NOUA MAZDA MX-ḃḀ
COM P L ET N OUĂ - COM P L ET E L E CT RI CĂ

JIN BA IT TA I – E LE CT R IC
Fiecare model Mazda s-a născut din pasiunea pentru condus. Cu fiecare nouă generație de
mașini am schimbat ceva în bine, am îmbunătățit experiența la volan, astfel încât mașina să
devină tot mai mult ca o extensie a corpului tău. Am denumit acest sentiment de comuniune
Jinba Ittai, fiind cel care ne-a ghidat în drumul spre crearea primei mașini electrice Mazda.
Rezultatul este noua Mazda MX-30, o mașină electrică ce aduce o experiență la volan cu
adevărat unică - sentimentul e la fel de natural ca și cum ai conduce o mașină cu un
motor cu ardere internă.

PR I M A G E N E RAȚ I E ESTE AI CI
N O UA M AZDA M X- 3 0

Aducem pe piață prima Mazda electrică - cu un design croit după filosofia noastră
centrată pe șofer și maximizarea beneficiilor tehnologiei electrice pentru mașini. Noua
Mazda MX-30 este un cross-over unic. Interpretarea rafinată a designului KODO centrată
pe șofer este vizibilă în fiecare detaliu al mașinii, atât în portierele tip freestyle, cât și
în consola suspendată, în timp ce experiența autentică de la volan îți stimulează toate
simțurile și îți oferă o senzație inconfundabilă.

DESIGN MODERN UMANIST
Primul nostru model electric este conceput să fie în același timp contemporan și elegant. Urmând
regulile designului KODO, acesta exprimă abordarea noastră centrată pe șofer prin îmbinarea eleganței
cu funcționalitatea. Portierele tip freestyle ale noii Mazda MX-30 oferă nu doar o senzație aparte atunci
când intri în mașină, ci îți aduc și un sentiment de lejeritate și libertate.

O OAZĂ D E R E L AX AR E

În interiorul noii Mazda MX-30 vei experimenta cel mai înalt nivel de confort. Datorită
materialelor de înaltă calitate, făcute la comandă, interiorul mașinii este un spațiu care
învigorează și te stimulează de fiecare dată când urci la volan. Pielea este înlocuită
cu o alternativă sintetică, iar consola suspendată și materialele de înaltă calitate sunt
concepute pentru ergonomie și eleganță de lungă-durată. Rezultatul este un interior ce
îți oferă un sentiment primitor și face fiecare secundă în plus petrecută în noua Mazda
MX-30 o plăcere.

MĂIESTRIE PURĂ

Artizanii și maeștrii noștri își rafinează îndemânarea ani de zile, zeci de ani chiar,
pentru a ajunge la acest nivel foarte ridicat. Lucrează cu materiale personalizate
și, astfel, răbdarea și dedicarea pentru munca lor se reflectă în fiecare Mazda prin
intermediul propriilor mâini. Este o expresie a emoției pe care niciun calculator sau
ecuație nu o pot produce. Fiecare detaliu din noua Mazda MX-30 este o dovadă
a pasiunii și talentului lor.

O E X P E R I E N ȚĂ U N I C Ă L A V O L A N

„Fără compromisuri” e o condiție esențială a filosofiei noastre, iar primul nostru
model electric nu face excepție de la regulă. Sentimentul de naturalețe și control pe
care îl ai la volan este exact ce te-ai aștepta de la o Mazda, mulțumită felului în care
bateria este integrată rigidizat în mașină. Mai mult decât atât, sistemul nostru unic
G-Vectoring Control a evoluat acum la e-GVC PLUS (electric G-Vectoring Control)
pentru a beneficia de avantajele motorului electric. Rezultatul este o accelerație
impecabilă, capacitatea de a vira și frâna lin, precum și stabilitate ridicată în orice
situații de condus. Pentru a fi sigur că te concentrezi pe ceea ce e cu adevărat
important, noua Mazda MX-30 e echipată cu cele mai noi sisteme de siguranță
i-Activsense, precum Asistentul inteligent de frânare și Sistemul de
monitorizare a unghiului mort.

GATA D E D RUM
Bateria ușoară de 35,5 kWh este ideală pentru drumurile tale zilnice cu mașina.
Noua Mazda MX-30 îți oferă un sentiment de încredere care rămâne cu tine
oriunde ai merge. Autonomia este de aproximativ 200 de km, cu mult peste
distanța medie parcursă în Europa de 48 km/zi , în timp ce durata de încărcare
până la 80% cu un încărcător de 50 kW e între 30 și 40 de minute. Ideal pentru
naveta la oraș și drumurile tale de zi cu zi.

1) "Ipsos MORI a derulat pentru Mazda un sondaj online reprezentativ pe un eșantion de 12.072 de
persoane adulte din mai multe piețe europene în martie 2019 (Marea Britanie, Austria, Belgia, Franța,
Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia și Elveția) ce au împlinit vârsta la care pot
conduce.

E X P R I M Ă -T E !
Maeștrii noștri Takumi pun experiența ta personală în centrul proiectării vehiculelor Mazda. Un design
care satisface așteptările în mod creativ și face tehnologia să pară ceva natural. Varianta de tapițerie
Luxury Vintage e o combinație de piele din materiale sintetice cu o țesătură de culoarea denimului și
plută închisă la culoare pentru a da o senzație de căldură și confort. Opțiunea Luxury Modern combină
pielea din materiale vegetale albă, un amestec de țesături de mai multe culori și plută pentru a-ți oferi
acel sentiment de prospețime și noutate.

Luxury modern

Luxury vintage

A R TA S E D U C Ț I E I

Culoarea noii Mazda MX-30 e unul din primele lucruri care îți vor capta privirea. Frumusețea ei
elegantă și caracterul puternic sunt rezultatul Takumi-Nuri - tehnologia noastră de calitate ridicată
pentru vopsirea mașinii.

GRI POLIMETAL 3-TONURI

ROȘU SOUL CRYSTAL 3-TONURI

CERAMIC 3-TONURI

CERAMIC

G A M Ă C U LO R I

A R TA S E D U C Ț I E I

NEGRU JET

GRI MACHINE

CERAMIC

GRI POLIMETAL

ROȘU SOUL CRYSTAL 3-TONURI

CERAMIC 3-TONURI

GRI POLIMETAL 3-TONURI

ALB ARCTIC

Culoarea noii Mazda MX-30 e unul din primele lucruri care îți vor capta privirea. Frumusețea ei
elegantă și caracterul puternic sunt rezultatul Takumi-Nuri - tehnologia noastră de calitate ridicată
pentru vopsirea mașinii.

MAZDA MOTOR ROMÂNIA

