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Foto boven: Mazda CX-5 als Signature uitvoering
Foto links: Mazda CX-5 als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

Foto’s: Mazda CX-5 als Signature uitvoering met donkerbruin
Nappa-lederen interieur en accenten van Japans Sen-hout

Foto’s: Mazda CX-5 als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

Bij Mazda maken we geen auto’s.
We creëren ze.
We leggen onze ziel in elk model.
Met de grootste zorg voor het kleinste detail.
Zo ontstaat een auto met karakter.
Voor mensen met karakter.
Met maar één doel.
Een auto die één is met zijn bestuurder.
Stap in en voel die eenheid.
Handen aan het stuur.
Radio aan.
Bestemming onbekend.
Verken nieuwe wegen en ervaar het zelf.

Jinba Ittai.
Mens en machine in perfecte harmonie.

DRIVE TOGETHER

Foto rechts: Mazda CX-5 als Signature uitvoering in Soul Red Crystal

HIROSHIMA SPIRIT

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 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 ons vakmanschap. We zetten alles op alles om producten
te maken die levens verrijken, waarmee we onze filosofie op je overdragen.

De schaal van Kodoki. Geïnspireerd op
de designfilosofie van Mazda.

KODO: SOUL OF MOTION

Met Mazda’s designfilosofie Kodo – Soul of Motion is het alsof elke
nieuwe Mazda altijd in beweging is, ook als hij stilstaat. Ontworpen door
mensenhanden, voor mensen. Puur vakwerk waarbij Mazda’s Takumi
(vakmensen) met de hand, en een speciaal voor Mazda ontwikkelde slijpsteen,
de vorm bepalen. De essentie blijft, maar met een ziel in het design.

De Mazda CX-5 is niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Ons pronkstuk heeft door de jaren heen een stevige plek
bemachtigd in het SUV-segment. Een prestatie op zich. Maar dat weerhoudt onze vakmensen niet om hem nóg beter te maken, zodat
jij nóg meer eenheid voelt met de auto. Want daar doen we het allemaal voor.

ONMISBARE KRACHT

De kracht van de vernieuwde Mazda CX-5 zit ‘m in verschillende facetten. Om te beginnen is hij bijzonder rijk uitgerust. Van een
groot multimediascherm tot standaard 19” lichtmetalen velgen. We hebben aan alles gedacht. Verder heeft de Mazda CX-5 een
enorme trekkracht, wat resulteert in een trekgewicht tussen de 1.800 en 2.100 kg. Daardoor wordt het vervoeren van een caravan
of paardentrailer een koud kunstje, welke motor je ook kiest. En dat is ongekend in dit segment. Vanbinnen is de Mazda CX-5
een toonbeeld van stille kracht. Dankzij de stijve carrosserie en doordachte geluidsdemping kun je een speld horen vallen. En de
aerodynamische componenten zorgen voor nog minder windgeruis. Maar de Mazda CX-5 is ook sterk vanbuiten. Onze designers
hebben de auto vormgegeven volgens het Japanse Kodo design. Het krachtige lijnenspel geeft hem de nodige verfijning, en die typische
Mazda-uitstraling. Prachtig.
Het moge duidelijk zijn: de Mazda CX-5 is op alle vlakken een onmisbare kracht. Wat voor rijder je ook bent. Zodra je plaatsneemt voel
je de eenheid tussen jou en de auto. Een eenheid die je niet meer wilt loslaten.

Foto links: Mazda CX-5 als Signature uitvoering
Foto rechts: Mazda CX-5 als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

M A Z D A TA K U M I :
S U P E R I E U R VA K M A N S C H A P

Dit zijn de vakmensen die hun vaardigheden jarenlang, zelfs tientallen jaren, hebben
verbeterd om puur meesterschap te bereiken. Hun passie, geduld en toewijding aan het vak
spreekt uit elke Mazda. Een emotioneel vertoon van vakmanschap dat door geen enkele
computer is na te bootsen.

Elk detail in de Mazda CX-5 verwijst naar de vaardigheden van de Takumi. Deze overdracht
van vakmanschap creëert een omgeving die inspireert en een gevoel dat blijft bestaan – zelfs
als de rit voorbij is. Van ontwerper tot bestuurder; deze verbinding creëert een emotionele
band tussen mens en machine.

DE BAND TUSSEN AUTO EN BESTUURDER

De emotionele band tussen mens en machine wordt versterkt door de
intuïtieve bediening. Deze is tot in de puntjes uitgedacht en op de bestuurder
gericht. Elk detail is met uiterste precisie ontworpen en gevormd, alsof
mensenhanden eraan te pas kwamen. Puur vakmanschap.

STILLE KRACHT

Vanbinnen is de vernieuwde Mazda CX-5 een toonbeeld van stille kracht. Dankzij de
stijve carrosserie en doordachte geluidsdemping kun je een speld horen vallen. En de
aerodynamische componenten zorgen voor nog minder windgeruis. Zo blijft er niets
anders over dan jij en je auto, in perfecte harmonie.

Maar ook wanneer je de stilte wilt doorbreken is de Mazda CX-5 een goeie optie.
Zo hebben we ‘m uitgerust met het Bose® premium audiosysteem. De intensieve
samenwerking tussen en het gerenommeerde audiomerk en onze engineers zorgt
voor nog meer eenheid tussen jou en de Mazda CX-5. De kristalheldere tonen en
zware bas geven een geweldig geluid dat de auto past: krachtig en zuiver. Met name
de zorgvuldig geplaatste speakers doen je vermoeden dat je op de eerste rij van een
concertgebouw zit.

OPTIMAAL IN VERBINDING,
MET ALLES EN IEDEREEN

Je blijft verbonden met de wereld om je heen en kunt tegelijk je aandacht bij
de weg houden. Met het multimediaysteem van de vernieuwde Mazda CX-5
kun je genieten van hoogwaardige en zuivere DAB+ radio en met Apple CarPlay
integreer je eenvoudig je iPhone. Het Active Driving Display projecteert de
navigatie-instructies en voertuiginformatie direct op de voorruit, waardoor jij je
op de weg kunt blijven concentreren.

SLIMME KRACHT

De vernieuwde Mazda CX-5 heeft een enorme trekkracht, wat resulteert in een
trekgewicht tussen de 1.800 en 2.100 kg. Daardoor wordt het vervoeren van
een caravan of paardentrailer een koud kunstje, welke motor je ook kiest. Dat
komt door een bijzonder slim en efficiënt brandstofverbruik. En dat is ongekend
in dit segment.

Daarover gesproken, de Mazda CX-5 wordt geleverd met onze krachtige
Skyactiv-motoren, wat hem een vermogen tot wel 194 pk geeft. Zelfs de
standaarduitvoering biedt een forse 165 pk.

Foto: Mazda CX-5 als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal

RIJDEN MET HET VOLSTE VERTROUWEN

De vernieuwde Mazda CX-5 is een imposante verschijning. En dat is geen toeval. Het
robuuste karakter en de hoge zit zorgen dat je met zekerheid achter het stuur zit. Maar
tegelijkertijd mag dat op geen enkele manier ten koste gaan van jouw rijbeleving, vinden
we. Dus daar hebben onze ingenieurs de nodige oplossingen voor bedacht.

Zo is de auto standaard voorzien van G-Vectoring Control (GVC) dat zorgt voor meer
controle, meer rust en minder inspanning tijdens het rijden. Zodra je het stuur draait remt
de motor een fractie van een seconde af, waardoor het zwaartepunt van de auto zich
naar de neus verplaatst. Zo kun je bochten nog strakker en scherper nemen. Je zou bijna
denken dat je in een sportieve sedan rijdt, in plaats van een SUV.

VERTROUWD OP WEG

Maar vertrouwd betekent niet dat je alles al kent. Deze auto is namelijk uitgerust met
de nieuwste innovaties op het gebied van veiligheid en comfort. Denk aan een kleuren
head-up display met projectie op de voorruit, maar ook onze state-of-the-art i-Activsense
veiligheidstechnologieën. Diverse geavanceerde en innovatieve functies waarschuwen je
zodat aanrijdingen worden voorkomen of minder impact hebben. Deze functies werken
optimaal samen zodat je altijd precies weet wat er om je heen gebeurt. In combinatie
met de stijve carrosserie zorgen de i-Activsense functies voor “all-around” veiligheid van
alle inzittenden, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of prestaties.

Foto boven: Mazda CX-5 als Luxury uitvoering

D E K U N S T VA N G E L U I D

De verfijning van geluid en muziek overbrengen in hoge kwaliteit is een ware
kunst. De akoestiek engineers van Mazda willen geluid reproduceren dat een
live optreden zo dicht mogelijk benadert met als doel je zintuigen te prikkelen.
Zo laat het verfijnde audiosysteem alleen de klanken doorkomen die jij wilt
horen. De plaatsing van de speakers speelt daarbij een belangrijke rol. Die
zitten dichterbij je oren, wat zorgt voor een nog betere beleving van de muziek.
Hierdoor zijn we erin geslaagd om het interieur van de vernieuwde Mazda CX-5
te laten klinken als een concertzaal. Met het optionele Bose® systeem, voeg je
een centraal geplaatste speaker, twee satelliet speakers en een subwoofer toe
voor een nog intensere luisterervaring.

Hakuju Hall is een intieme concertzaal in Tokio, Japan,
waar het publiek in alle comfort volop kan genieten van
elke noot en iedere intonatie. Uniek voor dit gebouw
is dat er volop aandacht is besteed aan de anatomie,
waardoor de akoestiek vanuit elke stoel in de zaal
fantastisch is.

VERLEIDEN IS EEN KUNST

Je blik wordt meteen naar de kleur van de Mazda CX-5 getrokken. Mazda werkt met Takumi-Nuri,
een baanbrekende laktechniek die pure schoonheid en verfijning ademt, waardoor het schitterende
Kodo-design volledig tot zijn recht komt en elke lijn wordt geaccentueerd. 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 verleent bijzondere levendigheid en diepte aan de
kenmerkende Mazda-kleuren Soul Red Crystal en Machine Gray.

Nieuw voor de Mazda CX-5 is de kleur Polymetal Gray. De gedurfde vermenging van glanzende
aluminium deeltjes en dekkende pigmenten versterken de fraaie kenmerken van het Kodo design.
Wanneer het licht langs de carrosserie strijkt, geeft dat een levendig effect. In de schaduw ontstaat
een warme uitstraling.

Ga naar onze configurator online of kijk in de prijslijst om alle beschikbare kleuren te zien.

Machine Gray Metallic

Soul Red Crystal Metallic

Polymetal Gray Metallic

UITERST FRAAI,
TOT EN MET DE STIKSELS

Mazda beseft hoe belangrijk de zintuigen zijn voor de beleving. Door de
zorgvuldig gekozen materialen en kleurenschema’s oogt het interieur minder druk.
De combinatie van zachte materialen, stevige stiksels en rustgevende vormgeving
zorgen voor een uniek interieur wat je zintuigen aanspreekt. Of je nu kiest voor een
stoffen of lederen interieur.

GROOTS DESIGN

Hoe beter je de vernieuwde Mazda CX-5 bekijkt, hoe intrigerender het wordt. In elk
detail van de CX-5 zie je de Kodo designfilosofie van Mazda terug, gebaseerd op
het less-is-more principe. Laat je Mazda CX-5 verder aansluiten op je persoonlijke
voorkeuren met de beschikbare uitrusting pakketten en originele accessoires. Zo wordt
de band tussen jou en je auto nog sterker.

D E P E R F E C T E A A N V U L L I N G V O O R J O U W M A Z D A C X- 5

Met veel zorg heeft Mazda originele accessoires ontworpen die perfect bij jouw
Mazda CX-5 passen. Ga voor een volledige lijst met originele Mazda accessoires
voor de Mazda CX-5 naar onze website.

Spiegelkappen, zilver

LED-portierverlichting

Skidplate voorzijde

M A Z DA C X- 5
De Mazda CX-5 is standaard zeer rijk uitgerust waarbij onze merkwaardes op rijplezier en
veiligheid terugkomen. Zodra je richting de Mazda CX-5 loopt en plaatsneemt ervaar je
gelijk een complete en zeer rijk uitgeruste uitvoering. Zo zijn onder meer LED-koplampen,
een breed assortiment aan veiligheidssystemen, compleet multimediasysteem en comfort
opties waaronder climate control, licht- en regensensor, dimmende binnenspiegel en een
met leder bekleed stuurwiel - standaard.

COMF O RT
Ben je op zoek naar extra comfort, dan kun je kiezen voor de Mazda CX-5 als
Comfort-uitvoering met stoelverwarming voorin, adaptieve bochtenverlichting en
parkeersensoren zowel voor als achter. De Comfort is uitgerust met een vernieuwd
10,25-inch LCD-touchscreen kleurendisplay met Mazda Connect multimediasysteem
voorzien van Apple CarPlay.
Op de Comfort kun je tevens kiezen voor een aantal opties. Zoals het i-Activsense pakket
met innovatieve opties zoals een 360° View Monitor of het Bose®/leer pakket met een
zwart leder interieur, een Bose® audiosysteem en Smart Keyless Entry.

Design in meer detail
De wielen zijn zodanig geplaatst dat ze de carrosserie een
solide, stabiele uitstraling geven. Standaard is de Mazda CX-5
voorzien van 19-inch lichtmetalen velgen in Silver. Deze
15-spaaks velgen stralen aan de ene kant elegantie uit door
zijn slanke design terwijl de afwerking zorgt voor het sportieve
accent dat past bij een SUV als de CX-5.

Veiligheid in meer detail
De CX-5 is beoordeeld met de maximale vijf sterren door
de EuroNCAP. Daarnaast is de CX-5 standaard voorzien van
een uitgebreid assortiment aan veiligheidssystemen zoals
dodehoekdetectie, grootlicht-assistent, noodrem-assistent
en een uitgebreide rijbaan-assistent om je tijdens je rit altijd
precies op het juiste moment te waarschuwen zodat je
voldoende tijd hebt om te reageren.

Verbonden in meer detail
Standaard is de CX-5 voorzien van het MZD Connect
multimediasysteem en een 8-inch LCD-touchscreen
kleurenscherm, te bedienen via de intuïtieve HMI Commander.

Design in meer detail
Het interieur is vervaardigd uit zwart stof en afgewerkt met
zwart kunstleder op de dashboard-elementen en deurpanelen.
Het grijze stiksel en de donkergrijze interieurlijsten maken het
plaatje af.

Veiligheid in meer detail
Het Active Driving Display, onderdeel van het optionele
i-Activsense pakket, geeft je de meest essentiële
rij-informatie snel en eenvoudig weer middels projectie
in de voorruit. Doordat dit boven het instrumentarium is
geplaatst hoeft de bestuurder zijn blik niet af te wenden om
de informatie af te lezen.

Verbonden in meer detail
Het vernieuwde 10,25-inch LCD-touchscreen kleurendisplay
is voorzien van het Mazda Connect multimediasysteem,
aangevuld met Apple CarPlay. Hiermee integreer je eenvoudig
je iPhone in het kwalitatieve multimediasysteem van
Mazda. Zo ervaar je het beste van twee werelden in een. De
vertrouwde iOS apps en interface in jouw Mazda, via Mazda
Connect met intuïtieve en veilige bediening via de HMI
Commander en spraakassistent Siri.

LUXU RY
De Mazda CX-5 als Luxury-uitvoering accentueert het unieke Kodo design en straalt dit
ook uit. In het interieur zorgen het Bose® premium audiosysteem en ventilatie van de
voorstoelen voor nog meer luxe. Optioneel is een schuif-/kanteldak of Pure White lederen
interieur met beige stiksel.

SIGNAT U R E
Vraag Mazda designers om een Mazda CX-5 samen te stellen, en dan krijg je de
Signature. Een schitterende uitvoering waar je het vakmanschap van de designers ervaart
door onder meer een donkerbruin Nappa-lederen interieur, prachtige interieuraccenten
van Japans Sen-hout en mooie chrome details. De donkere hemelbekleding en randloze
binnenspiegel maken het geheel compleet. Signature is met recht een unieke verschijning.

Design in meer detail
De interieurlijsten zijn vervaardigd uit een materiaal dat
qua uitstraling en aanzien lijkt op hout, maar zo sterk
is als metaal. Het materiaal heet ‘Metal Wood’ en is
matglanzend verchroomd. Daarmee heeft dit materiaal,
opgebouwd uit twaalf lagen en afgewerkt met een heldere
coating, – het uiterlijk van zowel hout als metaal.

Design in meer detail
Het zijn de details die het verschil maken en de Signature
is daarvan het ultieme bewijs. Het luxe interieur met fraai
stiksel is qua kleurstelling perfect afgestemd op de donkere
hemelbekleding en Japanse Sen-hout elementen in het
dashboard.

Veiligheid in meer detail
Mazda Radar Cruise Control (MRCC) maakt gebruik van een
radarsensor, mooi verwerkt in het logo van de CX-5, om de
snelheid en afstand tot voorliggers te bepalen en automatisch
de rijsnelheid aan te passen om daarmee een veilige afstand
te bewaren. Lange ritten op de snelweg worden hierdoor
minder vermoeiend.

Verbonden in meer detail
De 360° View Monitor op de CX-5 toont de omgeving
van de auto op een display waarbij het gebruikmaakt van
vier camera’s aan de voorzijde, achterzijde en de zijkanten
van de auto. Acht sensoren aan de voor- en achterzijde
detecteren obstakels en geven een waarschuwing. Het systeem
assisteert eveneens zodra verkeer in de dode hoek opduikt.
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VA K M A N S C H A P O O K I N
Elke Mazda staat voor 100 % vakmanschap. Dat vraagt bij het onderhoud om de juiste
vakmensen. Ze werken met Mazda onderdelen, Mazda software en een Mazda hart aan
je auto. Voor een transparante prijs. Merken ze dat je Mazda wat extra’s nodig heeft? Dan
wordt er altijd eerst met jou overlegd. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Omdat
je volledig wilt kunnen vertrouwen op je Mazda en ons vakmanschap hanteren we vaste
onderhoudsintervallen. Voor de Mazda CX-5 is dit interval elke 12 maanden of eerder
wanneer je Mazda dit aangeeft.

ONDERHOUD

G EGARA N D E E R D
ZORGE LO OS R IJ D E N

Om jouw rijplezier te kunnen garanderen, zorgen we ervoor dat je Mazda in perfecte staat
afgeleverd wordt. Mocht er tóch iets niet in orde zijn, dan kun je altijd rekenen op onze
uitgebreide Mazda fabrieksgarantie. Uiteraard is onderhoud van je Mazda volgens de
fabrieksvoorschriften een eerste vereiste om je Mazda in perfecte conditie te houden. De
uitgebreide Mazda fabrieksgarantie is drie jaar geldig tot een maximum van 100.000 km.

JE GARA N T IE V E R L E N G E N ?
Wil je langer onbezorgd genieten van puur rijplezier? Dan kun je elk gewenst moment,
zolang je fabrieksgarantie nog geldig is, 12 of 24 maanden garantie bijkopen via Mazda Plus
Garantie. De garantie is geldig in heel Europa en is overdraagbaar op de volgende eigenaar.
Als je kiest voor Mazda Plus Garantie op moment van aankoop, profiteer je van een
gunstiger tarief.

EEN V E R Z E KE RING M ET E X T RA’S
Autoschade is vervelend. Niemand zit erop te wachten, maar het kan iedereen overkomen.
Juist daarom hebben we de Mazda Autoverzekering. Die biedt nèt dat stapje extra. In geval
van schade kan je terecht bij de Mazda dealer of erkend reparateur en originele Mazda
accessoires zijn gratis meeverzekerd.

WE RE IZ E N A LT IJ D MET J E M E E
Waar jij en je Mazda ook rondrijden in Europa, met Mazda Euro Service kun je altijd rekenen
op snelle en professionele pechhulp. Van Noorwegen tot Griekenland, van Polen tot Portugal
maar ook thuis voor de deur. Als je per ongeluk met een lege batterij staat, helpt Mazda
Euro Service je naar het dichtsbijzijnde oplaadpunt. Mazda Euro Service is het eerste jaar
standaard op de Mazda CX-5 en wordt na iedere onderhoudsbeurt automatisch verlengd
met een jaar.

Dit is maar een greep uit de service die Mazda biedt. Ga voor een volledig serviceoverzicht naar onze website.
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