M{zd{ 2
color edition
speciale serie

Exclusieve uitrusting M{zd{ 2 color edition.
• Manuele airconditioning.
• Privacy glass achteraan.
• Zwart glanzende kofferspoiler.
• Zwart glanzende buitenspiegels.
• Deurgrepen buiten in koetswerkkleur.
• Donkergrijze inleg dashboard en stuurwiel.
• Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop.
• Inleg deurgrepen en ventilatieringen in koetswerkkleur.
• Zijairbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan.
• Stoffen zetelbekleding met rode bies.
• 15" lichtmetalen velgen ‘Gunmetal’.

M{zd{ 2 COLOR EDITION
Uitrusting en technische gegevens
Belangrijkste standaarduitrusting

• Startbeveiliging
• Twee frontairbags
• Halogeen koplampen
• Elektrische stuurbekrachtiging
• ISOFIX-verankering voor kinderzitjes
• “Triple H” koetswerkstructuur met Mazda
Advanced Impact Distribution & Absorption System

• Antiblokkeersysteem rondom (ABS) met elektronische
•
•
•
•
•
•
•
•
•

remkrachtverdeling (EBD) en remassistentie (EBA)
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
In hoogte en helling verstelbare bestuurderszetel
Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur
Elektrisch bediende ruiten vooraan met
impulsfunctie bestuurderszijde
In de hoogte verstelbaar stuurwiel
MP3-compatibele AM/FM radio/CD-speler
met AUX-ingang, twee luidsprekers
Elektrisch verstelbare zijspiegels
Ruitenwissers: voor- en achteraan
met intervalstand
Neerklapbare achterbank

Motorisatie

1.3L - 75 pk

Cilinderinhoud (cc)

1349

Boring x slag (mm)

74,0 x 78,4

Kleppen per cilinder

4

Max. vermogen [kW(pk)tpm]

55 (75)/6000

Maximum koppel (Nm/tpm)

119/3500

Compressieverhouding

10 : 1

Transmissie

5 manueel

Verbruik (gem. l/100 km)

5,0

CO2-uitstoot (g/km)

115

Koetswerkkleuren

Crystal White Pearl
Mica* (44K)

True Red
(A8T)

Aluminium
Metallic* (44P)

Extra uitrusting Color Edition

• Manuele airconditioning
• Privacy glass achteraan
• Zwart glanzende kofferspoiler
• Zwart glanzende buitenspiegels
• Deurgrepen buiten in koetswerkkleur
• Donkergrijze inleg dashboard en stuurwiel
• Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop
• Inleg deurgrepen en ventilatieringen in koetswerkkleur
• Zijairbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
• Stoffen zetelbekleding met rode bies
• 15" lichtmetalen velgen ‘Gunmetal’

Jet Black
Mica* (41W)
* Optie tegen meerprijs.

Prijs*

Prijs Mazda2 1.3L Challenge 75 pk

€

12.740

Waarde uitrusting Color Edition

€

2.400

Normale prijs

€

15.140

Prijs Mazda2 Color Edition

€

13.490

Uw voordeel

€

1.650

Januari 2014, België. [130692]
* Prijzen geldig van 01/01/14, tot uitputting van de voorraad. Deze commerciële actie is uitsluitend bestemd voor particulieren.
Alle prijzen in euro, BTWi. Milieureglementering (K.B. 19.03.04): www.mazda.be. Gemiddeld verbruik (l/100 km): 5,0. CO2-uitstoot (g/km): 115.
De gegevens in deze prijslijst zijn indicatief, de foto’s niet bindend. Mazda behoudt zich het recht voor speciﬁcaties, prijzen en kleuren
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. VU: Ben Seys, Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek.
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