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Foto links: Mazda MX-5 RF als GT-M uitvoering in Machine Gray









Foto rechts: Mazda MX-5 RF als GT-M uitvoering 
met Nappa Brown Leather Pack in Machine Gray en  

een Mazda MX-5 Roadster als GT-M uitvoering in  
Soul Red Crystal







Foto links: Mazda MX-5 RF in Machine Gray



Foto rechts: Mazda MX-5 Roadster als GT-M uitvoering 
in Soul Red Crystal







Foto links: Mazda MX-5 Roadster als GT-M uitvoering 
in Soul Red Crystal



We verkennen de drukke stad en bochtige landwegen.

Strak door de bocht, met een glimlach op je gezicht.

Ramen open, de radio hard, bestemming onbekend.

Altijd vooruit, met ons hoofd in de wind.

Ik ben de belichaming van Jinba Ittai.

Jij, het kloppend hart achter het stuur.

Wij zijn voorbestemd om samen te zijn,

als paard en ruiter,

auto en bestuurder als één.

Samen zijn we sterker.

We hebben een band die niet in woorden is uit te drukken.

We rijden nooit alleen.

We rijden samen.

DRIVE TOGETHER







HIROSHIMA SP IR IT De geschiedenis van Mazda en de Japanse stad Hiroshima zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Mazda is geboren in Hiroshima, de stad die ons 

inspireert om elke uitdaging aan te gaan en het onvoorstelbare te bereiken. We 

hebben onze wereldwijde organisatie van de grond af opgebouwd. We hebben 

innovaties voortgebracht die anderen voor onmogelijk hielden, van de rotatiemotor 

tot Skyactiv Technology en alles wat daaruit is voortgekomen. Maar het belangrijkste 

is dat we altijd hebben vastgehouden aan ons geloof in de kracht van het 

menselijk kunnen. We hebben alles op alles gezet om dingen te maken die ertoe doen, 

waarmee we onze energie op u overdragen.

De spirit en toewijding van onze vakmensen  
vinden hun weerklank in de sublieme schoonheid 
van de schaal van Kodoki. De esthetische 
aantrekkingskracht ervan ontstaat door duizenden 
facetten, elk een vingerafdruk van de energie van de 
vakman.



Onze designfilosofie is eenvoudig, maar uitdagend: we willen ervoor zorgen dat onze auto’s 

energie en beweging uitstralen, zelfs wanneer ze stilstaan. Met een opvallende belijning en 

kenmerkende curves die meteen de aandacht trekken. U wilt maar al te graag ontdekken 

wat u te wachten staat. Alleen de 'menselijke touch' in ons design kan dergelijke emoties 

losmaken. Gemaakt voor mensen door mensen. Handen die een ontwerp met liefde en 

aandacht in klei vormgeven. Die al het overbodige weglaten, om de pure schoonheid tot zijn 

recht te laten komen. Waarbij de energie van de maker in elk detail wordt overgedragen. Deze 

ontwerptaal noemen we Kodo - Soul of Motion. Een gevoel van dynamiek waardoor u gewoon 

niet kunt wachten om achter het stuur plaats te nemen en de unieke energie te ervaren die zo 

kenmerkend is voor elke Mazda.

KODO -  SOUL  OF  MOTION





Foto links: Recaro-sportstoelen, zwart leder/Alcantara® met rode bies, optioneel op GT-M
Foto rechts: Mazda MX-5 RF als GT-M uitvoering in Soul Red Crystal

MAZDA MX-5  RF Ervaar ultiem rijplezier in de Mazda MX-5 RF. Een legendarische roadster die op 

iedereen een onvergetelijke indruk maakt. Bij de nieuwe Mazda MX-5 hoeft u niet 

te lang stil te staan. De MX-5 is niet voor niets ontworpen voor zijn rijplezier. U wilt 

meteen instappen. En zodra u achter het stuur plaatsneemt, ervaart u het unieke gevoel 

van eenheid dat wij Jinba Ittai noemen. De RF, wat staat voor Retractable Fastback, is 

uitgerust met een inklapbare hardtop die is vormgegeven zonder concessies te doen op 

het design. Met een druk op de knop verandert u de MX-5 RF van sportieve coupe naar 

een open rij-sensatie.







MAZDA TAKUMI:  
SUPERIEUR VAKMANSCHAP

Dit zijn de ambachtslieden en vakmensen die hun vaardigheden jarenlang, soms 

decennia lang, verder ontwikkelen om tot ware meesters uit te groeien. Passie, geduld en 

toewijding, dát zorgt voor de 'menselijke touch' waarmee elke Mazda wordt gecreëerd. 

Het raakt de emoties op een manier die met geen enkele computer of formule mogelijk is. 

Uit elk detail van de Mazda MX-5 blijkt de vakkundigheid van Takumi. Deze overdracht van 

energie zorgt voor een inspirerende omgeving en een gevoel dat u nog lang vasthoudt, zelfs 

nadat u bent uitgestapt. Deze directe relatie tussen vormgever en bestuurder schept een 

warme, emotionele band tussen u en uw Mazda.



Foto links: Interieur Mazda MX-5 Roadster als GT-M uitvoering in 
Soul Red Crystal

Foto rechts: Mazda MX-5 Roadster als GT-M uitvoering in  
Soul Red Crystal

MAZDA MX-5  ROADSTER Het is nooit eenvoudig om een legende opnieuw uit te vinden. Maar wij houden 

wel van een uitdaging en zijn erin geslaagd de verwachtingen te overtreffen. 

Maak kennis met de Mazda MX-5. Een legendarische roadster waarin u 

onmiddellijk het unieke gevoel van eenheid ervaart dat we Jinba Ittai noemen. 

Een hoogwaardig design waarin de inzittenden centraal staan. Vakmanschap 

van het hoogste niveau. Een indrukwekkende wendbaarheid. Geavanceerde 

veiligheidsfuncties. Daarom maakt Mazda auto’s: voor puur rijplezier.







DE BAND TUSSEN AUTO EN BESTUURDER

Met elke Mazda willen we hetzelfde bereiken: een gevoel van eenheid tussen 

auto en bestuurder. Dat begint vanuit de bestuurdersstoel, u voelt het als u 

plaatsneemt. Het stuurwiel, de bediening van navigatie en communicatie en de 

pedalen zijn optimaal gepositioneerd. Dat creëert eenheid tussen jou en de auto. 

U merkt het aan alles: de auto voelt gewoon als een verlengstuk van uzelf. Het is 

voor onze designers van groot belang om die emotionele band tot stand te brengen 

tussen de Mazda MX-5 en de bestuurder.



BL I J F  MOEITELOOS IN  CONTACT

Afleiding tot het minimum beperken, daarop letten we bij ons design. De  

Mazda MX-5 zit boordevol intuïtieve, interactieve functies zodat u uw aandacht  

bij de weg kunt houden. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken zit alles 

binnen handbereik. U profiteert van een volledig gesynchroniseerde omgeving die  

u moeiteloos bedient via het 7-inch multimediasysteem en de HMI Commander.  

De intuïtieve bediening op het stuurwiel voor uw muziek, handsfree telefoneren  

of het instellen van de cruise control maken moeiteloos contact mogelijk.





PUUR R I JPLEZIER  IN  ALLE  OMSTANDIGHEDEN

Controle. Dat is het uitgangspunt bij de ontwikkeling zodat u zorgeloos achter  

het stuur zit. In alle omstandigheden. De Mazda MX-5 is uitgerust met diverse 

geavanceerde en innovatieve i-Activesense functies die u waarschuwen zodat 

aanrijdingen worden voorkomen of minder impact hebben. Functies zoals  

Blind Spot Monitoring en Lane Departure Warning zorgen ervoor dat u goed  

zicht heeft en precies weet wat er om u heen gebeurt. Hierdoor zit u zorgeloos 

 achter het stuur en kunt uw aandacht volledig bij de weg houden.

Foto rechts: Mazda MX-5 RF als GT-M uitvoering in Machine Gray







DE WEG IS  NET  EEN SOUNDTRACK

De Mazda MX-5 is een waar kunstwerk op wielen. De verfijning van geluid 

en muziek overbrengen in hoge kwaliteit is een ware kunst, zeker bij een auto 

als de MX-5. De akoestische engineers van Mazda willen geluid reproduceren 

dat een live optreden zo dicht mogelijk benadert met als doel uw zintuigen te 

prikkelen. Alleen door uitvoerig de ruimtelijke effecten, trillingen, vertragingen 

en reflecties van geluid te meten, heeft Mazda het voor elkaar gekregen om 

met behulp van twee speakers in elke hoofdsteun de geluidskwaliteit optimaal 

te houden, ook als u met het dak open rijdt. Dat zorgt keer op keer voor een 

onvergetelijke rijbeleving.

Foto: Mazda MX-5 Roadster in Soul Red Crystal



VERLE IDEN IS  EEN 

KUNST

De kleur van de Mazda MX-5 trekt meteen de aandacht. De pure schoonheid en de sportieve looks van 

de Mazda MX-5 worden verder verstrekt door Takumi-Nuri, Mazda’s hoogwaardige laktechnologie, die 

het Kodo design volledig tot leven brengt en de schoonheid van elke lijn benadrukt. Takumi-Nuri zorgt 

voor een balans tussen diepte en glans die doet denken aan een concept car waarop de kleur met de 

hand is aangebracht. Deze laktechniek geeft bijzondere levendigheid en diepte aan de kenmerkende 

Mazda-kleuren Soul Red Crystal en Machine Gray.

Ga naar onze configurator online of bekijk de prijsdocumentatie om alle beschikbare kleuren te zien.



Machine Gray Soul Red Crystal





SUBL IEM VAKMANSCHAP TOT  IN  DE  KLE INSTE  DETAILS

Er is niets dat zo veel emoties losmaakt als de tast zintuigen. De aanraking met 

zachte materialen, stevige stiksels en een vormgeving die u omarmt. Elke centimeter 

van de fraaie bekleding is bedoeld om het u nog meer naar de zin te maken. Van 

de stoffen bekleding tot de lederen optiemogelijkheden (in zwart of donkerbruin) 

geniet u van het feit dat deze met uiterste precisie zijn samengesteld door onze 

experts. De Mazda MX-5 is zo sportief en puur dat aan de verwachtingen van de 

meest veeleisende bestuurder wordt voldaan.

 

Ga naar onze website of bekijk de prijsdocumentatie om alle beschikbare opties te 

zien.



ZELFEXPRESS IE  OP ELK  NIVEAU

Hoe beter u de Mazda MX-5 bekijkt, hoe intrigerender het wordt. In elk detail 

van de Mazda MX-5 ziet u 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 uw persoonlijke voorkeuren. Zo wordt de 

band tussen u en uw auto nog sterker.

Ga naar onze website of bekijk de prijsdocumentatie om alle beschikbare opties te 

zien.





17-inch zwarte lichtmetalen BBS-velgen 
(enkel voor Skyactiv-G 184)

Dashboard bekleding in Alcantara®

DE PERFECTE  AANVULL ING VOOR UW MAZDA MX-5

Met veel zorg heeft Mazda dealeropties ontworpen die perfect bij uw Mazda MX-5 

passen. Ga voor een volledige lijst met originele Mazda dealeropties voor de  

Mazda MX-5 naar onze website.



Brilliant Black voor- en zijskirts



S
Beschikbaar als Roadster: Bij het ontwerpen van de MX-5 is rekening gehouden met de bestuurder. Zo heeft u tijdens 

uw rit alles binnen handbereik en houdt u focus waar het hoort: het rijplezier. Standaard 
is de MX-5 voorzien van de nodige gemakken om te zorgen dat u de eenheid met de auto 
direct voelt. Van de handbediende airconditioning tot de radio en van de hoekverstelling op 
de bestuurdersstoel tot de hoogte en diepte van het stuurwiel.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de beschikbare prijsdocumentatie

TS
Beschikbaar als Roadster en RF: De TS, zowel verkrijgbaar als Roadster als RF, voegt een breed assortiment aan comfort 

opties toe om u van alle gemakken te voorzien. Het lederen stuurwiel, bediening van de 
audio/telefoon/cruise control op het stuurwiel en het MZD Connect scherm met optioneel 
navigatie bieden u het nodige comfort op de TS. De Black afwerking van de velgen, led-
dagrijverlichting en o.a. luxere afwerking van de materialen in het interieur zorgen voor een 
sportievere uitstraling.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de beschikbare prijsdocumentatie. 



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 u als bestuurder 
heen. Alles is ontworpen om de eenheid tussen u als bestuurder 
en de MX-5 te versterken. Vanaf het moment dat u de motor start 
voelt u 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 Radio/MP3-
speler met AUX- en USB-aansluiting zodat u kunt 
genieten van uw favoriete muziek op ieder moment. 

Design in meer detail 
De bovenkant van het deurpaneel is vanaf de TS uitvoering 
meegespoten in de exterieurkleur van de MX-5. Hiermee geeft de 
auto het gevoel dat interieur en exterieur één zijn.

Veiligheid in meer detail
Via de stuurwielbediening kunt u gemakkelijk audio bedienen, 
handsfree telefoneren of de cruise control inschakelen zonder 
uw handen van het stuur te halen.

Verbonden in meer detail
Het MZD-Connect scherm in combinatie met de  
HMI Commander zorgt voor gemakkelijke bediening 
van onder andere radio, telefoon en optioneel de 
navigatie. 



TS+ 
Beschikbaar als Roadster en RF: De TS+ uitvoering is net even dat stapje extra luxe ten opzichte van de TS. Geeft u 

de voorkeur aan onder andere zwart leder interieur, climate control in plaats van 
handbediende airconditioning, stoelverwarming en een dimmende binnenspiegel dan is 
de TS+ een perfecte match voor u.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de prijsdocumentatie.

GT-M
Beschikbaar als Roadster en RF: Met de GT-M uitvoering bent u echt voorzien van alle luxe en comfort zonder in te leveren 

op rijplezier. Alle extra opties zijn speciaal voor de MX-5 vormgegeven om u te voorzien 
van de nodige extra’s zonder het echte MX-5 gevoel te verliezen. Neem bijvoorbeeld 
het Bose® premium audiosysteem met geïntegreerde speakers in de hoofdsteunen en 
de parkeersensoren in combinatie met de achteruitrijcamera om u optimaal zicht bij 
achteruitrijden te geven.

Optioneel op de Skyactiv-G 132 GT-M uitvoering kunt u kiezen voor een Nappa Brown 
leder interieur of de sportieve Recaro stoelen met zwart leder/Alcantara® met rode bies. 
Op de Skyactiv-G 184 kunt u tevens kiezen voor een Nappa Brown leder interieur of het 
Sport Pack. Het Sport Pack bevat onder andere de Recaro sportstoelen, een strut tower 
bar en een Bilstein sportonderstel.

Bekijk voor meer details en mogelijkheden de prijsdocumentatie



Design in meer detail
Het zwart lederen interieur op de TS+ uitvoering heeft in het 
middengedeelte een speciaal ruitvormig rood stiksel over de 
gehele zitting en rugleuning. Een sportief element die het 
vakmanschap van Mazda zichtbaar en voelbaar maakt.

Veiligheid in meer detail
Lane Departure Warning waarschuwt u als bestuurder als de 
auto onbedoeld de rijstrook verlaat. Als de auto onbedoeld 
de rijstrook dreigt te verlaten, geeft het systeem een 
geluidssignaal af om de bestuurder te waarschuwen.

Verbonden in meer detail
DAB+, een digitale radio ontvanger zorgt ervoor 
dat u kraakhelder kunt luisteren naar uw favoriete 
radiozender.

Design in meer detail 
De GT-M is uitgerust met 16-inch (Skyactiv-G 132) of 17-inch 
(Skyactiv-G 184) Bright Dark lichtmetalen velgen die zorgen 
voor de stoere sportieve look die u mag verwachten onder  
een MX-5. Door een nieuwe methode van smeden kunnen  
de 8-spaaks velgen dun van vorm blijven, waardoor het 
gewicht van de velgen laag blijft.

Veiligheid in meer detail
Blind Spot Monitoring detecteert voertuigen die achter en 
naast u rijden, zodat u veilig van rijstrook kunt wisselen.
Zodra een voertuig uw dode hoek inrijdt, verschijnt 
een pictogram op de desbetreffende spiegel om u te 
waarschuwen.

Verbonden in meer detail 
De achteruitrijcamera geeft u via het MZD-Connect 
7-inch multimediascherm optimaal zicht bij 
achteruitrijden. Samen met de parkeersensoren en 
de Rear Cross Traffic Alert waarschuwt het systeem u 
daarnaast voor kruisend verkeer bij achteruitrijden.



Foto: Mazda MX-5 RF als GT-M uitvoering in Machine Gray en een Mazda MX-5 Roadster 
als GT-M uitvoering in Soul Red Crystal



Facebook®, Twitter®, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en in andere landen.  
Voor gebruik is toestemming verleend. 
Mazda Customer Relation Center: 0 800 - 23 23 966   Internet: www.mazda.nl - Mei 2019 - NL-NL / 1961

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 respectieve eigenaren.

S P E C I F I C A T I E S

* Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn teruggerekend naar de 
waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek.**Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van 
toepassing) en de bestuurder.***Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.

BENZINE

Roadster RF

Skyactiv-G 132 6MT Skyactiv-G 184 6MT Skyactiv-G 132 6MT Skyactiv-G 184 6MT Skyactiv-G 184 6AT

Motortype

Cylinderinhoud (cc) / kleppen per cylinder 1.496 / 4 1.998 / 4 1.496 / 4 1.998 / 4 1.998 / 4
Boring x slag (mm) 74,5 x 85,8 83,5 x 91,2 74,5 x 85,8 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m] 97 (132) / 7.000 135 (184) / 7.000 97 (132) / 7.000 135 (184) / 7.000 135 (184) / 7.000
Maximumkoppel (Nm / t.pm) 152 / 4.500 205 / 4.000 152 / 4.500 205 / 4.000 205 / 4.000

Prestaties en verbruik

Acceleratie (0-100 km/uur in seconden) 8,3 6,5 8,6 6,8 7,9
Topsnelheid (km/uur) 204 219 203 220 199
Brandstofverbruik in l/100 km: In de stad 7,4 8,4 7,4 8,4 8,2

Buiten de stad 5,3 5,9 5,3 5,9 6,1
Gecombineerd 6,1 6,9 6,1 6,9 6,9

CO2-uitstoot* (g/km) 138 156 138 156 157
EG-emissienorm Euro Stage 6d Temp
Aanbevolen brandstof Ongelood 95 RON
Inhoud brandstoftank (l) 45

Maten & gewichten

Totale lengte / breedte / breedte excl. spiegels /  
Hoogte (mm)

3.915 / 1.918 /  
1.735 / 1.225 

3.915 / 1.918 /  
1.735 / 1.230

3.915 / 1.918 /  
1.735 / 1.230

3.915 / 1.918 /  
1.735 / 1.235

3.915 / 1.918 /  
1.735 / 1.235

Wielbasis (mm) 2.310
Draaicirkel muur tot muur (m) 10,04
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor (mm) 950 / 1.096 / 1.325 935,7 / 1.096 / 1.325
Laadvolume 130 127
Massa in rijklare toestand (kg)** 1.076 1.105 1.119 1.148 1.188
Massa ledig voertuig (kg)*** 976 1.005 1.019 1.048 1.088
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