
Búnaður Vél - Eldsneyti Hestöfl C02
gr/100km

WLTP*

Eyðsla
Blandaður akstur

WLTP*

Staðgreiðslu- 
verð

6 gíra kr.

  Bílalán**
mánaðarleg 

greiðsla

Staðgreiðslu- 
verð 

sjálfskiptur kr.

  Bílalán**
mánaðarleg 

greiðsla

5 dyra:

SENSE 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 150 125 5,5 3.790.000 34.049 kr. --- ---

SKY 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 150 128/140 5,7 / 6,2 3.990.000 39.932 kr. 4.390.000 42.874 kr.

COSMO 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 150 128/140 5,7 / 6,2 4.390.000 42.874 kr. 4.790.000 48.757 kr.

COSMO 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 186 120/136 5,5 / 6,0 4.590.000 45.815 kr. 4.990.000 51.698 kr.

4 dyra:

SENSE 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 150 123 5,5 3.790.000 34.049 kr. --- ---

SKY 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 150 124/139 5,7 / 6,2 3.990.000 39.932 kr. 4.390.000 42.874 kr.

COSMO 2.0 e-SkyActiv G-Bensín 150 124/139 5,7 / 6,2 4.390.000 42.874 kr. 4.790.000 48.757 kr.

COSMO 2.0 e-SkyActiv X-Bensín 186 117/134 5,5 / 6,0 4.590.000 45.815 kr. 4.990.000 51.698 kr.

• 24 volta M Hybrid (aukin sparneytni, minni mengun)

• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Mazda Radar Cruise Control)

• E-Call neyðarhringing með GPS hnitastaðsetningu

• GPS vegaleiðsögn

• Loftkæling (Air Condition)

• Loftnet innbyggt í afturrúðu

• Sjálfvirk lækkun á háageisla aðalljósa af/á ofl. (High Beam Control)

• Veglínuskynjun með hjálparátaki (Lane keep assist), umferða- 
skiltalesari

• Blindpunktsaðvörun (Blind Spot Monitoring)

• Rafdrifin handbremsa + Auto hold, brekkuaðstoð (Hill Hold Assist)

• LED aðalljós + LED að hluta í afturljósum

• Ökumannsvaki (án myndavélar) – (Driver Attention Alert)

• Vindskeið á skotthlera (5 dyra)

• Rafdrifnar rúður að framan og aftan, rafstýrðir speglar með  
rafaðfellingu

• Velti- og aðdráttarstýri leðurklætt

• Hiti í framsætum stigstilltur, hæðarstilling á báðum framsætum

• DSC stöðugleikakerfi og TCS spólvörn, loftþrýstingsnemar á 
hjólbarða

• Öryggispúðar framan, í hliðum, hnépúði fyrir ökumann og loft-
púðagardínur

• Útvarp – DAB, 8 hátalarar, Bluetooth, Apple Car Play, Android 
Auto, USB

• 8,8“ skjár í mælaborði, HMI Commander stjórnborð milli 
framsæta

• Snjallhemlunarkerfi (Smart Brake Support) greinir gangandi  
vegfarendur

• Signature armpúði milli framsæta með geymsluhólfi,  
glasahaldarar milli sæta

• Nálægðarskynjarar að aftan með RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

• Regn- og birtuskynjari í framrúðu

• Framrúðuskjár (Head Up Display)

• 16“ álfelgur 205/60 R16

HELSTI STAÐALBÚNAÐUR Í SENSE

M-HYBRID TÆKNI

RÍKULEGUR BÚNAÐUR

FÖGUR HÖNNUN

FRAMÚRSKARANDI  
SKYACTIV
AKSTURSEIGINLEIKAR

V E R Ð L I S T I
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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.

Sjá ábyrgðarskilmála á mazda.is.

** Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. Dæmi um mánaðargreiðslu miðast við uppítökubíl eða innborgun að upphæð 1.500.000 kr., 7 ára lán og vexti á útgáfudegi verðlista. Hlutfallstala kostnaðar 6,71%.



Soul Red Crystal** Machine Gray** Polymetal Gray* Titanium Flash* Deep Crystal Blue* Snowflake White* Arctic White Sonic Silver* Jet Black*

• Leðuráklæði – svargrátt

• Rafstýrt bílstjórasæti – minnisstillingar á bílstjórasæti og  
útispeglum

• Myndavélakerfi með 360° vöktun

• Ökumannsvaki með myndavél sem greinir höfuð-, augn- 
hreyfingar ofl.

Málmlitur* 90.000 kr.

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

110.000 kr. 
120.000 kr.

Keramik lakkvernd 150.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan 49.900 kr.

Þverbogar á topp 84.000 kr.

Dráttarkrókur losanlegur 319.000 kr.

Þráðlaus símhleðsla 49.900 kr.

AUKABÚNAÐUR

COSMO STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SKY

• Aðvörun vegna umferðar þvert á akstursstefnu, framan og aftan

• Snjallhemlun ef bakkað (Smart Brake Support Rear)

• Umferðarhjálp (Traffic Jam Assist)

• Bose hljómkerfi, 12 hátalarar  – „Silverdesign“ útlit á hátölurum

LITIR

• LED aðlögunarhæf aðalljós – 20 LED klasar

• Dökkar hliðarrúður að aftan og í afturglugga, rammalaus baksýnisspegill

• Hurðapóstur í háglans Piano svörtu

COSMO MEÐ SKYACTIV X VÉL- STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM COSMO

Útgáfa: M3 6.4.2021

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

• 18“ álfelgur 215/45 R18

• Bakkmyndavél – stafræn, nálægðarskynjarar að aftan og framan

• Snjall lyklalaust aðgengi (Smart Keyless Entry)

SKY STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SENSE

• Hiti í stýri og upphituð framrúða fyrir rúðuþurrkur í hvíldarstöðu

• Tölvustýrð miðstöð (Tvískipt – Dual)

• Sjálfvirk dimming á inni- og útispegli bílstjóra

Lengd Breidd Hæð Veghæð Farangursrými Eigin þyngd Dráttargeta

4,460 m 1,795 m 1,435 m 14 cm 351 lítrar 1342 kg 1300 kg

Lengd Breidd Hæð Veghæð Skott stærð Eigin þyngd Dráttargeta

4,460 m 1,795 m 1,440 m 14 cm 444 lítrar 1342 kg 1300 kg

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

HELSTU MÁL MAZDA3 - 5 DYRA

HELSTU MÁL MAZDA3 - 4 DYRA

*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.

Svartar speglakápur 43.000 kr.

Skottmotta 26.900 kr.

Teppamottur á gólf 24.000 kr.

Sílsahlífar í hurðarfals með ljósi 103.000 kr.

Álfelgur 16“ (DS71/DS71A með loftþrýstiskynjurum) 244.000 kr.

Álfelgur 18“ (DS72 með loftþrýstiskynjurum) 334.000 kr.


