M A Z DA C X- 5
ST YLE SELECTED
PRIJZEN EN UITRUSTING
PER 1 JULI 2020

HIGHLIGHTS UITRUSTING
M A Z D A C X- 5 S T Y L E S E L E C T E D
De Mazda CX-5 is de krachtige SUV van Mazda. Zijn hoge instap, hoge trekkracht en zijn rijke en comfortabele
standaarduitrusting zorgen voor ultiem rijcomfort. Op zoek naar een extra stijlvolle auto? Dan is de Mazda CX-5 Style
Selected de ideale keuze. Deze speciale uitvoering combineert de rijke uitrusting van de Comfort-uitvoering met extra
elementen, zoals een 360° View Monitor en een Active Driving Display met projectie in de voorruit. Het zwart lederen
interieur met Bose® premium-audiosysteem zorgt voor een stijlvolle uitstraling.
ALS MAZDA CX-5 COMFORT, PLUS:

•

Traffic Sign Recognition (TSR): verkeersbordherkenning met weergave op Active
Driving Display

•

Zwart lederen interieur, geperforeerd leer met stiksel in Brown

•

Bose® premium-audiosysteem met 10 speakers

•

360° View Monitor

•

Elektrisch verstelbare voorstoelen, bestuurdersstoel incl. lendensteun en geheugenfunctie

•

Smart City Brake Support Rear (SCBS-R): activeert de remmen in een noodsituatie

•

Smart Keyless Entry

•

Active Driving Display (ADD), projectie in de voorruit: kleuren head-up display met

•

Driver Attention Alert (DAA)

belangrijkste rij-informatie

•

Achterklep automatisch openen/sluiten (alleen op handgeschakelde uitvoering)

Geïntegreerd navigatiesysteem

•

Drive mode selection (alleen op uitvoering met automaat)

•

bij achteruitrijden

STYLE SELECTED VOORDEEL TOT € 3.495,-

MAZDA CX-5 STYLE SELECTED
bedragen in euro
SKYACTIV-G 165

ADVIESPRIJS*

FISCALE
WAARDE**

BPMBEDRAG

NETTO CATALOGUSPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW

ENERGIELABEL***

CO2****

NETTO BIJTELLING
PER MND*****

6MT

2WD

39.390

38.450

7.394

31.056

25.666

C

160

263

6AT

2WD

42.390

41.450

9.886

31.564

26.086

D

173

284

OPTIES
bedragen in euro
Metallic / Mica lak

ADVIESPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW
900

744

Metallic lak Machine Gray

1.100

909

Metallic lak Soul Red Crystal

1.250

1.033

* De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar
maken à € 940,-, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/nulbeurt, kenteken
platen, reinigen en poetsen, mattenset, reservelampenset, lifehammer, EHBO-kit, gevarendriehoek, veiligheidshesje
en brandstof t.w.v. € 50,-.
Tevens inbegrepen in de kosten rijklaar maken zijn de recycling
bijdrage (per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor elke
personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage geheven wordt
op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt € 35,00 incl.
BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag à € 41,00 BTW-vrij
en tenaamstelling à € 10,10 BTW-vrij). Het BPM-bedrag is onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen bij kentekentoekenning.

** De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar
maken, afleverpakket, kentekenkosten en recyclingbijdrage. De
fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een
zakelijk rijder wordt berekend.
*** Energielabel gebaseerd op WLTP-waarde van de desbetreffende
uitvoering.
**** De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de
nieuwe WLTP-testmethodiek.
***** Netto bijtellingsbedrag op basis van 37,35% inkomsten
belasting, exclusief opties.

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties
van de Mazda CX-5 2020 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. Vraag je Mazda dealer
naar de meest actuele informatie. Fouten voorbehouden. Alle
uitvoeringen/motoriseringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

DRIVE TOGETHER

