
Model: Mazda2  5DR HATCH 1.5L SKYACTIV‑G 90 hp Mazda M Hybrid Skymove 6MT
1.496 cc / 90 (66) pk (kW)

Motorisatie:

5,3 l/100km (WLTP) - 4,1 l/100km (NEDC)Verbruik(1)(2):

120 g/km (WLTP) - 94 g/km (NEDC)CO2 uitstoot:

Sonic Silver (45P) / Mahogany Brown / zwarte stof (D1C)Koetswerkkleur:

Specificaties: Remassistent voor de stad (SCBS)
Manuele airconditioning
AM/FM-radio, 1x USB- en 1x Aux-aansluiting, 4 luidsprekers en Bluetooth®
Cruise control met snelheidsbegrenzer
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Prijs van het voertuig: € 17.490,00
Opties/Accessoires: Sonic Silver (45P) € 500,00

Overnamepremie € -1.200,00
Stockactie € -1.000,00

Korting:

€ 13.049,58

€ 2.740,41

€ 15.790,00

Totaal excl. BTW (opties / accessories incl. )
21% BTW

Kostprijs van deze stockwagen

(1)  Vanaf  1/9/2018 worden het  verbruik en de CO2 uitstoot berekend conform de WLTP-test  (Worldwide Harmonized Light  Vehicle Test  Procedure).  Tijdens een overgangsperiode (tot  eind 2021),
moeten  de  constructeurs  nog  een  theoretische  NEDC-waarde  (“gecorreleerde  NEDC”  genoemd  en  berekend  uit  de  WLTP-waarde)  melden  om  de  vergelijking  mogelijk  te  maken  met  voertuigen
gehomologeerd vóór september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds
vóór afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het gebruik van het voertuig.
De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde
evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder.
(2) De gegevens over brandstofverbruik en CO2 uitstoot zijn deze zoals vastgelegd in de voertuighomologatie.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Model: Mazda2 MY2020 5DR HATCH 1.5L SKYACTIV‑G 90 hp Mazda M Hybrid Skymove 6MT

Motorisatie:

Kleppen per cilinder 4

Cilinderinhoud 1.496 cc

Maximum koppel 148/4000 Nm/tpm

Maximum vermogen 90 (66) pk (kW)

Prestaties en verbruik:

Acceleratie (0-100km/u) 9,8 sec.

Inhoud brandstoftank 44 liter

CO2 uitstoot:

- NEDC

- WLTP

94 g/km

120 g/km

Gemiddeld brandstofverbruik:

- NEDC

- WLTP

4,1 l/100km

5,3 l/100km

Transmissie:

Type versnellingsbak 6MT

Stuurinrichting:

Minimum draaicirkel 10,1 (15") / 10,4 (16") tussen muren
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Afmetingen en gewicht:

Totale lengte/Totale breedte/Totale hoogte

Velgen en banden:

Afmetingen velg en band

4070/1695/1495 mm

15" stalen velgen met wieldeksels en met bandenmaat
185/65 R15



BELANGRIJKSTE UITRUSTING

Mazda2 MY2020 5DR HATCH 1.5L SKYACTIV‑G 90 hp Mazda M Hybrid Skymove 6MTModel:

Exterieur LED-koplampen met geïntegreerde mistlampfunctie, koplampensproeiers en halogeen
dagrijlichten

•

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels in koetswerkkleur•
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening•
Dakantenne (korte mast)•

Veiligheid Remassistent voor de stad (SCBS)•
DSC (dynamische stabiliteitscontrole) met TCS (tractiecontrole)•
Cruise control met snelheidsbegrenzer•
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)•
Zij- en gordijnairbags vooraan•

Connectiviteit
en
infotainment

AM/FM-radio, 1x USB- en 1x Aux-aansluiting, 4 luidsprekers en Bluetooth®•

Interieur Manuele airconditioning•
Achteruitkijkspiegel manueel dag- / nachtmodus•
Lederen stuurwiel inclusief bedieningen voor audio en Bluetooth®•
Inleg dashboard in donkergrijze hoogglans•
Elektrisch bediende ruiten voor en achter met impulsfunctie op en neer en timerfunctie voor
bestuurder

•

Analoge toerenteller en  digitale infodisplay (TFT scherm) met boordcomputer,
brandstofmeter, snelheidsmeter en snelheidsalarm

•

In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel•
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DE VOORDELEN VAN ROADCARE  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 o�  ciële 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
Nieuwe wegen, veranderingen aan oude wegen, nieuwe restaurants, musea ... 
U vindt alles steeds zonder problemen. Want afhankelijk van het model krijgt u 
3 of 5 jaar lang gratis kaartupdates van Mazda. Vraag uw Mazda-verdeler naar 
de voorwaarden of neem een kijkje op mazda.be/navigatie.

Ga gerust de weg op, met een Wettelijke Kit
Met de Wettelijke Kit van Mazda gaat u geruster de weg op en bent u goed 
voorbereid op mogelijke problemen. De gevarendriehoek, brandblustoestel,  
verbandetui en fl uoveiligheidsjasje in uw kit beantwoorden aan alle wettelijke 
voorschriften en bieden u betrouwbare Mazda-kwaliteit.

Mazda Europe
Service

Navigatie-
update

Wettelijke 
Kit

KIEZEN VOOR MAZDA 
IS  K IEZEN 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.

MET EEN MAZDA 
BENT U ALTIJD GERUST.
Bij aankoop van een nieuwe Mazda 
ontvangt u gratis Roadcare Everywhere.


