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Mazda CX-3
2.0 SkyActiv-G 120 SkyLease GT
€ 22.850,-

2019

42.790 KM

Kenmerken
Merk

Mazda

Bouwjaar

18-04-2019

Tellerstand

-

Model

CX-3

Kleur

rood metallic

Vermogen

122 PK

Type

2.0 SkyActiv-G
120 SkyLease GT

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1998 CC

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1159 KG

Prijs

€ 22.850,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Chroom delen exterieur,
Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Getint glas, Keyless entry, LED
achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, Lichtmetalen velgen 18", Metaalkleur, Parkeersensor achter

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bose surround sound system, DAB ontvanger, Head-up display, Multimediavoorbereiding, Navigatiesysteem full map, Radio-cd/mp3 speler, Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel, Telefoonintegratie

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Armsteun achter, Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,
Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische ramen voor en achter, Elektrisch verstelb.
bestuurdersstoel met geheugen, Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, Keyless start, Lederen bekleding, Lederen
interieur, Lederen interieur, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Regensensor, Stuur

verstelbaar, Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm
klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Autonomous Emergency Braking,
Bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, Dodehoek detector, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie,
Rijstrooksensor

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Leather Pack, LED mistlampen, Uitparkeer waarschuwing

Opmerkingen
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze SUV is uitgerust met een benzinemotor en een
handgeschakelde versnellingsbak. Met zijn lederen bekleding is deze auto comfortabel en stijlvol. Deze Mazda CX-3 legt
bestuurder én bijrijder compleet in de watten met de verwarmbare voorstoelen. Ook is de auto voorzien van: 18 inch lichtmetalen
velgen, dakspoiler, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Met de ingebouwde spraakbediening kunt u de belangrijkste
voertuigsystemen bedienen met stemcommando's. Nooit meer de weg zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het
full map navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto. Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig.
Afstand schatten bij het achteruitrijden? Niet nodig. U weet het precies, dankzij de achteruitrijcamera. In deze Mazda kunt u zich
concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in
als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. De achteropkomend verkeer waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en
geeft een signaal als er te weinig ruimte is. Heeft u de elektronische token op zak, dan herkent deze auto z′n baasje en de keyless
start zorgt dat een druk op de startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig! Niet te snel, niet langzaam maar precies goed:
laat dat maar over aan de cruise control. De uitrusting van deze Mazda is met verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel en boordcomputer behoorlijk compleet.
Deze Mazda biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden voor u de weg in de
gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. De head-up display projecteert alle gewenste dashboardinformatie
op de juiste hoogte in de voorruit. Deze Mazda CX-3 is voorzien van Brake Assist, die extra remkracht geeft bij een noodstop. De
veiligheidsoptie van de lane assist is een rijstrookhulp die ervoor zorgt dat u niet ongecontroleerd van baan wisselt. U bent mede
dankzij autonoom remsysteem en dodehoekdetectie steeds veilig onderweg.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Mazda CX-3. Bel of mail ons nu
voor een afspraak.

