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EEN NIEUWE VORM 
VAN OPEN RIJDEN



OPEN/DICHT

NAPPA

VOOR ALTIJD 

Voor het openen en sluiten van het dak hoeft dankzij het nieuwe 
bedieningssysteem uitsluitend slechts één schakelaar te worden 
bediend. Het dak opent of sluit in 13 seconden.

Het hoge kwaliteitsniveau van het optioneel verkrijgbare, 
zacht aanvoelende Nappa-leder op de stoelen draagt bij aan de 
ontspannen en verfijnde sfeer in het interieur. Het in de kleur 
‘Chroma Brown‘ uitgevoerde leder is afgewerkt met grijs stiksel.

Bij de MX-5 RF is geen praktisch gebruiksgemak opgeofferd 
voor het inklapbare dak. De ontwerpers en ingenieurs hebben 
niet alleen een fraai silhouet gecreëerd bij het integreren van 
de hardtop, maar ook een afzonderlijke bagageruimte die 
nagenoeg dezelfde inhoud heeft als die van de Roadster.



per 1 juli 2019

MAZDA MX-5 RF 2019 ADVIESPRIJS FISCALE BPM- NETTO CATALOGUSPRIJS ENERGIE- BIJTELLING**
bedragen in euro WAARDE* BEDRAG INCL. BTW EXCL. BTW LABEL
SKYACTIV-G 132 6MT TS  37.090  36.200 7.575 28.625 23.657 F  253 

TS+  38.590  37.700 7.575 30.125 24.897 F  263 

GT-M  39.990  39.100 7.575 31.525 26.054 F  273 

SKYACTIV-G 184 6MT TS  43.290  42.400  11.361  31.039  25.652 G  296 

TS+  44.790  43.900  11.361  32.539  26.892 G  307 

GT-M  46.190  45.300  11.361  33.939  28.049 G  316 

6AT GT-M  49.390  48.500  11.790  36.710  30.339 G  339

OVERZICHT PRIJZEN

De adviesprijs is inclusief kosten rijklaar maken à € 890,-, bestaande uit:

Afleverklaar maken 
√ Transport
√ Afleverbeurt
√ Kentekenplaten
√ Reinigen en poetsen

Afleverpakket
√ Mattenset
√ Reservelampenset
√ Veiligheidspakket bestaande uit 

lifehammer, EHBO-kit, gevaren-
driehoek en veiligheidshesje 

√ Brandstof t.w.v. € 50,-

Wettelijke kosten
√ Kentekenkosten (€ 49,10 BTW-vrij)
√ Recyclingbijdrage (€ 37,50)

* 

**

De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar maken, afleverpakket, kenteken-
kosten en recyclingbijdrage. De fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een 
zakelijk rijder wordt berekend.
Netto bijtellingsbedrag op basis van 38,10% inkomstenbelasting, exclusief opties.



n Airbag bestuurder en bijrijder, zijairbags
n Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen (EBD, EBA, 

DSC, TCS)
n Bandenspanningswaarschuwingsysteem
n LED-koplampen
n  LED-dagrijverlichting
n 16-inch lichtmetalen velgen Gun Metallic  

(SKYACTIV-G 132)
n 17-inch lichtmetalen velgen Gun Metallic  

(SKYACTIV-G 184)
n Buitenspiegels pianozwart
n Interieurbekleding zwart stof met rood stiksel
n Handmatige hoekverstelling bestuurdersstoel
n Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

n Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
n Elektrisch bedienbare ramen vóór
n Elektrisch bedienbare buitenspiegels
n  Verwarmbare buitenspiegels
n Handbediende airconditioning
n  Bovenkant deurpaneel exterieurkleur
n  Portiergrepen interieur, stuurwielspaken en versnellings-

pook afwerking in Bright 
n  Twee bekerhouders
n  Lederen stuurwiel, handremgreep en versnellingspook
n  Stuurwielbediening audio, cruise control en Bluetooth®

n  Omlijsting voorruit in exterieurkleur
n  In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
n 6 speakers

n  7-inch LCD touchscreen kleurenscherm
 n MZD Connect, multimedia- en smartphone-connectiviteit 

met USB-aansluiting, Bluetooth® en spraakbesturing
n HMI Commander: gebruiksvriendelijke bediening voor 

 onder meer audio, telefoon (en navigatie — indien  
beschikbaar)

n Boordcomputer met verbruiksmonitor
n Meterset met 4,6-inch kleurenscherm
n i-STOP technologie, start- / stopsysteem 
n i-ELOOP regeneratief remsysteem
n Interieurverlichting
n Zonnekleppen met make-upspiegels
n Limited sperdifferentieel (SKYACTIV-G 184, enkel op 

handgeschakeld)

STANDAARD
UITRUSTING 
OP TS

EXTRA 
UITRUSTING 
OP TS+

n Interieurbekleding zwart leder met rood stiksel
n  Interieurelementen zwart kunstleder met rood stiksel
n Climate control, automatische airconditioning

n Lane Departure Warning (LDW): waarschuwing bij  
onbedoeld verlaten van de rijbaan

n Licht- en regensensor

n Automatisch dimmende binnenspiegel
n Stoelverwarming met drie standen
n DAB+: Digital Radio+ ontvanger (incl. FM/AM)

Als TS plus:

EXTRA 
UITRUSTING 
OP GT-M

 n Adaptive High Beam Control (HBC): automatisch  
dimmende LED-verlichting bij naderend verkeer

n Parkeersensoren achter
n Smart Keyless Entry
n Bose® premium-audiosysteem met 9 speakers 
n Geïntegreerd navigatiesysteem
n 16-inch lichtmetalen velgen Bright Dark  

(SKYACTIV-G 132)

n 17-inch lichtmetalen velgen Bright Dark  
(SKYACTIV-G 184)

n Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectiesysteem
n Rear Cross Trafic Alert (RCTA): waarschuwingssysteem  

bij achteruitrijden
n Buitenspiegels in exterieurkleur
n Advanced Smart City Break Support (SCBS) met voetgan-

gerherkenning AEB): activeert remmen in noodsituatie

n Smart City Break Support Rear: activeert remmen in 
noodsituatie bij achteruitrijden

n Traffic Sign Recognition (TSR): verkeersbordherkenning
n Driver Attention Alert (DAA)
n Achteruitrijcamera

Als TS+ plus:

OVERZICHT UITRUSTING



Beschikbare motoren:

MOTORISERING INHOUD EN  
BRANDSTOF

MAX. VERMOGEN MAX. KOPPEL ACCELERATIE  
(0-100 KM/U IN SEC.)

SKYACTIV-G 132 6MT 1,5 liter benzine 97 kW (132 pk) / 7.000 tpm 152 Nm / 4.000 tpm 8,6

SKYACTIV-G 184 6MT 2,0 liter benzine 135 kW (184 pk) / 7.000 tpm 205 Nm / 4.000 tpm 6,8

SKYACTIV-G 184 6AT 2,0 liter benzine 135 kW (184 pk) / 7.000 tpm 205 Nm / 4.000 tpm 7,9

MOTOREN

OPTIES ADVIESPRIJS
bedragen in euro INCL. BTW EXCL. BTW

Recaro Pack (op SKYACTIV-G 132 6MT GT-M en SKYACTIV-G 184 6AT GT-M) 1.500 1.240

Sports Pack (enkel op SKYACTIV-G 184 6MT GT-M) 2.000 1.653

Nappa Brown Leather Pack 750 620

Metallic / Mica lak 800 661

Metallic lak Machine Gray 1.000 826

Metallic lak Soul Red Crystal 1.150 950

DEALEROPTIES
Geïntegreerd navigatiesysteem (vanaf TS, standaard op GT-M) 695 574

Apple CarPlay 349 288

Achteruitrijcamera (op TS en TS+) 755 624

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden.

RECARO PACK SPORTS PACK
(op SKYACTIV-G 132 6MT GT-M en SKYACTIV-G 184 6AT GT-M)
n Recaro-sportstoelen, zwart leder/Alcantara® met rode bies

(enkel op SKYACTIV-G 184 6MT GT-M)
n Recaro-sportstoelen, zwart leder/Alcantara® met rode bies
n Strut tower bar
n Bilstein-sportonderstel

(enkel op GT-M) 
n Nappa lederen interieur in kleur Chroma Brown
n Dashboard en zijdeurpanelen in kleur Chroma Brown

NAPPA BROWN LEATHER PACK



RETRACTABLE  
FASTBACK
De Mazda MX-5 RF is met zorg ontworpen en prachtig vormge-
geven. De coupé-styling geeft een hint naar een klassieke fast-
back. Bovendien kan het elektrisch bedienbare dak gemakkelijk 
en snel worden geopend en gesloten. De hardtop opent of sluit 
in slechts 13 seconden.





MAZDA DEALEROPTIES

COMFORT-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Asbak 60

LED-interieurverlichting 70

Bekerhouder organizer 45

Kofferruimte bagagebak 110

Totaal 285

Pakketprijs 245

STYLISH-PAKKET (MT)
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Aluminium pedalenset 220

Aluminium voetsteun 120

Welkomstverlichting (keuze uit rode, blauwe of witte verlichting) 210

Dorpelbeschermers 190

Totaal 740

Pakketprijs 620

ALCANTARA-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Dashboardbekleding 670

Deurpaneel 985

Versnellingspookhoes 260

Handremgreephoes 270

Totaal 2.185

Pakketprijs 1.850*

Niets is zo persoonlijk als een nieuwe auto. Het design, de wegligging, de uit-
straling en de beschikbare uitrusting bepalen vaak welke auto iemand kiest. Uw  
keuzevrijheid willen we echter niet tot de beschikbare uitvoeringen beperken. Met 
de originele Mazda Dealeropties kunt u uw nieuwe auto tot in de fijnste details op 
uw wensen laten aansluiten. Met 17-inch lichtmetalen velgen, een sportuitlaat of 
rolbarbekleding bijvoorbeeld. Alles met de authentieke Mazda- kwaliteit en met uit-
stekende garantievoorwaarden.

SPORT-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Voorspoiler 565

Zijskirtset 590

Skirt achterbumper 600

Sportuitlaat 1.090

Totaal 2.845

Pakketprijs 2.450

* Pakket ook beschikbaar voor automaat. Pakketprijs automaat is 1.940



66

159

158A

158

159A

EXTERIEUR STYLING
DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Voorspoiler kleur: Brilliant Black 565

Zijskirtset kleur: Brilliant Black 590

Skirt achterbumper kleur: Brilliant Black 600

Achterspoiler kleur: Brilliant Black 400

Spiegelkappen kleur: High Intensity Silver 190

Olievuldop kleur: rood, met MX-5-logo 125

verchroomd 125

Sportuitlaat RVS, merk Bastuck 1.090

17" Lichtmetalen velgen, design 66 kleur: Diamond Cut (setprijs excl. banden) 1.495

17" Lichtmetalen velgen, design 159 kleur: Gun Metal (setprijs excl. banden) 1.285

16" Lichtmetalen velgen, design 158 kleur: Silver (setprijs excl. banden) 1.145

17" Lichtmetalen velgen, design 159A kleur: Dark Gun Metal (setprijs excl. banden) 1.270

16" Lichtmetalen velgen, design 158A kleur: Gun Metal (setprijs excl. banden) 1.150

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden. 
Bandenprijzen kunt u opvragen bij uw Mazda-dealer.



INTERIEUR STYLING
DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Welkomstverlichting witte LED-verlichting 210

Dashboardbekleding Alcantara 670

Deurpaneel Alcantara antara 985

Versnellingspookhoes Alcantara, voor handgeschakelde versie 260

Alcantara, voor automaat 395

Handremgreephoes Alcantara 270

Sierring bekerhouder 1 stuks, kleur: High Intensity Silver 125

Aluminium pedalenset voor handgeschakelde versie (gas-, koppelings- en rempedaal) 220

voetsteun 210

Dorpelbeschermers RVS, met MX-5-logo 190

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden.



DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Spatlappen, voorzijde 2-delige set, kleur: zwart 165

Spatlappen, achterzijde 2-delige set, kleur: zwart 175

Autobeschermhoes all weather 330

Vloermattenset standaard kleur: zwart, PES Dilours (materiaal), met geborduurd MX-5-logo 85

Vloermattenset luxe kleur: zwart, velours (materiaal), met geweven MX-5-logo 115

Rubber mattenset kleur: zwart, met grijs MX-5-logo 70

Kofferruimte bagagebak met MX-5-logo 110

Alarmsysteem geactiveerd / gedeactiveerd met de orignele handzender. Bescher-
ming d.m.v. radar detectie, de set bevat geen ultrasoon sensoren

155

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden.

BESCHERMING



DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Opbergvak middenconsole 105

Asbak past in bekerhouder 60

LED-interieurverlichting 2-delige set LED-lampen 70

Bekerhouder organizer materiaal: zacht polyurethaan, met Mazda-logo 45

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden.

COMFORT





WAT IS JINBA ITTAI?

MENS EN 
MACHINE IN 
PERFECTE 
HARMONIE

DRIVE TOGETHER

Jinba Ittai betekent letterlijk de eenheid tussen een boog-
schietende ruiter en zijn paard en staat aan de basis van 
alles wat wij doen. Bij de ontwikkeling van onze modellen 
wordt daarom op elk detail gelet en ligt de focus op eenheid 
tussen auto en bestuurder. Alleen dan zijn mens en machine 
in perfecte harmonie, net als paard en ruiter.

In een Mazda rijd je nooit alleen. Mens en machine 
als één. Een gevoel van eenheid dat we Jinba Ittai 
noemen. Om dit gevoel van eenheid te bereiken, 
moet alles perfect in balans zijn. Van de positie van 
de bedieningselementen tot de afstelling van het 
onderstel. Elk detail moet het gevoel van eenheid 
vergroten en bijdragen aan het ultieme rijplezier. 
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Fabrieksgarantie van 3 jaar: uw Mazda blijft rijden als de eerste keer
Het gevoel dat uw Mazda u gaf tijdens de eerste rit vergeet u waarschijnlijk nooit meer. Om dat gevoel vast te 
houden, biedt Mazda u drie jaar lang fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km. We gebruiken bij 
garantiereparaties alleen originele Mazda-onderdelen, zodat uw Mazda de kwaliteit behoudt die hij had toen u de 
eerste keer achter het stuur zat. En uw Mazda blijft stralen zoals in die eerste kilometers met onze lakgarantie van 
3 jaar zonder kilometerbeperking en de garantie tegen roesten van binnenuit van maar liefst 12 jaar.

Mazda Plus Garantie: ook ná de eerste drie jaar rijden genieten van zekerheid
Met Mazda Plus Garantie houdt u dat onbezorgde gevoel langer vast. Want het voorkomt vervelende verrassingen 
nádat de fabrieksgarantie is afgelopen. U geniet namelijk tot twee jaar langer van extra zekerheid. U betaalt geen 
eigen risico en de garantie is overdraagbaar, waardoor de restwaarde van uw Mazda wordt vergroot.

Fabrieksonderhoud wanneer uw Mazda het nodig heeft en het u uitkomt
Onderhoud voor uw Mazda is onderhoud voor het team dat jullie samen vormen. Daarom stemmen wij de werk-
zaamheden af op de behoeften van uw auto. Onze technici kennen uw Mazda namelijk als geen ander. Omdat ze 
altijd de nieuwste kennis krijgen vanuit de bron. Mazda zelf. Met de juiste Mazda-software en -apparatuur zetten 
zij deze kennis om in perfect handelen. Zo blijven ook de hightech systemen van uw Mazda, zoals i-ACTIVSENSE, 
optimaal functioneren.

De specifieke Mazda-kennis vindt u ook terug in Mazda Original Oil. Bij de ontwikkeling is, in samenwerking met 
Total, zorgvuldig gekeken naar de eigenschappen van de unieke SKYACTIV Technology. De olie is zo samenge-

steld dat hij de perfecte dikte heeft. Hij bereikt hierdoor alle draaiende onderdelen van uw motor én helpt slijtage 
hiervan te voorkomen. Uw motor wordt beter beschermd en de rijprestaties blijven optimaal. Iedere keer als u uw 
Mazda start. Daardoor stoot uw Mazda minder uit en bespaart u brandstof. Wij vinden dat uw vertrouwen in onze 
technici beloond mag worden. Daarom krijgt u een jaar Mazda Euro Service van ons cadeau als uw Mazda-dealer 
het onderhoud verzorgt.

Mazda Euro Service: in binnen- en buitenland gespecialiseerde Mazda-pechhulp
Uw Mazda brengt u moeiteloos naar alle uithoeken van Nederland én Europa. Onze persoonlijke service beperkt 
zich dan ook niet tot de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service bent u altijd verzekerd van snelle hulp bij pech, 7 
dagen per week, 24 uur per dag en waar in Europa dan ook. U wordt direct geholpen door mensen die uw Mazda 
kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. En als het nodig is, krijgt 
u vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats!

SERVICE: U EN UW MAZDA 
ALTIJD IN PERFECTE HARMONIE 
Sturen, versnellen, denken als één. Mens en machine in perfecte harmonie. Dat is wat u er-
vaart wanneer u plaatsneemt achter het stuur van een Mazda. Onze service is erop gericht 
dat niets deze harmonie verstoort. 

De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar 
maken à € 890,-, 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 recycling-
bijdrage (per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor 
elke personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage gehe-
ven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt 
€ 37,50 incl. BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag 

à € 39,- BTW-vrij en tenaamstelling à € 10,10 BTW-vrij). Het 
BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bij 
kentekentoekenning.

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specifi-
caties van de Mazda MX-5 RF 2019-2 zijn vrijblijvend en kun-
nen 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 uw  
Mazda-dealer naar de meest actuele informatie. Fouten voorbe-
houden. Alle uitvoeringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

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


