Nová MAZDA 3 2,0 Skyactiv-X180 GT
X180 GT PLUS NEW 2,0 Skyactiv-X180 GT

Najeto : 5 km

K odběru: Ihned

ID : 159295

České Budějovice

Nový

Motorizace:

2,0 Skyactiv-X180 GT

Stupeň výbavy:

X180 GT PLUS NEW

Objem:

1.998 ccm

Barva:

Bílá Crystal White Pearl

Výkon:

132 kW

Karoserie:

Hatchback

Palivo:

Benzín

Interiér:

Kombinovaná spotřeba:

4,4 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

752 900 Kč

TOP výbava vozu

622 231 Kč bez DPH

• 18'' hliníková kola • Vyhřívaná přední sedadla + volant • Adaptivní led

Sleva 35 900 Kč

světlomety

Výbava vozu

Pakety a příslušenství
NADRÁMEC VÝBAVY - STYLE PAKET

Martin Urban

Adaptivní LED světlomety

Prodejce vozů MAZDA

LED diody pro denní svícení
Zadní boční zatmavená skla

+420 731 141 783
urban@cb-auto.cz

Lesklý B/C-sloupek
Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko Další designové prvky v interiéru
Řazení pádly pod volantem (pouze AT)
NADRÁMEC VÝBAVY - LUXURY PAKET

Kožené čalounění
Elektricky ovládaná přední sedadla včetně bederní opěrky
Sedadlo řidiče s pamětí (funkce nastavuje sedadlo řidiče, head-up
displej a vnější zpětná zrcátka)
NADRÁMEC VÝBAVY - SAFETY PAKET

360° Top View Monitor
Kamera sledující pozornost řidiče (DAA+)
Systém výstrahy pohybu před vozidlem (FCTA)
Systém výstrahy pohybu za vozidlem včetně asistentu brzd
Zadní SCBS (SCBS-R)
Asistenční systém pro jízdu v silném provozu

Vít Bravenec
Vedoucí prodeje pobočky /
Disponent / Prodejce vozů
MAZDA
+420 734 353 397
bravenec@cb-auto.cz

NADRÁMEC VÝBAVY - SOUND PAKET

Soundsystém Bose®
12 reproduktorů
Výbava vozu - X180 GT PLUS NEW
• Alarm • Smart Keyless Entry • Mazda G-Vectoring Control (GVC) • Elektrická
parkovací brzda + Funkce Auto Hold • Imobilizér • Technologie i-Stop • Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech • Výškově nastavitelný volant • Osvětlení interiéru • Startování
pomocí tlačítka Start/Stop • Výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce •
Senzor vlhkosti • Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s emilinací mrtvého úhlu
• Zadní mlhové světlo • Zadní parkovací senzory • LED přední světlomety +
ostřikovače • Dešťový a světelný senzor • Digitální přístrojový štít • Integrovaný
navigační systém • Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA) • Rozeznávání
dopravních značek (TSR) • Asistent rozjezdu do kopce • Projekční barevný head
up displej • Zadní sedadlo dělené v poměru 60:40 • Bluetooth, USB, AUX •
Apple Carplay / Android Auto • Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko • Elektricky ovládaná přední i zadní okna • Kožená hlavice řadicí páky • Inteligentní
brzdový asistent (SBS) • System pro hlídání jízdních pruhů (LKA) • Systém prevence nárazu v městském provozu (SCBS) včetně detekce chodců (AEB) • Adaptivní tempomat (MRCC) • Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti (ISA) • Systém
eCall • Systém pro hlídání mrtvých úhlů (BSM) včetně sledování provozu za vozidlem (RCTA) • Rádio AM / FM / DAB s 8 reproduktory, 8,8 palcový barevný displej s HMI ovladačem • Klimatizace • Kožený volant • LED-zadní kombinovaná
světla • Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky ovládaná, sklopná • Zadní
boční zatmavená skla • Ostřikovač čelního skla integrovaný do stěrače čelního
skla • Lesklý B/C-sloupek • Adaptivní LED světlomety (20 segmentů) • Černé
látkové čalounění • Automatické stmívání vnitřního a vnějších zpětných zrcátek
• Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru • Odmrazování
stěračů • Přední a zadní parkovací senzory • Zadní parkovací digitální kamera •
Černé látkové čalounění, vyhřívaná přední sedadla • Automatická dvouzónová
klimatizace • Adaptivní LED světlomety (20 segmentů) • Adaptivní tempomat
(MRCC) • Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko • Centrální zamykání s
dálkovým ovládáním • Digitální přístrojový štít • Inteligentní asistent pro
hlídání rychlosti (ISA) • Inteligentní brzdový asistent (SBS) • LED-zadní
kombinovaná světla • Lesklý B/C-sloupek • Projekční barevný head up displej •
Rádio AM / FM / DAB s 8 reproduktory, 8,8 palcový barevný displej s HMI
ovladačem • Rozeznávání dopravních značek (TSR) • Systém eCall • Systém
prevence nárazu v městském provozu (SCBS) včetně detekce chodců (AEB) •
Systém pro hlídání mrtvých úhlů (BSM) včetně sledování provozu za vozidlem
(RCTA) • Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA) • Vnější zpětná zrcátka
vyhřívaná, elektricky ovládaná, sklopná • Zadní boční zatmavená skla • 18"
hliníková kola - stříbrná, lesklá • Přední airbagy pro řidiče a spolujezdce; Hlava
/ ramenní airbagy; Boční airbagy vpředu, kolenní airbag sedadla řidiče

Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

