MAZDA MX-5 1.5 Skyactiv-G132
Revolution Top 1.5 Skyactiv-G132

Najeto : 500 km

ID : 551778

K odběru: 09/2021

České Budějovice

Předváděcí

Motorizace:

1.5 Skyactiv-G132

Stupeň výbavy:

Revolution Top

Objem:

1.496 ccm

Barva:

Bílá Crystal White Pearl

Výkon:

97 kW

Karoserie:

Kabriolet

Palivo:

Benzín

Interiér:

Kombinovaná spotřeba:

6,0 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

855 000 Kč

TOP výbava vozu

706 612 Kč bez DPH

• MX-5 100th ANNIVERSARY • Audiosystém Bose® s 9 reproduktory • Adaptivní

Sleva 54 300 Kč

LED světlomety

Výbava vozu

Výbava vozu - Revolution Top
• Tempomat • Elektronický stabilizační systém DSC • Automatická klimatizace •
Technologie i-Stop • Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • Výškově
nastavitelný volant • Osvětlení interiéru • Výškově nastavitelné sedadlo řidiče i
spolujezdce • Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou • Přední stěrače s
ostřikovači • Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s emilinací mrtvého úhlu •

Martin Urban
Prodejce vozů MAZDA
+420 731 141 783
urban@cb-auto.cz

Zadní mlhové světlo • Bezklíčové zamykání Smart Card • Mřížka čelní masky standardní typ • Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie • • Zadní parkovací senzory • Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDWS) •
Pokročilý systém hlídání mrtvého úhlu včetně RCTA • G-Vectoring Control Plus
(GVC+) • Vnější zrcátko elektricky nastavitelné, sklopné a vyhřívatelné •
Tříbodové bezpečnostní pásy s předpínači vpředu • Systém monitorování tlaku
v pneumatikách (TPMS) • Sluneční slona řidiče - se zrcátkem • DAB autorádio •
Startování pomocí tlačítka start/stop • Rukojeť parkovací brzdy: Potažená kůží •
Skládací střecha v barvě karoserie • 2× držák nápojů • Automatické zapínání
světlometů • Otočný knoflík ovládání topení ve stříbrném provedení • Kožený
volant s ovládacími tlačítky pro audio a Bluetooth • Automatické ztmavování vnitřního zpětného zrcátka • Centrální zamykáníé • LED světla pro denní svícení •
LED přední světlomety + ostřikovače • LSD diferenciál s omezenou svorností
(G184) • Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • Dešťový a světelný senzor • Adaptivní přední světlomety složené ze samostatně ovládaných segmentů (AFSL) •
Systém SCBS pro prevenci zadního nárazu v městském provozu při rychlosti

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

do 30 km/h • Systém SCBS pro prevenci čelního nárazu v městském provozu
při rychlosti do 80 km/h • Zadní polohovatelná opěradla • Systém sledování
únavy řidiče (DAA) • Rozpoznávání dopravních značek (TSR) • Mazda Connect:
7" barevný displej, konektivita se smartphonem (Facebook, Twitter, Aha internetové rádio) • Zadní parkovací kamera • Sportovní podvozek Bilstein • Prémiový audiosystém Bose® Centerpoint® Surround Sound: 9 reproduktorů včetně 4 reproduktorů v hlavových opěrkách, dotykový barevný TFT displej, včetně
DAB

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

