MAZDA CX-3
2.0 SKYACTIV-G 120pk AUT GT-Luxury met Navigatie e

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

25 885 €*

DAVO ZOETERMEER
Zuidweg 100
2718 NB ZOETERMEER

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Plus XL (24 Maand)

(070) 850 27 00

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 21222 km Geen
garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 120 ch
Registratiedatum : 06/2018

Brandstof : Benzine
Belasting : CO2 : 136 g/km

UITRUSTING

COMFORT

bandenspanningswaarschuwingssysteem en
bandenreparatieset

achteruitrijcamera
ANDERE
active cruise controle
12v aansluiting
airconditioning, automatisch (climate control)
active driving display (add) in kleur
cruise control met bediening op stuurwiel
bijrijderstoel in hoogte verstelbaar
parkeersensoren achter
blind spot monitoring (bsm)):
parkeercamera achter
dodehoek-detectiesysteem
smart keyless entry
bodem kofferruimte in twee standen
instelbaar
EXTERIEUR
bose hifi systeem
18'' lichtmetalen velgen 'bright silver'
chromen zijstrip
automatisch inklapbare buitenspiegels
dakspoiler achter in carrosseriekleur
deurgrepen in carrosseriekleur
drive mode selection
elektrisch verstelbare, verwarmde en
g-vectoring control
inklapbare buitenspiegels in carrosseriekleur
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
met geïntegreerde knipperlichten
geheugenfunctie positie bestuurdersstoel en
elektrisch bedienbare ramen voor en achter
active driving display
gt-m grille
hill launch assist (hla): automatische
remfunctie tegen wegrollen op een helling
INTERIEUR
isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes
achterbank in twee delen neerklapbaar
achterin
(60:40)
i-stop technologie, start- / stopsysteem
bestuurdersstoel en stuurwiel in hoogte en
lane departure warning (ldw): waarschuwing
diepte verstelbaar
bij onbedoeld verlaten van de rijbaan
interieuraccenten in chroom en antraciet
led-koplampen, led-dagrijverlichting,
lederen stuurwiel handremgreep en
led-mistlampen en led-achterlichtunits
versnellingspookknop
metallic lak
licht- en regensensor
privacy glass achterruit en zijruiten achter
nappa lederen bekleding in de kleur chroma
noodstopsignalering (ess)
brown
smart city brake support: bewegingssensor
voor
met automatisch remmen tot 30 km / uur
MULTIMEDIA
remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen ebd,
7'' lcd touchscreen kleurenscherm
eba, dsc en tcs
boordcomputer met verbruiksmonitor
rear cross traffic alert (rcta):
waarschuwingssysteem bij achteruit rijden
dab+: digital radio+ ontvanger (incl. fm/am)
radio/cd-/mp3-speler met aux- en
geïntegreerd navigatiesysteem
usb-aansluiting
en zes speakers
hmi commander: gebruiksvriendelijke
stoelverwarming vóór met drie standen
bediening voor o.a. audio, telefoon (en
navigatie - indien beschikbaar)
start-/stopknop met wegrijbeveiliging
navigatie
standaard lak
mzd connect, multimedia- en
verkeersbordherkenning met weergave op
smartphone-connectiviteit met extra
add
usb-aansluiting, bluetooth en spraakbesturing
twee make-upspiegels
stuurwielbediening audio en boordcomputer
VEILIGHEID
airbags bestuurder en bijrijder, zijairbags en
gordijnairbags
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