M A Z DA M X-3 0
A DVA N TAG E
G EL I M IT EER DE U IT VOER ING
PR I JZ EN EN U I T RUS T I N G
PER 9 SEPTEMBER 2021

D E 1 0 0 % E L E K T R I S C H E C RO S S OV E R VA N M A Z DA

GEL I M ITEER DE U IT VOER ING

€ 1.500 Uitrustingsvoordeel

E-SKYAC TI V X

145

100% elektrisch

M A ZDA M X-30 ADVANTAGE, vanaf € 34.640
De Mazda MX-30 is tijdelijk beschikbaar als gelimiteerde Advantage-uitvoering. Dat betekent een rijke
standaarduitrusting, aangevuld met een reeks luxe, comfortabele en veilige voorzieningen. Zo kies je
zelf een passend, ecologisch kunstlederen interieur en ben je dankzij Mazda Radar Cruise Control en
Adaptieve LED-koplampen altijd veilig onderweg.

Als de compleet uitgeruste Mazda MX-30*, plus:
EXTERIEUR

INTERIEUR

COMFORT

• 18-inch lichtmetalen velgen, Bright Silver

• Keuze uit modern of industrieel interieur

• Stoelverwarming vóór

• Adaptieve LED-koplampen (20 LED-blokken)

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-voudig +

• Geheugenfunctie stand buitenspiegels en head-up display

met koplampsproeiers
• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare
buitenspiegels, met geïntegreerde knipperlichten
• LED Signature dagrijverlichting, achterlichten en

geheugenfunctie) en verstelbare lendensteun
• Afwerking stuurwiel, dashboardkastje en startknop in Silver

• Automatisch dimmende binnenspiegel, randloos design
• Verlichting make-upspiegels

• Afwerking portiergrepen met kurk
• Middenarmsteun achter

knipperlichten
• D-stijl afgewerkt in Satin Silver

Beschikbaar in beperkte oplage. Raadpleeg je

• Privacy glass op zijruiten achter en achterruit

Mazda dealer voor de actuele voorraad.

* Raadpleeg de reguliere Mazda MX-30 prijslijst voor meer informatie over uitrusting, technische specificaties en beschikbare accessoires.

WELK INTERIEUR
PAST BIJ JOU?
Bij de Mazda MX-30 Advantage
heb je de keuze uit twee
interieurmogelijkheden:

MODERN INTERIEUR

INDUSTRIEEL INTERIEUR

• Wit ecologisch kunstlederen interieur met

• Bruin ecologisch kunstlederen interieur met

stoffen grijze zitting
• Middenarmsteun, middenconsole en deurpanelen luxe
afgewerkt met wit kunstleder en wit stiksel

stoffen zitting van zwart denim
• Middenarmsteun, middenconsole en deurpanelen luxe
afgewerkt met bruin kunstleder en bruin stiksel

WELKE KLEUR
PA S T B I J J O U ?

Je hebt de keuze uit acht kleurvariaties. Arctic White Solid vormt de basis. Bijzonder zijn de drie Metallic 3-tone-samenstellingen,
met Ceramic Polymetal Gray of Soul Red Crystal als basis. Doordat de zijkanten zijn afgewerkt in Silver of Dark, wordt een
moderne look gecreëerd die de suggestie wekt dat donker en licht samenvallen.

Arctic White Solid

Ceramic Metallic
€ 800

Jet Black Mica
€ 800

Polymetal Gray Metallic
€ 800

Machine Gray Metallic
€ 1.000

Ceramic Metallic 3-tone
Zijkanten dak in Dark, dak in Black
€ 1.800

Vraag je Mazda dealer naar de actuele
beschikbaarheid.

Polymetal Gray Metallic 3-tone
Zijkanten dak in Silver, dak in Black
€ 1.800

Soul Red Crystal Metallic 3-tone
Zijkanten dak in Dark, dak in Black
€ 2.500

MAZDA MX-30 ADVANTAGE
bedragen in euro
E-SKYACTIV 145
100% elektrisch

Automaat (1AT)

ADVIESPRIJS

FISCALE
WAARDE*

BPMBEDRAG

34.640

33.600

-

NETTO CATALOGUSPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW
33.600

ENERGIELABEL**

CO2***

NETTO BIJTELLING
PER MND****

A

0

125

27.769

*

De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar maken, afleverpakket1, kentekenkosten en recyclingbijdrage. De fiscale waarde is het
bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een zakelijk rijder wordt berekend.
** Energielabels gebaseerd op WLTP-waarde van de desbetreffende uitvoering.
*** De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde energieverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.
**** Netto bijtellingsbedrag op basis van 37,10 % inkomstenbelasting, exclusief opties.

OPTIES
bedragen in euro

INCL. BTW

EXCL. BTW

800

661

Metallic lak Machine Gray

1.000

826

Ceramic Metallic 3-Tone lak (zijkanten dak in Dark, dak in Black)

1.800

1.488

Polymetal Gray Metallic 3-Tone lak (zijkanten dak in Silver, dak in Black)

1.800

1.488

Soul Red Crystal Metallic 3-Tone lak (zijkanten dak in Dark, dak in Black)

2.500

2.066

Metallic / Mica lak

1

ADVIESPRIJS

Raadpleeg de reguliere Mazda MX-30 prijslijst voor meer informatie over het afleverpakket.

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. De
vermelde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties van de Mazda MX-30 zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mazda behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in
specificaties, uitrusting en prijzen. 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 de Mazda dealer
over de door hem aangeboden uitvoering, over de laatste gegevens en de a
 anpassings- 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.
De Mazda MX-30 Advantage-uitvoering is in beperkte oplage beschikbaar zolang de voorraad strekt. Informeer bij de
dealer naar de beschikbaarheid.
Apple CarPlay®: Apple, Siri en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Android Auto is een handelsmerk van Google LLC. 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.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:
www.facebook.com/mazdanl
www.twitter.com/mazdanl
www.youtube.com/mazdanederland
www.instagram.com/mazdanederland
nieuws.mazda.nl

MAZDA MOTOR NEDERLAND

