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Takumi

PŘITAŽLIVĚ SPORTOVNÍ
Mazda3 TAKUMI představuje dokonalou harmonii prémiového komfortu a sportovního charakteru. Atraktivní
design exteriéru vychází ze stylu "Kodo – Duše pohybu". Výrazné rysy aerodynamicky tvarované karoserie
signalizují dynamický potenciál vozu. Výsledkem je automobil, za kterým se každý rád ohlédne.

BI-XENONOVÉ SVĚTLOMETY
Výkonné světlomety zajišťují lepší viditelnost a současně zvýrazňují sportovní vzhled přední části vozu.

ELEGANTNÍ KOLA
18" tmavá hliníková kola Dark Gunmetal zvýrazňují elegantní a sportovní design vozu.

V ATMOSFÉŘE LUXUSU
Charakteristicky klenuté linie modelu Mazda3 TAKUMI se objevují i ve velkoryse dimenzovaném interiéru, který
se pyšní sportovně stylizovanými sedadly, měkčenými materiály a nejmodernějšími technologiemi. Očekávejte
veškerý komfort potřebný k tomu, abyste si mohli vychutnat skutečně luxusní svezení.

KOMFORTNÍ VÝBAVA
Přední sedadla potažená luxusní kombinací Alcantary a
kůže dokonale odrážejí jedinečné zaměření modelu
Mazda3 TAKUMI, které spočívá ve vzácné kombinaci
sportovního naturelu s vrcholným luxusem. K
harmonickému zážitku z jízdy přispívá rovněž řada
technologií včetně navigačního systému, dodávaného
jako výbava na přání. Jeho údaje se zobrazují na barevné
dotykové obrazovce s úhlopříčkou 7 palců.

SPORTOVNÍ SEDADLA
Sedadla v černé kůži v kombinaci s Acantarou dodávají
interiéru prémiový a sportovní vzhled a při každé cestě
vám zajišťují náležité pohodlí.

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA
Užitečný pomocník při couvání v nepřehledných místech.
Obraz ze zadní kamery se přenáší přímo na obrazovku
uprostřed palubní desky.
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MAZDA 3 TAKUMI:
■

Motor: 2,0 SKYACTIV-G 120k, 6ti stupňová manuální
převodovka

■

Cena: 507 400 Kč

18" hliníková kola Dark Gunmetal

●

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

●

Bi-xenonové světlomety

●

Tempomat s omezovačem rychlosti

●

Dešťový a světelný senzor

●

Kožený volant a hlavice řadicí páky

●

Denní svícení s LED diodami

●

Dvouzónová automatická klimatizace

●

Zadní světlomety s LED diodami

●

Mlhové světlomety

●

Systém SCBS pro prevenci čelního nárazu v městském
provozu

●

Zatmavená boční okna

●

Čelní, boční a hlavové airbagy

●

Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelná, v
barvě karoserie

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

●

●

Integrovaný navigační systém GPS

Zadní parkovací senzory

●

Metalíza

13 900 Kč

Zadní parkovací kamera

●

Červená Soul Red

17 400 Kč

Barevný 7" displej, HMI ovladač

●

MAZDA Connect – multimediální systém včetně AM/FM/
DAB audiosystému a CD přehrávače

●

Přídavné AUX a USB konektory

●

Bluetooth® hands free sada

●

Čalounění sedadel v kombinaci kůže / Alcantara

●

●

12 500 Kč

= standardní výbava.

Bíla Arctic

Stříbrná Aluminium
Metalíza*

Modrá Reﬂex Mica*

Modrá Deep Crystal Mica*

Meteor Grey Mica*

Bílá Snowﬂake Pearlescent*

Červená Soul Red Metalíza*

Šedá Titanium Flash Mica*

Černá Black Mica*

*Za příplatek.

Společnost Mazda Motor Europe si v souladu s neustálým vývojem svých
výrobků vyhrazuje právo na provedení změn speciﬁkací a výbavy. Barevné
odstíny uvedené v tomto prospektu se mohou v důsledku omezených možností
tisku od skutočnosti lišit.
Označení Bluetooth a příslušná loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli využití těchto značek společností Mazda Motor Company
podléha získaní licence.
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