MAZDA MOTOR BELUX
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Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD
Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

We verkennen steden en bochtige landwegen.
Bochten perfect aansnijdend, gaspedaal ingetrapt.
Ruiten naar beneden, radio aan, geen specifieke bestemming.
Steeds verder vooruit, de wind trotserend.
Ik ben de belichaming van Jinba Ittai.
U, het hart aan het stuur.
Altijd al voorbestemd om verbonden te zijn,
zoals paard en ruiter,
auto en bestuurder als één.
Samen zijn we sterker.
We hebben een band die niet te beschrijven is
met woorden alleen.

We rijden nooit alleen.
We rijden samen.

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal met
wit lederen zetelbekleding (in optie). Voor de Belgische en Luxemburgse markt is deze versie uitgerust met een schuifdak.

D E Z I E L VA N H I R O S H I M A

Mazda deelt een bijzondere geschiedenis met Hiroshima, Japan. Als bakermat van
Mazda inspireert Hiroshima ons voortdurend om boven elke uitdaging uit te stijgen
en dat motiveert ons om meer te willen bereiken dan iemand ooit had kunnen
denken. Vanuit het niets hebben we een internationaal bedrijf opgebouwd. We
hebben innovaties ontwikkeld die anderen onmogelijk achtten, van de wankelmotor
tot de Skyactiv Technologie en nog zoveel meer. Bovenal zijn we nooit afgedwaald
van ons geloof in de kracht van het menselijk kunnen. We geven onszelf helemaal,
gebruiken onze handen om dingen te ontwerpen die ertoe doen, die een ziel hebben
en die hun energie overbrengen op u.

KODO: SOUL OF MOTION

Onze designfilosofie is eenvoudig, maar de uitwerking is niet zonder uitdagingen:

Handen op klei, vormgeven met warmte en precisie. Al het overbodige elimineren

het vastleggen van energie in beweging, zelfs bij stilstand. Een vluchtige blik

zodat enkel schoonheid overblijft. De energie van de maker in elke nuance

volstaat om uw aandacht naar de opvallende rondingen en hoeken te laten

overbrengen. We noemen dit het Kodo: "Soul of Motion" design. Een dynamisch

afdwalen. Spanning door de anticipatie op wat er nog komt. Het uitlokken van

gevoel van beweging dat u uitnodigt om achter het stuur te kruipen en de unieke

dit soort onmiddellijke emotionele reacties vereist een menselijke aanraking.

energie te ervaren die alleen een Mazda u kan geven.

Gemaakt voor mensen, door mensen.

M A Z D A C X- 3 0

Voor de Mazda-ontwerpers is het creëren van schoonheid een nauwgezette oefening in
“minder is meer”. En ook voor de Mazda CX-30 zijn ze trouw gebleven aan dat principe. Hij
is het bewijs van hun toewijding aan dit ultieme streven. Vloeiende lijnen omvatten en
reflecteren de omgeving, en brengen het stilleven in beweging. Gestroomlijnde, krachtige
verhoudingen creëren een dynamisch gevoel van energie.

Passagier en bestuurder worden verwelkomd in een intieme en rustige omgeving. Het interieur
van de Mazda CX-30 is een toonbeeld van prioriteitsstelling en nauwgezet vakmanschap.
Zorgvuldig uitgedachte functies werden symmetrisch opgesteld rond de bestuurder en creëren
een interieur dat u in vervoering brengt nog voor u de rit heeft aangevat. Inspiratie ligt overal
op u te wachten - waar brengt de Mazda CX-30 u naartoe?

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal met
wit lederen zetelbekleding (in optie). Voor de Belgische en Luxemburgse markt is deze versie uitgerust met een schuifdak.

M A Z D A TA K U M I :
S U P E R I E U R VA K M A N S C H A P

Dit zijn de vak- en ambachtslieden die hun vaardigheden gedurende jaren, zelfs
decennialang, aanscherpen en zo meesterschap bereiken. Hun passie, geduld
en toewijding aan hun ambacht wordt op iedere Mazda overgedragen via de
menselijke aanraking. Er wordt een emotionele indruk nagelaten die geen enkele
computer of systeem kan creëren. Elk detail in de 2021 Mazda CX-30 getuigt van de
vakkundigheid van de Takumi. Deze overdracht van energie creëert een inspirerende
omgeving en een gevoel dat blijft nazinderen, zelfs lang nadat de rit voorbij is. Van
ontwerper tot bestuurder zorgt deze verbinding voor een verrijkende en emotionele
band tussen u en uw Mazda.

AUTO EN BESTUURDER VERBINDEN

Elke Mazda streeft naar hetzelfde doel – eenheid tussen auto en bestuurder. Het ervaren
van deze naadloze overgang doet uw zintuigen ontwaken. U leeft in het moment en laat
alle afleidingen achter. U voelt zich vol energie. Herboren. Beter dan toen u in de auto
stapte – een gevoel dat lang na de rit nog aanhoudt. Van de minutieuze aandacht voor
ons ontwerp tot hoe onze auto’s moeiteloos reageren op zelfs de geringste aanwijzing,
elk detail in elke Mazda zorgt voor puur rijplezier.

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele
koetswerkkleur Soul Red Crystal met wit lederen zetelbekleding (in optie).

D O O R D A C H T E CO N N E C T I V I T E I T

Uw inspiratie. Uw cocon. Uw commandopost. Dit is het rond de bestuurder ontworpen
interieur van de Mazda CX-30. Ieder element is hier binnen handbereik zodat u zich kunt
blijven focussen op de weg. De meetinstrumenten en schermen van het intuïtieve dashboard
bevinden zich binnen uw gezichtsveld. U wordt dus minimaal afgeleid. De middenconsole en
de HMI Commander zijn optimaal geplaatst zodat uw pols en onderarm niet onnodig worden
belast. Bovendien is het Mazda Connect-multimediasysteem beschikbaar met
Apple CarPlay™*-integratie voor uw iPhone (weergegeven). Dankzij ons uitgekiend ontwerp
wordt communicatie tussen u en uw auto de natuurlijkste zaak ter wereld.

* Apple CarPlay enkel beschikbaar op de Belgische markt
Afgebeeld interieur: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal met wit lederen zetelbekleding (in optie).

P L A AT S V O O R E L K E R E I S

Er schuilt veel schoonheid in open ruimte. U hebt de kans om ze op te vullen
met ontdekkingen die u doet in het leven. De Mazda CX-30 is een cross-over
die zich moeiteloos laat parkeren in het kleinste parkeerplaatsje maar u ook
naar weidse, open vlakten brengt. Dankzij de ruime koffer en lage laaddrempel
kunt u al uw spullen makkelijk in- en uitladen. Breng uw sportuitrusting en
vermogen tot verwondering mee, én de mensen met wie u dit alles wil delen.
De Mazda CX-30 trekt met u op avontuur en maakt graag plaats voor al uw
spullen, van boodschappentas tot reistas.

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur
Soul Red Crystal. Voor de Belgische en Luxemburgse markt is deze versie uitgerust met een schuifdak.

e - S K YA C T I V X M O T O R

Als innovatie begint met een sprankel van vernuft, dan zijn we vastbesloten om
onszelf voortdurend uit te dagen, de conventies te trotseren, het onverwachte
opnieuw uit te vinden en verrassend uit de hoek te komen. Dankzij dit ethos is elk
aspect van de Mazda CX-30 zo ontworpen en gemaakt dat het perfect overeenstemt
met uw gevoelens. De zetels zijn gevormd om een rechte positie te handhaven en
de natuurlijke S-vorm van de rug te ondersteunen. De ophanging is geïnspireerd
op de manier waarop het menselijk lichaam beweegt en hoe het in balans is met
de bewegingen van de auto - voor een vlotte besturing en meer comfort, zowel
voor u als uw passagiers. En onze revolutionaire e-Skyactiv X motor. Baanbrekende
nieuwe technologie waarbij de voordelen van benzinemotor met vonkontsteking
gecombineerd zijn met die van een dieselmotor met compressie-ontsteking. Een
motor die zowel brandstofefficiënt als krachtig is en zorgt voor een responsieve
acceleratie met tegelijkertijd een lagere CO2 -uitstoot.

VOORUITZIENDE i-ACTIV AWD

Met status quo nemen wij geen genoegen. We weigeren om jarenlang alles steeds
op dezelfde manier te doen. Daarom hebben we een vierwielaandrijfsysteem
ontwikkeld dat beter presteert dan enig ander systeem. Doorbraaktechnologie
die het onverwachte verwacht. Dat is i-Activ AWD, een inventieve techniek
die een mogelijk tractieverlies opspoort door alles actief te controleren, van
buitentemperatuur en ruitenwissergebruik tot uw stuur- en reminput. Door de
massa van de auto te verplaatsen bij het in- en uitgaan van een bocht, zorgt het
systeem ervoor dat u steeds grip behoudt en feilloos blijft sturen. Gekoppeld aan
de Skyactiv-Technologieën met G-Vectoring Control Plus (GVC), leidt het tot soepel
en dynamisch rijgedrag. Kortom, innovatieve oplossingen die u toelaten om in alle
omstandigheden onbezorgd achter het stuur te zitten.

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur
Soul Red Crystal. Voor de Belgische en Luxemburgse markt is deze versie uitgerust met een schuifdak.

R I J Z E L F Z E K E R E L K E KA N T U I T

Een ongeluk vermijden is altijd de veiligste optie. De geavanceerde veiligheidsinnovaties
van het ingebouwde i-Activsense veiligheidssysteem waarschuwen u voor allerhande
gevaren om zo aanrijdingen te voorkomen, of de impact ervan te verlagen. De 360° camera
(AVM), de geavanceerde dodehoekassistent (BSM) en de dodehoekwaarschuwing bij
achteruitrijden (RCTA) zorgen voor een beter zicht rondom en meer alertheid. Indien nodig,
zorgen exclusieve i-Activsense systemen ervoor dat het remsysteem automatisch in werking
treedt zodat u geconcentreerd achter het stuur zit, rit na rit.

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal met wit lederen zetelbekleding (in optie).

GELUID ALS KUNST

Een concertzaal reconstrueren in het interieur van de Mazda CX-30 was geen
gemakkelijke opgave. Om het gevoel van een live optreden op te wekken, hebben
onze geluidsingenieurs ieder detail van geluid in al zijn complexiteit ontleed. De plaats
van de luidsprekers hebben ze bepaald op basis van uitgebreid psychoakoestisch
onderzoek, waarbij ze binnenin de auto metingen hebben uitgevoerd om de ruimtelijke
effecten, geluidsvertragingen en -reflecties, en zelfs luchttrillingen na te gaan. Dankzij
het beschikbare premium audiosysteem met 12 luidsprekers, zijn Bose®* en Mazda erin
geslaagd om iedereen aan boord te laten genieten van een krachtige geluidservaring,
ongeacht waar u zich in de auto bevindt.

Hakuju Hall is een intieme concertruimte in
Tokyo, Japan, die gebouwd is om een specifieke
gemoedstoestand te bereiken en waar het publiek
vanuit alle hoeken kan genieten van de muziek. De
zaal biedt dan ook de beste akoestiek vanuit om
het even welke zitplaats.

* Beperkte Bose-productie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

PRACHTIG TOT
I N D E L A AT S T E S T I K N A D E N

Met u in gedachten, brengen onze Takumi-vaklui de prachtigste creaties tot
stand doorheen vorm, textuur en kleur. Gespecialiseerde ontwerpers creëerden
zetelbekleding met een uitgesproken en krachtig design, bestaande uit zachte
texturen en stevige stiksels. Elke centimeter van onze zorgvuldig uitgevoerde
bekleding is ontworpen om uw rijervaring te verbeteren. Een elegant niveau van
verfijning - speciaal voor u.

Ontdek alle beschikbare uitvoeringen op onze website.

Afgebeeld interieur: Mazda CX-30 Skycruise met wit lederen zetelbekleding (in optie).

D E K U N S T VA N B E W E G I N G

Hoe aandachtiger u naar de Mazda CX-30 kijkt, hoe intrigerender ons verhaal
wordt. De Kodo-design filosofie is duidelijk terug te vinden in elk aspect van de
Mazda CX-30, tot de lichtmetalen velgen toe. Dankzij onze volledige selectie
velgen kunt u volop uitdrukking geven aan uw persoonlijkheid en brengt u een
nog sterkere band tot stand tussen u en uw auto.

Ontdek alle beschikbare opties op onze website.

O N T W O R P E N A L S A A N V U L L I N G O P U W M A Z D A C X- 3 0 E N U Z E L F .
Mazda heeft zorgvuldig uitgedachte accessoires ontworpen die perfect samengaan
met uw Mazda CX-30. Ontdek de volledige lijst van originele Mazda-accessoires
op onze website.

Silver Linings Pack 2 (met dakrails)

Drempelbeschermers - vooraan verlicht CX-30 logo

Draadloze QI-oplader

STANDAARD UITRUSTING

SKYMOVE

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYMOVE

EXTERIEUR

INTERIEUR

VEILIGHEID

ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

LED-koplampen met geïntegreerde mistlampenfunctie
en koplampensproeiers
Halogeen-dagrijlichten
LED-lichtblokken achteraan
Elektrisch verstelbare, verwarmde en automatisch
inklapbare buitenspiegels in koetswerkkleur
Parkeersensoren achteraan
Licht- en regensensor
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
16” lichtmetalen velgen 'Gray' met bandenmaat
215/65R16
Deurgrepen in koetswerkkleur
Bumpers voor- en achter in koetswerkkleur
Dakspoiler in 'Piano Black'
Ruitenwissers met geïntegreerde sproeiers
"Coming/Leaving home" functie

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Manuele airconditioning
Boordcomputer
Head-up display in kleur met projectie op voorruit (ADD)
Elektrisch bediende ruiten voor/achter
In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
Stuurwielbediening voor audio
Elektrische handrem (EPB)
Manueel verstelbare bestuurderszetel (8 richtingen)
Manueel verstelbare passagierszetel (6 richtingen)
Neerklapbare achterbank 60/40
Inleg vloerconsole en armsteun in zwart kunstleder en
contrasterende stiknaden
Bekleding armsteun deurpanelen en deurpanelen in zwart
kunstleder en contrasterende stiknaden
Inleg dashboard in zwart
Bovenste deel dashboard in zwart en
contrasterende stiknaden
Zetelbekleding in zwarte stof
Grijze dakhemel
Centrale armsteun vooraan inclusief bekerhouders (x2)
en afsluitbaar opbergvak
Verlicht handschoenenkastje
Drive-modus (alleen op e-Skyactiv G in combinatie
met automatische versnellingsbak)
Bagagescherm

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Adaptieve cruise control (MRCC) met automatische Stop&Go
functie (automatische stop&go functie enkel op AT)
Intelligente snelheidsassistent (ISA)
Remassistent voor de stad (SCBS)
Remassistent bij hoge snelheden (SBS)
Actieve rijstrookassistent (LKA)
Geavanceerde dodehoekassistent (BSM)
Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTA)
Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA)
Verkeersbordenherkenningssysteem (TSR)
Automatische dimfunctie grootlichten (HBC)
ABS + EBD (remkrachtverdeler) en EBA (noodremhulp)
DSC (dynamische stabiliteitscontrole) en TCS (tractiecontrole)
Twee frontairbags, zijairbags vooraan, gordijnairbags
voor- en achteraan en knieairbag voor bestuurder
Bandenspanningscontrolesysteem met individuele
weergave van de bandendruk (TPMS-i)
Vertrekhulp bij hellingen inclusief auto-hold functie (HLA)
Automatische deurvergrendeling bij het wegrijden
Alarmsysteem
E-Call noodoproepsysteem

Radio AM/FM, DAB, Bluetooth® met 8 luidsprekers
HMI Commander en Mazda Connect met 8,8”
kleurenscherm
Apple CarPlay(TM) en Android Auto(TM)*
Navigatiesysteem (inclusief 5 jaar gratis kaartupdates)
Mazda Connected Services
USB (x2) en 12V stekkers
Tellers met 7” TFT kleurenscherm

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYMOVE

EXTERIEUR

INTERIEUR

VEILIGHEID

ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Elektrisch verstelbare, verwarmde en automatisch
inklapbare buitenspiegels in 'Brilliant Black'
Privacy glas achteraan
Parkeersensoren vooraan
360° camera (AVM)
Centrale deurvergrendeling met intelligente sleutel
18” lichtmetalen velgen 'Black' met bandenmaat
215/55R18
Radiatorrooster in 'Piano Black'
Uitlaatpijpen 90mm (alleen op e-Skyactiv X)
Deurstijlen in 'Piano Black'
Elektrische kofferklep

ȕ
ȕ
ȕ

HAKONÉ

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT
ȕ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ
ȕ

SKYCRUISE

EXTERIEUR

INTERIEUR

ȕ
ȕ

ȕ

Geheugenfunctie voor buitenspiegels en parkeerfunctie
Elektrisch bediend schuifdak (alleen op e-Skyactiv X)

VEILIGHEID

ȕ

ȕ
ȕ
ȕ

ȕ

Remassistent voor de stad achteraan (SCBS-R)
Dodehoekwaarschuwing bij vooruitrijden (FCTA)
Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTB)
met remfunctie
Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA) met camera
Intelligente fileassistent (CTS)

ȕ

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYDRIVE
EXTERIEUR
16” lichtmetalen velgen 'Grey' met bandenmaat
215/65R16

* Apple CarPlay en Android Auto enkel beschikbaar op de Belgische markt.

Zelfdimmende binnenspiegel 'frameless'
Inleg stuurwiel, motorstartknop en greep
handschoenenkastje in gesatineerd chroom
Schakelpeddels achter het stuurwiel (alleen op AT)
Inleg stuurwiel, motorstartknop en greep
handschoenenkastje in gesatineerd chroom

EXTRA UITRUSTING T.O.V. HAKONÉ

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

ȕ

Radio AM/FM, DAB, Bluetooth®, Bose® audiosysteem
met 12 luidsprekers**

INTERIEUR

INTERIEUR

ȕ
ȕ

ȕ

ȕ
ȕ

Intelligente LED-koplampen (AHL) met geïntegreerde
mistlampenfunctie en koplampensproeiers
LED-dagrijlichten
LED-lichtsignatuur voor- en achteraan
Privacy glas achteraan
Radiatorrooster in 'Piano Black'
Deurstijlen in 'Piano Black'
Elektrische kofferklep

ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

Automatische airconditioning met twee zones
Zelfdimmende binnenspiegel
Verwarmd stuurwiel
Zetelverwarming vooraan
Smart Cargo-systeem

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

ȕ

EXTERIEUR
Zelfdimmende bestuurdersbuitenspiegel
Parkeersensoren vooraan
360° camera (AVM)
Centrale deurvergrendeling met intelligente sleutel
18” lichtmetalen velgen 'Silver' met bandenmaat
215/55R18
Uitlaatpijpen 90mm (alleen op e-Skyactiv X)
Verwarmingselement ruitenwisser vooraan

ȕ
ȕ

Remassistent voor de stad achteraan (SCBS-R)
Dodehoekwaarschuwing bij vooruitrijden (FCTA)
Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTB)
met remfunctie
Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA) met camera
Intelligente fileassistent (CTS)

EXTERIEUR

ȕ

ȕ
ȕ

SKYDRIVE
BUSINESS

ȕ

Automatische airconditioning met twee zones
Zelfdimmende binnenspiegel
Zetelverwarming vooraan
Inleg vloerconsole en armsteun in zwart kunstleder
en rode stiknaden
Bekleding armsteun deurpanelen en deurpanelen in zwart
kunstleder en rode stiknaden
Bovenste deel dashboard in zwart en rode stiknaden
Zetelbekleding in zwarte stof met rode stiknaden
Smart Cargo-systeem

EXTRA UITRUSTING T.O.V. SKYDRIVE

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ
ȕ

SKYDRIVE

HOMURA

** Beperkte Bose-productie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel vooraan
(8 richtingen + lendensteun) met geheugenfunctie
gekoppeld aan head-up display
Inleg vloerconsole en armsteun in Chestnut kunstleder
en contrasterende stiknaden
Bekleding armsteun deurpanelen en deurpanelen in
Chestnut kunstleder en contrasterende stiknaden
Bovenste deel dashboard in Chestnut en
contrasterende stiknaden
Zwart lederen zetelbekleding en contrasterende stiknaden

Radio AM/FM, DAB, Bluetooth®, Bose® audiosysteem met
12 luidsprekers**

VERBRUIKS- EN UITSTOOTCIJFERS
2WD

i-ACTIV AWD

e-Skyactiv G
6MT

e-Skyactiv G
6AT

e-Skyactiv X
6MT

e-Skyactiv X
6AT

e-Skyactiv X
i-ACTIV AWD
6MT

e-Skyactiv X
i-ACTIV AWD
6AT

Verbruik en uitstoot (WLTP)
Brandstofverbruik Gemiddeld

CO2 uitstoot
Emissienorm

l/100km

5,9

6,3-6,4

5,6-5,7

6,1

6,1

6,6

Extra hoog

l/100km

6,3-6,4

6,6

6,1

6,5

6,4

7,2

Hoog

l/100km

5,1

5,4

4,9-5,0

5,2-5,3

5,4

5,7

Medium

l/100km

5,6

6,0

5,4

5,8

5,9

6,1

Laag

l/100km

7,3

8,4

6,6

7,5

7,3

7,9

Gemiddeld

g/km

134

143-144

127-128

137-138

137

149

Euro6d

Euro6d

Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure). De overheid kan zich echter nog steeds voor bepaalde ﬁscale doeleinden beroepen op de NEDC 2.0 -waarden.
De WLTP-test vindt plaats op een uniforme, gestandariseerde en gecontroleerde wijze in het testlabo op basis van een testcyclus. Het verbruik en de CO2 uitstoot wordt daarenboven gemeten op basis van een voertuig met een basisuitrusting zoals beschikbaar
op het moment van de meting. Optionele uitrustingen, rijstijl, verkeersomstandigheden en omgevingsfactoren kunnen deze gegevens beïnvloeden. Het daadwerkelijke verbruik en CO2-uitstoot kan dan ook verschillen van de WLTP-waarde. De verkopende
concessiehouder en Mazda zijn hiervoor in geen geval aansprakelijk. Indien u meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden en/of de mogelijke impact van de NEDC 2.0 -waarden op de ﬁscaliteit van een voertuig, gelieve contact op te nemen met uw
concessiehouder. Meer info over verbuik en CO2 op www.mazda.be/wltp.

Afgebeeld model: Mazda CX-30 e-Skyactiv X i-Activ AWD Skycruise in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal.

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en andere landen. Gebruikt met toestemming.
Adverteerder: Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)
Contact: info-be@mazdaeur.com Mazda Klantendiens: 00800 32 43 54 65 — Internet: www.mazda.be — November 2021 MCX30-BR-NL08
Mazda Motor Belux behoudt zich het recht voor speciﬁcaties en uitrusting te wijzigen in het kader van permanente productontwikkeling. De kleur- en bekledingsstalen in deze brochure kunnen verschillen van de
eigenlijke kleuren wegens de beperkingen van het drukprocedé. Bekijk bij voorkeur de originele stalen bij uw Mazda-dealer. Het Bluetooth® -handelsmerk en de bvetreffende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en Mazda Motor Company gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
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