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Apple, Siri, iPhone, Facebook, Twitter, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en in andere landen. Apple CarPlay is
een handelsmerk van Apple Inc. Voor gebruik is toestemming verleend. Mazda Customer Relation Center: 0 800 - 23 23 966 Internet: www.mazda.nl - Maart 2021 - NL-NL / 3076
Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in speciﬁcaties en uitrusting als gevolg van voortdurende
productontwikkeling. Wijzigingen in constructie, uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten zijn voorbehouden. De in deze brochure afgebeelde kleuren en voorbeelden van interieurbekleding kunnen
afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé. Raadpleeg altijd uw Mazda-dealer over de door hem aangeboden uitvoering, over de laatste gegevens en de aanpassings- en
uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Mazda Motor Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Het Bluetooth®
woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda Motor Company is met toestemming van dit bedrijf. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun
respectievelijke eigenaren.
Foto: Mazda MX-5 RF als Luxury uitvoering in Deep Crystal Blue

Foto: Mazda MX-5 RF als Luxury uitvoering in Machine Gray

Bij Mazda maken we geen auto’s.
We creëren ze.
We leggen onze ziel in elk model.
Met de grootste zorg voor het kleinste detail.
Zo ontstaat een auto met karakter.
Voor mensen met karakter.
Met maar één doel.
Een auto die één is met zijn bestuurder.
Stap in en voel die eenheid.
Handen aan het stuur.
Radio aan.
Bestemming onbekend.
Verken nieuwe wegen en ervaar het zelf.

Jinba Ittai.
Mens en machine in perfecte harmonie.

DRIVE TOGETHER

Foto: Mazda MX-5 Roadster als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

PUUR OP GEVOEL

Over ’s werelds meest iconische roadster is veel te zeggen. Over het schitterende Kodo-design.
De optimale zitpositie. De power van de Skyactiv motoren. De slimme ‘grammenstrategie’, die
de auto tot een lichtgewicht maakt voor nog meer rijplezier. De MX-5 heeft een historie van
innoveren, maar blijft altijd trouw aan het oorspronkelijke ideaal: een lichtgewicht sportauto die
precies doet wat jij wilt. Wij noemen dat Jinba Ittai: ruiter en paard zijn één. Vanaf het moment
dat je de motor start, voel je die verbinding.

Sommige keuzes maak je puur op gevoel. De Mazda MX-5 is daar het perfecte voorbeeld van. Je
kunt er uren over praten, maar je kunt ook gewoon de stap zetten. Ervaar het ultieme rijplezier
waar hij voor gemaakt is.

Foto: Mazda MX-5 RF als Luxury uitvoering in Machine Gray.
Mazda MX-5 Roadster als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal.

NOOIT MEER DE KORTSTE ROUTE

Jinba Ittai, oftewel eenheid tussen bestuurder en auto, ervaar je
nergens zo sterk als in de Mazda MX-5. Vooral onder de blote hemel
is het rijden een ware sensatie. Door je ideale positie in de auto voel
je je meteen één met de instrumenten om je heen. De ideale 50:50
gewichtsverdeling in de auto zorgt voor een perfecte balans. Je start
de auto en voelt bij elke stuurbeweging de eenheid met de auto
verder groeien. Dankzij onze innovatieve Skyactiv technologie ervaar
je optimale controle. Je merkt dat de auto direct doet wat je wilt,
binnen een fractie van een seconde. Een indrukwekkend gevoel. Je
kiest nooit meer de kortste route in de Mazda MX-5.

Foto: Mazda MX-5 RF als Luxury uitvoering in Machine Gray

D E M A G I E VA N K O D O

De Mazda MX-5 laat je hart al sneller kloppen als je er simpelweg naar kijkt. Laag en
slank, met de vloeiende lijnen en contouren van het Kodo-design, lijkt de roadster al
te bewegen terwijl hij stilstaat. De welvingen in de carrosserie bij de voorwielen en de
juiste accenten op de achterwielen waar de kracht vandaan komt. Ook het interieur
streelt al je zintuigen. Door de kleur van de buitenkant ook binnen terug te laten komen,
voel je je als bestuurder nog meer verbonden met de auto. Het zal niemand verbazen
dat de MX-5 al vele designprijzen heeft gewonnen, waaronder de prestigieuze ‘Red Dot
Design Award’.

Foto: Mazda MX-5 Roadster als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

UITERST FRAAI, TOT EN MET DE STIKSELS

Mazda beseft hoe belangrijk de tast zintuigen zijn. De combinatie van zachte
materialen, stevige stiksels en de rustgevende vormgeving zorgt voor de ultieme
beleving. Of je nu kiest voor een stoffen of lederen interieur.

Foto: Mazda MX-5 als Luxury uitvoering met optioneel wit nappa-lederen interieur

ZELFEXPRESSIE OP ELK NIVEAU

Hoe beter je de Mazda MX-5 bekijkt, hoe intrigerender het wordt. In elk detail van de
Mazda MX-5 zie je de Kodo designfilosofie van Mazda terug. Van de lichtmetalen velgen
tot de afwerking van de raamlijst en spiegels. Voldoende mogelijkheden om aan te sluiten
op je persoonlijke voorkeuren met de beschikbare originele accessoires. Zo wordt de
band tussen jou en je auto nog sterker.

Foto: Mazda MX-5 RF als Luxury uitvoering in Machine Gray

D E P E R F E C T E A A N V U L L I N G V O O R J O U W M A Z D A M X- 5

Met veel zorg heeft Mazda originele accessoires ontworpen die perfect bij jouw
Mazda MX-5 passen. Ga voor een volledige lijst met originele Mazda accessoires voor
de Mazda MX-5 naar onze website.

17-inch lichtmetalen BBS forged velgen in Black (beschikbaar als accessoire, standaard op
de Signature uitvoering met Skyactiv-G 184)

Deurpanelen, dashboard, versnellingspook en handremhoes van Alcantara®

Sport pakket (spoiler voor- en achterbumper, zijskirts en sportuitlaat) in Black
17-inch lichtmetalen velgen in Black Metallic, standaard of beschikbaar als accessoire

MAZDA MX-5
Bij de Mazda MX-5 is alles ontworpen om de band tussen bestuurder en auto te
versterken. Zo heb je altijd alles binnen handbereik en houd je focus waar het hoort: het
echte rijplezier. Standaard is de Mazda MX-5 daarom al rijk uitgerust, met onder andere
handbediende airconditioning en draadloze Apple CarPlay connectiviteit.

Design in meer detail
Van de zitpositie in de MX-5, precies in het midden en recht
voor de pedalen, tot aan alle elementen om de bestuurder heen.
Alles is ontworpen om de eenheid tussen de bestuurder en de
MX-5 te versterken. Vanaf het moment dat je de motor start voelt
je die verbinding.

Veiligheid in meer detail
De Mazda MX-5 is standaard uitgerust met LED-koplampen
om u te voorzien van voldoende zicht op elk moment van
de dag.

Verbonden in meer detail
Standaard is de MX-5 voorzien van een uitgebreid
multimediasysteem met radio, DAB+ digitale radio,
Bluetooth(c) en 6 speakers. Dankzij een draadloze
Apple Carplay-connectiviteit integreer je eenvoudig
je iPhone in het kwalitatieve systeem van Mazda.
Zo ervaar je het beste van twee werelden in een. De
vertrouwde iOS apps en interface in jouw Mazda, met
intuïtieve en veilige bedining via de HMI Commander
en spraakassistent Siri.

Als Luxury uitvoering bevat de Mazda MX-5 alles wat je je kunt wensen. Met een zwart
lederen interieur, Climate Control en Bose® premium-audiosysteem kom je tijdens je rit niks
tekort aan luxe. Dankzij de velgafwerking in Bright Metal en de adaptieve LED-koplampen
geldt dat ook voor de buitenzijde.

Design in meer detail
De MX-5 is als Luxury uitvoering voorzien van roestvrij stalen
instaplijsten. Zo voel je de extra luxe al bij het instappen.

Veiligheid in meer detail
De Luxury is uitgerust met adaptieve LED-koplampen
die zorgen voor het perfecte zicht in het donker. Het
systeem regelt nauwkeurig het in- en uitschakelen van de
LED-blokken waardoor je constant met grootlicht rijdt voor
optimaal zicht. De LED-blokken die mogelijk tegenliggend
verkeer kunnen hinderen schakelen zichzelf automatisch uit
zonder dat het verdere zicht rondom afneemt.

Verbonden in meer detail
Bovenop de draadloze Apple CarPlay connectiviteit
vind je in de Luxury uitvoering een geïntegreerd
navigatiesysteem. Zo kun je ook via het MZD connect
multimediasysteem jouw gewenste route uitstippelen.

Design in meer detail
De Signature uitvoering is uitgevoerd met een uniek diep
donkerrood Nappa-lederen interieur. Dit in combinatie met de
zwarte spiegelkappen, maakt hem vanbinnen en vanbuiten uiterst
stijlvol.

Veiligheid in meer detail
Dankzij Advanced Smart (City) Brake Support worden
zowel bij hogere als lagere snelheden, de remmen geactiveerd
in een noodsituatie. Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt
van voetgangerherkenning, zowel bij voor- als achteruitrijden.

Verbonden in meer detail
Met het Bose® premium-audiosysteem heb je niet 6,
maar 9 speakers en een wonderschoon geluid. Je MX-5
voelt daardoor aan als een concerthal.

Design in meer detail
De Sportive uitvoering is met zwart lederen/Alcantara® RECAROsportstoelen met recht een sportieve MX-5 te noemen. De grijze
bies maakt deze sportieve afwerking compleet.

Veiligheid in meer detail
De combinatie van parkeersensoren achter én een
achteruitrijcamera maakt dat je vol vertrouwen aan iedere
parkeeractie begint. Hoe groot of klein je parkeervak ook is.

LUXURY

Optioneel op de Luxury uitvoering met Skyactiv-G 184 motor is een wit Nappa-lederen
interieur.

SIGNATURE
Vraag Mazda designers om een Mazda MX-5 samen te stellen en je krijgt de Signature.
Deze stijlvolle uitvoering kenmerkt zich door een uniek diep donkerrood Nappa-lederen
interieur en is voorzien van een breed scala aan veiligheidssystemen mét achteruitrijcamera.
Om de Signature nog exclusiever aan te laten voelen, wordt hij uitgevoerd met 16-inch
lichtmetalen RAYS forged velgen in Dark Gray (Skyactiv-G 132) of 17-inch lichtmetalen BBS
forged velgen in Black (Skyactiv-G 184).

SPORTIVE
Voor wie extra sportiviteit zoekt, is er de Sportive uitvoering. De dynamische kwaliteiten van
de Mazda MX-5 worden extra versterkt. Zo is hij voorzien van een Bilstein-sportonderstel
en strutbar, maar aan de binnenzijde ook van Alcantara®RECARO-sportstoelen. Dat maakt
de sportieve look en feel compleet.
De Sportive uitvoering is naar wens uit te breiden met een accessoire Sport pakket,
bestaande uit een originele Mazda voor- en achterbumper spoiler, zijskirts en een
sportuitlaat.

VA K M A N S C H A P O O K I N
Elke Mazda staat voor 100 % vakmanschap. Dat vraagt bij het onderhoud om de juiste
vakmensen. Ze werken met Mazda onderdelen, Mazda software en een Mazda hart aan
je auto. Voor een transparante prijs. Merken ze dat je Mazda wat extra’s nodig heeft? Dan
wordt er altijd eerst met jou overlegd. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Omdat
je volledig wilt kunnen vertrouwen op je Mazda en ons vakmanschap hanteren we vaste
onderhoudsintervallen. Voor de Mazda MX-5 is dit interval elke 12 maanden of eerder
wanneer je Mazda dit aangeeft.

ONDERHOUD

GEGARANDEERD
ZO RG ELO O S RIJDEN

Om jouw rijplezier te kunnen garanderen, zorgen we ervoor dat je Mazda in perfecte staat
afgeleverd wordt. Mocht er tóch iets niet in orde zijn, dan kun je altijd rekenen op onze
uitgebreide Mazda fabrieksgarantie. Uiteraard is onderhoud van je Mazda volgens de
fabrieksvoorschriften een eerste vereiste om je Mazda in perfecte conditie te houden. De
uitgebreide Mazda fabrieksgarantie is drie jaar geldig tot een maximum van 100.000 km.

JE GARANTIE VERLENGEN?
Wil je langer onbezorgd genieten van puur rijplezier? Dan kun je elk gewenst moment,
zolang je fabrieksgarantie nog geldig is, 12 of 24 maanden garantie bijkopen via Mazda Plus
Garantie. De garantie is geldig in heel Europa en is overdraagbaar op de volgende eigenaar.
Als je kiest voor Mazda Plus Garantie op moment van aankoop, profiteer je van een
gunstiger tarief.

EEN VERZEKERING MET EX TRA’S
Autoschade is vervelend. Niemand zit erop te wachten, maar het kan iedereen overkomen.
Juist daarom hebben we de Mazda Autoverzekering. Die biedt nèt dat stapje extra. In geval
van schade kan je terecht bij de Mazda dealer of erkend reparateur en originele Mazda
accessoires zijn gratis meeverzekerd.

WE REIZEN ALTIJD MET JE MEE
Waar jij en je Mazda ook rondrijden in Europa, met Mazda Euro Service kun je altijd
rekenen op snelle en professionele pechhulp. Van Noorwegen tot Griekenland, van Polen
tot Portugal maar ook thuis voor de deur. Mazda Euro Service is het eerste jaar standaard op
de Mazda MX-5 en wordt na iedere onderhoudsbeurt automatisch verlengd met een jaar.

Foto: Mazda MX-5 RF als Luxury uitvoering in Machine Gray
Mazda MX-5 Roadster als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

Dit is maar een greep uit de service die Mazda biedt. Ga voor een volledig serviceoverzicht naar onze website.
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