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VNĚJŠÍ VÝBAVA

1 SPORTOVNÍ VÝFUK NEREZOVÁ OCEL
 Tato vysoce kvalitní nerezová výfuková soustava 
od známého výrobce Bastuck, která se skládá 
z předního tlumiče výfuku a zadního tlumiče 
výfuku, podtrhuje sportovního ducha vozu 
Mazda MX-5. Tento sportovní výfuk propůjčuje 
vašemu vozu nejen sportovní design, ale také 
silný sytý zvuk.

2  LIŠTY PŘEDNÍHO SKLA A DESIGNOVÉ 
OBLOŽENÍ OBLOUKU

 Dekor a obložení v provedení stříbrná High 
Intensity umožní vašemu vozu zazářit ještě 
elegantnějším vzhledem a kromě toho zdůrazní 
sportovní tón.

3  PŘEDNÍ SPOILER
 Aerodynamicky tvarovaný přední spoiler 
lakovaný v barvě černá Piano signalizuje 
energickou dynamiku.

4  ZADNÍ SPOILER
 Zadní spoiler sportovně a vkusně zdůrazňuje 
prostor zádi vozu. Lakováno v barvě černá 
Piano.

5  SPOILER ZÁDI
 Dejte svému vozu Mazda CX-5 nezaměnitelný 
vzhled a podtrhněte.

6  SADA BOČNÍCH PRAHŮ
 Zdůrazněte výrazné boční linie vašeho vozidla a 
nechte ho tak působit ještě stylověji. Lakováno v 
barvě černá Piano.

7  SADA KRYTŮ ZRCÁTEK
 Udělejte svůj vůz Mazda MX-5 ještě elegantnější 
pomocí této sady krytů zrcátek. Dostupné v 
barvě stříbrná High Intensity.

VNITŘNÍ VÝBAVA

8 HLINÍKOVÉ PEDÁLY A OPĚRKA PRO NOHU
 Vneste touto kvalitní sadou hliníkových pedálu 
atmosféru závodů do vašeho vozu Mazda MX-5.  
Opěrka nohy je dostupná samostatně.

9  VYBAVENÍ INTERIÉRU ALCANTARA
 Nechte se hýčkat novým vybavením interiéru 
Alcantara. Tento nový materiál zprostředkuje 
efekt příjemného pocitu ve vozidle. Dostupné 
pro: přístrojovou desku, páku ruční brzdy, panely 
dveří a řadicí páku.
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RÁFKY Z LEHKÝCH SLITIN

12  6,5 × 16“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, 
DESIGN 158A, DARK GUNMETAL

rozměr pneumatiky: 195/50-16

13   6,5 × 16“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, 
DESIGN 158, STŘÍBRNÝ

rozměr pneumatiky: 195/50-16

14   7 × 17“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, 
DESIGN 66, DIAMOND CUT

rozměr pneumatiky: 205/45-17, pouze motor 2.0

15   7 × 17“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY, 
DESIGN 159, BRIGHT BLACK

rozměr pneumatiky: 205/45-17, pouze motor 2.0

16  ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI KOL
Sada se skládá ze čtyř kusů.

17  SADA ČEPIČEK VENTILKŮ
Sada se skládá ze čtyř kusů. S laserovaným 
logem Mazda.

10  UVÍTACÍ OSVĚTLENÍ
 LED osvětlení pro přední prostor pro nohy 
(strana řidiče a strana spolujezdce) je propojené 
s osvětlením interiéru vozidla a po zavření dveří 
se automaticky vypne.

11  PŘÍDRŽNÝ KROUŽEK NA NÁPOJE
 Užijte si i uvnitř elegantní vzhled a větší komfort. 
Lakováno v barvě stříbrná High Intensity. 
sportovního ducha vašeho vozidla. Lakováno v 
barvě černá Piano.

10

11

12

13

14

15

16

17



TRANSPORT

24 ZADNÍ NOSIČ ZAVAZADEL
 Tento karbonový nosič poskytuje místo pro vaše 
dodatečná zavazadla, jednoduše a prakticky 
uložená na zadním víku. Kufr pro zadní nosič 
zavazadel se připravuje, dostupný od léta 2016!

25  ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA DO KUFRU
 Tato hluboká plastová vana včetně kobercem 
potaženého krytu poskytuje dodatečný prostor 
pro ukládání.

20  SADA PRYŽOVÝCH TVAROVANÝCH 
ROHOŽÍ

 Nečistoty a vlhkost? Žádný problém s 
těmito odolnými pryžovými rohožemi. Díky 
patentovanému Mazda upínacímu systému 
nedochází k posunutí.

21  OCHRANNÉ ZAKRYTÍ KAROSÉRIE
 Ochraňte své vozidlo před každým znečištěním. 
Dostupné jako úplné nebo poloviční zakrytí. 
Vhodné pro použití venku.

22  VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
 Praktická vana zavazadlového prostoru s logem 
MX-5 brání znečistění zavazadlového prostoru a 
také posunování zavazadel.

23  ZÁSTĚRKY
 Chraňte spodek vozidla a dveře před znečištěním 
a údery kamenů. Dostupné v černé barvě, přední 
a zadní.

OCHRANA

18 ALARM
 Zvyšte svou bezpečnost a poskytněte také 
vašemu vozu Mazda MX-5 co možná nejlepší 
ochranu.

19  SADA TEXTILNÍCH KOBERCŮ „LUXURY“
 Tyto kvalitní vyšívané textilní koberce chrání 
koberec vozidla před znečištěním a opotřebením. 
Díky patentovanému Mazda upínacímu systému 
nedochází k posunutí.
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KOMFORT A DALŠÍ VÝBAVA

26 PARKOVACÍ ASISTENT VZADU
 Ukazuje vzdálenost mezi vaším vozidlem a 
jinými objekty – pro bezproblémové a bezpečné 
zaparkování.  
S akustickým výstražným signálem.

27  ADAPTÉR USB
 Spojovací kabel z USB na Lightning 
(iPhone5/5s/6/6Plus/6s/6sPlus). Samonavíjecí, 
včetně nabíjecí funkce.

28  ADAPTÉR USB
 Spojovací kabel z USB na micro USB. 
Samonavíjecí, včetně nabíjecí funkce.

29  MAZDA NAVIGAČNÍ SYSTÉM
 Tak snadno se stane váš standardní displej TFT 
navigací. Od výbavy Challenge.

30 LED OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
 LED zlepšují osvětlení v interiéru vozidla 
a současně snižují spotřebu energie.

31  ORGANIZÉR
 Ideální pro odkládání malých věcí, jako např. 
propisky, mobilní telefon nebo iPod. Ve dnu je 
malý otvor, kterým je možné vést kabel iPodu k 
interní přípojce AUX.

32  ODKLÁDACÍ SÍŤ
 Tato praktická odkládací síť na středovou 
konzolu nabízí dodatečné místo pro předměty.
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