VERÐLISTI
FYRSTI 100% HREINI
RAFBÍLLINN FRÁ MAZDA

MAZDA MX-30
SPARAÐU OG KEYRÐU Á ÍSLENSKRI ORKU
RÍKULEGUR BÚNAÐUR MEÐ VARMADÆLU
FORHITUN TRYGGIR ALLTAF HEITAN BÍL
LÁGT MENGUNARFÓTSPOR
UMHVERFISVÆN GÆÐAEFNI
MAZDA e-SKYACTIV AKSTURSTÆKNI
HÁ SÆTISSTAÐA, EINSTÖK HURÐAOPNUN

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 rafbílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hagstæða fjármögnun, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu.

Tegund

Orkugjafi/rafhlaða

Drifbúnaður

Hestöfl/kílóvött

Drægni

Drægni

Blandaður
akstur
WLTP*

Innanbæjarakstur
WLTP*

Sjálfskiptur
staðgreiðsluverð
kr.

Bílalán**
mánaðarleg
greiðsla

SKY

Rafmagn - 35,5 kWh

Framdrif

145/105 kW

200 km

265 km

3.990.000

32.880 kr.

FIRST EDITION

Rafmagn - 35,5 kWh

Framdrif

145/105 kW

200 km

265 km

4.290.000

36.670 kr.

COSMO

Rafmagn - 35,5 kWh

Framdrif

145/105 kW

200 km

265 km

4.790.000

43.208 kr.

** Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. Dæmi um mánaðargreiðslu miðast við uppítökubíl eða innborgun að upphæð 1.400.000 kr., 8 ára lán og vexti á útgáfudegi verðlista.
Árleg hlutfallstala kostnaðar 5,57%

HELSTI STAÐALBÚNAÐUR Í SKY
• Varmadæla*
• Bakkmyndavél
• Blindpunktsaðvörun (Blind Spot Monitoring)
• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Mazda Radar Cruise Control)

• DSC stöðugleikakerfi og TCS spólvörn, loftþrýstingsnemar á
hjólbarða
• Öryggispúðar framan, í hliðum, hnépúði fyrir ökumann og
loftpúðagardínur

• E-Call neyðarhringing í 112 með GPS hnitastaðsetningu

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

• GPS vegaleiðsögn, umferðaskiltalesari

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

• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu (Air Condition), loftnet
innbyggt í afturrúðu

• Snjallhemlunarkerfi (Smart Brake Support) greinir gangandi
vegfarendur

• Miðstöð með tímastillingu og forhitun í skjá

• Armpúði milli framsæta

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

• Nálægðarskynjarar að framan og aftan

• Veglínuskynjun með hjálparátaki (Lane Keep Assist)

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

• Framrúðuskjár (Head Up Display)

• 18“ álfelgur (Silver)

• LED aðalljós + LED afturljós

• Þjófavörn

• Rafdrifnar rúður að framan, rafstýrðir speglar

• Aftursæti niðurfellanleg skipt 60:40

• Leðurklætt stýrishjól með velti- og aðdráttarmöguleika

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

*Varmadæla er mikilvægur búnaður í rafbílum, sérstaklega á Íslandi því hún vinnur best frá 5 gráðum undir frostmarki og til 15 gráðu hita og er staðalbúnaður í Mazda MX-30 á Íslandi. Varmadæla
endurnýtir orku úr umhverfinu fyrir bæði miðstöð og drifrafhlöðu bílsins sem gerir kleift að að spara orku drifrafhlöðunnar við hitun eða kælingu bílsins. Það getur munað allt að 30 km eða um 15%
af drægni bílsins hvort varmadæla er í bílnum eða ekki.

FIRST EDITION STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SKY
• First Edition innrétting: Val um Modern Confidence eða Industrial
Vintage
• Aðlögunarhæf LED aðalljós með hæðaraðlögun (Adaptive Led
Lighting)
• Minnisstilling á hliðarspegla og framrúðuskjá
• Upphitanleg framsæti
• Skyggðar rúður að aftan

• Upphitaðir rafaðfellanlegir hliðarspeglar
• Sjálfvirk dimming á innispegli, rammalaus spegill
• Rafstýrt bílstjórasæti með minnisstillingu
• Armpúði í miðju aftursæta
• 18” álfelgur (Bright Dark)

COSMO STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM FIRST EDITION
• Upphitanlegt stýrishjól

• Sjálfvirk öryggishemlun að aftan (Smart Brake Support, rear)

• Lyklalaust aðgengi

• Aðvörun á hliðarumferð aftan (Rear Cross Traffic Alert)

• Bose hljómkerfi með 12 hátölurum

• Ökumannsvaki með myndavél (Driver Attention Alert)

• Bakk + frammyndavél – 360° vöktun

• Upphituð framrúða undir rúðuþurrkum í hvíldarstöðu

• Aðvörun á hliðarumferð framan (Front Cross Traffic Alert)

ÁKLÆÐI

Modern Confidence áklæði í First Edtion og Cosmo útfærslu

Industrial Vintage áklæði í First Edtion og Cosmo útfærslu

AUKABÚNAÐUR

Áklæði í Mazda MX-30 SKY

HLEÐSLA OG DRÆGNI

Málmlitur*

80.000 kr.

Sérlitur (Machine Grey)*

100.000 kr.

Þriggja tóna litasamsetning*

200.000 kr.

Þriggja tóna litasamsetning (Soul Red Crystal)*

300.000 kr.

Keramik lakkvernd

150.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan

69.000 kr.

Þverbogar á topp

85.000 kr.

Álpetalar

69.900 kr.

Álfelgur 18“ (með loftþrýstiskynjurum)

210.000 kr.

Innbyggð hleðslustýring 6,6 kW 16A

Hleðslutími: 0 til 100% 5 klst
Hleðslutími: 20 til 80% 3 klst

Hraðhleðsla (DC 50kW)

Hleðslutími: 20-80% 36 mín

Hröðun (0-100 km)

9,7 sek

Hámarkshraði (km/klst)

140

Drægni blandaður akstur (WLTP)

200 km*

Drægni við innanbæjarakstur (WLTP)

265 km*

Orkunotkun í blönduðum akstri

19 kWh/km

*Miðað við WLTP mælingu. Drægni er háð ýmsum þáttum t.a.m. notkun á miðstöð og
loftkælingu, aksturslagi og akstursskilyrðum.

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

HELSTU MÁL
Lengd

Breidd

Hæð

Veghæð

Farangursými

Eigin þyngd

4,395 m

1,795 m

1,555 m

15,7 cm

366 lítrar
341 lítrar í Cosmo

1.750 kg

LITIR
ÞRIGGJA TÓNA ÚTGÁFA FYRIR FIRST EDITION OG COSMO

Arctic White

Ceramic**

Polymetal Gray*

Machine Gray***

Jet Black*

Ceramic*

Polymetal Gray*

18” álfelgur

18” álfelgur

(215/55R18) fyrir MX-30 SKY

(215/55R18) fyrir MX-30
FIRST EDITION og COSMO

Soul Red Crystal***

*Málmlitur
**Án aukakostnaðar fyrir MX-30 FIRST EDITION
***Sérlitur

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. Kaupverð er með lækkuðum eða niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við lög um virðisaukaskatt af rafbílum og tengiltvinn
rafbílum. 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. Rafbílar og tengiltvinn rafbílar
eru að auki með 8 ára rafhlöðuábyrgð, eða að 160.000 km skv. nánari 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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