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Mazda CX-30
2.0 e-SkyActiv-X 186pk Comfort
Automaat
€ 31.900,-

2021

32.180 KM

Kenmerken
Merk

Mazda

Bouwjaar

16-06-2021

Tellerstand

-

Model

CX-30

Kleur

zwart metallic

Vermogen

188 PK

Type

2.0 e-SkyActiv-X
186pk Comfort
Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1998 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1366 KG

Prijs

€ 31.900,-

Exterieur
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels
in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Chroom delen exterieur, Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Elektronische
remkrachtverdeling, Getint glas, Grootlichtassistent, Keyless entry, koplampreiniging, LED achterlichten, LED koplampen,
Lichtmetalen velgen 18", Metaalkleur, Parkeersensor achter, Parkeersensor voor

Infotainment
Audio installatie premium, Audio installatie premium, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, bose soundsystem, DAB
ontvanger, Head-up display, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Radio, 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, Keyless start,
Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, 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, Audio-pakket, Connected services, Rijstrooksensor met correctie, Uitparkeer waarschuwing

Opmerkingen
Het is een nette en comfortabele auto, deze Mazda CX-30, hij heeft 32180 kilometer gelopen. Voor de aandrijving van deze SUV
zorgen een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Deze Mazda CX-30 legt bestuurder én bijrijder compleet in
de watten met de verwarmbare voorstoelen. Opwarmen in koude dagen? Pak het verwarmd stuurwiel met beide handen aan!
Verder is de Mazda uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, getint glas, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De hoorbare sensatie van het high performance audiosysteem is een ervaring op zich. Verdere voorzieningen op dit systeem zijn:
connected drive services, full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening
en achteruitrijcamera. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. De elektronische
systemen in deze Mazda helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een
regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Even op de startknop drukken en rijden maar: dat is het gemak
van keyless start!
Zoals u mag verwachten van deze Mazda CX-30 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Belangrijk voor uw
veiligheid en die van uw passagiers is de verkeersbord-detectie in deze auto. Altijd uw blik op de weg: met de head-up display
hoeft u geen moment uw ogen te verplaatsen. De info wordt geprojecteerd in het zichtveld voor u. Op een kop-staartbotsing zit
niemand te wachten. Daarom is de forward collision warning onderweg constant alert en berekent via een sensor de veilige
afstand tot voorliggers. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt. Ongemerkt buiten de
rijstrook raken? Nee hoor, het Lane-keeping systeem waarschuwt en corrigeert. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze
Mazda bovendien autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt
of mailt u ons vandaag nog?

