínkou provedení předepsané prohlídky vašeho 

vozu a zápisem do elektronické servisní knížky v autorizo-

vaném servisu Mazda v ČR, 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 hod-

notu při dalším prodeji.

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

stáhnutelné mobilní aplikaci. Po aktivaci účtu máte k dis-

pozici informace o svém voze, provedeném i plánovaném 

servisu, asistenčních službách, prodejní a servisní síti a dal-

ších 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 no-

vého vozu. Značkové financování Mazda Finance zahrnuje 

finanční leasing, operativní leasing, účelový úvěr a pojiš-

tění. K dispozici jsou produkty pro fyzické osoby, podni-

katele i právnické osoby. Informace o finančních službách 

Mazda Finance vám poskytne přímo váš autorizovaný pro-

dejce Mazda.

FIREMNÍ PROGR AM MAZDA
Informujte se u vašeho autorizovaného prodejce Mazda o in-

dividuálních prodejních podmínkách pro firemní zákazníky.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MAZDA

INFO: 800 900 994, WWW.MAZDA.CZ

FACEBOOK/MAZDA ČR
STAŇTE SE FANOUŠKEM PROFILU


