V E R Ð L I S T I

MAZDA CX-5
• SNJALLVÆTT FJÓRHJÓLADRIF
– i-ACTIV AWD
• MIKIL DRÁTTARGETA 2.000-2.100 KG.
• GÓÐ VEGHÆÐ OG HÁ SÆTISSTAÐA
• FRAMÚRSKARANDI ÖRYGGISBÚNAÐUR
• ÞÆGINDI Í HÆSTA FLOKKI

Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið.

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Einfaldaðu bílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum og hagstæða fjármögnun.

Búnaður

Vél Eldsneyti

Drif

Hestöfl

Tog

C02

Eyðsla

NM

gr/100km
WLTP

Blandaður akstur

Staðgreiðsluverð

WLTP

sjálfskiptur kr.

Framdrif

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

164

7,4

5.690.000

SKY

AWD i-Activ

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

174

7,7

6.290.000

NEWGROUND

AWD i-Activ

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

174

7,7

6.490.000

COSMO

AWD i-Activ

2.2 SkyActiv Dísil

184

445

173

6,5

7.390.000

HOMURA

AWD i-Activ

2.2 SkyActiv Dísil

184

445

173

6,5

7.550.000

SENSE

Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí.

SENSE STAÐALBÚNAÐUR
• GPS vegaleiðsögn

• LED aðalljós að framan, dagljósabúnaður

• 17“ álfelgur 225/65 R17 (Silfurlitaðar)

• Háuljósa aðstoð (High Beam Assist)

• i-Stop spartækni

• LED Signature ljós að aftan

• Snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support)

• LED þokuljós að framan

• Tölvustýrð miðstöð „Dual Zone“

• Aftursæti 40/20/40 niðurfellanleg úr skotti

• Hljómkerfi – High Audio, DAB, Bluetooth, 2 USB framan,
2 USB í armpúða aftan, 6 hátalarar
• Regn- og birtuskynjari í framrúðu

• Loftþrýstingsnemar á hjólbörðum

• Nálægðarskynjarar framan og aftan með aðvörun á hliðarumferð (Rear
Cross Traffic Alert)
• BSM – blindapunktsaðvörun (Blind Spot Monitoring)
• 10,25” skjár – HMI Multicommander, stjórnborð milli framsæta
• Mazda Connected services með MyMazda appi
• Leðurklætt og upphitanlegt aðgerðastýri
• Hraðastillir (Cruise Control)
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Rafstýrðir og raffellanlegir speglar, hiti í speglum. Auto stilling á raffellingu
• Upphitanleg framrúða (fyrir þurrkublöð)

• ABS hemlakerfi með DSC stöðugleikakerfi og TCS spólvarnarbúnaði
• Brekkuaðstoð (Hill Hold Assist)
• Öryggispúðar fyrir ökumann og framfarþega, í hliðum og
loftpúðagardínur
• Skyggðar rúður að aftan

SKY STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SENSE
• Lyklalaust aðgengi
• Framrúðuskjár (Head Up Display)
• Bakk- og frammyndavél – 360° Vöktun
• Sjálfvirk öryggishemlun ef bakkað (Smart Brake Support Rear)

• Veglínustýring með hjálparátaki (Lane Keep Assist)

• Ökumannsvaki (Driver Attention Alert)

• Armpúði milli sæta framan og aftan

• Stafrænt mælaborð

• Velti- og aðdráttarstýri

• 19” Álfelgur – Svartar málmlitaðar 225/55 R19

• Hæðarstillanleg framsæti

• Rafdrifin skottopnun

• Hiti í framsætum – stigstilltur

• Þráðlaus símahleðsla

NEWGROUND STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SKY

HOMURA STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM COSMO

• Rúskinns- og leðurlíki áklæði á sætum (Grænir saumar)

• Rúskinns- og leðurlíki áklæði á sætum (Rauðir saumar)

• Rafdrifið bílstjórasæti á 6 vegu

• Svört loftklæðning

• Gulgrænir rammar um miðstöðvarristar framan

• Rafdrifið bílstjórasæti á 6 vegu

• Snúanleg motta í skotti

• „Honeycomb“ útlit á lista í innréttingu

• Svartir útispeglar

• Grill að framan með rauðri innsetningu

• Grill að framan með gulgrænni innsetningu

• Rauðir saumar í stýri í armpúða og hurðarklæðningum

• Állitaðir sílsalistar, svuntur á stuðara framan og aftan

• Hjólbogar í svörtum málmlit

• Aðal- og afturljós – „New signature“

• Svartir útispeglar

• OFF Road stilling (Aðeins í AWD bensín)

• Svartir málmlitaðir listar á framgrilli- og afturstuðara

COSMO STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SKY
• Aðlögunarhæf LED aðalljós
• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Mazda Radar Cruise Control)
• BOSE Hljómkerfi með 10 hátölurum
• Gírskiptiflipar við stýri
• Umferðaraðstoð (Cruising og Traffic Support)
• Aðal- og afturljós – „New signature“
• Snúanleg motta í skotti

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur*

90.000 kr.

Sérlitur (Machine Grey)*
Sérlitur (Soul Red Crystal)*

110.000 kr.
120.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan

58.000 kr.

Þverbogar á topp

109.000 kr.

Hjólafesting fyrir þverboga 1 stk.

COSMO Sætapakki (fyrir COSMO útfærslu) 200.000 kr.
• Svart leðuráklæði
• Rafdrifið bílstjórasæti – á 8 vegu – Minni á bílstjórasæti
• Rafdrifið farþegaasæti – á 6 vegu
• Kæling í framsætum (3 stig)
• Hiti í aftursætum (ekki í miðju - 3 stig)

36.000 kr.

Dráttarkrókur losanlegur

299.000 kr.

Skottmotta (skálamotta plast)

31.000 kr.

Farangursgrind / Hundagrind í skott

79.000 kr.

Farangursnet í skott

14.900 kr.

Álfelgur 17“ aukasett (nokkrar gerðir, verð frá:)

284.000 kr.

Álfelgur 19“ aukasett

428.000 kr.

Leðuráklæði Hvítt (fyrir Cosmo)*

50.000 kr.

Langbogar á topp

170.000 kr.

*Þennan búnað þarf að panta með bíl frá verksmiðju. Spurðu söluráðgjafa hvort hægt sé að
breyta bíl í pöntun.

LUXURY Pakki (fyrir COSMO útfærslu) 450.000 kr.
• Nappa leðuráklæði Brúnt
• Rafdrifið bílstjórasæti – á 8 vegu – Minni á bílstjórasæti
• Rafdrifið farþegaasæti – á 6 vegu
• Kæling í framsætum (3 stig)
• Hiti í aftursætum (ekki í miðju - 3 stig)
• Svört loftklæðning
• Viðarlisti í innréttingu (ekta viður)
• Rammalaus innispegill
• Grill að framan í svörtu glans
• Hjólbogar samlitir bíl
• 19“ Luxury álfelgur
• Fóthvelfingar upplýstar framan og aftan

HELSTU MÁL
Lengd

Breidd

Hæð

Veghæð

Farangursrými

Eigin þyngd

4,45 m

1,84 m

1,675 m

19,2 cm

494-506 lítrar

1537-1715 kg

LITIR

Soul Red Crystal**

Machine Gray**

Zircon Sand*

Deep Crystal Blue*

Snowflake White*

Arctic White

Sonic Silver*

Jet Black*

Eternal Blue*

Polymetal Gray*

*Málmlitur
**Sérlitur

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. dagsetningu verðlista.
Kaupverð er með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram. Verð aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar
fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt
íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu bifreiðarinnar. Bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta 3ja ára framlengdrar
verksmiðjuábyrgðar eða samtals 5 ár gegn sérstökum skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ýtarlegar
upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Mazda á Íslandi www.mazda.is
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