MAZDA MOTOR NORGE

Bildene viser en Mazda3 Sedan Cosmo i Machine Grey

Bildet viser en Mazda3 Hatchbach Cosmo

Bildet viser en Mazda3 Hatchback Cosmo

Bildene viser en Mazda3 Sedan, Cosmo i fargen Machine Grey

Bildet viser en Mazda3 Sedan Cosmo

Bildet viser en Mazda3 Sedan Cosmo i fargen Machine Grey og en
Mazda3 Hatchback Cosmo i Soul Red Crystal

Vi utforsker byer og svingete landeveier - sammen.
Tette svinger, en rusende motor.
Vinduene nede, radioen på,
ingen bestemte steder man skal.
Du, hjertet bak rattet.
Bil og fører samhandler,
som hest og rytter,
bil og fører i ett.

Vi kjører sammen.

Bildet viser en Mazda3 Sedan, Cosmo i Machine Grey

ÅNDEN FRA HIROSHIMA

Den japanske byen Hiroshima har en helt spesiell historie - og som et resultat av denne
historien har byen en unik ånd. Hiroshima er Mazdas hjemby, og en konstant kilde til
inspirasjon. Inspirasjon til å vokse med utfordringene og til å strekke oss lenger for å
oppnå mer enn noen kunne trodd. Med ånden fra Hiroshima i ryggen har vi bygget opp
et globalt selskap fra grunnen av. Selskapet har stått for innovasjoner som andre mente
var umulige – fra rotasjonsmotoren til Skyactiv-teknologi – og mye mer. Det viktigste er
at vi alltid har beholdt troen på menneskenes skaperkraft. Vi gir alt for å skape noe som
gjør en forskjell. Noe som har sjel. Noe som overfører vår energi til deg.

Holdningene og engasjementet til Mazdas
håndverkere reflekteres i de japanske Kodokifatenes spesielle skjønnhet. Den estetiske virkningen
kommer fra tusenvis av fasetter, hver av dem et
uttrykk for håndverkerens energi.

KODO: SOUL OF MOTION

Vår designfilosofi er enkel, men samtidig meget utfordrende å gjennomføre. Å

leiremodellering når en ny Mazda skal formes. De utelater alt som er unødvendig

uttrykke energien fra bevegelse, også når noe står helt stille. Med kurver og vinkler

og skaper elegante linjer og rene flater som reflekterer lys på et unikt, levende vis.

som er så fengslende at de fanger oppmerksomheten ved første blikk. Skapt for

Vi kaller dette Kodo: Soul of Motion. En følelse av dynamisk bevegelse som lokker

mennesker, av mennesker. I designprosessen kan ingenting erstatte menneskelig

deg til å ta plass bak rattet for å oppleve den på veien.

varme, lidenskap og presisjon. Derfor jobber våre formgivere fortsatt for hånd med

Et kraftfullt, selvsikkert design som våger å stikke seg ut. Bilens formgivning er i seg
selv en kunstform - Mazda3 uttrykker livlighet, energi og fart. De finslipte kurvene

M A Z D A 3 H AT C H B A C K

og flatene i karosseriet reflekterer lyset på måter som gir tilstedeværelse og krever
oppmerksomhet.

Innvendig er ingen detalj oversett eller ignorert. En totalt intuitiv opplevelse er det som
venter deg. Alle funksjoner fungerer slik du forventer og hver minste detalj er nøye
utformet for å passe perfekt inn i en helhet av nøye utvalgte materialer. Våre designere
har lagt vekt på å skape en atmosfære som innbyr til en lite anstrengende, men
engasjerende kjøreopplevelse. Selvsikker, inspirerende og energisk.

Bildene viser en Mazda3 Hatchback Cosmo

M A Z D A TA K U M I :
FØRSTEKLASSES HÅNDVERK

Takumi kalles de, håndverkerne som har i oppgave å virkeliggjøre Mazdas Kodo-design.
De bruker årevis, for ikke å si tiår, på trening og perfeksjonering av teknikker for å mestre
sitt fag til det fulle. De jobber for hånd og med selvlagde redskaper for å skape vakre
former ut av leire. Deres lidenskap, tålmodighet og hengivenhet er synlig i enhver Mazda.
Formet for hånd skaper de et uttrykk som ingen datamaskin eller algoritme kan etterligne.
Hver minste detalj i Mazda3 er et bevis på deres ferdigheter.

MAZDA3 SEDAN

Eleganse og raffinement. Eksemplifisert av de grasiøse linjene i profilen på nye
Mazda3 Sedan. Bilens tiltalende proporsjoner utfordrer formspråket til en
tradisjonell sedan. Interiøret matcher det lekre eksteriøret. Ergonomi, avansert
teknologi og generøst med plass skaper en tiltrekningskraft som du vil merke
hver gang du setter deg bak rattet.

Bildene viser en Mazda3 Sedan Cosmo i Machine Grey

KNYTTER SAMMEN BIL OG FØRER

Hver eneste Mazda strekker seg etter det samme målet – å skape et bånd mellom
bil og fører. Når du opplever dette båndet, denne samhørigheten, skjerper det
sansene. Du er tilstede i øyeblikket og lar deg ikke distrahere. Du blir full av energi.
Fornyet. Du føler deg bedre når du går ut av bilen enn du gjorde da du satte deg
inn – en følelse som varer lenge etter kjøreturen er ferdig. Fra finessen i designet
til bilens presise styrerespons - alle detaljer i en Mazda er skapt for å gi deg den
ultimate kjøreopplevelsen.

Bildet viser en Mazda3 Hatchback, Cosmo

ENKEL TILKOBLING TIL OMVERDEN

Ditt rom. Ditt tilfluktssted. Ditt hovedkvarter. Dette er den førerorienterte kupeen i
Mazda3, der alle betjeningselementer er ergonomisk godt plassert slik at du alltid
kan fokusere på veien foran deg. Head-up displayet projiseres i frontruten og det
digitale hovedinstrumentet sitter sentralt i siktlinjen for enkel avlesning uten å
ta blikket fra veien. Infotainmentsystemet Mazda Connect kontrolleres intuitivt
med kommandohjulet som er plassert mellom forsetene. Mazda Connect støtter
oppkobling via Apple CarPlay™ slik at synkronisering av mobiltelefon, strømming av
musikk, podcast eller internettradio er lettere enn noensinne. Kommunikasjon mellom
deg, bilen og omverden faller helt naturlig - slik det er designet.

Bildet viser en Mazda3 Cosmo

S K YA C T I V-X

Innovasjon starter gjerne med et glimt av oppfinnsomhet. Deretter handler det
om å utfordre seg selv, bryte med konvensjoner, gjenoppfinne og noen ganger
gjøre det uventede. Det er slik vi har designet og bygget Mazda3.
Tenk på vår revolusjonerende Skyactiv-X bensinmotor. Banebrytende ny teknologi
der fordelene ved bensinmotorens gnisttenning er kombinert med fordelene ved
dieselmotorens kompresjonstenning. Skyactiv-X kombinerer den tradisjonelle
bensinmotorens høye effekt, eksosrenhet og stille gange med dieselmotorens
gode respons og lave drivstofforbruk. Den er i tillegg utstyrt med Mazda M
Hybrid-teknologi - et intelligent mild-hybrid system som bidrar til å senke
forbruk og utslipp ved å gjenbruke bremseenergi via en elektrisk motor som
assisterer bensinmotoren.

T R YG G H E T I A L L E S I T U A S J O N E R

Å unnvike ulykken før den inntreffer er alltid det sikreste. Derfor er Mazda3 utstyrt
med et bredt spekter av våre avanserte i-Activsense sikkerhetssystemer. De jobber
sammen for å identifisere farer, unnvike ulykker og redusere skadeomfanget dersom
sammenstøt ikke kan unngås. Funksjoner som 360° parkeringskamera, adaptiv cruise
control, køassistent og blindsoneovervåking gjør deg oppmerksom på omgivelsene og
hjelper deg unnvike farlige situasjoner før de oppstår. Bilens autobremssystemer kan
identifisere både biler og fotgjengere og gir dermed økt trygghet for deg og andre som
ferdes i trafikken. Du skal alltid føle deg trygg i en bil fra Mazda, slik at du kan fokusere
på veien og kjøregleden.

Bildene viser en Mazda3 Hatchback Cosmo

LY D S O M K U N S T

Musikk omtales av mange som den vakreste formen for kunst. En fengslende
opplevelse for den mest fintfølende sansen : hørselen. Mazdas akustikkteknikere
arbeider for å reprodusere lyd som er så realistisk, og ligger så nær en live-opplevelse
som mulig. Gjennom grundige målinger av romvirkninger, vibrasjoner, ekko og
refleksjoner av lyd forvandler vi kupéen i Mazda3 til en konserthall med ypperlig
akustikk. Sammen med Bose® har vi utviklet et 12-høyttalers lydanlegg som gir en
lydopplevelse som overgår dine forventninger.

Inspirasjon : Hakuju Hall er en intim konsertsal i
Tokyo. Den er kjent for sin sensasjonelle akustikk
som gjør at lydopplevelsen er like uovertruffen
uansett hvor i salen man sitter.

FARGEN GIR BILEN LIV

Fargen er et av de første elementene som fanger din oppmerksomhet når du betrakter en Mazda3.
Våre farger er nøye utvalgt for å gi liv til Kodo-designet og å forsterke bilens vakre linjer, noe som
er spesielt synlig i våre signaturfarger Soul Red Crystal og Machine Grey Metallic. Eksklusivt for
Hatchback utgaven av Mazda3 tilbyr vi den nyutviklede fargen Polymetal Grey Metallic som gir et
helt særegentuttrykk. Mazdas avanserte Takumi-Nuri lakkteknologi balanserer dybde og glans, og
gir et resultat som minner om den håndlakkerte finshen på konseptbiler.

Besøk vårt nettsted for å se alle de livfulle fargealternativene.

Machine Grey Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Polymetal Grey Metallic

EKSKLUSIVT HÅNDVERK NED TIL MINSTE STING

Ingenting frister sansene mer enn berøring. Kontakten med myke teksturer,
robuste sømmer og en form som omfavner deg. Hver centimeter av vårt
omhyggelig utformede interiør er designet for å løfte kjøreopplevelsen din. Våre
interiørdesignere har skapt en rekke særpregede og ekspressive designuttrykk
gjennom hele bilens kupé, med utstrakt bruk av kvalitetsmaterialer. I tillegg til seter
i svart tekstil og svart skinn er Mazda3 Hatchback tilgjengelig med rødt skinn, mens
hvitt skinn er et alternativ til Sedan. Et elegant og eksklusivt utvalg – for deg som
setter pris på god smak.

Besøk nettstedet vårt for å se alle valgmulighetene for interiør og eksteriør.

INDIVIDUALITET

Jo nærmere du undersøker Mazda3, desto mer spennende blir den.
Mazdas Kodo-designfilosofi er synlig i alle deler på Mazda3 – helt ned til
lettmetallfelgene. Vi har designet et utvalg av felger for å gi deg muligheten
til å uttrykke din egen smak og skape et enda sterkere bånd til bilen.

Besøk mazda.no for å se de ulike valgmulighetene.

TILBEHØR DESIGNET FOR DIN MAZDA3

Mazda har utviklet et gjennomtenkt utvalg av tilbehør som fungerer sømløst med din Mazda3.

Du finner hele listen over originalt Mazda-tilbehør på mazda.no

Induktiv lader

Terskellister med lys

Lettmetallfelger

INTERIØR & KOMFORT

EKSTERIØR

INFOTAINMENT

SIKKERHET

Adaptiv cruise control (MRCC) med stop & go
Automatisk klimaanlegg med to soner
Automatisk avblendbart bakspeil
Digitalt hovedinstrument (7”)
Head-up display, i frontruten
LED interiørbelysning
Parkeringssensorer foran og bak
Ryggekamera
Skinntrukket og el. oppvarmet multifunksjonsratt
Seter i svart tekstil

18” lettmetallfelger
Alarm (uten kupésensor)
Automatisk avblendbart sidespeil på førersiden
El. oppvarmede, justerbare og automatisk innfellbare sidespeil
LED-frontlys
LED-baklys
LED - blinklys, pulserende
Parkeringssensorer foran og bak
Regn- og lyssensor
Smart key
Takspoiler
Wiper de-icer

8,8” infotainmentskjerm
Mazda Connect
Apple Carplay
Bluetooth handsfree
DAB, AUX, USB
HMI Commander
Lydanlegg med åtte høyttalere
Navigasjon med Europa-kart

Autobrems (inntil 80 km/t) med fotgjengergjenkjenning
Autobroms ved høy hastighet (inntil 160 km/t)
Automatisk fjernlys (HBC)
Bakkestartassistanse (HLA)
Blindsoneovervåking (BSM)
Dekktrykksovervåking
E-call
Kjørefeltassistanse (LAS)
Kollisjonsputer, sidekollisjonsputer, kollisjonsgardiner og
knekollisjonsputer.
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)
Tretthetsvarsler (DAA)
Varsel for kryssende trafikk ved rygging (RCTA)

Paddle shifts til automat
Høytalerdeksler i børstet stål i fordørene
Rammeløst bakspeil

18” lettmetallfelger, Black Metallic
Adaptive LED front- og fjernlys (ALH)
Unik LED-signatur i frontlys
LED-kjørelys
Mørktonede bakruter med pianosvart innramming

Lydanlegg fra Bose® med 12 høyttalere

Seter i svart skinn med brun-tone i perforering
360° parkeringskamera
El. justerbart førersete med felles minne for sete, HUD og sidespeil
Paddle shifts til automat
Høytalerdeksler i børstet stål i fordørene
Rammeløst bakspeil

Adaptive LED front- og fjernlys (ALH)
Unik LED-signatur i frontlys
LED-kjørelys
Mørktonede bakruter med pianosvart innramming

Lydanlegg fra Bose® med 12 høyttalere

MAZDA3 SKY
Utvalgt standardutstyr:

T E C H PA C K
Utstyrspakke til SKY:

M A Z D A 3 CO S M O
Standardutstyr i tillegg til SKY:

Autobrems ved kryssende trafikk bak bilen (RCTB)
Køassistent (CTS)
Tretthetsvarsler med førerkamera (DM)
Varsel for kryssende trafikk foran (FCTA)

SPESIFIKASJONER
SEDAN

BENSIN
Skyactiv-X
2.0 bensin, 180 hk, M Hybrid

Skyactiv-X
2.0 bensin, 180 hk, M Hybrid

6-trinns man.
Forhjulsdrift, FWD
EURO 6d
8,2
216

6-trinns aut.
Forhjulsdrift, FWD
EURO 6d
8,6
216

5,6
4,5
127
102
21,6
51

6,2
5,2
142
117
15,7
51

Gir
Drivlinje
EU utslippsnivå
Akselerasjon (0-100 km/t i sekunder)
Topphastighet (km/t)

Forbruk & utslipp
Drivstofforbruk (WLTP) (l/100 km):
Drivstofforbruk (NEDC 2.0) (l/100 km):
CO2-utslipp (WLTP) (g/km)
CO2-utslipp (NEDC 2.0) (g/km)
NOx-utslipp (mg/km)
Drivstofftankens kapasitet (liter)

Kombinert
Kombinert
Kombinert
Kombinert

HATCHBACK

Gir
Drivlinje
EU utslippsnivå
Akselerasjon (0-100 km/t i sekunder)
Topphastighet (km/t)

Skyactiv-X
2.0 bensin, 180 hk, M Hybrid

Skyactiv-X
2.0 bensin, 180 hk, M Hybrid

Skyactiv-X
2.0 bensin, 180 hk, M Hybrid

6-trinns man.
Forhjulsdrift, FWD
EURO 6d
8,2
216

6-trinns aut.
Forhjulsdrift, FWD
EURO 6d
8,6
216

6-trinns aut.
Firehjulsdrift, AWD
EURO 6d
8,9
211

5,8
4,5
131
103
17,9
51

6,3
5,3
142
120
12,7
51

6,9
5,5
157
125
16,3
48

Forbruk & utslipp
Drivstofforbruk (WLTP) (l/100 km):
Drivstofforbruk (NEDC 2.0) (l/100 km):
CO2-utslipp (WLTP) (g/km)
CO2-utslipp (NEDC 2.0) (g/km)
NOx-utslipp (mg/km)
Drivstofftankens kapasitet (liter)

Bildet viser en Mazda3 Hatchback

Kombinert
Kombinert
Kombinert
Kombinert

Facebook, Twitter, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Surround-Stage® og AudioPilot® er registrerte varemerker i USA og andre land. Brukt med tillatelse.
Internett: www.mazda.no September 2020 / NO-NO / 2589
Mazda Motor Norge tar forbehold om feil og endringer i spesiﬁkasjoner og utstyr som følge av kontinuerlig produktutvikling. Farger og detaljer i denne brosjyren kan avvike fra de faktiske fargene på grunn av begrensninger
i trykkeprosessen. Vi anbefaler at du tar kontakt med din Mazda-forhandler hvis du har spørsmål om fargene. Betegnelsen Bluetooth® samt tilhørende logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Mazdas bruk av disse merkene
er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
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