Podsumowanie
Gratulujemy skonfigurowania nowego samochodu Mazda. Tutaj
znajduje się podsumowanie zawierające wybrane przez Ciebie
elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.

Mazda6
101,500.00PLN

Ceny zawarte w niniejszym podsumowaniu są cenami
sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. W celu
potwierdzenia dostępności poszczególnych wersji skontaktuj się
z Autoryzowanym Salonem Sprzedaży Mazda.

Elementy zewnętrzne
Data
Model
Wersja wyposażenia
Silnik i skrzynia biegów
Kolor

14.12.2018
Mazda6
Sedan
SkyMOTION
2.0L SKYACTIV-G 145KM
Skrzynia manualna 6MT
Snowflake White

Wnętrze

Tapicerka materiałowa
Standard w kolorze czarnym

Wyposażenie standardowe
BSM — system monitorowania martwego pola
Elektromechaniczny hamulec postojowy
Fabryczny system immobilizera
HLA — układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
LAS — system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
Przednie i boczne poduszki powietrzne
RCTA — system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu
Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z elektronicznym układem kontroli trakcji (TCS)
Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS) z układem elektronicznego rozdziału siły hamowania
(EBD) oraz układem awaryjnego hamowania (EBA)
Zaawansowany system immobilizera
Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości (aktywny tempomat — MRCC)
Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania)
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń
Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect
System i—stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®
Przycisk do uruchamiania silnika
Skórzana kierownica oraz gałka dźwigni zmiany biegów
System nawigacji Mazda
Przyciemniane tylne szyby

Dane techniczne
Osiągi i parametry zużycia
Emisja CO2 (g/km)

142

Prędkość maksymalna

208

Przyspieszenie 0-100 km/godz. (s)

9,9

Zużycie paliwa

Mieszane

6,2 l/100km

Poza miastem

5,3 l/100km

W mieście

7,7 l/100km

Typ silnika
Maks. moment obrotowy

213 Nm / obr./min.

Moc maksymalna

145/6000

Pojemność

1998

Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

2005

Łączna długość / szerokość / wysokość

4870 / 1840 / 1450

Masa własna min. (kg)

1391

Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla zgodnie z Dyrektywą 1999/94/WE. Wskazane wartości
określono zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 – Rozp. (WE) nr 692/2008 w obecnie obowiązującej wersji.
Wszelkie informacje zawarte powyżej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2
Kodeksu Cywilnego, ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego. Informacje
zawarte powyżej stanowią jedynie przykładową specyfikację danego modelu auta marki MAZDA oraz jego wyposażenia.
Poszczególne elementy specyfikacji, w tym elementy wyposażenia danego modelu auta oraz ceny mogą ulec zmianie w
każdym momencie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Mazda Motor Logistics Europe Sp. z
o.o. oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji i wyposażenia pojazdów MAZDA oraz
cen, w szczególności z uwagi na stały rozwój produktów MAZDA oraz akcje promocyjne. Kolory i elementy wyposażenia
wewnętrznego oraz zewnętrznego widoczne na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat specyfikacji lub wyposażenia pojazdu MAZDA skontaktuj się z dowolnym
autoryzowanym dealerem MAZDA. Podane informacje cenowe są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej
rekomendacji, w szczególności nie są wiążące dla autoryzowanych dealerów i serwisów MAZDA. Podane ceny za
elementy wyposażenia dodatkowego, w tym opcjonalne koła, nie zawierają kosztów robocizny związanych z ich
montażem. Zasady i warunki zakupu produktów marki MAZDA, w szczególności cena samochodu, zostanie określona w
odrębnej umowie, która zostanie zawarta z autoryzowanym dealerem lub serwisem MAZDA. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat ceny pojazdu MAZDA skontaktuj się z autoryzowanym dealerem MAZDA.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne
nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za
globalne ocieplenie. Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO2 również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury
nietechnicznej, mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. Samochód MAZDA jest wyposażony
w układ klimatyzacji zawierający fluorowane gazy o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. System
nagłośnieniowy Bose® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bose Corporation w USA i innych krajach. Wykorzystywane
za pozwoleniem. Znak słowny i logo Bluetooth® należą do Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Mazda Motor
Company jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
© Copyright Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. oddział w Polsce.

