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Mazda CX-30
2.0 e-SkyActiv-X Luxury 186pk
Automaat
€ 34.950,-

2021

22.753 KM

Kenmerken
Merk

Mazda

Bouwjaar

23-01-2021

Tellerstand

-

Model

CX-30

Kleur

zwart metallic

Vermogen

188 PK

Type

2.0 e-SkyActiv-X
Luxury 186pk
Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1998 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1366 KG

Prijs

€ 34.950,-

Exterieur
Elektrisch bedienbare achterklep, Elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Lichtmetalen velgen 18", Buitenspiegel(s) automatisch
dimmend, Buitenspiegels elektr. met geheugen, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar,
Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Chroom delen exterieur, Dakspoiler, Dimlichten automatisch,
Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, File assistent, File assistent, Grootlichtassistent, Keyless entry, Koplampen
adaptief, koplampreiniging, LED achterlichten, LED koplampen, Parkeersensor achter

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Head-up display, Navigatiesysteem full map, Audio installatie premium,
Multimedia-voorbereiding, Rondomzicht camera, Rondomzicht camera, Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel

automatisch dimmend, Cruise control adaptief met stop&go, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektrisch verstelb.
bestuurdersstoel met geheugen, Keyless start, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Lendesteunen
(verstelbaar), Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Regensensor, Stuur verstelbaar, Stuurwiel verwarmd, Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Autonomous Emergency
Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, bots waarschuwing systeem, Brake Assist System, Dodehoek detector, Elektronisch
Stabiliteits Programma, Hill hold functie, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning

Overige
Apple Carplay/Android Auto, Connected services, Fabrieksgarantie, i-Activesense Pack, Kruisend verkeer detectie, Kruisend verkeer
detectie, Rijstrooksensor met correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Uitparkeer waarschuwing

Opmerkingen
Met zijn dynamische eigenschappen belooft deze Mazda CX-30 u een heleboel rijplezier. Hij is ontwikkeld op een geavanceerd
onderstel en biedt altijd een veilig weggedrag. Deze stoere auto wordt aangedreven door een benzinemotor en een automatische
transmissie. En wat heeft deze auto nog meer in petto? Om te beginnen zien we het lederen interieur, dat een sfeer van luxe
meebrengt. Maar als u gaat voor gemak, wordt u ook niet teleurgesteld. Kijk eens naar die elektrisch bedienbare achterklep! U
past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Bij deze Mazda CX-30 is aan
alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel aan toe. In deze Mazda proﬁteert u onder andere ook van: 18 inch lichtmetalen
velgen, dakspoiler, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De high-end technologie van het high performance audiosysteem staat garant voor geluid van het hoogste niveau. Met de dabontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Slimme spraakbesturing herkent gesproken opdrachten en voert ze uit. Het full
map navigatiesysteem zorgt ervoor dat u snel en ontspannen op uw bestemming aankomt. Connected drive services verbindt uw
smartphone draadloos met het audiosysteem. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de
temperatuur die u kiest. De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit. Het luxeniveau in deze Mazda is niet
alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De
automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat
bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken en de adaptive
cruise control helpt u om afstand te bewaren van het verkeer voor u. Wanneer u links afslaat, analyseert de kruisend verkeer
detectie uw rijrichting en anticipeert op mogelijke tegenliggers. Dreigt een aanrijding, dan reageert het systeem direct. De
contactsleutel is bij deze auto verleden tijd. De keyless start zorgt ervoor dat een druk op de knop voldoende is.
De geavanceerde technologie in deze Mazda is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en er op te reageren.
Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs
de weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. De head-up
display projecteert alle gewenste dashboardinformatie op de juiste hoogte in de voorruit. Forward collision warning waarschuwt
voor een kop-staart botsing. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt. De aanwezige ﬁle
assistent meet de afstand tot uw voorligger en zorgt voor een veilige afstand. Staat het voor u opeens stil? Dan zorgt het systeem
dat de auto ook stopt. Onbedoeld buiten de rijstrook raken wordt voorkomen door het Lane-keeping systeem. U bent mede dankzij
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie steeds veilig onderweg.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Wilt u met deze Mazda CX-30 een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor
een afspraak.

