M A Z DA M Xḋ3 0
FIRST EDITION
PRIJZEN EN UITRUSTING
P E R 2 3 O K T O B E R 2 0 19

D E 1 0 0 % E L E K T R I S C H E C RO S S OV E R VA N M A Z DA

FIRST EDITION
€ 33.990
De First Edition is de eerste, gelimiteerde uitvoering
van de Mazda MX-30 en is zeer rijk uitgerust. Onder
meer met 18-inch lichtmetalen velgen, adaptieve
LED-koplampen met Signature dagrijverlichting,
parkeersensoren voor en achter, achteruitrijcamera
en een groot scala aan veiligheidssystemen.

GROOT NIEUWS
Het is zover. De allereerste 100 % elektrische crossover
van Mazda is een feit. En het resultaat is op werkelijk alle
vlakken groots. De Mazda MX-30 is gebouwd rondom de
inzittenden en geeft ze alle ruimte. Een prachtige auto die
ons grenzeloze vakmanschap eens temeer onderstreept.

WEL K E K L EUR
PA S T BIJ J OU?

CERAMIC METALLIC

Je hebt de keuze uit vier kleurvariaties. Ceramic Metallic
vormt de basis. Daarnaast heb je de keuze uit drie andere
kleurstellingen in Metallic 3-Tone-samenstelling:

CERAMIC METALLIC 3-TONE
Zijkanten dak in Silver, dak in Black

POLYMETAL GRAY METALLIC 3-TONE
Zijkanten dak in Silver, dak in Black

SOUL RED CRYSTAL METALLIC 3-TONE
Zijkanten dak in Dark, dak in Black

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.500

FIRST EDITION
EXTERIEUR

• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

• 18-inch lichtmetalen velgen, Bright Silver

• Stuurwielbediening audio & Bluetooth®

• Adaptieve LED-koplampen (20 LED-

• Achterbank in twee delen neerklapbaar

blokken) met koplampsproeiers
• LED Signature dagrijverlichting,
achterlichten en knipperlichten
• D-stijl afgewerkt in Satin Silver

(60:40)
• Climate Control, automatische
airconditioning in één zone te bedienen via
touchscreen

• Raamomlijsting in Piano Black

• Middenarmsteun voor en achter

• Elektrisch verstelbare, verwarmbare

• 7-inch digitale meterset

en inklapbare buitenspiegels in

• Active Driving Display (ADD), projectie in

carrosseriekleur, met geïntegreerde

de voorruit: kleuren head-up display met

knipperlichten

belangrijkste rij-informatie

• In achterruit geïntegreerde antenne

• LED interieurverlichting (incl. leeslampjes)

• Privacy glass op zijruiten achter en achterruit

• Afwerking stuurwiel, dashboardkastje en
startknop in Silver

INTERIEUR
• Afwerking dashboard en deurpanelen in
donkergrijs stof, gemaakt van PET-flessen
• Afwerking middenconsole en armsteun
met kurk
• Zwarte hemelbekleding
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
(8-voudig + geheugenfunctie) en
verstelbare lendensteun
• In hoogte en diepte verstelbare
passagiersstoel (handbediend, 6-voudig)

• Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoek
detectiesysteem met Rear Cross Traffic Alert
• Blind Spot Prevention (BSP):
(stuurt tegen als er iets in je dodehoek zit)

• Licht- en regensensor

• High Beam Control (HBC):

• Stoelverwarming vóór

adaptieve LED-koplampen

• Geheugenfunctie stand buitenspiegels en

• Traffic Sign Recognition (TSR):
verkeersbordherkenning met weergave op
Active Driving Display
• Driver Attention Alert (DAA)
• Lane Keep Assist (LK A): rijbaanassistent
met feedback aan bestuurder via
stuurwiel
houdt ingestelde snelheid aan en bewaart
gewenste afstand tot voorganger

gordijnairbags en knieairbag bestuurder
(totaal 7)
• Bandenspanningwaarschuwingssysteem en
bandenreparatieset
• Smart Brake Support (SBS) met

• Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

grootlichtassistent, onderdeel van de

• Hill Hold Assist
(DSC, GVC)

afstandsbediening
• Elektronische parkeerrem met Auto Hold-functie

VEILIGHEID

• Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en

• Centrale deurvergrendeling met

dodehoeksensor gecombineerd met LKA

• Mazda Radar Cruise Control (MRCC):

• Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen

COMFORT

head-up display
• Automatisch dimmende binnenspiegel,
randloos design
• Verlichting make-upspiegels en
dashboardkastje
• Laadkabel type 3 voor wallbox en publiek
laden (4 meter)
• DC-snelladen (gelijkstroom) beschikbaar
• Paddle shifter voor regeneratief
remsysteem

• Intelligent Speed Assist (ISA): werkt samen
met de verkeersbordherkenning en neemt

MULTIMEDIA

deze over (indien gewenst) tijdens gebruik

• 8,8-inch TFT-kleurendisplay met bediening

van de Radar Cruise Control
• Distance & Speed Alert (DSA): waarschuwt
zodra je te dicht op je voorganger zit en
houdt actief afstand

via centrale HMI Commander
• USB- & 12V-aansluiting
• Multimediasysteem met radio, DAB digitale
radio, Bluetooth® en Apple CarPlay

• Parkeersensoren voor en achter

• 8 speakers

• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

voetgangerherkenning (AEB): activeert

• E-Call

• Geïntegreerd navigatiesysteem

• Elektrisch bedienbare ramen vóór

remmen in noodsituatie

• Alarmsysteem (geen certificering)

• Achteruitrijcamera

WELK INTER IEUR
PA ST BIJ JOU?

Je hebt de keuze uit twee
interieuropties, afgewerkt met
ecologisch kunstleder.

MODERN INTERIEUR

INDUSTRIEEL INTERIEUR

Bekleding van wit kunstleder met stoffen grijze zitting

Bekleding van donkerbruin kunstleder
met stoffen zitting van zwart denim
Foto: Mazda MX-30 als First Edition uitvoering met modern interieur

M A ZDA M Xḋ30

Prijzen per 23 oktober 2019. Bedragen in euro.

Netto catalogusprijs
ELEKTRISCH

Uitvoering

Transmissie

EḋSKYACTIV 141

First Edition

Automaat (1AT)

Adviesprijs

Fiscale waarde*

BPM

Incl. BTW

Excl. BTW

Energielabel**

CO2***

Bijtelling****

33.990

33.100

0

33.100

27.355

A

0

82

*
Adviesprijs is inclusief kosten rijklaar maken, afleverpakket en wettelijke kosten 2020: kentekenkosten (€ 51,10), recyclingbijdrage (€ 35,00) en beheerbijdrage li-ion batterij (€ 110,00)
** Netto bijtellingsbedrag op basis van 37,35% inkomstenbelasting (2020), exclusief opties.
*** Energielabel nog niet officieel, afhankelijk van constanten 2020 & en officiële homologatie.

OPTIES

Incl. BTW

Excl. BTW

Modern interieur

geen meerprijs

geen meerprijs

Industrieel interieur

geen meerprijs

geen meerprijs

Ceramic Metallic lak

geen meerprijs

geen meerprijs

Ceramic Metallic 3-Tone (zijkanten dak in Silver, dak in Black)

1.000

826

Polymetal Gray Metallic 3-Tone (zijkanten dak in Silver, dak in Black)

1.000

826

Soul Red Crystal Metallic 3-Tone (zijkanten dak in Dark, dak in Black)

1.500

1.240

PR IVATE LE A SE

OPER ATIONAL LE ASE

Voordelen Mazda Private Lease*:

Voordelen Mazda Operational Lease**:

• Een gloednieuwe Mazda voor een

• Vooraf bepaald maandtarief.

vast bedrag per maand.
• Geen aanbetaling nodig.

• Geen omkijken naar reparatie en onderhoud.
• Overzichtelijke administratie.

• Voor onderhoud en schade kun je
terecht bij jouw Mazda-dealer.

Stap in de Mazda MX-30 met Mazda Operational
Lease vanaf € 439 per maand**.

Stap in de Mazda MX-30 met Mazda Private Lease
vanaf € 515 per maand*.

*

**

Mazda Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Mazda Leasing. Het tarief is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting,
verzekering o.b.v. 6 schadevrije jaren, pechhulp en BTW. Meerprijs kilometers € 0,1010 en minderprijs kilometers € 0,0541. Het maandbedrag is exclusief brandstof en eventuele opties. Overige consumentenacties zijn niet mogelijk i.c.m.
het Private Lease-aanbod. Vraag je dealer naar de actuele tarieven of kijk op www.mazda.nl.
Operational Lease-aanbod wordt aangeboden door Mazda Leasing. Genoemd maandbedrag is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering en
pechhulp. Meerprijs kilometers € 0,0519 en minderprijs kilometers € 0,0519. Het maandbedrag is exclusief BTW, brandstof en eventuele opties. Vraag je dealer naar de actuele tarieven of kijk op www.mazda.nl.

SL A OM VOOR
D E PR I J S S PEC I F I C AT I E

Service: jij en je Mazda altijd in perfecte harmonie
Sturen, versnellen, denken als één. Mens en
machine in perfecte harmonie. Dat is wat je ervaart
wanneer je plaatsneemt achter het stuur van een
Mazda. Onze service is erop gericht dat niets deze
harmonie verstoort.
Fabrieksgarantie van 3 jaar
Het gevoel dat jouw Mazda je gaf tijdens de eerste
rit vergeet je waarschijnlijk nooit meer. Om dat
gevoel vast te houden, biedt Mazda je drie jaar lang
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000
km. We gebruiken bij garantiereparaties alleen
originele Mazda-onderdelen, zodat jouw Mazda de
kwaliteit behoudt die hij had toen je de eerste keer
achter het stuur zat. En je Mazda blijft stralen zoals
in die eerste kilometers met onze lakgarantie van
3 jaar zonder kilometerbeperking en de garantie
tegen roesten van binnenuit van maar liefst 12 jaar.
Mazda Plus Garantie
Met Mazda Plus Garantie houd je dat onbezorgde
gevoel langer vast. Want het voorkomt vervelende
verrassingen nádat de fabrieksgarantie is afgelopen.
Je geniet namelijk tot twee jaar langer van extra
zekerheid. Je betaalt geen eigen risico en de
garantie is overdraagbaar, waardoor de restwaarde
van jouw Mazda wordt vergroot.
Mazda Euro Service
Jouw Mazda brengt je moeiteloos naar alle
uithoeken van Nederland én Europa. Onze
persoonlijke service beperkt zich dan ook niet tot
de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service ben je
altijd verzekerd van snelle hulp bij pech; 7 dagen
per week, 24 uur per dag en waar in Europa dan
ook. Je wordt direct geholpen door mensen die
jouw Mazda kennen en dus precies weten wat er
moet gebeuren om je weer veilig op weg te helpen.
En als het nodig is, krijg je vervangend vervoer. Zelfs
in jouw eigen woonplaats!

Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren
in specificaties en uitrusting als gevolg van voortdurende productontwikkeling. De vermelde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties van de
Mazda MX-30 First Edition zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mazda behoudt zich het recht
voor om wijzigingen door te voeren in specificaties, uitrusting en prijzen. De in deze brochure afgebeelde kleuren en voorbeelden van interieurbekleding
kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé. Raadpleeg altijd je Mazda-dealer over de door hem aangeboden
uitvoering, over de laatste gegevens en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. De Mazda MX-30 is tijdelijk als First Edition verkrijgbaar
in een gelimiteerde oplage en te bestellen zolang de productiebeschikbaarheid strekt. Mazda Motor Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.
Het Bluetooth -woordmerk en -logo‘s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda Motor Company is met toestemming van dit
bedrijf. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
®

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:
www.facebook.com/mazdanl
www.twitter.com/mazdanl
www.youtube.com/mazdanederland
www.instagram.com/mazdanederland
nieuws.mazda.nl

