
Útfærsla Vél Hestöfl
C02

gr/100 km
WLTP

Notkun
Blandaður akstur 

L/100km WLTP

Staðgreiðsluverð
sjálfskiptur

PURE 1,5 Hybrid VVT-i 116 hö bensín
80 hö rafmótor

87 3,8 3.950.000 kr.

AGILE 1,5 Hybrid VVT-i 116 hö bensín
80 hö rafmótor

87 3,8 4.190.000 kr.

SELECT 1,5 Hybrid VVT-i 116 hö bensín
80 hö rafmótor

92 4,0 4.930.000 kr.

STAÐALBÚNAÐUR Í PURE

AGILE STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM PURE

HYBRID TÆKNI

RÍKULEGUR STAÐALBÚNAÐUR

SPARNEYTINN OG UMHVERFISVÆNN

EINSTÖK AKSTURSUPPLIFUN

MAZDA 2 
HYBRID

Sjá ábyrgðarskilmála á mazda.is

• 15“ stálfelgur 185/65 R15 

• Fjarstýrð samlæsing 1 fjarstýring + einn lykill án fjarstýringar

• Afturljós LED og Halogen

• Rafdrifnir hliðarspeglar

• Velti- og aðdráttarstýri með fjarstýringu á útvarpi

• 7“ margmiðlunarskjár

• Aftursæti niðurfellanleg og skipt 60/40

• Rafdrifnar rúður að framan (Auto)

• Hæðarstillanlegt á bílstjórasæti

• Loftkæling (Air Condition)

• Armpúði milli framsæta með geymsluhólfi

• DSC stöðugleikakerfi með TCS spólvörn

• Öryggispúðar fyrir ökumann og framfarþega, í hliðum og 
loftpúðagardínur 

• Brekkuaðstoð (Hill Launch Assist)

• Umferðaskiltalesari (Traffic Sign Recognition)

• Veglínuskynjun með hjálparátaki (Lane Departure Warning System 
+ Lane Keep Assist)

• Neyðarsnjallahemlunarbúnaður sem greinir bíla, hjól og gangandi 
vegfarendur

• Neyðarsnjallstýring greinir gangandi vegfarandur, framan og á hlið

• Samlitir hliðarspeglar og hurðarhandföng

• Ökumannsvaki (Driver Attention Alert)

• e-Call – hringir sjálfvirkt í 112 í alvarlegum árekstri og gefur upp 
staðsetningu bíls

• Rafdrifin handbremsa með „Auto Hold“ stillingu

• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Adaptive Cruise Control) og 
stillanlegur hraðatakmarkari (ASL)

• Dagljósabúnaður og háuljósaaðstoð (Auto High Beam)  

• Hybrid gaumljós

• Útvarp (DAB), 2 hátalarar, 12V, USB tengi, Bluetooth, Apple 
CarPlay og Android Auto

• Ökustilling – rafmagnskeyrsla (EV Mode)

• Bakkmyndavél

• 15“ álfelgur 185/65 R15

• Lyklalaus startrofi – 2x fjarstýringar

• Rafdrifnar rúður framan og aftan (Auto fr.aft.)

• 8“ margmiðlunarskjár í mælaborði

• Upphitanlegt og leðurklætt stýri, leðurklæddur gírhnúður

• Upphitanleg sæti framan 

• Þokuljós í framstuðara

• Vindskeið að aftan

• Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur að framan

• 6 hátalarar

• Assist Grip stöðugleikakerfi framan og aftan

• Pack sætaáklæði og innrétting, upplýstur farþegaspegill

• Lyklalaust aðgengi

• Fjarstýrð samlæsing - 2 lyklar

V E R Ð L I S T I

*Leigan er langtímaleiga hjá Thrifty bílaleigu Brimborgar til 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 upplýsingar um skilmála langtímaleigu eru á vef Thrifty bílaleigu Brimborgar.  Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí.

Skannaðu QR kóðann til 
að sjá verð á langtíma-
leigu í Vefsýningarsal.

Langtímaleiga
 á mánuði 

til 36 mánaða*

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.



AUKABÚNAÐUR

SELECT STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM AGILE

LITIR

Útgáfa: M2 Hybrid
02.01.2023

HELSTU MÁL

Lengd Breidd Hæð Farangursrými Eigin þyngd Dráttargeta*

3,940 M 1,745 m 1,500 m 286 lítrar 1.155-1.12 kg 450 kg

*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.

• 16“ álfelgur 195/55 R16

• LED aðaljós, LED þokuljós, LED stefnuljós aftan

• Skyggðar rúður að aftan

• Rafdrifnir upphitanlegir hliðarspeglar

• Raffellanlegir hliðarspeglar

• Framgrill efra svartmálað

• Framgrill neðra málað + Satin skreyting

• Sport sæti framan

• Áklæði tau og leðurlíki á slitflötum, vasar á sætisbökum

• Stafrænn hraðamælir

• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með loftkælingu

• LED innilýsing

• Blindapunktsaðvörun (BSM)

• Framrúðuskjár (Head Up Display)

• Nálægðarskynjarar framan og aftan með öryggishemlun

• Sjálfvirk dimming á innibaksýnisspegli

• Þráðlaus símahleðsla

*Eftirvagn með eða án hemla

Plús pakki (fyrir Pure) 190.000 kr. 
• Upphitanlegt og leðurklætt stýri, leðurklæddur gírhnúður

• Upphitanleg framsæti 

• Upphitanlegir hliðarspeglar

• Þokuljós í framstuðara

• Rafdrifnar rúður að framan og aftan (Auto fr+aft.)

• Vindskeið að aftan

• Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur að framan

• 4 Hátalarar

• Assist Grip stöðugleikakerfi að framan og aftan

• Pack sætaáklæði og innrétting

Comfort pakki (fyrir Agile) 230.000 kr. 
• Upphitanlegir útispeglar 
• LED aðaljós, LED þokuljós, LED stefnuljós aftan
• Rafdrifnir upphitanlegir hliðarspeglar
• Raffellanlegir hliðarspeglar
• Framgrill efra svartmálað
• Framgrill neðra málað + Satin skreyting
• Sport framsæti
• Bæði framsæti hæðarstillanleg
• Áklæði - tau og leðurlíki á slitflötum, vasi á sætisbaki hægra 

megin
• Stafrænn hraðamælir
• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með loftkælingu
• Svartir útispeglar

Öryggispakki (fyrir Agile með Comfort pakka) 100.000 kr. 
• Nálægðarskynjarar framan og aftan með öryggishemlun
• Blindapunktsaðvörun (BSM)
• Sjálfvirk dimming á innibaksýnisspegli
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Panorama glerþak (fyrir Select) 
(Spegill í sólskyggnum án ljóss)* 120.000 kr.

Málmlitur 80.000 kr.

Sérlitur 100.000 kr.

Aurhlífar framan og aftan 48.000 kr.

Skottmotta 14.900 kr.

Lunar White Lead Gray* Monument Bronze* Stormy Silver* Opera Black* Northern White Pearl** Formal Red**
(málmlitur án kostnaðar)

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 rafbíla er með lækkuðum eða niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi 
við lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Enginn virðisaukaskattur er reiknaður á kaupverð rafbíla upp að 5.500.000 kr. Ef kaupverð er hærra reiknast virðisaukaskattur á fjárhæð 
umfram 5.500.000 kr. 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 2ja ára framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða samtals 7 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. 


