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Típus: Felszereltség: Motor:

Mazda 

3

Plus 

SOUND/STYLE

G150

8 873 900 Ft

76 000 Ft

Ár

209 900 Ft

209 900 Ft

9 159 800 Ft

660 800 Ft

8 499 000 Ft

193 218 Ft

82 718 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

8 500 Ft

90 000 Ft

8 692 218 Ft

Alap Felszereltség: Plus
16"-os könnyűfém keréktárcsák -

18"-os könnyűfém keréktárcsák l

LED fényszórók mosóval l

Halogén nappali fény l

LED irányjelzők l

LED hátsó lámpák l

Színre fújt külső tükrök l

Tükörbe integrált irányjelzők l

Elektromosan állítható, fűthető, automatikusan behajló tükrökl

Rejtett ablakmosó l

Hátsó spoiler (csak HB) l

Projektoros HUD l

8,8"-os színes kijelző l

HMI vezérlő (új dizájn) l

Digitális kijelző l

Fedélzeti számítógép l

Manuális klíma -

2 zónás automata A/C l

Külső

Belső

Gépjármű nettó vételára extrákkal:

Mazda ajánlati lap

Rendszám

Üzembe helyezés egyéb költségei: 0 revizió,műszaki vizsga, ablakmosó folyadék, ügyintézés,..stb.

Bruttó ajánlati ár összesen

Törzskönyv díja

Forgalomba helyezés költségei

Kiterjesztett garancia dija (+2 év) opció

A gépkocsi kedvezményes vételára extrákkal:

Kedvezmény a listaárból

Extra felszerelések értéke összesen:

Vagyonszerzési illeték

Forgalmi engedély díja

Ajánlat dátuma:

Navigáció

Egyéb

Koszta Viktor 70/3722239

Metálfény

Váltó:

A jármű nettó alapára:

Az Ön által kért egyéb felszereltség 

Modell kód:

Ügyfél:

Manuális

Regisztrációs adó



Elektromos kézifék és Auto Hold funkció l

Vezetési mód választó (csak AT) l

Motorindító gomb l

Bőr borítású kormánykerék l

Audio és Bluetooth gombok a kormányon l

Fűthető kormánykerék l

Bőr borítású váltókar gomb l

Középső kartámasz elöl l

Elektromos ablakok (elöl/hátul) l

Fűthető ülések elöl l

Magasságban állítható utasoldali ülés l

60:40 arányban dönthető hátsó ülés l

Tetőkárpit (HB-fekete/ Sedan-szürke) l

Oldal és függönylégzsákok l

Térd légzsák (csak a vezető oldalán) l

Elektromos ajtózár/távirányítós nyitás l

Automatikus ajtózárás l

Intelligens kulcs nélküli nyitási rendszer l

Automatikusan sötétedő külső visszapillantó tükörl

Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör (keretes)l

Defekt javító készlet l

TPMS - keréknyomás ellenőrző rendszer l

G-vectoring + l

HHA - Emelkedőn elindulást segítő rendszer l

Eső- és fényérzékelő l

Ablaktörlő jégtelenítés l

SCBS/AEB - városi vészfék asszisztens és gyalogos védeleml

BSM/RCTA - holttérfigyelő és keresztirányú forgalom figyelő rendszerl

LKA - sávtartó automatika l

MRCC - adaptív tempomat l

ISA - intelligens sebesség asszisztens l

SBS - intelligens fékrásegítő l

TSR - táblafelismerő rendszer l

HBC - távolságifényszóró vezérlés l

DAA - fáradtság figyelő rendszer l

Tolatóradar (hátul) l

Parkolóradar (elöl) l

Tolatókamera l

E-Call rendszer l

Riasztó l

USB l

AM/FM-Rádió l

8 hangszóró l

Bluetooth l

DAB - digitális rádió l

Navigáció l

BOSE

12 hangszóró

Style csomag

Adaptív LED fényszórók, LED nappali fény

Sötétített üveg a B oszloptól

B és C oszlop dekorpanel

Keret nélküli belső visszapillantó tükör

Sound csomag

Belső

Bizton

ság

Kapcso

lódás



Tovább fejlesztett utastér

Kormány mögött váltófülek (csak AT)

Bőr ülések

Elektromos ülés (vezető 8 irányban + deréktámasz)

Vezető oldali ülés memóriával

Memória funkció - HUD, külső tükrök

Safety csomag

360°-os kamera

DAA+ - kamera alapú fáradtság figyelő rendszer

FCTA - első keresztirányú forgalom figyelő

RCTA+ - hátsó 

keresztirányú 

forgalom 

figyelő, 

fékezés 

funkcióval

SCBS-R - városi vészfék asszisztens hátul

Városi haladás segítő rendszer

Luxury csomag




