M A Z DA C X-3 0
10 0T H A N N I V E R S A RY E D I T I O N

100 JAAR MAZDA

Als voormalig kurkfabrikant uit Hiroshima is Mazda ondertussen uitgegroeid tot één van de meest
innovatieve autofabrikanten ter wereld. De pijlers van ons buitengewone succesverhaal zijn
creativiteit, hard werk en moed. De moed om dingen in twijfel te trekken en nieuwe wegen in te
slaan op het vlak van technologie en design. Hiermee schreven we geschiedenis in de autowereld,
te beginnen met de eerste wankelmotor in de iconische Cosmo Sport 110S. Daarna volgde de
meest verkochte tweezitsroadster ter wereld, de legendarische Mazda MX-5, waarvan sinds de
lancering in 1989 meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. In 1991 mochten we als eerste
Aziatisch merk de overwinning in Le Mans op onze naam schrijven en vorig jaar introduceerden
we de eerste benzinemotor met compressie-ontsteking – Skyactiv-X. Dit jaar komt daar de eerste,
100 % elektrische Mazda bij. Die eveneens het bekende, unieke rijgevoel biedt.

Foto: Mazda R360 Coupé.

100TH ANNIVERSARY EDITION

De Mazda R360 Coupé, die in 1960 werd gelanceerd, was onze eerste personenwagen die
uitgroeide tot een icoon in de autowereld. Ter gelegenheid van onze 100ste verjaardag hebben
we een speciale editie van de Mazda CX-30 ontworpen, die een ode brengt aan dit model. Met
vloermatten, vloertapijt en stoelen in bordeauxrood en voorzien van een speciaal logo in reliëf, voelt
het interieur bijzonder aan. Maar ook aan de buitenkant is deze auto net even anders. Uitgevoerd
in Snowflake White Pearl en voorzien van een speciale badge en unieke wielnaafdoppen is de
verwijzing naar het 100-jarig bestaan van Mazda niet te missen. En de sleutel? Ook die is uitgevoerd
met het speciale logo.

Foto linkerpagina: Mazda R360 Coupé.
Foto's rechterpagina (van boven naar onder): Bordeauxrode vloermatten, speciale wielnaafdoppen en
met leder beklede hoofdsteunen voorzien van het 100th anniversary-embleem of -logo.
De afbeelding van de velg wijkt af van de Mazda CX-30 specificaties. Bekijk de uitgebreide specificaties
en uitrusting in de reguliere brochure, prijslijst of op www.mazda.nl.

Foto: Mazda CX-30 als 100th anniversary edition in Snowflake White Pearl.

M A Z DA C X- 3 0 1 0 0 T H AN NI VERSARY EDI TI ON
De Mazda CX-30 is een klasse apart. Deze crossover is een schoolvoorbeeld van ons veelgeprezen vakmanschap.
Dat klinkt niet alleen veelbelovend. Dat is het ook.

Zo is de Mazda CX-30 zeer rijk uitgerust, met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, een lederen interieur en een Bose®
premium-audiosysteem met 12 speakers. Daar doet de 100th anniversary edition nog een schepje bovenop, doordat het
lederen interieur is uitgevoerd in bordeauxrood en de velgen voorzien zijn van een speciale naafdop.

Het bijzonder rijke interieur en het fantastische audiosysteem maken hem uniek. Maar dat niet alleen. Dankzij de
revolutionaire Skyactiv-X-motor met Mazda M Hybrid-systeem is hij namelijk zuiniger dan ooit.

Het interieur, de speakers, de motor, het klinkt allemaal beduidend anders. Je zou het eigenlijk met eigen oren
moeten horen.

JE EIGEN MAZDA R360

Maar er is meer. Wanneer je kiest voor een Mazda CX-30 als 100th anniversary
edition, krijg je een Mazda 100th anniversary-boek cadeau. Evenals een Limited
Edition Mazda R360 Coupé-schaalmodel – een stukje geschiedenis. De R360 was
Mazda's allereerste auto, een typisch Japanse 'kei car' (microcar) die vanaf de eerste
dag meteen populair was dankzij zijn stijlvolle looks, het lichtgewicht ontwerp, het
centraal stellen van de bestuurder en de betaalbaarheid – nu nog steeds kenmerken
van Mazda. Hij was bovendien zeer efficiënt, met een viertakt motor die stiller,
schoner, zuiniger, duurzamer en gebruiksvriendelijker was dan de tweetakt krachtbronnen op de markt. De baanbrekende R360 Coupé heeft geholpen Mazda uit te
laten groeien tot een merk met een rijke historie.

Foto: Mazda R360 Coupé-schaalmodel.

HIGHLIGHTS UITRUSTING M A ZDA CX-30 10 0TH ANNIVER SARY EDITION
De 100th anniversary edition van de Mazda CX-30 heeft een Luxury-uitvoering als basis.
Deze accentueert het unieke Kodo-design van de Mazda CX-30 en straalt dit uit met
onder meer zijn 18-inch velgen en luxe afwerking in zowel het interieur als het exterieur.
Van de lederen bekleding, de randloze spiegel en de LED-dagrijverlichting tot het privacy
glass − alles aan de Luxury voelt net even luxer aan.

A L S M A Z D A C X-3 0 L U X U R Y - U I T V O E R I N G M E T
I - A C T I V S E N S E - PA K K E T E N S C H U I F -/ K A N T E L D A K , P L U S :

10 0 T H A N N I V E R S A RY- E X T E R I E U R
• Uitgevoerd in Snowflake White Pearl
• 100th anniversary-badge linksvoor op het voorportier
• Wielnaafdoppen met 100th anniversary-logo
10 0 T H A N N I V E R S A RY- I N T E R I E U R
• Bordeauxrode lederen stoelbekleding, voorzien van 100th anniversary-logo
in reliëf op de hoofdsteun
• Bordeauxrode vloerbekleding en luxe mattenset voorzien van 100th
anniversary-badge
• Pure White lederen afwerking op middenconsole en armleuningen
SPECIALE ITEMS
• 100th Anniversary Brand Book
• Sleutel voorzien van 100th anniversary-logo
• Limited edition schaalmodel van historische Mazda R360 Coupé (1:43)

Kijk voor de volledige uitrusting van de Mazda CX-30 als Luxury-uitvoering in de reguliere prijslijst of op www.mazda.nl.

M A ZDA C X-30 10 0TH A NNI V ER S A RY ED ITIO N

Prijzen per 1 augustus 2020. Bedragen in euro.

Netto catalogusprijs

BENZINE
SKYACTIV-X 180
Mazda M Hybrid

Adviesprijs*

Fiscale waarde**

BPM-bedrag

Incl. BTW

Excl. BTW

Energielabel***

CO2 ****

Bijtelling*****

Handgeschakeld (6MT)

2WD

39.490

38.580

4.046

34.534

28.540

B

133

264

Automaat (6AT)

2WD

41.990

41.080

5.658

35.422

29.274

C

146

281

*

De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar maken à € 910,-, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/nulbeurt, kentekenplaten, 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 recyclingbijdrage (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.
***
Energielabels 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% inkomstenbelasting, exclusief opties.
Kijk voor alle technische specificaties van de Mazda CX-30 in de reguliere brochure of op www.mazda.nl.
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