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Tel : 051/30.16.54 Fax : 051/31.18.97

Mazda2 - demowagen
Versie
Motor
Kleur

: 1.5 SKYACTIV-G 6MT 115pk SKYCRUISE - TOPUITVOERING
: 85 kW - 115 pk - 115 g/km (1)(2)
: Soul Red Metallic / Black

Catalogusprijs

€ 20 990,00

Opties/Accessoires
Soul Red Metallic (41V)
AERO PACK
Set vloermatten premium
Verlichte drempelbeschermers (Wit)
Set aluminium pedalen (manueel)

600,00
1 350,00
100,00
200,00
250,00
_____________
23 490,00
-1 945,00
-2 400,00
-350,00
_____________
18 795,00

Korting
Demokorting
Korting accesoires

ACTIEPRIJS voor deze demonstratiewagen:

€ 18 795,00

21,00% BTW
Totaal excl. 21,00% BTW

€ 3 261,94
€ 15 533,06

Biv-taks: 188,31€ dankzij laag verbruik !
Jaarlijkse verkeersbelasting: 198,72€

Offertenr. 1505

info@dochyizegem.be - BTW : BE-0507.854.188

Garage Dochy BVBA
Minervastraat 1
8870 Izegem
Tel : 051/30.16.54 Fax : 051/31.18.97

BELANGRIJKSTE INBEGREPEN UITRUSTING (EXCL. OPTIES EN ACCESSOIRES)

> Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur
> Boordcomputer met buitenthermometer
> Zetelverwarming vooraan
> AM/FM radio / DAB / CD-speler / USB & Aux aansluiting / 6 luidsprekers
> In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
> Neerklapbare achterbank 60/40
> Privacy glas achteraan
> HMI Commander en MZD Connectivity-systeem met 7" aanraakscherm
> 16-duims lichtmetalen velgen
> Cruise Control
> Stuurwielbedieningen voor audio
> LED lichtblokken achteraan
> Parkeersensoren achteraan
> Licht- en regensensor
> Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
> ABS + EBD (remkrachtverdeler) en EBA (noodremhulp)
> Deurgrepen in koetswerkkleur
> In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
> Schakelpeddels achter het stuurwiel voor automatische versnellingsbak
> Twee frontairbags, zijairbags vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan.
> Automatische airconditioning
> Alertheidsysteem voor bestuurder (DAA)
> Automatisch inklapbare buitenspiegels
> Bagagescherm
> Bluetooth ®
> Geavanceerde dodehoekassistent (BSM)
> Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
> Haaienvinantenne
> Elektrisch bediende ruiten voor/achter
> Inleg dashboard in zwart kunstleder en contrasterende stiknaad
> Automatische dimfunctie grootlichten (HBC)
> Head-up display in kleur (Mazda Active Driving Display)
> Remhulp bij hellingen (HLA)
> Centrale deurvergrendeling met intelligente sleutel
> Rijstrookassistent (LDWS)
> LED-koplampen met LED-dagrijlichten
> LED-mistlampen vooraan
> Dynamische stabiliteitscontrole (DSC) met tractiecontrole (TCS)
> Bumpers voor- en achteraan in koetswerkkleur
> Navigatiesysteem (inclusief 3 jaar gratis kaartupdates)
> In de hoogte verstelbare passagierszetel
> Inleg radiatorrooster met grijs accent
> Dodehoekwaarschuwing bij achteruitrijden (RCTA)
> Remassistent voor de stad (SCBS)
> Remassistent voor de stad achteraan (SCBS-R)
> Sierstuk uitlaat
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MET EEN MAZDA BENT U ALTIJD GERUST.
BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE MAZDA
ONTVANGT U GRATIS ROAD CARE EVERYWHERE.

KIEZEN VOOR MAZDA, IS KIEZEN VOOR ZEKERHEID.
Mazda gaat steeds tot het uiterste om de hoogste
kwaliteit af te leveren. Net daarom scoren wij in tal van
rankings het hoogst op het vlak van betrouwbaarheid.
Maar ondanks alle zorg die wij aan uw wagen besteden,
kan het gebeuren dat u ooit geconfronteerd wordt met
pech onderweg of een ongeval hebt.
Daarom krijgt u van ons gratis Road Care Everywhere
als u een nieuwe Mazda koopt. Drie diensten die ervoor
zorgen dat u altijd gerust de weg op gaat. U ziet: met
een Mazda kiest u voor kwaliteit én zekerheid.

DE VOORDELEN VAN ROAD CARE EVERYWHERE.
Rij zorgeloos in heel Europa met Mazda Europe Service
Hebt u een ongeval of pech? Via onze partner VAB kunt u rekenen op een snelle en
persoonlijke hulpverlening in heel Europa. Waar u ook bent, Mazda waakt over u.
Zo kunt u in alle gemoedsrust uw reis verder zetten.
De Mazda Europe Service wordt telkens met een jaar verlengd als u op onderhoud
gaat in een officiële Mazda-garage, en dit zonder beperking van kilometers of tijd.
We herinneren er u elk jaar aan per brief. Zo behoudt u makkelijk de service.
Vind altijd uw weg, met permanente navigatie-updates
U krijgt 3 jaar lang gratis kaartupdates van Mazda. Nieuwe wegen, veranderingen in
oude wegen, nieuwe restaurants, musea, … U vindt alles steeds zonder problemen.

Mazda.be/navigatie
Ga gerust de weg op, met een Wettelijke Kit
Met de Wettelijke Kit van Mazda gaat u geruster op de weg en bent u goed voorbereid op mogelijke
problemen. Deze gevarendriehoek, brandblustoestel,- verbandetui en fluoveiligheidsjasje
beantwoorden aan alle wettelijke voorschriften en bieden u betrouwbare Mazda-kwaliteit.

