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MAZD A6 KO MBIMAZD A6 KO MBI

SKYMO TIO NSKYMO TIO N

122 464,85 Zł

SKYACTIV-G 165KM - 165 (121) KM (kW) Silnik

benzynowy

6AT

2WD

7,2 l/100km; 164 g/km

NADW OZIENADW OZIE

Kolory nadwozia MACHINE GRAY 3 200,00 Zł

Felgi Obręcze aluminiowe 17" Gun

Metal

W NĘTRZEW NĘTRZE

Tapicerka Tapicerka materiałowa w kolorze

czarnym

AK C ESORIAAK C ESORIA

Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia Dywaniki welurowe Standard

Zadbaj o czystość i styl

samochodu, zakładając czarne

dywaniki z logo Mazdy.

do pojazdów z nadwoziem typu

Kombi, zestaw 4 szt. na przód i tył

w kolorze czarnym, z funkcją

wygłuszania hałasu, materiał:

297,81 Zł
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welur, gęstość materiału:

830g/m², z wyhaftowanym logo

Mazda6 na obu przednich

dywanikach oraz obszytymi

obrzeżami wszystkich dywaników,

z oryginalnym systemem

mocowania dywaników Mazda

(cztery pierścienie do mocowania),

pojazdy są wyposażone fabrycznie

w zaczepy do mocowania

dywaników z przodu po stronie

kierowcy i pasażera

Czujniki parkowania zestaw na tył

Informuje o odległości między

samochodami i innymi obiektami,

ułatwiając parkowanie.

z 4 czujnikami i dźwiękowym

sygnałem ostrzegawczym

czujniki parkowania aktywują się

automatycznie po włączeniu biegu

wstecznego

1 067,04 Zł

DANE STANDARDOW EDANE STANDARDOW E

MULTIMEDIA I KOMUNIKACJAMULTIMEDIA I KOMUNIKACJA

Act ive System audio CD/MP3/AM/FM z 6 głośnikami, wyświetlacz centralny 8"

ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie postoju) , ergonomiczny

system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne), zestaw głośnomówiący

Bluetooth, złącze AUX i 3 porty USB (2 w konsoli centralnej + 1 w

podłokietniku tylnej kanapy)

Kolorowy wyświetlacz Head-up z funkcją pamięci ustawienia (na przedniej

szybie)

ELEMENTY ZEWNĘTRZNEELEMENTY ZEWNĘTRZNE

Act ive Spoiler dachowy

Czujnik deszczu (inteligentne wycieraczki)

Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia

Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków na pilocie)

Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Przyciemniane szyby
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Przednie reflektory diodowe (LED) oraz światła do jazdy dziennej ze

spryskiwaczami relektorów

ELEMENTY WEWNĘTRZNEELEMENTY WEWNĘTRZNE

Act ive Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

System automatycznego wyłączania silnika w trakcie postoju (i-stop)

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

Nawiewy na tylną kanapę

Skórzana kierownica z przyciskami sterowania audio i Bluetooth

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)

Podłokietnik tylnej kanapy zawierający port USB

Sufitowe oświetlenie wnętrza

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO

Act ive Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold

Zaawansowany system immobilizera

System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)

System wykrywania pieszych przed pojazdem

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Przednie poduszki powietrzne

Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)

oraz system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)

Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości - aktywny tempomat

(MRCC)

Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold

System monitorowania martwego pola z systemem monitorującym ruch

poprzeczny przy cofaniu (BSM & RCTA)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej

prędkości A-SCBS)

System monitorowania tyłu pojazdu (BSM)

Intelignetne wspomaganie hamowania (SBS)

System dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSC + TCS)

DANE TEC HNIC ZNEDANE TEC HNIC ZNE

SILNIKSILNIK

Po jem ność 1.998 cm3

Śred n ica i skok 83.5 x 91.2 mm



Liczba i układ cylindrów 4

Maksymalna moc 165 (121) KM (kW)

6000 obr./min.

Maksymalny mo ment obro towy 213/4000 Nm(obr./min.)

Stopień sprężania 13.0:1

i-ELOOP - sys tem odzyskiwania en ergii NIE

i-stop - sys tem auto matycznie wyłączający silnik na posto ju TAK

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDUUKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów 6MT

Napęd 2WD

UKŁAD KIEROWNICZYUKŁAD KIEROWNICZY

Układ kierown iczy rack&pinion

Śred n ica zawracania 11,8 m

OSIĄGIOSIĄGI

Przyspieszenie 9,3 s

Prędkość maksymalna 214 km/h

Zalecane paliwo Bp95

Po jem ność zbiornika paliwa 62,2 litry

WYMIARY I MASYWYMIARY I MASY

Długość całkotiwa 4805 mm

Szerokość całkow ita bez lusterek/ z lusterkami 1840 mm

Wysokość całkow ita 1475 mm

Prześwit 165 mm

Roz staw osi 2750 mm

Po jem ność bagażnika (Tryb 5-miejscowy) 522 litry

Po jem ność bagażnika (Tryb 2-miejscowy) 1648 litry

Masa (Maksymalna) 1482 kg

SPALANIESPALANIE

Zużycie paliwa (Prędkość bardzo wysoka (WLTP)) 7,4 l/100km

Zużycie paliwa (Prędkość wysoka (WLTP)) 6,2 l/100km

Zużycie paliwa (Prędkość umiarkowana (WLTP)) 6,7 l/100km

Zużycie paliwa (Prędkość niska (WLTP)) 8,6 l/100km



Zużycie paliwa (Wartość uśredniona (WLTP)) 7,2 l/100km

Emisja CO2 (Prędkość bardzo wysoka (WLTP)) 168 g/km

Emisja CO2 (Prędkość wysoka (WLTP)) 140 g/km

Emisja CO2 (Prędkość umiarkowana (WLTP)) 159 g/km

Emisja CO2 (Prędkość niska (WLTP)) 210 g/km

Emisja CO2 (Cykl mieszany) 164 g/km

INFORMACJE PRAWNEINFORMACJE PRAWNE

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.
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