
NOWA MAZDA6NOWA MAZDA6

Model: Nowa Mazda6 Rocznik: 2019 Napęd: 4x2

Wyposażenie: SkyMOTION Skrzynia: 6-cio stopniowa
automatyczna Lakier: Jet Black (41W)

Silnik: 2.0 145 KM Nadwozie: Sedan Typ: Samochód nowy
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I WSPOMAGANIE PRO

•    Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
•    Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS) z
układem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) oraz układem
awaryjnego hamowania (EBA)
•    Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z elektronicznym
układem kontroli trakcji (TCS)
•    System monitorowania martwego pola z systemem monitorującym
ruch poprzeczny przy cofaniu (BSM & RCTA)
•    System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
•    System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)
•    Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości (aktywny tempomat
MRCC)
•    Kolorowy wyświetlacz Head-up z funkcją pamięci ustawienia (na
przedniej szybie)
•    System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej
prędkości A-SCBS)
•    Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HLA)
•    Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
•    Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
•    Światła do jazdy dziennej
•    Przednie reflektory i kierunkowskazy diodowe (LED)
•    Spryskiwacze reflektorów
•    Tylne światła diodowe (LED)
•    Tylne kierunkowskazy diodowe (LED) (Sedan)
•    Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do
domu)
•    System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
(HBC)
•    Immobilizer fabryczny
•    Zaawansowany system immobilizera

MULTIMEDIA I KOMUNIKACJA
•    System nawigacji Mazda
•    MZD Connect – multimedialny system rozrywki i łączności
•    Wyświetlacz centralny 8" ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w
trakcie postoju)
•    Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
•    System audio CD/MP3 z 6 głośnikami
•    Złącze AUX i 3 porty USB (2 w konsoli centralnej + 1 w podłokietniku
tylnej kanapy)
•    Zestaw głośnomówiący Bluetooth
•    Kierownica z przycikami sterowania

KOMFORT PODRÓŻY
•    Tapicerka materiałowa Standard
•    Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
•    Fotel kierowcy z manualną regulacją podparcia lędźwiowego
•    Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
•    Nawiewy na tylną kanapę
•    Skórzana kierownica oraz skórzany drążek zmiany biegów
•    Przycisk uruchamiania silnika
•    Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków na pilocie)
•    Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold

•    Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
•    Podłokietnik centralny w tylnej kanapie
•    Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
•    Gniazdo 12V w bagażniku (Sport Kombi)
•    Siatka zabezpieczająca w bagażniku (Sport Kombi)
•    Roleta bagażnika Karakuri (Sport Kombi)

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
•    Obręcze aluminiowe 17" Gun Metal
•    Koła 225/55R17 (z zestawem naprawczym do kół)
•    Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (z wbudowanym
kierunkowskazem)
•    Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
•    Lusterka boczne składane elektrycznie
•    Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
•    Przyciemniane szyby
•    Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Sport Kombi)
•    Relingi dachowe (Sport Kombi)

AKCESORIA*
•    Czujniki parkowania - zestaw na przód i tył (sygnał akustyczny oraz
wizualizacja na wyświetlaczu centralnym) (SkyMOTION)
•    Dywaniki welurowe Standard - Sedan

* Wyżej wymienione akcesoria, oferowane przez dealera, zostaną zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego.
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PODSUMOWANIE

KONFIGURACJA WARTOŚĆ CENA KORZYŚĆ

Samochód 106 900 zł

Lakier Jet Black 2 600 zł

109 500 zł

AKCESORIA* WARTOŚĆ CENA KORZYŚĆ

Czujniki parkowania - zestaw
na przód i tył (sygnał
akustyczny oraz wizualizacja
na wyświetlaczu centralnym)
(SkyMOTION)

2 615 zł 2 510 zł 105 zł

Dywaniki welurowe Standard
- Sedan

295 zł 0 zł

112 410 zł

* Wyżej wymienione akcesoria, oferowane przez dealera, zostaną zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego.
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