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Vi udforsker byer og snoede landeveje.
Hjørner skæres, og motorer gasses op.
Åbne vinduer, høj musik og ingen bestemt destination.
Skuer altid fremad og trodser vinden.
Jeg er inkarnationen af Jinba Ittai.
Du er hjertet bag rattet.
Skabt for hinanden,
som en hest og rytter,
bil og fører som én.
Sammen er vi stærkere.
En samhørighed, som ord ikke kan beskrive.

Vi kører aldrig alene.
Vi kører sammen.
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ÅNDEN FRA HIROSHIMA

Mazda deler sin særlige historie og livsindstilling med byen Hiroshima i Japan. Som
fødestedet for Mazda inspirerer Hiroshima os konstant til at klare enhver udfordring
og opnå mere, end nogen kunne have forestillet sig. Vi har opbygget et globalt firma
fra bunden. Vi har udviklet innovative løsninger, som andre anså for at være umulige,
f.eks. wankelmotoren, Skyactiv Technology og meget mere. Vigtigst af alt har vi aldrig
mistet troen på det menneskelige potentiale. Vi ønsker at give af os selv, bruge vores
hænder til at frembringe ting der gør en forskel og har en sjæl, der videregiver vores
energi til dig.

KODO: SOUL OF MOTION

Vores designfilosofi er enkel, men alligevel meget svær at opnå: At udtrykke

Hænder på ler, som formgiver med varme og præcision. Vi eliminerer alt det

energien i bevægelsen, også ved stilstand. De fascinerende kurver og vinkler

unødvendige, og efterlader kun det smukke. Vi formidler skaberens energi i

fanger straks din opmærksomhed. I spændt forventning om, hvad der venter.

hver eneste detalje. Vi kalder det “Kodo: Soul of Motion”- design. Indtrykket af

At vække sådanne følelser kan kun opnås med menneskehånd. Skabt til

dynamisk bevægelighed lokker dig til at stige ind bag rattet og opleve den unikke

mennesker af mennesker.

energi, der kun kan komme fra en Mazda.

D E N N Y E M A Z D A C X- 3 0

For at opnå et smukt resultat går designerne hos Mazda ud fra princippet om, at mindre
er mere. Mazda CX-30 er ingen undtagelse. De bløde kurver reflekterer det omgivende
landskab og skaber bevægelse i det. Bilens slanke, dristige proportioner skaber en
dynamisk følelse af energi.

Den omgiver passagerer og fører i et intimt, afslappet miljø. Kabinen i Mazda CX-30 er et
studie i prioritering og omhyggeligt håndværk. Velplacerede funktioner i perfekt symmetri
med føreren skaber et interiør, der bevæger dig, endda før du kører nogen steder. Find ny
inspiration – hvor skal Mazda CX-30 føre dig hen?
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M A Z D A TA K U M I :
O V E R L E G E N H Å N D VÆ R K S M Æ S S I G K VA L I T E T

Disse håndværkere har brugt mange år, nogle gange årtier, på at opnå deres
færdigheder. Deres passion, tålmodighed og dedikation til håndværket kommer til
udtryk i hver eneste Mazda. Bilen får et følelsesmæssigt udtryk, som ingen computer
kan frembringe. Alle detaljer i Mazda CX-30 vidner om Takumi-håndværkernes
færdigheder. Denne overførsel af energi skaber et inspirerende miljø og en følelse,
der varer ved, selv efter bilen er standset. Fra designer til fører skabes der således en
forbindelse, et berigende følelsesmæssigt bånd mellem dig og din Mazda.

BÅNDET MELLEM BIL OG FØRER

Hver eneste Mazda stræber efter at nå det samme mål – samhørighed mellem bilen og
dens fører. Når du oplever dette stærke bånd, skærpes dine sanser straks. Du lever i nuet
og glemmer alt det overflødige. Du føler dig energisk. Det sker ikke bare, når du stiger ind
i bilen for første gang – det er en følelse, der varer ved. I alt fra det omhyggeligt udtænkte
design til bilens hurtige reaktion på selv det mindste vink fra dig leverer din Mazda
rendyrket køreglæde.
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PROBLEMFRI FORBINDELSE

Din inspiration. Dit sted. Din kommandostation. Sådan er kabinen i en Mazda CX-30,
hvor føreren er i fokus, og hvert eneste betjeningselement er inden for rækkevidde, så
du kan holde fokus på vejen forude. Et intuitivt instrumentpanel placerer instrumenter
og visere lige i dit synsfelt for at minimere distraktionerne. Midterarmlænet og den
intuitive HMI Commander er placeret, således at du får optimal komfort for håndled
og underarm. Mazda Connect-infotainmentsystemet er blevet forbedret med
Apple CarPlay™-integration til din iPhone®. Designet sikrer, at kommunikationen
mellem dig og dit køretøj bliver helt naturlig.
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PLADS TIL ENHVER REJSE

Der er storslået skønhed i åbne rum. Man kan udfylde dem med livets opdagelser.
Mazda CX-30 er en crossover, der på en gang er kompakt og rummelig og altid er
klar til at tage dig med ud på eventyr. Bagagerummet har masser af plads, og gulvet
er lavt, så det er nemt at læsse dine ting ind. Medbring dit udstyr, din eventyrlyst
og dem, du gerne vil dele det hele med. Der er plads til alt lige fra indkøbsposer til
rygsække, så Mazda CX-30 kan bruges til alle dine eventyr.
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S K YA C T I V-X

Mens innovation begynder med et glimt af opfindsomhed, så er vi fast besluttet på
konstant at søge nye udfordringer, tænke utraditionelt, gøre nye opdagelser og gøre det
uventede. Som følge af dette grundlæggende princip er alle aspekter af Mazda CX-30
designet og konstrueret til at fungere i harmoni med dig. Sæderne er udformet til at sikre
en korrekt stilling for din rygsøjle og understøtter dens naturlige form. Affjedringen er
inspireret af den måde, menneskekroppen bevæger sig på – og hvordan den balancerer
sig i forhold til bilens bevægelser – for at give bedre køreegenskaber og komfort, både
for dig og dine passagerer. Og så er der vores revolutionerende Skyactiv-X-motor.
Banebrydende ny teknologi, hvor fordelene ved benzinmotoren er kombineret med
fordelene ved dieselmotoren. En motor, der er brændstofeffektiv og kraftfuld og har
lavere CO2-emissioner.

AVA N C E R E T i - A C T I V- F I R E H J U L S T R Æ K

Vi har aldrig været tilfredse med status quo. Vi nægter at blive ved med at
gøre tingene på samme måde, som de er blevet gjort i årevis. Derfor er vores
firehjulstræk, der tilbydes til visse modeller, konstrueret til at fungere som intet
andet. Nyskabende teknologi, der forudsiger det uventede. Det er i-Activ AWD.
En innovativ løsning, der hjælper med at registrere et muligt tab af vejgreb ved
aktivt at overvåge alt fra udetemperaturen og vinduesviskernes drift til førerens
styreudslag og brug af bremserne. Sammen med Skyactiv-Vehicle Dynamics med
G-Vectoring Control Plus hjælper systemet til at bevare vejgrebet. Innovative
løsninger, der giver plads til mere selvsikker kørsel, uanset betingelserne.
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T R YG H E D I A L L E R E T N I N G E R

Det bedste er at sikre, at ulykken slet ikke sker. i-Activsense-pakken advarer dig via
avancerede sikkerhedsfunktioner om farer og hjælper dig med at undgå kollisioner
eller mindske deres omfang. Funktioner såsom skærmen med 360°-visning, Advanced
Blind Spot Monitoring System (BSM) og Rear Cross Traffic Alert (RCTA) forbedrer dit
overblik over det, der sker omkring dig. Når det er nødvendigt, kan de nye i-Activsensefunktioner endda udføre automatisk opbremsning. Mere tryg kørsel, så du kan føle dig
fokuseret og nærværende på hver eneste køretur.
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D E N S Æ R L I G E LY D

Målet var at skabe en koncertsal inde i kabinen på vores Mazda CX-30, men det var
ikke nogen nem opgave. For at genskabe følelsen af at være til stede ved en koncert,
skulle vores akustiske ingeniører overveje alle lydens indviklede detaljer. Gennem
omfattende research inden for psykoakustik målte vores ingeniører de rumlige effekter,
lydens forsinkelse og refleksioner i kabinen og endda vibrationerne i luften, for at fastslå
hvor højttalere skulle placeres. Og med et tilgængeligt lydsystem, der har ikke mindre
end 12 højttalere, har Bose® og Mazda sikret, at man får en stærk lydoplevelse, uanset
hvor man sidder i kabinen.

Hakuju Hall er et intimt koncertrum i Tokyo i
Japan, som er bygget til at skabe en følelse af
velbehag. Her kan publikum virkelig opleve alle
musikkens nuancer. Uanset hvor du sidder i salen,
leverer dette unikke sted en uovertruffen akustik,
som giver den tilstræbte helsebringende effekt af
musikken.

K U N S T H Å N D VÆ R K
NED TIL DEN MINDSTE SYNING

Med tanke på dig har vi sat os for at skabe et indbydende interiør gennem
form, tekstur og farve. Hver eneste detalje i vores omhyggeligt udformede
interiør er designet til at styrke din køreoplevelse.
Du kan se frem til at blive forkælet.

Besøg www.mazda.dk for at se, hvilke indtrækskombinationer, du
kan vælge mellem.
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K U N S T I B E VÆ G E L S E

Jo mere du undersøger den nye Mazda CX-30, jo mere spændende bliver vores historie.
Mazdas Kodo-designfilosofi ses tydeligt i alle aspekter af den nye Mazda CX-30 – helt
ned til dens aluminiumsfælge. Fælgene er designet til at udtrykke din særlige personlighed
og skabe en endnu stærkere samhørighed mellem dig og din bil.

Besøg www.mazda.dk for at se valgmulighederne.

D E S I G N E T S Å D E T PA S S E R T I L D I N M A Z D A C X- 3 0 . O G D I G .

Mazda tilbyder tilbehør med gennemtænkt design, som fungerer problemfrit
sammen med din Mazda CX-30. Se en komplet liste over originalt tilbehør fra
Mazda på www.mazda.dk.

Trådløs opladning af mobiltelefon

Indstigningslister med lys

Tagbøjler

UDVALGT STANDARDUDSTYR:

UDSTYR
MAZDA CX-30 SENSE

MAZDA CX-30 SKY (UDOVER STANDARDUDSTYRET I SENSE)

MAZDA CX-30 COSMO (UDOVER STANDARDUDSTYRET I SKY)

16” aluminiumsfælge

18” aluminiumsfælge

Indtræk i sort læder

Parkeringssensorer bag

Opvarmet rat

Elektrisk indstilleligt førersæde med memory-funktion

El-justerbare, opvarmede og foldbare sidespejle

Nøglefri adgang

Bose® audiosystem med 12 højttalere

8,8” farveskærm med split screen

Bakkamera

Adaptive full LED-forlygter med segmentinddeling og signaturlys for og bag

7” digital instrumentering

Automatisk 2-zone klimaanlæg

Mørktonede bageste sideruder og bagrude

Navigation

Parkeringssensorer for og bag

B-stolpebeklædning i piano black

Apple Carplay™

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Rammeløst bakspejl

HMI Commander og stemmestyring

Automatisk nedblændeligt venstre sidespejl

Regn- og lyssensor

Bakkamera (digitalt)

EKSTRAUDSTYR TIL COSMO

DAB-radio, 8 højttalere

Elektrisk betjent bagklap

Technology Pack bestående af:

Aircondition

Smart Cargo Board

Avanceret træthedsalarm med kamera
Front Cross Traffic Alert

3-trins sædevarme i forsæderne
EKSTRAUDSTYR TIL SKY

Rear Cross Traffic Alert

SIKKERHEDSUDSTYR

Style Pack bestående af:

Smart City Brake Support bag

Head-Up-display projiceret i forruden

Adaptive full LED-forlygter med segmentinddeling og signaturlys for og bag

360° kamera

Adaptiv fartpilot (Mazda Radar Cruise Control)

Mørktonede bageste sideruder og bagrude

Cruising & Traffic Support

LED-forlygter (nær- og fjernlys)

B-stolpebeklædning i piano black

Nødbremse med fodgængergenkendelse

Rammeløst bakspejl

Blindvinkeladvarsel ((BSM/RCTA)
Vognbaneassistent (LDWS/LKA)
Skiltegenkendelse
Træthedsalarm
E-Call
Knæ-airbag

SPECIFIK ATIONER
BENZIN

EU-norm:

DIESEL

Skyactiv-G
2.0 (150 HK)

Skyactiv-G
2.0 (150 HK) Aut.

Skyactiv-X
2.0 (180 HK)

Skyactiv-X
2.0 (180 HK) Aut.

Skyactiv-X
2.0 (180 HK) AWD
Aut.

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d

EU6d Temp.

10,8

Skyactiv-D
1.8 (116 HK)

Præstationer og økonomi:
Acceleration (0-100 km/t)

Sekunder

8,8

10,0

8,5

8,8

9,2

Tophastighed

Km/t

198

194

204

204

204

183

Brændstoføkonomi(1)

Blandet kørsel, km/l

16,1

15,2

16,9

15,4

14,3

19,6

CO2-emissioner(1)

Blandet kørsel, g/km

141

151

133

146

160

135

Energiklasse
Brændstoftank
(1)

B

Liter

51

51

51

51

48

51

Brændstoføkonomien og CO2-emissionerne er angivet efter den nye WLTP-norm. Læs mere på www.wltp.dk.

aha™, Bose® er registrerede varemærker i USA og andre lande. Internet: www.mazda.dk Juni 2020 DK-DA / 2550
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Hos Mazda udvikler vi hele tiden vores produkter. Derfor forbeholder vi os retten til at ændre vores speciﬁkationer og udstyrssortiment. Som følge af begrænsninger i trykningen af denne brochure kan de viste farveprøver
og eksempler på indtræk afvige fra de egentlige farver. Kontakt derfor din Mazda-forhandler for at få yderligere oplysninger og rådgivning. Bluetooth®-mærket og -logoer indehaves af Bluetooth SIG, Inc. og enhver
anvendelse af sådanne mærker af Mazda Corporation er under licens. Andre varemærker og navne tilhører deres respektive ejere.
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