VERÐLISTI

MAZDA 2
EINSTÖK AKSTURSUPPLIFUN
ÁREIÐANLEIKI
RÍKULEGUR BÚNAÐUR
KRAFTMIKILL MEÐ LÁGA
ELDSNEYTISEYÐSLU

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 hvort sem er við kaup, langtímaleigu eða hagstæða fjármögnun.

Útfærsla

Vél - Eldsneyti

Hestöfl

Tog

C02

Notkun

NM

gr/100 km

Bl. akstur

WLTP

L/100km WLTP

Staðgreiðsluverð

Staðgreiðsluverð

6 gíra kr.

sjálfskiptur kr.

SENSE

1.5 SkyActiv
Bensín

90

148

109

5,3

2.990.000

---

SKY

1.5 SkyActiv
Bensín

90

148

109/122

5,3/5,9

3.290.000

3.590.000

COSMO

1.5 SkyActiv
Bensín

90

148

109/122

5,3/5,9

---

3.880.000

Langtímaleiga
á mánuði
til 36 mánaða*

Skannaðu QR kóðann til
að sjá verð á langtímaleigu í Vefsýningarsal.

Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí.
*Við leigu: Leigan er langtímaleiga hjá bílaleigu Brimborgar til allt að 36 mánaða með ábyrgðar- og kaskótryggingu með tiltekinni sjálfsábyrgð, vetrar- og sumardekkjum og
reglulegri þjónustu og viðhaldi m.v. akstur 18.000 km á ári. Nánari skilmála um langtímaleigu fást hjá söluráðgjöfum eða bílaleigu. Upplýsingar um leiguverð er að finna í
Vefsýningarsal.

STAÐALBÚNAÐUR Í SENSE
• M-Hybrid (í beinskiptum)

• Hæðarstilling á báðum framsætum

• i-Stop spartækni

• Loftkæling (Air Condition)

• Rafdrifnar rúður að framan og aftan

• Leðurklætt stýri og gírstangahnúður

• Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar – stefnuljós í speglum
• 15“ stálfelgur 185/65 R15. Loftþrýstingsnemar á hjólbarða

• Hraðastillir (Cruise Control) og stillanlegur hraðatakmarkari
(Limiter)

• G-Vectoring með DSC stöðugleikakerfi og TCS spólvörn

• Aftursæti skipt 60/40

• Brekkuaðstoð (Hill Launch Assist)

• Bluetooth tengibúnaður, fjarstýring í stýri

• Öryggispúðar fyrir ökumann og framfarþega, í hliðum
og loftpúðagardínur

• Snjallhemlunarkerfi sem greinir gangandi vegfarendur (Smart City
Break Support)

• Startrofi í mælaborði

• Útvarp, USB og AUX tengi með 4 hátölurum, 12V tengill

• Fjarstýring á útvarp í stýri

SKY STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SENSE
• 7“ skjár og HMI Commander stjórntakki milli framsæta

• Skyggðar rúður að aftan

• Útvarp (DAB), 2 USB tengi og AUX tengi með 6 hátölurum,
12V tengill

• 15“ álfelgur 185/65 R15

• Apple Car Play + Android Auto

• LDWS – veglínuskynjarar (Lane Departure Warning + Lane Keep
Assist)

• Stigstilltur hiti í framsætum

• Nálægðarskynjarar að aftan

COSMO STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM SKY
• 16“ álfelgur – 185/60 R16

• Lyklalaust aðgengi

• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu (Air Condition)

• Framrúðuskjár

• Blindpunktsaðvörun (BSM – Blind Spot Monitoring)

• Aðlögunarhæf LED framljós

• „Rear Cross Traffic Alert“ varar við umferð frá hlið þegar bakkað
er úr stæði

• Regnskynjari í framrúðu

• Rafaðfellanlegir útispeglar

• Sjálfvirk dimming á baksýnisspegli

• Upphitanlegt stýri

• Bakkmyndavél

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur*

70.000 kr.

Bakkmyndavél (Sky)*

110.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan

48.000 kr.

Álfelgur 16“ (aukasett)

180.000 kr.

Álfelgur 15“ (aukasett)

106.000 kr.

Upplýstur állisti í hurðarfals

49.000 kr.

Skottmotta

20.000 kr.

Dráttarkrókur

299.000 kr.

Þverbogar á topp

60.000 kr.

Armpúði á milli framsæta

78.900 kr.

Glær plastfilma á afturstuðara

19.900 kr.

Teppamottur

20.900 kr.

Sérlitur (Soul Red og Machine Grey)*

90.000 kr.

*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

Farangursrými

Eigin þyngd

4,070 m

1,695 m

1,495 m

14,3 cm

280 lítrar

1066 kg

LITIR

Soul Red Crystal**

Machine Gray**

Polymetal Gray*

Deep Crystal Blue*

Snowflake White*

Arctic White

Sonic Silver*

Jet Black*

*Málmlitur
**Sérlitur
Titanium Flash*

Eternal Blue*

Ceramic*

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 og öðrum opinberum innflutningsgjöldum nema annað sé tekið fram. Verð bíls og aukabúnaðar, búnaður hans og uppítökuverð eldri bíls er ekki
bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð rafmagnsbíla er með lækkuðum eða niðurfelldum
virðisaukaskatti í samræmi við lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Komi til breytinga á lögum um opinber gjöld breytist verð
bifreiðarinnar í samræmi. Leiguverð er með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram og háð tilteknum skilmálum sem má finna á brimborg.is. Leiguverð rafbíla hækkar
um 24% þegar virðisaukaskattsívilnun á útleigu rafbíla fellur niður 31.12.2023. Allir leigusamningar hækka þá, einnig þeir sem gerðir voru fyrir þann tíma. Leigutaki getur
þá skilað bíl eða haldið áfram og greitt hærra gjald. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár að lágmarki
og í sumum tilvikum allt að fimm ár frá afhendingu bifreiðar. Nýir Mazda bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki 3ja ára framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða
samtals 5 ár eða að 140.000 km skv. nánari 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 ítarlegri upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Mazda á
Íslandi www.mazda.is
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