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VNĚJŠÍ VÝBAVA
1
SADA OZDOBNÝCH FÓLIÍ
Varianta a) šedá/červená/stříbrná (bez vyobrazení),
varianta b) černá/červená/stříbrná. Propůjčí
vašemu vozu Mazda2 individuální design.
2
STŘEŠNÍ SPOILER
Dejte svému vozu Mazda2 nezaměnitelný vzhled
a podtrhněte sportovního ducha vašeho vozidla.
Střešní spoiler černá Piano.
3
PŘEDNÍ SPOILER
Stylový přední spoiler v barvě černá Piano
zvýrazní sportovní dynamiku vašeho vozu
Mazda2.
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RÁFKY Z LEHKÝCH SLITIN
4
LIŠTA POD ZADNÍ NÁRAZNÍK
Tato elegantní lišta pod zadní nárazník lakovaná
v barvě červená Soul umožní vašemu vozu
Mazda2 zazářit ještě elegantněji. Není možné
namontovat společně s tažným zařízením!

7
SPORTOVNÍ VÝFUK
Ukažte svého sportovního ducha! Sportovní výfuk
včetně difuzoru propůjčí vašemu vozu Mazda2
výrazný sportovní charakter. Silný sytý zvuk mluví
sám za sebe.

5
SADA BOČNÍCH PRAHŮ
Zdůrazněte výrazné boční linie vašeho vozu
Mazda2 a nechte vaše vozidlo působit ještě
sportovněji. Lakováno v barvě černá Piano.
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6
KONCOVKA VÝFUKU
Koncovka výfuku výrazně zvýší hodnotu zadní
části vozu. Ušlechtilá ocel vyleštěná do vysokého
lesku udělá z vozu skutečný highlight.

AUTOMATICKY SKLOPNÁ VNĚJŠÍ
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Při zamykání vozidla se vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopí a při nastartování motoru se
znovu vyklopí.
8A ANTÉNA VE TVARU ŽRALOČÍ PLOUTVE
Sportovní design se touto anténou dodatečně
doplní.
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5,5 × 15“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY,
DESIGN 65A
Rozměr pneumatiky 185/65 R15
10

5,5 × 15“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY,
DESIGN 153A
Rozměr pneumatiky 185/65 R15
11

5,5 × 15“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY,
DESIGN 65
Rozměr pneumatiky 185/65 R15
12

5,5 × 15“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY,
DESIGN 153
Rozměr pneumatiky 185/65 R15
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5,5 × 16“ RÁFEK Z LEHKÉ SLITINY,
DESIGN 154
Rozměr pneumatiky 185/60 R16. Červený dekor je
dostupný samostatně.
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VNITŘNÍ VÝBAVA

OCHRANA

16 UVÍTACÍ OSVĚTLENÍ
Bílé 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.

19 ALARM
Zvyšte svou bezpečnost a poskytněte vašemu
vozu Mazda2 co možná nejlepší ochranu.

14 SADA ČEPIČEK VENTILKŮ
Sada se skládá ze čtyř kusů. Zvyšte hodnotu ráfků
17 HLINÍKOVÉ PEDÁLY A OPĚRKA PRO NOHU
z lehkých slitin těmito dekorativními čepičkami ventilků.
Vneste touto kvalitní sadou hliníkových pedálu
atmosféru závodů do vašeho vozu Mazda2. Opěrka
15 ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI KOL
nohy je dostupná samostatně.
Sada se skládá ze čtyř kusů. Zajistěte ráfky
z lehkých slitin tímto zajištěním proti krádeži kol.

18 SADA VSTUPNÍCH LIŠT S LOGEM MAZDA2
Nerezové vstupní lišty s logem Mazda2 nejen chrání
15A NIŽŠÍ PRUŽINY (bez vyobrazení)
Pozor! Je nutné dodatečné zapsání do technického prostor vstupu, ale jsou také optickým zvýrazněním.
Skládá se ze dvou kusů pro přední dveře.
průkazu. Snížení cca 30 mm.
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20 TEXTILNÍ KOBERCE „LUXURY“
Tyto kvalitní vyšívané textilní koberce chrání
koberec vozidla před znečištěním a opotřebením.
Díky patentovanému Mazda upínacímu systému
nedochází k posunutí. Čtyři kusy, dopředu a dozadu.
21 PRYŽOVÉ TVAROVANÉ ROHOŽE
Nečistoty a vlhkost? Žádný problém těmito
odolnými pryžovými rohožemi. Díky patentovanému
Mazda upínacímu systému nedochází k posunutí.
Čtyři kusy, dopředu a dozadu.
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22 VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Praktická vana zavazadlového prostoru s logem
Mazda2 brání znečistění zavazadlového prostoru
a také posunování zavazadel.
23 OCHRANNÁ FÓLIE PRO VSTUPNÍ LIŠTY
Ochranná fólie pro vstupní lišty udržuje hodnotu
vašeho vozidla tím, že je chrání před poškrábáním
a znečištěním při nastupování a vystupování.
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29 NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Nosič jízdních kol pro montáž na základní nosič
vám nabízí jednoduchou a komfortní možnost
přepravy vašeho jízdního kola.

32 ORGANIZÉR ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Tento organizér je ideální řešení pro systematické
uspořádání vašeho zavazadlového prostoru.
(Obrázek ukazuje základní desku s upevňovací
sadou. Skládací box je dostupný volitelně.)

TRANSPORT
24 OCHRANNÁ FÓLIE PRO NAKLÁDACÍ HRANU 26 ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Transparentní ochranná fólie pro nakládací hranu Rozšiřte přepravní možnosti vašeho vozu Mazda.
Tvarově přesné a nejjednodušší manipulace – origichrání zadní nárazník před poškrábáním.
nální tažné zařízení Mazda. Ideální pro přívěs a nosič kol. Svislé zatížení: 50 kg (Není možné namon25 ZÁSTĚRKY
tovat společně se zadní ochranou proti podjetí!)
Chraňte spodek vozidla a dveře před znečištěním
a údery kamenů. Dostupné v černé barvě, přední
27 NOSIČ JÍZDNÍCH KOL THULE
a zadní.
Pro montáž na jedno z dostupných tažných
zařízení s 13pólovým kabelovým svazkem.
Nosiče kol Mazda na tažné zařízení jsou testovány
a schváleny pouze pro přepravu dvou kol.
28 ZÁKLADNÍ NOSIČ
Základní nosič pro mnoho různých nástavců.
Nosnost max. 50 kg.

30 DRŽÁK LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
Dostupný jako kompaktní verze pro čtyři páry lyží
nebo dva snowboardy a jako široká verze pro šest
párů lyží nebo čtyři snowboardy.
31 TRANSPORTNÍ BOXY
V těchto aerodynamických transportních boxech,
které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům,
můžete bezpečně uložit ještě více zavazadel.
Dostupné různé modely a velikosti.

33 ORGANIZÉR ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Skládací organizér se třemi flexibilními vnitřními
přihrádkami a síťovými kapsami a robustními
držadly na vnější straně. S logem Mazda.
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AUDIO A NAVIGACE

KOMFORT A DALŠÍ VÝBAVA

38 ADAPTÉR USB
Spojovací kabel z USB na Lightning
(iPhone5/5s/6/6Plus/6s/6sPlus).
Samonavíjecí a včetně nabíjecí funkce.
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39 ADAPTÉR USB
Spojovací kabel z USB na micro USB.
Samonavíjecí a včetně nabíjecí funkce.
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BEZPEČNOST
34 HALOGENOVÉ SVĚTLOMETY DO MLHY
Vneste světlo do tmy pro bezpečnou jízdu.
Světlomety do mlhy zajišťují optimální osvětlení.

36 DĚTSKÉ SEDAČKY RÖMER
Dostupné pro tři různé věkové skupiny
(skupina 0+, I, II+III).

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

37 ZPĚTNÁ KAMERA
Displej navigace se při zařazení zpátečky
automaticky stane monitorem zpětné kamery.
Od výbavy Attraction.

40 MAZDA NAVIGAČNÍ SYSTÉM
Tak snadno se stane váš standardní displej TFT
navigací. Od výbavy Attraction.

ELEKTRICKÁ SKLOPNÁ VNĚJŠÍ
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Sada dodatečné výbavy pro všechny varianty
vybavení (kromě Revolution Top).
RAMÍNKO NA ŠATY PRO OPĚRKU
HLAVY
Tento praktický věšák na šaty chrání vaše součásti
oděvu před zmačkáním.
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43 LED OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
LED zlepšují osvětlení v interiéru vozidla
a současně snižují spotřebu energie.

45 DRŽÁK iPAD PRO OPĚRKU HLAVY
Vhodný pro iPad, iPad2, iPad3, iPad4 a iPad Air.

47 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.
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LED OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Dokonce i v noci najdete ve svém zavazadlovém
prostoru vše rychle.

46 STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA
Středová loketní opěrka zvyšuje komfort vozidla
a vytvoří dodatečné odkládací plochy pro vše, co
chcete mít na dosah ruky.
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49 SOLODIESEL
S tímto uzávěrem nádrže SoloDiesel je nesprávné
palivo historií. Originální uzávěr jednoduše a
rychle vyměňte za SoloDiesel, který bezpečně
fyzicky zabrání natankování nesprávného paliva.
Je také v souladu se všemi evropskými standardy.
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 AECO CHLADICÍ BOX A BOX PRO
W
UDRŽOVÁNÍ TEPLA
Udržujte jídlo a nápoje za horkých dnů chladné
a za chladných dnů teplé.
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