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Langtímaleiga
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EXCLUSIVE 
-LINE

AWD 2.5 Plug-In Hybrid 17,8kWh 327 33 1,5 63 km 9.190.000 kr.

HOMURA AWD 2.5 Plug-In Hybrid 17,8kWh 327 33 1,5 63 km 9.670.000 kr.

TAKUMI AWD 2.5 Plug-In Hybrid 17,8kWh 327 33 1,5 63 km 9.760.000 kr.

• Álfelgur 20” silver 235/50 R20
• LED aðalljós
• KODO stefnuljós
• Píanó svart grill með lóðréttu mynstri
• Vindskeið á afturhlera 
• Raffellanlegir samlitir speglar 
• Hjólbogar  og sílsalistar svartir
• Lyklalaust aðgengi (Smart Key) 
• Hiti fyrir rúðuþurrkur í hvíldarstöðu 
• Þjófavörn 
• 7,2 kW innbyggð hleðslustýring
• Krómað “Signature” í frambretti
• Tau áklæði 
• Bílstjórasæti stillanlegt á 8 vegu og farþegasæti á 6 vegu
• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Upphitanlegt stýrishjól
• Sæti skipt 40:20:40
• LED lesljós að framan og aftan
• Tvískipt tölvustýrð miðstöð
• Miðstöðvartúður fyrir aftursæti
• HMI Commander stjórnborð milli framsæta
• 12,3” Margmiðlunarskjár
• Framrúðuskjár (Head Up Display)
• Upplýst fótarými að framan
• Hiti og kæling fjarstýranleg með MyMazda App
• Spólvörn og stöðugleikakerfi (DSC)
• Dekkjaþrýstingsaðvörn (TPMS)
• 10 öryggisloftpúðar
• Brekkubremsa
• Veglínuskynjarar (Lane Departure Warning)
• Vegskiltalesari
• Ökumannsvaki

• Sjálfvirk neyðarhemlun
• Sjálfvirk lækkun á háageisla aðalljósa af/á (High Beam Control) 
• Nálægðarskynjarar að framan og aftan
• Bakkmyndavél
• Blindpunktsaðvörun
• Utanvegastilling fyrir krefjandi aðstæður (OFF Road)
• Ljós- og regnskynjarar
• USB-C tengi 2 að framan og 2 að aftan
• 12V að framan og í skotti
• Þráðlaust Apple Carplay og Android Auto
• DAB-Útvarp (Digital Audio Broadcasting)
• 8 hátalarar

• GPS vegaleiðsögn

EXCLUSIVE-LINE STAÐALBÚNAÐUR 

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.

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 tengiltvinnrafbílakaupin og láttu 
okkur sjá um allt, græna fjármögnun og uppítöku á gamla bílnum, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu, hvort sem er við kaup eða langtímaleigu.

Skannaðu QR 
kóðann til að sjá 

verð á langtímaleigu 
í Vefsýningarsal.

• Álfelgur 20” svartar 235/50 R20
• Píanó svart grill með hunangseimsmynstri
• Svargrátt “Signature” í frambretti
• Svartir hliðarspeglar
• Hjólbogar og sílsalistar samlitir bíl
• Leðuráklæði á sætum (Svart)
• Stemningsljós í innréttingu
• Fóthvelfingar upplýstar að framan og aftan
• Rafdrifin framsæti á 10 vegu
• Kæling í framsætum
• Upphitanleg aftursæti
• Andlitsauðkenning fyrir minni framsæta, spegla og framrúðuskjá
• Rafdrifin stilling á stýri
• Innstigsstillingar á sætum
• Akstursstöðuaðstoð (Driving Position Guide)

HOMURA STAÐALB. UMFRAM EXCLUSIVE-LINE

MAZDA  CX-60 PHEV
· HÁGÆÐA JAPÖNSK TÆKNI 

· ALLT AÐ 63 KM DRÆGNI Á 100% RAFMAGNI

· ÖFLUGT FJÓRHJÓLADRIF, GÓÐ VEGHÆÐ OG        
  MIKIÐ AFL

· ÖFLUG 2.500 KG DRÁTTARGETA

· KJÖRSTILLIKERFI FYRIR ÖKUMANN

Sjá ábyrgðarskilmála á mazda.is



Málmlitur* 80.000 kr.

Sérlitur (Rhodium White, Machine Grey)* 100.000 kr.

Sérlitur (Soul Red Crystal) 120.000 kr.

Panorama sólþak (opnanlegur fremri hluti)* 170.000 kr.

Dráttarkrókur, hálfrafdrifinn og fellanlegur 399.000 kr.

Skottmotta 35.000 kr.

Hjólafesting fyrir þverboga 1 stk. 39.000 kr.

Þverborgar + listar 129.000 kr.

Skíðafestingar f. 6 pör eða 4 snjóbretti 59.000 kr.

Farangursnet í skott 14.900 kr.

AUKABÚNAÐUR

LITIR

Soul Red Crystal*** Machine Gray** Platinium Quartz* Deep Crystal Blue* Rhodium White**      Sonic Silver* Jet Black*  

Útgáfa: CX-60 2022  
31.03.2023

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

Lengd Breidd Hæð Veghæð Farangursrými Eigin þyngd
Dráttargeta

með hemlun

4,745 m 1,890 m 1,685 m 17,5 cm 570-1.726 lítrar 1.995-2.072 kg 2.500 kg

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

HELSTU MÁL 

HLEÐSLUTÍMI

*Málmlitur
**Sérlitur

• Álfelgur 20” svartar og silfur (Diamond Cut) 235/50 R20

• Píanó svart grill með lóðréttu mynstri

• Hliðarspeglar samlitir bíl

• Hjólbogar og sílsalistar samlitir bíl

• Listi ofan við hliðarrúður krómaður

• Nappa leðuráklæði á sætum (ljóst)

• Stemningsljós í innréttingu

• Viðarklæðning í hurðaspjöldum og í mælaborði

• Fóthvelfingar upplýstar að framan og aftan

TAKUMI STAÐALB. UMFRAM EXCLUSIVE-LINE

COMFORT pakki* fyrir Exclusive-Line 330.000 kr.
• Leðuráklæði svart

• Rafdrifin framsæti á 10 vegu

• Kæling í framsætum

• Upphitanleg aftursæti

• Andlitsauðkenning fyrir minni framsæta, spegla og framrúðuskjá

DRIVER ASSISTANCE pakki* 190.000 kr.
• Aðlögunarhæf LED framljós (20 svæði)

• Aðvörun á hliðarumferð framan (Front Cross Traffic Alert)

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

• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir- getur einnig fylgt hraðatakmörkum

• Umferðaraðstoð

• Sjálfvirk dimming á innispegli

• Sjálfvirk dimming á ökumannsspegli
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CONVENIENCE & SOUND pakki* 330.000 kr.
• Rafknúinn afturhleri

• Skyggðar rúður að aftan

• 360° myndavélakerfi

• 220V tengi (1500W)

• Ljós í millistokki framan

• Ljós í hurðarhólfum

• Þráðlaus símahleðsla

• Bose hljómkerfi með 12 hátölurum

INNRÉTTINGAR

HOMURATAKUMI EXCLUSIVE -LINE EXCLUSIVE -LINE HOMURA TAKUMI

ÁLFELGUR

Hleðsluaðferð: Hleðslutími:

Eins fasa 7,2kW:

Hleðsla frá 20%-80% 1 klst 30 mín

Hleðsla frá 0%-100% 2 klst 20 mín

230V×8A (Heimatengill Schuko):

Hleðsla frá 20%-80% 6 klst 20 mín

Hleðsla frá 0%-100% 10 klst 40 mín

• Rafdrifin framsæti á 10 vegu

• Kæling í framsætum

• Upphitanleg aftursæti

• Andlitsauðkenning fyrir minni framsæta, spegla og framrúðuskjá

• Rafdrifin stilling á stýri

• Innstigsstillingar á sætum

• Akstursstöðuaðstoð (Driving Position Guide)


