


Felfedezzük a városokat és a kanyargós utakat.

Belesimulunk a kanyarokba és felpörgetjük a motort.

Az ablakokat lehúzzuk, hangosan szól a zene, célunk a végtelen.

Mindig csak előre, süvít a szél.

A Jinba Ittai megtestesülése vagyok.

Ön a szív a kormánykerék mögött.

Rendeltetésünk, hogy eggyé váljunk,

mint ló és lovasa,

autó és vezetője.

Együtt erősebbek vagyunk.

Szavakkal leírhatatlan kötelék van közöttünk.

Sosem vagyunk magányosak.

Drive Together.

MAZDA CX-5 SOUL CRYSTAL PIROS SZÍNBEN



MAZDA CX-5 SOUL CRYSTAL PIROS SZÍNBEN

É B R E S S Z E  F E L  M A G Á B A N  

A  V E Z E T Ő T

Ha valaki szereti a munkáját, akkor a tökéletességre törekszik.  

Ismerkedjen meg a 2018-as Mazda CX-5-össel. Ez a modell  

tökéletes megtestesülése a vezetés és a normákkal dacoló autók 

megalkotása iránt érzett szenvedélyünknek. Amint beindítja  

a 2018-as Mazda CX-5-öst, azonnal megtapasztalhatja a  

vezető és jármű közötti összhang különleges érzését, amelyet  

mi úgy nevezünk: Jinba Ittai. Az egyedülálló külső és belső dizájn 

felébreszti a vezetés iránti vágyat, míg a páratlan mozgékonyság és 

az élvonalbeli biztonsági funkciók még a legmagasabb elvárásokkal 

rendelkező vezetők igényeit is kielégítik.  

Ez a Mazda filozófiája.

Használja ki a Mazda új Drive Together alkalmazásának előnyeit, 

amely további információkat nyújt arról, hogyan tehetik még 

élvezetesebbé a vezetést a legújabb szolgáltatások. Csupán annyit kell 

tennie, hogy letölti a Drive Together alkalmazást az AppStore vagy a 

Google Play áruházból. Keresse a mobiltelefon ikont a kiadványban, 

és olvassa be a Drive Together alkalmazással.



D I Z Á J N



S Z E M É L Y E S E N  Ö N N E K  K É S Z Í T E T T Ü K

A Mazda elismert „Kodo: A mozgás lelke” formanyelve szépséget, letisztultságot és erőt 

kölcsönöz a CX-5-nek. Minden a tervezőinkkel és szakavatott mestereinkkel kezdődik, 

akik még ma is saját kezük munkájával lehelnek életet az autó minden egyes vonalába 

és ívébe. Ezzel érik el, hogy a jármű a könnyed gyorsulás és a sebesség érzetét keltse. 

A kifinomult megjelenés emberközpontú utasteret rejt, amelyet kifejezetten a vezető 

és az utasok igényeihez terveztek. Ezt a tökéletes illeszkedés és a felhasznált anyagok 

minősége is tükrözi. A kellemes tapintás mellett az anyagok szemet gyönyörködtetően 

szépek is. A kifinomult szépséget és az egyedi karaktert a Mazda minőségi festési 

technológiája, a Takumi-Nuri emeli ki, amely életre kelti a Kodo formanyelvet, 

és minden egyes vonalat külön kihangsúlyoz. A Takumi-Nuri egyensúlyt teremt a 

mélység és a ragyogás között, így minden egyes jármű megjelenése a kézzel festett 

tanulmányautók hatását fogja kelteni. Ennek köszönhető, hogy az egyedi, prémium 

Soul Red Crystal és Machine szürke metál színek olyan elképesztően élénk és gazdag 

árnyalatokban játszanak.

MAZDA CX-5 SOUL CRYSTAL PIROS SZÍNBEN



MAZDA CX-5 TAKUMI PLUS FELSZRELTSÉG MACHINE SZÜRKE SZÍNBEN

V A L Ó D I  V E Z E T É S I  É L M É N Y

A Mazda CX-5, amelynek a legapróbb részleteit is nagy gonddal tervezték  

meg és alakították ki, kinézetre és a sofőrülésben ülve is mély benyomást  

kelt. A merész formát, amely az egyszerű mozgás helyett ma már magát a 

színtiszta sebességet testesíti meg, luxuskivitelű, emberközpontú belső tér  

teszi teljessé. A vezető környezetében található összes fontos kezelőszerv  

és mérőműszer kényelmes közelségben és tökéletesen szimmetrikusan 

helyezkedik el a vezetőhöz képest, ami tovább fokozza a külső és belső tér 

közötti izgalmas kontrasztot, és örömteli élménnyé teszi a CX-5 vezetését.  

Az autót kívül-belül arra tervezték, hogy lángra lobbantsa a vezetés iránt  

érzett lelkesedést.

19” KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

TELJESEN LED-ES FÉNYSZÓRÓK

LED-ES HÁTSÓ LÁMPÁK



TAKUMI PLUS FELSZERELTSÉG FA DEKORÁCIÓS PANEL

MULTI-INFORMÁCIÓS KIJELZŐ

TOVÁBBFEJLESZTETT FELÜLRŐL LEFELÉ IRÁNYULÓ 

LEVEGŐÁRAMLÁS



T E C H N O L Ó G I A



M I N D E N  A  K E Z E  Ü G Y É B E N

Használja ki a Mazda CX-5 számtalan csatlakozási 

lehetőségét. Egy kompatibilis mobileszközzel több ezer 

internetes rádióállomáshoz férhet hozzá, biztonságosan 

elolvashatja és megválaszolhatja szöveges üzeneteit, sőt még 

a közösségi oldalait is frissítheti, vagy Bluetooth® kapcsolaton 

keresztül hallgathatja kedvenc zenéit. Mindez és sok más 

funkció egyszerűen kezelhető a 7”-os központi kijelzővel és 

az intuitív HMI-utasításrendszerrel. Könnyebb a kezében 

tartania az irányítást, ha magabiztosnak érzi magát, ezért az 

aktív kijelző a navigációs rendszer útmutatásai, valamint a 

jármű állapotára vonatkozó adatok – például a pillanatnyi 

sebesség és a vezetési környezetre vonatkozó információk – 

megjelenítésével fokozza a biztonságot és gondoskodik arról, 

hogy nyeregben érezze magát.

Utastér

A legapróbb részletekig kidolgozva. Fa dekorációs panel, TFT színes kijelző és LED beltéri világítás a 

minőségi utastér jellemzői. (felszereltség függvényében)

HMI-utasításrendszer

A járművezető és az első utas között elhelyezkedő HMI-utasításrendszer révén roppant könnyedén  

kezelheti az információs és szórakoztató rendszert. Külön hangerő-szabályozó gomb gondoskodik  

a könnyű beállítás lehetőségéről, így semmi sem tereli el a figyelmet a vezetési élményről.

Elektromos ötödik ajtó

A csomagtartót automatikusan, távolról is kinyithatja és bezárhatja az autóban található vagy a 

kulcson lévő gombbal. A csomagtartó érzékelői megállítják az ötödik ajtót, ha valami akadályozza  

a szabad mozgását, a csomagtartó gombjával pedig egy ujjal is egyszerűen kinyithatja az ajtót.

7”-os kijelző

A képernyővel játszi könnyedséggel kezelheti a szórakoztató funkciókat, számos hasznos információt 

jeleníthet meg és váltogathat az alkalmazások között, az optikai ragasztási technológiának 

köszönhetően pedig kisebb a tükröződés, és könnyebben leolvasható a kijelző.



S K Y A C T I V  T E C H N O L Ó G I A

SKYACTIV KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ    Továbbfejlesztet t könnyű karosszéria és alváz a nagyobb utazási kényelem és biztonság érdekében.

Szembeszállunk a konvenciókkal, hogy a kiemelkedő teljesítményt lenyűgöző üzemanyag-hatékonysággal ötvözhessük. Ebben nem 

ismerünk kompromisszumokat. A továbbfejlesztett Skyactiv Technológiával simább és kevésbé fárasztó, ugyanakkor sportosabb és 

élvezetesebb is a vezetés. A Mazda CX-5 összkerékhajtási rendszere 27 jelforrással biztosítja az időjárási és útviszonyok folyamatos 

megfigyelését az erőátvitel első és hátsó kerekek közötti elosztásának meghatározása érdekében, hogy semmilyen időjárás vagy 

terep ne okozhasson meglepetést. Az irányíthatóságról a Skyactiv Futómű gondoskodik, amelynek lenyűgöző hátsókerekes 

kanyarodási viselkedése és optimalizált lengőkarjai precíz és kényelmes vezetést tesznek lehetővé.

FINOMHANGOLT FELFÜGGESZTÉS ÉS KORMÁNYZÁS A 

KIVÉTELES ÉLMÉNYÉRT

MEREV, EGYBEFÜGGŐ VÁZ A FOKOZOTT  

PASSZÍV BIZTONSÁGÉRT

SKYACTIV MOTOR A KISEBB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSÉRT KÖNNYŰ ANYAGOK, PÁRATLAN ÜZEMANYAG-

HATÉKONYSÁGRA TERVEZVE



MAZDA CX-5 SOUL CRYSTAL PIROS SZÍNBEN

K Ö Z P O N T B A N  A  J Á R M Ű V E Z E T Ő

A vadonatúj Mazda CX-5 minden egyes részletét úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb 

kényelmet nyújtsa a vezetőnek és az utasoknak, a lenyűgöző külsőtől a luxuskivitelű, 

emberközpontú belső térig. Az i-Activsense biztonságtechnológiák legújabb megoldásai 

gondoskodnak a védelemről, míg Ön kezében tarthatja az irányítást, és a vezetés minden pillanatát 

kiélvezheti. A megoldások közé tartozik a 360°-os kamera, amely az autó mindkét oldalát 

folyamatos megfigyelés alatt tartja. Az eredmény egy emberközpontúbb, könnyebben irányítható 

és kiszámítható autó, amelyet a vezető teljesen nyugodtan, biztonságosan vezethet, és kiélvezheti a 

jármű intuitív és könnyű kezelhetőségét, bármilyen kihívások elé állítsák is a vezetési körülmények.

5 csillagos besorolás az Euro NCAP-től. Az NCAP egy európai tesztelőprogram az autók biztonsági teljesítményének  

felmérésére, ahol az 5-ös a legmagasabb elérhető biztonsági besorolás.



Adaptív LED-fényszórók

a legmodernebb technológiával készült fényszórók éjszaka is a nappalival közel azonos láthatóságot biztosítanak.  

A rendszer kanyarodáskor automatikusan úgy állítja be a LED-es fényszórókat, hogy nagyobb részt világítsanak  

meg az útból, így több idő marad az esetleges akadályok elkerülésére. Legyen szó nagy vagy alacsony sebességről, 

közúti jelzőtáblákról vagy éles kanyarokról, a láthatósággal nem lesz probléma. A vakításmentes távolsági fényszóró  

automatikusan elsötétíti a megvilágított terület egy részét, nehogy az erős fény elvakítsa a többi vezetőt.

A  M E G E L Ő Z É S R E  É P Í T Ő  B I Z T O N S Á G I  T E C H N O L Ó G I Á K

A 2018-as Mazda CX-5 arra ösztönöz, hogy teljes és szabad életet éljünk. Ezért szereltük fel az autót a legmodernebb i-Activsense 

biztonsági technológiákkal. A harmonikusan együttműködő megoldások fokozott figyelemmel kísérik a környezetet és páratlan 

reakcióidőt biztosítanak, miközben az irányítás végig az Ön kezében marad, és magabiztosan falhatja a kilométereket. A merev 

karosszéria és az i-Activsense technológia együttesen gondoskodik a vezető és az utasok védelméről anélkül, hogy ez a kényelem 

vagy a teljesítmény rovására menne.

�

Intelligens városi fékrásegítő

Segít csökkenteni a kis sebességű ütközések esélyét, amelyek a leggyakrabban előforduló városi baleseteknek 

számítanak. A rendszer folyamatosan figyeli az elöl haladó jármű távolságát és a közeledés sebességét, és működésbe 

hozza a féket, ha ütközésveszélyt észlel. A jármű Smart City Break Support Reverse hátrameneti fékrásegítővel is fel 

van szerelve, amely tolatáskor, 2 és 8 km/h sebesség között képes tompítani az ütközéseket.

Sávtartást segítő rendszer

Megakadályozza, hogy az autó véletlenül elhagyja a sávot. Egy előre néző kamera segítségével figyeli az autó  

helyzetét az úton, és ha a jármű véletlenül elhagyná a sávot, a rendszer hangjelzéssel és a kormánykerék rázkódásával  

figyelmezteti a vezetőt, valamint apróbb korrekciós műveletekkel a sávban tartja a járművet.

Mazda radaros sebességszabályozó automatika (távolságtartó tempomat) 
(A Stop & Go funkció csak automata váltó esetén érhető el)

Milliméteres hullámhosszúságú radarérzékelő segítségével figyeli az Ön előtt haladó jármű relatív sebességét és 

távolságát. Segíti a biztonságos követési távolság megtartását az elöl haladó járműhöz képest, így élvezetesebbé és 

kevésbé fárasztóvá válik a hosszú országúti vezetés.



V Á L A S Z T É K



 17”-os acél keréktárcsa

 LED-es fényszórók mosóval

 Állítható hátsó ülések

 4:2:4 arányban osztott hátsó ülések

 Elektronikus rögzítőfék

 Elektromos ablakemelő (elöl/hátul)

 Manuális vezérlésű légkondicionáló

 AM/FM rádió, AUX, USB 4 hangszóróval

 Üdvözlő fény

 Sebességszabályozó automatika

 Automata ajtózár

 Intelligens városi fékrásegítő (SCBS)

E M O T I O N

AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZEI

LED-es Fényszórók üdvözlő fény funkcióval

A merész, stílusos karosszériához illő lámpák hazaérkezési/indulási funkciójával az autó  

a kiszállás után megvilágítja a bejárati ajtóig vezető utat. A LED-es világítótestek tartósabbak és 

energiahatékonyabbak.

Ember központú utastér

A legapróbb részletekig kidolgoott utastér, a kényelem és a vezetési élmény jegyében tervezve.

Elektromosan behajtható tükrök

Bármikor, egyetlen mozdulattal behajthatóak.



 17”-os könnyűfém keréktárcsák

 Sötétített üveg

 Bőrkormány

 Bluetooth®

 6 hangszóró

 2x USB (hátul)

 7”-os színes kijelző

 HMI-utasításrendszer

 Automatikus A/C

 Eső- és fényérzékelő

 Automatikusan sötétedő belső visszapillantó 

tükör

C H A L L E N G E ,  T A K U M I

AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZEI 

CHALLENGE: TAKUMI:

 LED-es állandó tompított fényszórók

 LED-es ködlámpák

 Jellegzetes hátsó kombinált LED-lámpatestek

 Parkolást segítő rendszer (első/hátsó)

 Első ülésfűtés

 Kormánykerékfűtés

 Ablaktörlő-jégmentesítő

 Automata külső visszapillantó tükör

 Holttérfigyelő rendszer (BSM)

 Adaptív fényszórórendszer (AFLS)

 Hátsó keresztforgalmi figyelmeztetés (RCTA)

 Tolatókamera

 360° kamrea

 Head Up Display

 Fáradtság figyelő rendszer (DAA)

 Távolsági fényszóró vezérlés (HBC)

 Sávtartó automatika (LKA)

360° KAMERA

Új szintre emeli a biztonságot. Aggodalom mentes parkolás minden körülmények között.

Adaptív Fényszórórendszer

A fejlettebb éjszakai világítást biztosító adaptív fényszórórendszer (AFLS) a kanyarokban akár 

15 fokkal is elfordul, így segít a lehetséges veszélyhelyzetek észlelésében.

Utastér

A legapróbb részletekig kialakított és kiváló minőségű anyagokból készített vezetői környezet. Az olyan elemek mint az elsö és hátsó parkolóradar, vagy a 360°-os kamera mind a vezető legteljesebb 

kényelmét szolgálják. 



 19”-os könnyűfém keréktárcsák

 Elektromos ötödik ajtó

 Kivetített kijelző (ADD)

 BOSE® hangrendszer 10 hangszóróval

 Intelligens, kulcs nélküli beszállást  

biztosító rendszer

 Hátsó intelligens fékrásegítő (SCBS-R)

 Sávtartó rendszer (LAS)

 Adaptív LED-fényszórók (ALH)

 Hátsó kamera

 Vezetőéberség-figyelő rendszer (DAA)

 360° kamera

R E V O L U T I O N ,  R E V O L U T I O N  T O P

AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZEI

REVOLUTION: REVOLUTION TOP:

 Bőrülések

 Elektromos állítású ülések memóriafunkcióval

 Hátsó ülésfűtés

 Adaptív sebességszabályozó automatika 

(MRCC)

 Kivetített kijelző, projektoros (ADD)

HMI vezérlő

A vezető és az első utasülés között kényelmesen elhelyezett HMI vezérlő kialakítása olyan, hogy a 

vezető könnyedén elérhesse a multimédiás funkciókat és közben a figyelme az úton maradhasson. 

Hangutasítással pedig könnyen állíthat be navigációs célt, vagy vezérelheti az alkalmazásokat. 

LED hátsó lámpák

A hátsó lámpák vonalvezetése kihangsúlyozza az autó eleganciáját és teljessé teszi a karosszéria 

dizájnját. 

Utastér

Projektoros Head Up Display és táblafelismerő rendszer segíti a vezetőt az út során.



 19”-os könnyűfém keréktárcsák

 Elektromos ötödik ajtó

 Kivetített kijelző

 Intelligens kulcs nélküli nyitási rendszer

 Adaptív LED fényszórók

 Sávtartó rendszer (LKA)

T A K U M I  P L U S

AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZEI

 Méy vörös bőr belső

 Keret nélküli belső visszapillantó tükör

 Fa dekorációs panel

 LED belső világítás

 Napfénytető

Automata klímaberendezés

Egyszerűen kezelhető klímaberendezés valamint fűthető és hűthető ülések (elöl) teszik még 

kényelmesebbé az utazást.

Elektromos ülésállítás, memória funkcióval

A vezető oldalon egyetlen gombnyomással visszaállíthatja a korábbi pozíciót.

Utastér

Ember központú utastér a legapróbb részletekig kidolgozott. Kiváló minőpségű anyagok. Egyedi mély vörös bőr belső, szellőztethető ülések teszik még kényelmesebbé az utazást. 



K Á R P I T O K

CHALLENGE, TAKUMI,  
REVOLUTION

TAKUMI PLUSREVOLUTION TOP  
(OPCIONÁLIS)

REVOLUTION TOP

EMOTION

K E R É K T Á R C S Á K

17”-OS EZÜST KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA17”-OS ACÉL 
KERÉKTÁRCSA

19”-OS EZÜST KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA 19”-OS SZÜRKE KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA



K I E G É S Z Í T Ő K

FEKETE VISSZAPILLANTÓTÜKÖR-HÁZ EZÜST VISSZAPILLANTÓTÜKÖR-HÁZ

BRILLIANT FEKETE ELÜLSŐ ÉS OLDALSÓ KÜSZÖBSPOILEREK

OLDALSÓ KÜSZÖBSPOILER HÁTSÓ ALSÓ SPOILER

MEGVILÁGÍTOTT KÜSZÖBLÉCEKELSŐ ALSÓ SPOILER



ELÜLSŐ SÁRFOGÓ GUMILAPOKBELSŐ VILÁGÍTÁS – KÉSZLET

KÖSZÖNTŐFÉNY

K I E G É S Z Í T Ő K

KERESZTRÚD A TETŐSÍNEKHEZ

TETŐSÍNEK HÁTSÓ DÍSZLÉC



M Ű S Z A K I  A D A T O K

BENZIN DÍZEL

MODELL
G165 

2WD

G165 

AWD

G165 

AWD/AT

G194 

2WD/AT

G194 

AWD/AT

CD150 

2WD

CD150 

2WD/AT

CD150 

AWD

CD150 

AWD/AT

CD184 

AWD

CD184 

AWD/AT

Sebességváltó 6 sebességes 

manuális

6 sebességes 

manuális

6 sebességes 

automata

6 sebességes 

automata

6 sebességes 

automata

6 sebességes 

manuális

6 sebességes 

automata

6 sebességes 

manuális

6 sebességes 

automata

6 sebességes 

manuális

6 sebességes 

automata

Wagon Emotion — — — — — — — — — —
Challenge — — — — — — —
Takumi — — — —
Revolution —
Revolution Top — — — — — — — —

MOTORTÍPUS
Lökettérfogat (cm3) 1.998 1.998 1.998 2.488 2.488 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191 2.191

Furat x löket (mm) 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 89,0x100,0 89,0x100,0 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3

Szelepek száma hengerenként 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Maximális teljesítmény  

[kW (LE) / 1/min]

121 (165) / 

6.000

121 (165) / 

6.000

121 (165) / 

6.000

143 (194) / 

6.000

143 (194) / 

6.000

110 (150) / 

4.500

110 (150) / 

4.500

110 (150) / 

4.500

110 (150) / 

4.500

135 (184) / 

4.000

135 (184) / 

4.000

Maximális forgatónyomaték  

(Nm / 1/min)

213/4.000 213/4.000 213/4.000 258/4.000 258/4.000 380/1.800-

2.600

380/1.800-

2.600

380/1.800-

2.600

380/1.800-

2.600

445/2.000 445/2.000

Sűrítési arány 13,0:1 13,0:1 13,0:1 13,0:1 13,0:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1

Ajánlott üzemanyag 95RON 95RON 95RON 95RON 95RON Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel Dízel

Kormányzás Fogasléces

Minimum fordulókör-átmérő  

(járdaszegélyek között — m)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

SEBESSÉGVÁLTÓ
Fokozatok áttétele: 1. 3,700 3,700 3,552 3,552 3,552 3,357 3,487 3,357 3,487 3,357 3,487

2. 1,947 1,947 2,022 2,022 2,022 1,826 1,992 1,826 1,992 1,826 1,992

3. 1,300 1,300 1,452 1,452 1,452 1,565 1,449 1,565 1,449 1,565 1,449

4. 1,029 1,029 1,000 1,000 1,000 1,147 1,000 1,147 1,000 1,147 1,000

5. 0,837 0,837 0,708 0,708 0,708 0,893 0,707 0,893 0,707 0,893 0,707

6. 0,680 0,680 0,599 0,599 0,599 0,745 0,600 0,745 0,600 0,745 0,600

Hátramenet 3,724 3,724 3,893 3,893 3,893 4,091 3,990 4,091 3,990 4,091 3,990

Végáttétel 4,388 4,705 4,624 4,325 4,325 1-2-ik 4,105 

3-6-ik 3,120

4,090 1-2-ik 4,388 

3-6-ik 3,291

4,090 1-2-ik 4,388 

3-6-ik 3,291

4,090

 = Elérhető ;     — = nem elérhető

BENZIN DÍZEL

MENETTELJESÍTMÉNY ÉS  

ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS

G165 

2WD

G165 

AWD

G165 

AWD/AT

G194 

2WD/AT

G194 

AWD/AT

CD150 

2WD

CD150 

2WD/AT

CD150 

AWD

CD150 

AWD/AT

CD184 

AWD

CD184 

AWD/AT

Gyorsulás 0–100 km/h (s) 10,3 10,8 10,3 8,9 9,2 9,9 10,7 10,1 10,9 9,3 9,6

Legnagyobb sebesség (korlátozóval) (km/h) 201 198 188 195 195 204 200 199 196 211 208

Üzemanyag-fogyasztás(1) 

(l/100 km):

Városban 7,7/7,7 8,8 8,4 9,2 8,8 5,6/5,5 6,1 5,8 6,3 5,8 6,3

17”/19”-os kerék esetén Városon kívül 5,6/5,6 6,2 6,1 5,8 6,3 4,6/4,5 5,1 4,8 5,1 4,8 5,1

Kombinált 6,4/6,4 7,2 7,0 7,1 7,2 5,0/4,9 5,5 5,2 5,6 5,2 5,5

CO2-kibocsátás(1) (g/km) 146/145 163 159 161 164 130/128 143 137 147 137 145

Kipufogógáz-emissziós besorolás EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp.

Üzemanyagtartály térfogata (l) 56 58 58 56 58 56 56 58 58 58 58

(1) Az autók az új WLTP eljárás szerint homologizálva (Szabályozások (EU) 1151/2017;(EC) 715/2007). 

Az összehasonlíthatóság érdekében az adatok NEDC norma szerint - összhangban az (EU) 1153/2017 szabályozással.



M Ű S Z A K I  A D A T O K

BENZIN DÍZEL

MÉRETEK ÉS  

TÖMEGADATOK

G165 

2WD

G165 

AWD

G165 

AWD/AT

G194 

2WD/AT

G194 

AWD/AT

CD150 

2WD

CD150 

2WD/AT

CD150 

AWD

CD150 

AWD/AT

CD184 

AWD

CD184 

AWD/AT

Teljes hossz / szélesség / magasság (mm) 4.550 / 1.840 / 17”: 1.675; 19”: 1.680

Szabadmagasság (mm) a tengelyek  

között – Terheletlen, vezetővel

17”: 192 /  

19”: 200

17”: 192 /  

19”: 200

192 200 200 17”: 192 /  

19”: 200

17”: 192 /  

19”: 200

17”: 192 /  

19”: 200

17”: 192 /  

19”: 200

200 200

Nyomtáv (mm) Elöl 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595

Hátsó 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595

Tengelytáv (mm) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Első fejtér / lábtér / szélesség  

vállmagasságban (mm) 

1.007 / 1.041 / 1.451

Hátsó fejtér / lábtér / szélesség  

vállmagasságban (mm)

991 / 1.007 / 1.391

Csomagtér térfogata,  

VDA (l):

5 üléssel  

(az övvonalig)

506 506 506 506 506 494 494 494 494 494 494

2 üléssel 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620

Üzemkész tömeg (kg) 1.518-1.595 1.590-1.660 1.615-1.685 1.590-1.660 1.650-1.720 1.655-1.730 1.686-1.755 1.734-1.804 1.749-1.820 1.740-1.810 1.749-1.820

Megengedett legnagyobb 

össztömeg (kg):

Összesen 2.020 2.080 2.115 2.070 2.140 2.130 2.143 2.220 2.235 2.220 2.235

Elül / hátul 1.015 / 1.005 1.030 / 1.050 1.060 / 1.055 1.075 / 995 1.100 / 1.040 1.120 / 1.010 1.132 / 1.011 1.155 / 1.065 1.170 / 1.065 1.155 / 1.065 1.170 / 1.065

Megengedett tengelyterhelés elöl / hátul (kg) 1.035 / 1.085 1.050 / 1.130 1.090 / 1.135 1.095 / 1.075 1.125 / 1.120 1.140 / 1.090 1.160 / 1.100 1.175 / 1.145 1.190 / 1.145 1.175 / 1.145 1.190 / 1.145

Vontatható tömeg (kg): Fék nélküli 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Fékezett  

(8% emelkedő)

1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100

Fékezett  

(12% emelkedő)

1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 2.000 2.100

Maximális tetőterhelés (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

1.595 mm 2.700 mm 1.595 mm

1
.6

8
0

 m
m

1.840 mm 4.550 mm

EMOTION CHALLENGE TAKUMI REVOLUTION 
REVOLUTION 

TOP

BIZTONSÁGI ÉS VEZETŐT SEGÍTŐ RENDSZEREK
Holttérfigyelő rendszer (BSM) hátsó keresztforgalmi figyelmeztetéssel (RCTA) — —
Akadályérzékelő, intelligens városi fékrásegítő (SCBS) (csak elöl)

Akadályérzékelő, intelligens városi fékrásegítő (SCBS) (elöl és hátul) — —
Dinamikus menetstabilizátor (DSC) kipörgésgátlóval (TCS)

Visszagurulás-gátló

Keréknyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

Sávtartást segítő rendszer (LAS) — —
Váltóállás jelzése

Automata ajtózár (ADL)

Vezetőéberség-figyelő (DAA) — —
Légzsákok elöl

Oldallégzsákok elöl

Első és hátsó függönylégzsákok

Utasoldali légzsák kikapcsoló gomb

Biztonsági öv bekötésére figyelmeztető hangjelzés (a vezető- és utas-, ill. hátsó ülésnél)

Biztonsági övek: Elöl, 3 pontos (ELR) x 2 előfeszítővel

Hátul, 3-pontos (ELR)

ISOFIX gyermekülés-rögzítő pontok; a hátsó szélső ülésekhez

 = Alapfelszereltség;     — = Nem érhető el
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EMOTION CHALLENGE TAKUMI REVOLUTION 
REVOLUTION 

TOP

KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK
Gumiabroncsok és keréktárcsák: 225/65 R17 gumiabroncsok 17”-os acél  

keréktárcsákkal

— — — —

225/65 R17 gumiabroncsok 17”-os  

könnyűfém keréktárcsákkal

— — —

225/55 R19 gumiabroncsok 19”-os  

könnyűfém keréktárcsákkal

— — —

Lökhárító elöl és hátul: Színre fújt

Hátsó tetőlégterelő: Színre fújt

Ajtókilincsek Színre fújt

Sötétített üvegű hátsó ablakok —
Ablaktörlők: Elöl, állítható sebességű, szakaszos törléssel és 

elektromos vezérlésű mosással

— — — —

Elöl, automata esőérzékelős (fényérzékelőhöz kötött) —
Hátsó, állítható sebességű, szakaszos törléssel

Fényszórók: LED-fényszórók mosóval

Nappali világítás (izzós típus) — — —
LED-es nappali világítás – fényszórók — —
Távolsági fényszóró vezérlés (HBC) — — — —
Adaptív LED-fényszórók (ALH) — — —
Ködfényszórók elöl (LED) — —

Kombinált lámpa Jellegzetes hátsó kombinált LED-lámpatestek — —
Oszlopdíszléc Fekete — —

Magasfényű fekete — — —
Parkolást segítő rendszer (elöl és hátul) — —
Tolatókamera — —
360°-os kamera — —
Cápauszony-antenna

Elektromos ötödik ajtó — — —
Felső féklámpa

Napfénytető: Elektromos (csak AT esetén) — — — —
Tetőlégterelő

Kettős kipufogórendszer

 = Alapfelszereltség;      = Feláras kiegészítő;     — = Nem érhető el

EMOTION CHALLENGE TAKUMI REVOLUTION
REVOLUTION 

TOP

KOMFORT ÉS KÉNYELEM
Elektromos ajtózárak: Távirányítású központi zárrendszer

Távirányítású kulcsnélküli nyitási rendszer: Két távirányítós kulccsal

Intelligens, kulcs nélküli ajtónyitó rendszer — — —
Motorindító gomb

Szervokormányzás: Elektromos

EPB automatikus tartással + HDP funkció

Vezetésimód-választó üzemmód (csak GE AT esetében) — — —
Sebességszabályozó automatika: Kormánykerékről vezérelhető

Adaptív sebességszabályozó  

automatika (MRCC):

Teljes megállás csak automata váltó esetén — — — —

Elektromos ablakemelő: Egyérintéses működtetés, elöl és hátul,  

időzítő funkcióval

Légkondicionáló: Manuális — — — —
Kétzónás automata —

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör —
Sminktükör-világítás —
Hátsó szellőzőrács —
Páratartalom-érzékelő

Első ülésfűtés — —
Kormánykerékfűtés — —
Hazaérkezési/indulási világítás

Ablaktörlő-jégmentesítő — —

 = Alapfelszereltség;      = Feláras kiegészítő;     — = Nem érhető el
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EMOTION CHALLENGE TAKUMI REVOLUTION
REVOLUTION 

TOP

BELSŐ TULAJDONSÁGOK
Ülések és integrált fejtámlák: Ülésmagasság-állítás (vezető/utas)

Deréktámasz a vezetőülésben, kézi —
Bőrkárpit — — — —
Vezetőoldali elektromos dőlésszög- és  

magasságállítás memóriafunkcióval

— — — —

Vezetőoldali elektromos deréktámasz-állítás — — — —
Hátsó ülések: Osztott hátsó ülések (4:2:4)

Állítható hátsó ülések

Hátsó ülésfűtés — — — —
Kormánykerék: Uretán — —

Sima, bőrbevonatú —
Magasságában és mélységében állítható

Váltókargomb: Uretán — — — —
Bőrbevonatú, ezüstszínű betéttel —

Elektromos ablakemelő kapcsolójelzője

Audiorendszerek: AM/FM moduláris rádió / egylemezes CD / MP3, USB,  

AUX-bemenet, 4 hangszóró

— — — —

AM/FM rádió / egylemezes CD / MP3, 1 USB-csatlakozó elöl +  

2 USB hátul, Bluetooth® (telefon/audió), 6 hangszóró

— — — —

AM/FM rádió / DAB / egylemezes CD / MP3, 1 USB-csatlakozó 

elöl + 2 USB hátul, Bluetooth® (telefon/audió), 6 hangszóró

— — — —

AM/FM rádió / DAB / egylemezes CD / MP3, 1 USB-csatlakozó 

elöl + 2 USB hátul, Bluetooth® (telefon/audió), 10 hangszóró és 

prémium Bose® Centerpoint® surround hangrendszer

— — —

EMOTION CHALLENGE TAKUMI REVOLUTION
REVOLUTION 

TOP

BELSŐ TULAJDONSÁGOK
7”-os színes kijelző —
HMI-utasításrendszer —
Kormányról vezérelhető audiorendszer

Műszeregység: Fedélzeti számítógépet, fordulatszámmérőt, üzemanyagszint-mérőt, 

vízhőmérséklet-mérőt, valamint fordulatszámmérőt is magába 

foglaló multi-információs kijelző (MID)

     

Műszerkijelző színes TFT-LCD kijelzővel — —
Közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer (TSR) – csak Navival — —
Kivetített kijelző (színes) — — —
Kivetített kijelző (színes, a szélvédőre kivetítve) — — — —

Tárolóterek: Kesztyűtartó (világítás nélkül) — — — —
Kesztyűtartó (világítással) —
Üléstámlazsebek (vezető- és utasoldal)

Csomagtér: Világítás

Elektromos csatlakozó

Karakuri csomagtérroló

Karakuri lehajtható ülések —

 = Alapfelszereltség;     — = Nem érhető el

A Bose® és a Bose embléma a Bose Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Engedéllyel felhasználva. A Bluetooth® szójel és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat tulajdonát képezik. A Mazda Motor Company ezeket a 

jelöléseket licenc alapján használja fel. Az egyéb védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik birtokában vannak.



MAZDA CX-5 SOUL CRYSTAL PIROS SZÍNBEN

MACHINE SZÜRKE METÁL

SONIC EZÜST

SOUL CRYSTAL PIROS

ETERNAL KÉK METÁLSZÍN DEEP CRYSTAL KÉK METÁLSZÍN

SNOWFLAKE FEHÉR GYÖNGYHÁZ TITANIUM FLASH METÁLSZÍN

JET FEKETE METÁLSZÍN

S Z Í N E K

ARCTIC FEHÉR

KÜLSŐ SZÍNEK

FELSZERELTSÉG

Arctic fehér 

(A4D)

Snowflake  

fehér  

Gyöngyház 

(25D)

Sonic ezüst  

M (45P)

Titanium Flash  

Metálszín (42S)

Eternal kék  

Metálszín (45B)

Deep Crystal  

kék metálszín 

(42M)

Jet fekete  

Metálszín 

(41W)

Machine szürke  

M (46G)

Soul Crystal  

Piros M (46V)

Emotion

Challenge

Takumi

Revolution

Revolution Top

 = Alapfelszereltség;      = Feláras kiegészítő.



E L K Ö T E L E Z E T T E N  A Z  Ö N  É S  M A Z D Á J A  S Z O L G Á L A T Á B A N

My Mazda alkalmazás 

Töltse le a My Mazda alkalmazást. Ez a kizárólag a Mazda tulajdonosok számára  

tervezett alkalmazás hozzáférést biztosít Önnek fontos, a járművet érintő  

információkhoz, valamint lehetővé teszi, hogy Ön meghatározhassa a legközelebbi 

Mazda márkakereskedés helyét és megtekinthesse járműve szerviztörténetét. 

Szolgáltatások és garanciák 

Akárcsak magukat a járműveket, szolgáltatásainkat is az autótulajdonosok  

igényeinek első osztályú kielégítése érdekében tökéletesítjük. Minden új járműre  

3 év garancia vonatkozik 100.000 km-ig. Új járművekre vonatkozó egyéb garanciák  

közé tartozik a Mazda 3 éves garancia a fényezésre és 12 éves garancia a  

korrózióvédelemre. Az opcionálisan választható kiterjesztett garancia védelmet  

biztosít a 4. és 5. évre is. A Mazda Europe Service fedezetet nyújt arra az esetre,  

ha Ön lerobbanás esetén segítséget kér, illetve ha járművét ellopták vagy balesetben  

vált érintetté. Emellett Mazda szerviz-elkötelezettségünk részeként minden  

technikusunkat képzésben részesítjük a kiváló minőségű alkatrészek beszerelésére.

Elkötelezetten az ön és mazdája szolgálatában:

A Mazda izgalmas, gyönyörű és kiemelkedő vezetési élményt nyújtó autókat gyárt, 

amelyek újra és újra vezetésre csábítanak. Szenvedéllyel biztosítunk átfogó  

üzemeltetési biztonságot és első osztályú tulajdonosi élményt.

Ügyfélélmény

Kezdje utazását a Mazda világában a Konfigurátor használatával a Mazda webhelyén. 

Segítségével személyre szabhatja digitális járművét, kiválaszthatja a karosszéria színét, 

az üléskárpitokat és a motor típusát. Fedezze fel, milyen előnyökkel jár egy olyan 

közösség tagjának lenni, amely meghaladja a konvenciókat: My Mazda – a Mazda-

tulajdonosok online otthona. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Mazda Digitális 

Szervizkönyv (DSR) segítségével megtekinthesse és frissíthesse személyes adatait, 

ami védelmet nyújt a hamisított szervizkönyvek ellen, és a jármű teljes élettartamára 

biztonságos, pontos és folyamatos szerviztörténetet biztosít. A Mazdával kapcsolatos 

további anyagokat a Facebook, a Twitter és a YouTube webhelyen is megtekinthet. 

Bármilyen utazásra is induljon Mazdájával, mi biztosítjuk, hogy az egyedülálló és 

örömteli élmény legyen.

Skyactiv Technológia – segítség a hatékonyságban

Jóllehet olyan járműveket tervezünk, amelyeket élmény vezetni, egyidejűleg azonban 

a környezet iránt is elkötelezettek vagyunk, hogy fenntartható jövőt biztosíthassunk 

mindenki számára. A folyamatban lévő fenntarthatósági programjaink a tiszta 

technológiák kifejlesztésére irányulnak. A Skyactiv Technológia magában foglalja 

a motorokat, váltókat, alvázakat és karosszériákat, amelyek mind hozzájárulnak 

az üzemanyag-takarékos és gazdaságos vezetéshez. A számos versenytársunkénál 

könnyebb és üzemanyag-takarékosabb motorjaink a teljesítmény és a gazdaságos 

vezetés tökéletes kombinációját biztosítják. 

Többet szeretne megtudni?

Tekintsen meg további információt arról online, hogyan törekszünk egyedülálló  

ügyfélélmény nyújtására: 

Vállalat, márka és termékek

Mazda: www.mazda.hu

facebook.com/mazda twitter.com/mazda youtube.com/zoomzoom



A Facebook, a Twitter, az iPod®, a Stitcher™, az aha™, a Bose®, a Twiddler®, a Centerpoint®, az Nd®, a Surround-Stage® és az AudioPilot® az Egyesült Államokban és más országokban is  

bejegyzett védjegyek. Engedéllyel felhasználva. 

Internet: www.mazda.hu – 2019. január – HU-HU / C1L

A Mazda Motor Europe folyamatos termékfejlesztésének megfelelően a műszaki adatok és a felszereltség tekintetében egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A bemutatott szín- és üléskárpitminták színei a nyomdai eljárás korlátai következtében  

eltérhetnek a valóságos színektől. Kérjük, egyeztessen illetékes hivatalos Mazda márkakereskedőjével. A Bluetooth® szójel és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat tulajdonát képezik, és az ilyen jelöléseknek a Mazda Motor Company által való felhasználása licenc  

alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik birtokában vannak.
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