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M A Z DA M OTO R S LOV E N S KO

MAZDA MX-30
CENNÍK 2022





MA ZDA MX-30 ELEK TROMOBIL

Mazda MX-30 
e-Skyactiv EV

Výkon 
(kW/k) Cena

Prime-line 107/145 35 740 €

Exclusive-line 107/145 36 640 €

Makoto/Modern Confidence 107/145 38 140 €

Makoto/Modern Confidence/Premium 107/145 39 540 €

Makoto/Modern Confidence/Premium/Strešné okno 107/145 40 340 €

Makoto/Industrial Vintage 107/145 38 140 €

Makoto/Industrial Vintage/Premium 107/145 39 540 €

Makoto/Industrial Vintage/Premium/Strešné okno 107/145 40 340 €

Makoto/Urban Expression 107/145 38 140 €

Makoto/Urban Expression/Premium 107/145 39 540 €

Makoto/Urban Expression/Premium/Strešné okno 107/145 40 340 €

Advantage/Modern Confidence 107/145 37 440 €

Advantage/Industrial Vintage 107/145 37 440 €

Cena neobsahuje prípravu a aktiváciu vozidla v systéme Mazda 369 €

PONUK A LAKOV

Jet Black, Polymetal Gray Metallic, Ceramic Silver Metallic 600 €

Machine Gray 800 €

Ceramic Silver Metallic (tri tóny)* 1 500 €

Silver Metallic (dva tóny), Zircon Sand Metallic (dva tóny)* 1 500 €

Soul Red Crystal (dva tóny)* 2 100 €

* Ponuka viactónových farieb platí pre verzie Makoto a Advantage



VERZIA E-SKYACTIV PRIME-LINE

18" hliníkové kolesá (215/55 R18)

LED svetlomety

LED zadné kombinované svetlá

8,8" centrálny farebný TFT displej (MZD Connect)

7" digitálny tachometer

HMI ovládač

LED osvetlenie interiéru

Kožený volant

Kožená hlavica voliča rýchlosti

Elektricky ovládané sklá predných dverí

Čelné a bočné airbagy, kolenný airbag vodiča

Automatické zamykanie dverí

Elektrická parkovacia brzda

Asistent rozjazdu do kopca

G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus)

Adaptívny tempomat a inteligentný asistent stráženia 
rýchlosti (MRCC/ISA)

Systém na stráženie pozornosti vodiča (DAA)

Systém prevencie čelného nárazu (SCBS) vrátane 
detekcie chodcov (AEB)

Systém na stráženie mŕtvych uhlov (BSM)

Rozoznávanie dopravných značiek (TSR)

Systém na stráženie jazdných pruhov (LKA, LDWS/LAS)

Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích 
svetiel (HBC)

Asistenčný systém na prejazd križovatkou

Predné a zadné parkovacie senzory

e-Call

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS)

Alarm

8 reproduktorov

DAB digitálne autorádio

Bluetooth®

Apple CarPlay/Android Auto*

Zvuková signalizácia pre chodcov

Pádla pod volantom na nastavenie úrovne rekuperácie

HL AVNÉ PRVK Y V ÝBAV Y

Ostrekovače predných svetlometov

Elektricky vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Automatické stmievanie vonkajšieho spätného zrkadla 
na strane vodiča

Osvetlené zrkadlá v slnečných clonách

Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla

Zásuvka 150 W

Vyhrievané predné sedadlá

Vyhrievaný volant

Zadná lakťová opierka

Odmrazovanie stieračov

Smart Keyless Entry

VERZIA E-SKYACTIV EXCLUSIVE-LINE 
V ÝBAVA NAD R ÁMEC VER ZIE PRIME-LINE

* Podpora systémov Apple CarPlay a Android Auto 
nie je v súčasnosti v SR k dispozícii

18" hliníkové kolesá, strieborné, lesklé

Adaptívne LED svetlomety

Zatmavené zadné a bočné sklá

Ďalšie dizajnové úpravy interiéru/exteriéru

Bezrámové vnútorné spätné zrkadlo

Elektrické ovládanie sedadla vodiča s pamäťou

Nastavenie vonkajších spätných zrkadiel a projekčného 
head-up displeja s pamäťou

Čalúnenie sedadiel: kombinácia látky a umelej kože 
vo farebnej kombinácii Modern Confidence, Industrial 
Vintage alebo Urban Expression

Korkové dizajnové prvky v interiéri

Prešívaná predná lakťová opierka

Prešívané lakťové opierky vo dverách

VERZIA E-SKYACTIV MAKOTO 
V ÝBAVA NAD R ÁMEC VER ZIE EXCLUSIVE-LINE



PAKET Y V ÝBAV Y

PREMIUM

360° Top View Monitor

Kamera sledujúca pozornosť vodiča (DAA+)

Asistenčný systém na prejazd križovatkou a na jazdu 
v hustej premávke (CTS)

Systém výstrahy pohybu pred vozidlom (FCTA)

Systém výstrahy pohybu za vozidlom vrátane asistenta 
bŕzd, zadné SCBS, vrátane systému RCTA+

Soundsystém Bose®

12 reproduktorov

STREŠNÉ OKNO

Elektricky ovládané strešné okno

Čalúnenie sedadiel: kombinácia látky a umelej kože 
vo farebnej kombinácii Modern Confidence alebo 
Industrial Vintage

Adaptívne LED svetlomety (20 segmentov) vrátane 
LED denného svietenia a smerových svetiel

Vyhrievané predné sedadlá

Ostrekovače predných svetlometov

18" hliníkové kolesá, strieborné, lesklé

Zatmavené zadné a bočné sklá

Automatické stmievanie bezrámového vnútorného 
spätného zrkadla

Ďalšie dizajnové prvky interiéru (kovový krúžok okolo 
štartovacieho tlačidla, strieborná kľučka odkladacej 
schránky spolujazdca atď.)

Elektrické ovládanie sedadla vodiča s pamäťou

Nastavenie vonkajších spätných zrkadiel a projekčného 
head-up displeja s pamäťou

Vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Osvetlené zrkadlá v slnečných clonách

Zadná lakťová opierka

Korkové dizajnové prvky v interiéri

Prešívaná predná lakťová opierka

Prešívané lakťové opierky vo dverách

Mäkčené obloženie prednej konzoly v priestore kolien

LIMITOVANÁ SÉRIA ADVANTAGE 
V ÝBAVA NAD R ÁMEC VER ZIE PRIME-LINE



KOMPLETNÝ PREHĽAD VÝBAVY VERZIE E-SKYACTIV PRIME-LINE

EXTERIÉR

18" hliníkové kolesá, strieborné (215/55 R18)

LED svetlomety

Ostrekovače integrované do stieračov čelného skla

LED zadné kombinované svetlá

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe

Ukazovatele smeru vo vonkajších spätných zrkadlách

INTERIÉR

Čalúnenie v kombinácii čierna/sivá

Centrálny dotykový displej

8,8" centrálny farebný TFT displej (MZD Connect)

Projekčný farebný head-up displej

7" digitálny tachometer

HMI ovládač

Palubný počítač

LED osvetlenie interiéru

Automatická klimatizácia

Ovládanie audiosystému a Bluetooth® na volante

Centrálna lakťová opierka

Štartovanie tlačidlom Štart/Stop

Kožený volant

Kožená hlavica voliča rýchlosti

Elektrická parkovacia brzda vrátane funkcie Auto Hold

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča aj spolujazdca

Osvetlená odkladacia schránka

Operadlo zadných sedadiel delené v pomere 60 : 40

Elektricky ovládané sklá predných dverí

OSTATNÉ

Zvuková signalizácia pre chodcov

Pádla pod volantom na nastavenie úrovne rekuperácie

BEZPEČNOSŤ

Čelné a bočné airbagy, kolenný airbag vodiča

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Imobilizér

Automatické zamykanie dverí

Asistent rozjazdu do kopca

Elektronický stabilizačný systém (DSC)

G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus)

Adaptívny tempomat a inteligentný asistent 
stráženia rýchlosti (MRCC/ISA)

Systém na stráženie pozornosti vodiča (DAA)

Systém prevencie čelného nárazu (SCBS) 
vrátane detekcie chodcov (AEB)

Systém na stráženie mŕtvych uhlov (BSM)

Rozoznávanie dopravných značiek (TSR)

Systém na stráženie jazdných pruhov (LKA, LDWS/LAS)

Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích 
svetiel (HBC)

Asistenčný systém na prejazd križovatkou

Dažďový a svetelný senzor

Zadná parkovacia kamera

Predné a zadné parkovacie senzory

e-Call

Systém na kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS)

Súprava na opravu pneumatík

Alarm

KONEKTIVITA

Integrovaný navigačný systém

USB

Zásuvka 12 V

AM/FM rádio

8 reproduktorov

DAB digitálne autorádio

Bluetooth®

Apple CarPlay/Android Auto*

* Podpora systémov Apple CarPlay a Android Auto nie je v súčasnosti v SR k dispozícii

KOLESÁ

18" hliníkové kolesá, strieborné (215/55 R18), 
verzia Prime-line/Exclusive-line

18" hliníkové kolesá, strieborné, lesklé (215/55 R18), 
verzia Makoto/limitovaná séria Advantage



ČALÚNENIE

FARBY K AROSÉRIE

Arctic White

Polymetal Gray Metallic

Silver Metallic (dva tóny)

Machine Gray

Ceramic Silver Metallic (tri tóny)

Soul Red Crystal (dva tóny)

Ceramic Silver Metallic

Zircon Sand Metallic (dva tóny)

Jet Black

Modern Confidence Industrial Vintage Urban Expression



Navrhnuté na jazdu v noci. Systém analyzuje vozidlá 

idúce pred vami aj proti vám a podľa potreby auto-

maticky prepína diaľkové a stretávacie svetlá tým, 

že rozsvecuje a zhasína jednotlivé LED. Vďaka tomu 

vidíte lepšie na cestu, pretože môžete mať neustále 

zapnuté diaľkové svetlá, ale pritom neoslňujete os-

tatných vodičov.

ADAPTÍVNE LED SVETLOMETY360° TOP VIEW MONITOR

Pokoj mysle pri riadení dodáva sebaistotu a umož-

ňuje sústrediť sa na to, čo je naozaj dôležité. Úplne 

nová Mazda MX-30 je preto vybavená vertikálnou 

360° parkovacou kamerou, vďaka ktorej máte pri ma-

névrovaní dokonalý prehľad o situácii mimo vozidla.

SLEDOVANIE MŔTVEHO UHLA (BSM)

Funkcia sledovania mŕtveho uhla deteguje vozidlá 

približujúce sa zozadu alebo idúce vedľa vás, takže 

môžete bezpečne prechádzať medzi pruhmi. Ak sa 

v akomkoľvek mŕtvom uhle ocitne vozidlo, systém 

vás varuje výstražným zvukom a ikonou na prísluš-

nom spätnom zrkadle. Pri cúvaní sa aktivuje funkcia 

výstrahy pohybu za vozidlom (RCTA), ktorá pomocou 

radarov a indikátorov sleduje vozidlá prichádzajúce 

z ktorejkoľvek strany a varuje vás, ak sa priblížia príliš. 

K bezpečnejšej jazde hustou premávkou potom po-

máha funkcia výstrahy pohybu pred vozidlom (FCTA).

S FUNKCIOU UPOZORNENIA NA POHYB 
PRECHÁDZ AJÚCICH VOZIDIEL



AK TÍVNE BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

Ak uviaznete v zápche, ovláda systém CTS auto-

maticky plynový pedál tak, aby udržiaval potrebný 

odstup medzi vašou Mazdou a vozidlom vpredu. 

Tiež pomáha udržiavať vozidlo v správnom pruhu. 

Systém CTS zásadne prispieva k vašej bezpečnosti 

a pomáha znižovať únavu, takže každá jazda bude 

čistou radosťou.

ASISTENČNÝ SYSTÉM NA JAZDU 

V HUSTEJ PREMÁVKE (CTS)

Radarový tempomat Mazda (Mazda Radar Cruise 

Control) vám pomáha udržiavať bezpečnú vzdiale-

nosť od vozidla vpredu tak, že využíva radar s mili-

metrovou vlnovou dĺžkou a vyhodnocuje relatívnu 

rýchlosť a vzdialenosť vozidla pred vami. Vďaka 

tomu obmedzuje únavu a zvyšuje radosť z dlhej 

jazdy po diaľnici. Inteligentná podpora brzdenia 

prispieva k minimalizácii rizika najčastejšieho typu 

kolízií v meste, teda kolízií pri nízkych rýchlostiach. 

Systém sleduje odstup a vzdialenosť vozidla pred 

vami a v prípade hroziacej nehody začne automa-

ticky brzdiť.

MRCC FULL SPEED

Systém pomocou kamery neustále kontroluje, či ste 

bdelí. Sleduje od pozície očí cez frekvenciu žmurkania 

až po uhol úst a tváre a v prípade únavy či ospalosti 

vás varuje. Systém je stále aktívny a využíva infračerve-

nú kameru s infračervenou LED diódou, takže môžete 

jazdiť isto a bezpečne nielen v noci, ale napríklad aj 

v slnečných okuliaroch.

SYSTÉM MONITOROVANIA 

POZORNOSTI VODIČA
S INTELIGENTNOU PODPOROU 

BR ZDENIA



MA ZDA MX-30 ELEK TROMOBIL 
Z ÁKL ADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Mazda MX-30

Maximálny výkon (kW/k) 107/145

Maximálny krútiaci moment (Nm) 265

Kapacita batérie (kWh) 35,5

Hmotnosť batérie (kg) 310

Maximálna rýchlosť (km/h) 140

Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 9,7

Spotreba elektrickej energie v kombinovanom cykle (kWh/100 km) 19

Homologovaný dojazd, kombinovaný cyklus (km) 200

Emisie CO₂ (g/km) 0

Rozmery modelu Mazda MX-30

Počet dverí 4

Počet miest 5

Celková dĺžka (mm) 4 395

Šírka (mm) 2 035

Výška (mm) 1 555

Rázvor (mm) 2 655

Svetlá výška (mm) 130

Rozmer pneumatík 215/55 R18

Priestor medzi sedadlom a strechou vpredu, bez strešného okna (mm) 982

Priestor medzi sedadlom a strechou vzadu (mm) 939

Priestor na nohy vpredu (mm) 1 058

Priestor na nohy vzadu (mm) 764

Objem batožinového priestoru, 5 sedadiel, s audiosystémom Bose® (l) 341

Objem batožinového priestoru, 5 sedadiel, bez audiosystému Bose® (l) 366

Objem batožinového priestoru, 2 sedadlá, s audiosystémom Bose® (l) 1 146

Objem batožinového priestoru, 2 sedadlá, bez audiosystému Bose® (l) 1 171

Maximálna povolená celková hmotnosť (kg) 2 108

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1 645



Odporúčané koncové ceny v € s DPH sú platné od 1. 5. 2022. Ceny sú uvedené 

vrátane dopravy k predajcovi. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny cien 

a štandardnej výbavy bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobnosti o ponuke 

modelov, ich špecifikácii, dostupnosti a dodacích podmienkach a uvedených 

doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Mazda.

ZÁRUK A NA VAŠE VOZIDLO
Na všetky nové vozidlá Mazda poskytujeme štandardnú záruku 

3 roky alebo do najazdenia 100 000 km (podľa toho, čo nastane 

skôr) a záruku 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie. Na prianie 

je k dispozícii program rozšírenia štandardnej záruky o 2 roky 

poskytovaný v spolupráci s firmou CG Car-Garantie Versiche-

rungs-AG. Záruku je možné rozšíriť kedykoľvek pred uplynutím 

základnej záruky výrobcu, najviac však do najazdenia 60 000 km. 

Predĺžená záruka vám zaistí bezproblémovú prevádzku vozidla 

Mazda po celej Európe počas až 5 rokov od jeho zakúpenia.

ASISTENČNÁ SLUŽBA 
MAZDA EUROPE SERVICE
S novým vozidlom získavate bezplatne asistenčnú službu Mazda 

Europe Service. Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín 

denne v celej SR a ďalších viac ako 40 krajinách Európy. Služba 

sa bezplatne predlžuje vždy o ďalší rok s podmienkou vykonania 

prehliadky vášho vozidla a zápisom do elektronickej servisnej 

knižky v autorizovanom servise Mazda v SR, a to počas až 10 ro-

kov. Platí pre vozidlá predané v SR.

ELEKTRONICK Á SERVISNÁ KNIŽK A
Záznam o servise vykonanom na vašom vozidle sa vkladá do elek-

tronickej servisnej knižky, ktorá je centrálne zálohovaná a prístup-

ná všetkým autorizovaným servisom v Európe. Prehľad kompletnej 

servisnej histórie vášho vozidla zvyšuje jeho hodnotu pri ďalšom 

predaji.

APLIK ÁCIA MY MAZDA
Získajte dokonalý prehľad o svojom vozidle vďaka voľne stiahnu-

teľnej mobilnej aplikácii. Po aktivácii účtu máte k dispozícii infor-

mácie o svojom vozidle, vykonanom aj plánovanom servise, asis-

tenčných službách, predajnej a servisnej sieti a ďalších novinkách 

zo sveta Mazda.

KVALITNÝ A DOSTUPNÝ SERVIS
Mazda ponúka vynikajúce servisné pokrytie Slovenskej republiky 

za prijateľné ceny a v minimálnych čakacích lehotách.

FINANČNÉ SLUŽBY MAZDA
Mazda poskytuje flexibilné možnosti financovania vášho nového 

vozidla. Značkové financovanie Mazda Finance zahŕňa finančný 

lízing, operatívny lízing, účelový úver a poistenie. K dispozícii 

sú produkty pre fyzické osoby, podnikateľov aj právnické osoby. 

Informácie o finančných službách Mazda Finance vám poskytne 

priamo váš autorizovaný predajca Mazda.

FIREMNÝ PROGR AM MAZDA
O individuálnych predajných podmienkach pre firemných zákaz-

níkov sa informujte u vášho autorizovaného predajcu.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY MA ZDA

STAŇTE SA FANÚŠIKOM PROFILU

FACEBOOK/MAZDA SLOVENSKO

INFO: 800 120 157, WWW.MAZDA.SK



M A ZDA MOTOR SLOVENSKO


