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Mazda CX-5
2.0 SkyActiv-G 165 Signature
€ 35.850,-

2021

24.322 KM

Kenmerken
Merk

Mazda

Bouwjaar

30-06-2021

Tellerstand

-

Model

CX-5

Kleur

rood metallic

Vermogen

165 PK

Type

2.0 SkyActiv-G
165 Signature

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1998 CC

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1386 KG

Prijs

€ 35.850,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels
verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Elektrisch bedienbare
achterklep, Elektrisch glazen schuif-/kanteldak, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, File assistent, Getint glas,
Grootlichtassistent, Keyless entry, Koplampen adaptief, koplampreiniging, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED
koplampen, Lichtmetalen velgen 19", Parkeersensor voor en achter

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

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Achterbank verwarmd, Armsteun achter, Armsteun voor, Binnenspiegel automatisch dimmend,
Boordcomputer, Cruise control adaptief, Electronic climate controle, Elektrische ramen voor en achter, Elektrisch verstelb.
bestuurdersstoel met geheugen, Elektrisch verstelbare passagiersstoel, Houtafwerking interieur, Keyless start, Lederen stuurwiel

en versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Luxe lederen interieur, Regensensor, Stoel ventilatie voor, Stuur verstelbaar,
Stuurwiel verwarmd, Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, 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
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Apple Carplay/Android Auto, Connected services, Draadloze telefoonlader,
Fabrieksgarantie, full-LED koplampen, Rijstrooksensor met correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, sfeerverlichting,
Uitparkeer waarschuwing, Volledig digitaal instrumentenpaneel

Opmerkingen
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Een
eyecatcher is het lederen interieur. Maar onderschat ook het voordeel van een aantal 'kleine' details niet, zoals het elektrisch
bediende glazen panorama dak en de elektrisch bedienbare achterklep. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk
om de optimale zitpositie te vinden. Pak aan, ′t is winter! Zo′n verwarmd stuurwiel is dan bijzonder prettig! Deze Mazda CX-5 heeft
eigenlijk alles, zelfs een verwarmde achterbank. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch
lichtmetalen velgen, dakspoiler, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Het high performance audiosysteem produceert krachtige bassen en heldere hoge tonen. Smartphones die zonder snoer kunnen
opladen halen simpel een volle accu via de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Verder geniet u ook van: connected drive
services, full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur en dashboard met spraakbediening. Natuurlijk is
er ook electronic climate control aanwezig. Deze auto is net zo alert als u zelf en reageert automatisch op diverse
omstandigheden. Neerslag? De regensensor activeert de ruitenwissers. Bij invallende duisternis schakelt de automatisch
inschakelbare verlichting de verlichting aan. De adaptive cruise control zorgt dat u altijd voldoende afstand houdt en de
parkeersensoren voor en achter maken inparkeren eenvoudiger dan ooit. De kans op een kop-staart botsing wordt sterk
gereduceerd door het systeem van achteropkomend verkeer waarschuwing. Starten en lopen, zonder contactsleutel. De keyless
start signaleert de elektronische sleutel die u mee heeft en een druk op de startknop is voldoende.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware steeds extra ogen met u
mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Tijdens de rit hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de
borden langs de weg en projecteert ze voor u op het instrumentarium. Net als in een straaljager kunt u altijd vooruit blijven kijken.
De head-up display zorgt dat uw ogen geen seconde hoeven af te dwalen en projecteert alle benodigde info op de voorruit.. De
forward collision warning geeft een botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger. Vermoeidheidsherkenning is
een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauﬀeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een
waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Kop aan kont langzaam rijden: dan is afstand houden soms lastig. De ﬁle assistent
helpt en zorgt automatisch voor veilige ruimte tot de voorligger. Ook als die tot stilstand komt. Mooi binnen de lijnen van de
rijstrook blijven? Het Lane-keeping systeem helpt altijd een handje. Dankzij veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie, bent u steeds veilig onderweg.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan
kunnen we deze Mazda voor een proefrit reserveren.

