VERÐLISTI

MAZDA 6
FRAMÚRSKARANDI
SKYACTIV
AKSTURSEIGINLEIKAR
RÍKULEGUR BÚNAÐUR
EINSTÖK TÆKNI OG LÚXUS

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.

Útfærsla

Búnaður

Vél - Eldsneyti

Hestöfl

Tog

C02

Eyðsla

NM

gr/100km
WLTP

Blandaður
akstur WLTP

Verð
sjálfskiptur

70% bílalán*

kr.

mánaðarleg
greiðsla

4 dyra

PREMIUM

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

159

7,0

5.390.000

56.109 kr.

4 dyra

OPTIMUM

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

158

7,0

5.950.000

61.922 kr.

Station

PREMIUM

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

164

7,2

5.590.000

58.185 kr.

Station

OPTIMUM

2.0 SkyActiv Bensín

165

213

163

7,2

6.150.000

63.999 kr.

* Mánaðargreiðsla miðar við 30% útborgun í formi uppítökubíls eða peninga, 7 ára lán og vexti á útgáfudegi verðlista.

STAÐALBÚNAÐUR Í PREMIUM
• Mazda Radar Cruise Control – aðlögunarhæfur hraðastillir

• Útvarp, CD, USB og AUX tengi með 6 hátölurum, Bluetooth

• GPS vegaleiðsögukerfi með Íslandskorti, vegskiltalesari

• Snjallhemlunarkerfi (Smart Break Support) greinir gangandi
vegfarendur

• Sjálfvirk lækkun á háageisla aðalljósa af/á (High Beam Control)
• Veglínuskynjun með hjálparátaki (Lane Keep Assist),
blindpunktsaðvörun

• Tölvustýrð miðstöð (2-Zone)

• Framrúðuskjár - Head Up Display fyrir hraða ofl. (hæð stillanleg)

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

• LED aðalljós + þokuljós innbyggð í aðalljós

• 8“ snertiskjár – HMI Multicommander, stjórnborð milli framsæta

• 17“ álfelgur 225/55 R17 – Gunmetal útlit

• Regn- og birtuskynjari í framrúðu, skyggðar rúður að aftan

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

• Langbogar (station)

• Velti- og aðdráttarstýri leðurklætt

• Bakkmyndavél og 360° vöktun, snjallhemlun þegar bakkað

• Hiti í framsætum stigstilltur, hæðarstilling á báðum framsætum

• LED aðalljós

• DSC stöðugleikakerfi og TCS spólvörn, loftþrýstingsnemar á
hjólbarða

• DAB útvarp (Digital Audio Broadcasting)

• Öryggispúðar fyrir ökumann og framfarþega, í hliðum og
loftpúðagardínur

• Armpúði milli framsæta með geymsluhólfi

• Hiti í stýri og upphituð framrúða fyrir rúðuþurrkur í hvíldarstöðu

• Nálægðarskynjarar einnig að framan

OPTIMUM STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM PREMIUM
• Leðuráklæði, upphitanleg öll sæti framan og aftan

• LED aðlögunarhæf aðalljós – 20 LED klasar

• Lyklalaust aðgengi og ræsing

• Þjófavörn með hreyfiskynjara

• Rafstýrð framsæti með stigstilltri kælingu, minnisstilling á
bílstjórasæti

• 19“ álfelgur 225/45 R19 (einnig í Premium AWD)

• Delvis – stafrænt mælaborð

• Bose hljómkerfi, 11 hátalarar, CD, USB og AUX tengi – Bluetooth

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur*

80.000 kr.

100.000 kr.

Sérlitur (Soul Red og Machine Grey)*

Skottmotta

26.000 kr.

Aurhlífar að aftan

23.000 kr.

Aurhlífar að framan

23.000 kr.

Vindskeið

Þverbogar á topp

68.000 kr.

Glær filma ofan á stuðara að aftan

39.000 kr.

Sílsahlífar í hurðarfals með ljósi

69.000 kr.
25.000 kr.

Dráttarkrókur losanlegur

259.000 kr.

149.000 kr.

Hlíf á afturstuðara – silfurgrá

49.000 kr.

Hjólafestingar á þverboga

Læstar felgurær (4 stk)

17.900 kr.

Vindskeið á skott/afturhlera

Farangursnet í skott

22.900 kr.

160.000 kr.

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

Interior Pack (fyrir Optimum) 290.000 kr.
• Nappa leðuráklæði - dökk brúnt
• Innrétting með ekta viðarklæðningu
• Svört loftklæðning
• Rammalaus baksýnisspegill

HELSTU MÁL MAZDA 6 - 4 DYRA
Lengd

Breidd

Hæð

Veghæð

Farangursrými

Eigin þyngd

Dráttargeta

4,870 m

1,840 m

1,450 m

16,5 cm

480 lítrar

2055 kg

1500 kg

HELSTU MÁL MAZDA 6 STATION
Lengd

Breidd

Hæð

Veghæð

Farangursrými

Eigin þyngd

Dráttargeta

4,805 m

1,840 m

1,475 m

16,5 cm

522 lítrar

2071 kg

1500 kg

LITIR

Soul Red Crystal**

Machine Gray**

Polymetal Gray*

Titanium Flash*

Deep Crystal Blue* Snowflake White*

Arctic White

Sonic Silver*

Jet Black*

*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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