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Explorăm orașele și drumurile de țară șerpuitoare. 

Îmbrățișăm curbele și turăm motoarele. 

Cu geamurile lăsate, cu muzica la maximum,  

fără să mergem undeva anume. 

Cu privirea mereu înainte, sfidând vântul. 

Sunt întruchiparea Jinba Ittai. 

Tu, inima din spatele volanului. 

Suntem mereu meniți să ne conectăm, 

ca un cal și călărețul lui, 

mașină și șofer, în armonie. 

Împreună, suntem mai puternici. 

Avem o uniune care nu poate fi descrisă în cuvinte.

Nu conducem niciodată singuri. 

Drive Together



Între Mazda și Hiroshima, există o legătură specială, bazată pe istorie și spirit. 

Hiroshima, locul unde s-a născut Mazda, ne inspiră în permanență să depășim orice 

provocare, determinându-ne să realizăm mai multe decât și-ar fi imaginat cineva 

vreodată. Am clădit o companie globală de la zero. Am dezvoltat inovații pe care alții 

le credeau imposibile, de la motorul rotativ la Tehnologia Skyactiv și nu numai. Mai 

presus de toate, încrederea noastră în puterea potențialului uman a rămas neclintită. 

Fără să facem niciun compromis, ne folosim mâinile pentru a realiza și a crea cu 

măiestrie lucruri care contează, însuflețite, prin care îți transferăm energia noastră. 

Totul pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit.

Spiritul și dedicația artizanilor sunt reflectate în 

frumusețea sublimă a bolului japonez Kodoki. 

Atracția estetică a acestuia este dată de miile 

de fațete, fiecare reprezentând o amprentă a 

energiei artizanului.

SP IR ITUL  HIROSHIMA



Filosofia noastră de design este simplă, dar dificil de realizat: să surprindem 

energia mișcării, chiar și atunci când mașina staționează. Curbele și unghiurile 

surprinzătoare îți captează atenția dintr-o simplă privire. Îți dau fiori când 

anticipezi ce urmează. Doar implicarea umană declanșează o astfel de 

reacție emoțională instantanee. Oameni care creează pentru oameni. Mâinile 

modelează argila cu căldură și precizie. Elimină tot ce este inutil, păstrează doar 

ce este frumos. Transferă energia artizanului în fiecare nuanță. Noi îl numim 

designul Kodo: „Sufletul Mișcării”. Senzația dinamică de mișcare te îndeamnă să 

urci la volan și să simți energia unică pe care doar o Mazda o poate oferi.

KODO -  SUFLETUL  MIȘCĂRI I

Designul Kodo este filosofia noastră de a da viață și personalitate mașinilor. Acesta începe cu artizanii care modelează argila cu talent și  

emoție pentru a da formă și a transpune ideile în machete la scară naturală, ale căror suflet și formă accelerează bătăile inimii.



MAZDA CX-5

Încearcă Mazda CX-5. Plăcerea condusului la un alt nivel. Proiectată și construită cu 

atenție deosebită pentru cele mai mici detalii, Mazda CX-5 impresionează atât vizual, 

cât și din perspectiva șoferului. Forma exterioară îndrăzneață creează o senzație de 

vitalitate, poziționând mișcarea la nivel de artă. Fiecare formă sculptată reflectă lumina 

astfel încât fascinează și atrage șoferul să descopere designul interior premium, cu 

accent pe factorul uman. 

Fiecare detaliu este proiectat cu precizie manuală și creat cu măiestrie, având șoferul în 

prim-plan. Prin abordarea pur emoțională a designerului, Mazda CX-5 oferă o senzație 

de unitate completă, care lasă loc unei experiențe naturale și interactive la volan.



MAZDA TAKUMI:  

MĂIESTRIE  SUPERIOARĂ

Aceștia sunt artizanii care-și perfecționează priceperea ani de zile, chiar decenii, pentru 

a deveni maeștri. Prin atingerea umană, investesc în fiecare Mazda, pasiunea, răbdarea și 

dedicarea lor. Se creează o amprentă emoțională pe care niciun computer sau ecuație nu 

o poate produce. Fiecare detaliu din interiorul Mazda CX-5 este o mărturie a competenței 

Takumi. Acest transfer de energie creează un mediu care inspiră și o senzație care durează 

chiar și după terminarea călătoriei. De la designer la șofer, această conexiune generează în 

cele din urmă o legătură emoțională între tine și Mazda.



COMUNIUNEA DINTRE  MAȘINĂ Ș I  ȘOFER

Fiecare Mazda aspiră la același obiectiv unic, unitatea dintre mașină și șofer. 

Când trăiești această comuniune directă, ți se dezvoltă simțurile. Te lași cuprins 

de moment și lași în urmă orice îți distrage atenția. Te simți plin de energie. 

Întinerit. Mai bine decât atunci când ai intrat pentru prima dată în mașină, 

o senzație care durează mult după terminarea călătoriei. De la designul 

meticulos realizat până la modul în care mașinile noastre răspund fără efort 

chiar și la cea mai discretă comandă, orice detaliu al fiecărei Mazda îți oferă o 

experiență memorabilă a condusului.



CONECTIVITATE  FĂRĂ EFORT

Inspirația ta. Spațiul tău. Centrul tău de comandă. Acesta este habitaclul centrat pe 

șofer al Mazda CX-5, unde fiecare comandă se află la îndemână, astfel încât să rămâi 

atent la drumul din față. Pentru a nu-ți distrage atenția, indicatoarele și afișajele sunt 

amplasate exact în fața ta pe tabloul de bord intuitiv. Consola centrală și sistemul 

de control al centrului de comandă sunt poziționate pentru un confort optim al 

încheieturii și antebrațului. Datorită designului,comunicarea dintre tine și mașină 

devine o obișnuință.



CONDUS CONECTAT  

LUME CONECTATĂ

Ești conectat cu ușurintă în lumea ta, fără să iei ochii de la drum. Sistemul 

de infotainment CX-5 îți permite să te conectezi cu un dispoziti mobil 

compatibil prin sistemul Mazda Connect, să accesezi mii de posturi radio 

din întreaga lume. Acum poți să verifici și să răspunzi în siguranță la mesajele 

text, să fii la curent pe social media și să te bucuri de conexiune la muzica ta 

prin Bluetooth®.



PROMPT Ș I  RESPONSABIL

Doar o companie atât de pasionată de atingerea idealului în materie de 

experiență la volan ar fi putut proiecta Tehnologia Skyactiv. De la șasiu la 

transmisie și motor, am proiectat fiecare detaliu al mașinilor noastre pentru a 

răspunde prompt și eficient indiferent de condiții. Performanța excepțională 

fără să compromită mediul, se combină cu un nivel de siguranță de top ce nu 

afectează bucuria de a conduce. Comuniunea pefectă între șofer și mașină, 

pentru o experință de drum memorabilă.



CONDUCI  IDEAL  ÎN  ORICE  CONDIȚ I I

Să fii în control: este motivul pentru care am dezvoltat sistemul de tracțiune 4x4 i-Activ cu 

Sistem Control Tracțiune și Mod Off-Road. Sistemul nostru de tracțiune integrală i-Activ 

utilizează 27 de senzori ce verifică de 200 de ori pe secundă condițiile de drum. Bucură-te 

de aderență liniștitoare indiferent de suprafață și simte-te în perfectă armonie cu mașina.



Senzația de plăcere la volan oferită de Mazda CX-5 merită trăită la maximum. 

De aceea, mașina este echipată cu ultimele tehnologii de siguranță i-Activsense. 

Cu ajutorul ansamblului de funcții de siguranță disponibile, inovațiile sofisticate 

din domeniul siguranței te alertează cu privire la pericole pentru a te ajuta să eviți 

coliziuni sau să reduci impactul acestora, funcționând împreună pentru a îmbunătăți 

permanent vizibilitatea și atenția la drum. În combinație cu caroseria rigidă, 

tehnologiile i-Activsense asigură protecție de jur-împrejur pentru șofer și pasageri, 

fără a reduce nivelul de confort sau performanțele mașinii.

ÎNCREDERE  ÎN  TOATE  DIRECȚI I LE



SUNETUL  LA  NIVEL  DE  ARTĂ

Muzica mai este numită și arta universului. O experiență captivantă pentru simțul divin: 

auzul. Inginerii de sunet Mazda își doresc să reproducă o experiență care să fie cât mai 

apropiată de cea a unui concert live. Doar prin măsurarea atentă a efectelor spațiale, 

vibrațiilor, întârzierilor și reflexiilor sunetului am reușit să recreăm senzația unei săli 

de concert în habitaclul Mazda CX-5. Împreună cu Bose®, pregătim scena pentru o 

experiență auditivă energizantă, care este complet diferită de tot ce ai auzit până acum.

Construit în „spiritul confortului”, Hakuju Hall este 

un spațiu de concert intim din Tokyo, Japonia, unde 

publicul poate experimenta cu adevărat muzica și 

fiecare intonație. Această locație unică asigură o 

acustică fără egal din orice loc te-ai afla.



Gri Machine

ARTA SEDUCȚIE I Culoarea Mazda CX-5 este unul dintre primele aspecte care îți atrag atenția. Frumusețea 

sa delicată și personalitatea puternică sunt scoase în evidență de măiestria Takumi-Nuri, 

tehnologia excepțională de vopsire de la Mazda, care însuflețește designul Kodo și amplifică 

frumusețea fiecărui detaliu. Takumi-Nuri creează echilibru între profunzimea și strălucirea 

culorii, creând senzația unei mașini concept vopsite manual. Astfel a devenit posibilă 

obținerea vivacității și profunzimii culorilor premium unicat Roșu Soul Crystal și Gri Machine.

 

Vizitează www.mazda.ro pentru a vedea toate opțiunile de culorii vibrante disponibile.

Roșu Soul Crystal



F INISAJE  SPLENDIDE, PÂNĂ LA  ULT IMA CUSĂTURĂ

Având șoferul în prim plan, Takumi a avut ca obiectiv să creeze elemente frumoase 

prin formă, textură și culoare. Artizanii Mazda experimentați creează tapițerii cu design 

distinct și expresiv, utilizând texturi noi și cusături rezistente. Fiecare centimetru al 

tapițeriei create cu atenție este conceput pentru a îmbunătății experiența la volan.  

Un nivel de rafinemant elegant creat doar pentru tine.

Vizitează site-ul nostru www.mazda.ro pentru a vedea toate echipamentele disponibile.



EXPRIMĂ-Ț I  PERSONALITATEA

Cu cât analizezi mai îndeaproape Mazda CX-5, cu atât mai fascinantă devine povestea 

noastră. Filosofia designului Kodo Mazda este evidentă în fiecare aspect al Mazda CX-5, 

până la jantele din aliaj. Gama noastră de jante este proiectată pentru a te ajuta să-ți 

exprimi caracterul, să creezi o legătură și mai puternică între tine și mașina ta.

Vizitează site-ul nostru web pentru a vedea toate opțiunile disponibile.



Capace oglinzi argintii Logo Mazda proiectat cu lumină LED

PROIECTATE  SĂ  TE  COMPLETEZE

Mazda a creat accesorii proiectate cu atenție care funcționează perfect cu 

Mazda CX-5. Pentru o listă completă de accesorii originale Mazda vizitează 

site-ul www.mazda.ro

Ornament argintiu spoiler față



EMOTION
Echipare selectivă standard:

INTERIOR

Spoturi LED la interior

Buton de pornire/oprire motor

Geamuri acționate electric (față/spate)

Frână de parcare electrică

Cotieră centrală față

Banchetă spate fragmentabilă (40:20:40)

CHALLENGE
În plus față de EMOTION: Volan îmbrăcat în piele

Manetă schimbător îmbrăcată în piele

Fante de ventilație tunel median spate

TAKUMI
În plus față de CHALLENGE: Tapițerie piele sintetică (doar pe Takumi)

Scaun șofer reglabil electric

Volan încălzit

Proiecție laser pe parbriz

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATECONFORT ȘI TEHNOLOGIEEXTERIOR

Pilot automat

Sistem de asistență la plecarea din pantă

Sistem pentru monitorizarea unghiului mort al oglinzilor (BSM)

Asistent de frânare inteligent pentru oraș (SCBS)

G-Vectoring Control Plus (GVC+)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)

Închidere automată uși după pornire

Airbag-uri frontale, laterale față, cortină față-spate

Aer condiționat manual

Radio AM/FM, USB, AUX

4 difuzoare

Volan cu comenzi

Închidere centralizată

Computer de bord

Sistem i-Stop

Spătar bancheta spate cu înclinare ajustabilă

Jante din oțel de 17”

Faruri LED cu spălătoar de faruri

Funcție sosire acasă/plecare de acasă

Bare de protecție față și spate în culoarea caroseriei

Antenă tip rechin

Țeavă de eșapament dublă (doar benzină)

Oglinzi electrice încălzite și rabatabile automat

Jante din aliaj de 17”

Geamuri fumurii spate și lunetă

Asistență pentru menținerea benzii de circulație (LKA)

Sistem cu control automat fază lungă (HBC)

Oglindă retrovizoare centrală cu diminuare automată a 

luminozității

Climatizare automată pe două zone

Ecran color de 8”

Unitate de comandă HMI

6 difuzoare

Sistem Bluetooth®

Cotieră scaune spate cu 2 porturi USB

Senzori de ploaie & lumină

MZD Connect

Jante din aliaj de 19”

Lumini diurne cu LED

Proiectoare de ceață cu LED

Stop spate cu LED

Hayon acționat electric

Parbriz degivrat în zonă de repaos ștergătoare

Senzori de parcare față-spate

Sistem de faruri adaptive (AFLS)

Sistem de alertare a atenției șoferului (DAA)

Sistem monitorizare 360°

Sistem de avertizare la deplasarea în marșarier (RCTA)

Asistent inteligent de frânare spate (rear SCBS)

Radio digital DAB

Scaune încălzite (față), volan încălzit

Cameră video marșarier

Proiecție laser pe parbriz



REVOLUTION
În plus față de TAKUMI: Set de cadrane digitale

INTERIOR

REVOLUTION TOP
În plus față de REVOLUTION: Scaune cu tapițerie din piele - neagră

Opțional tapițerie piele albă

Afișaj activ color proiectat pe parbriz

TAKUMI  PLUS
În plus față de REVOLUTION TOP: Scaune cu tapițerie din piele Nappa maro

Plafon negru

Ornamente decorative de lemn

Cusătură și ornamente volan

Elemente decorative suplimentare

Oglindă interioară fără ramă

Pilot automat adaptiv (cu funcție de oprire completă  

Stop&Go pe AT)

Asistare inteligentă la frânare (SBS)

Sistem audio Bose® cu 10 difuzoare

Padele volan (transmisie automată)

Acces fără cheie (smart key)

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATECONFORT ȘI TEHNOLOGIEEXTERIOR

Trapă (opțional) Scaune față reglabile electric

Scaun șofer cu funcție de memorie

Scaune încălzite spate

Scaune față ventilate

Jante din aliaj de 19” argintiu închis

Trapă



Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® și AudioPilot® sunt mărci comerciale înregistrate în SUA și în alte țări. Acestea sunt utilizate cu aprobarea deținătorului.  

Internet: www.mazda.ro — Februarie 2020 — RO-RO / 2301

Ca urmare a dezvoltării constante a produselor sale, Mazda Motor Europe își rezervă dreptul de a introduce modificări ale specificațiilor și echipamentelor. Având în vedere limitările procesului de tipărire, eșantioanele 

de culori și tapițerie prezentate în această broșură pot diferi față de culorile reale. Când faceți referință la acestea, se recomandă să contactați dealerul Mazda. Denumirea Bluetooth® și logotipurile aferente se afla în 

proprietatea firmei Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către Mazda Motor Company se face sub licență. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

S P E C I F I C A Ț I I

(1) Vehiculele sunt omologate în conformitate cu noul standard WLTP (Regulament (UE) 1151/2017. Pentru comparație se face referire la valorile NEDC, stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) de punere în aplicare.

BENZINĂ DIESEL

G165 
2WD

G165 
AWD

G165 
AWD/AT

G194 
AWD/AT

CD150 
2WD

CD150 
AWD

CD150 
AWD/AT

CD184 
AWD/AT

Normativ noxe CE EU 6d EU 6d EU 6d EU 6d EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp.

Performanțe și consum

Accelerație (0-100.km/h in sec) 10,3 10,8 10,3 9,2 9,9 10,1 10,9 9,6
Viteza maximă (km/h) 201 198 188 195 204 199 196 208

Valori NEDC:

Consum de combustibil(1) (l/100 km): 
(Jante de 19”/Jante de 17”)

Urban 7,1/7,1 8,0/7,7 8,4 8,8 5,6/5,5 5,8 6,3 6,2
Extra Urban 5,3/5,1 5,6/5,7 6,1 6,3 4,6/4,5 4,8 5,1 5,1
Combinat 6,0/5,8 6,5/6,4 7,0 7,2 5,0/4,9 5,2 5,6 5,5

Emisii de CO2
(1) (g/km) (Jante de 19”/Jante de 17”) 135/133 147/146 159 164 130/128 137 147 145

Valori WLTP:

Consum de combustibil(1) (l/100 km): 
(Jante de 19”/Jante de 17”)

Viteză mică 8,4/8,6 9,5/9,6 10,0 11,2 6,4/6,1 7,2 8,7 8,4
Viteză medie 6,8/6,6 7,7/7,3 8,0 8,2 5,6/5,5 6,6 7,2 6,9
Viteză mare 6,3/6,2 6,9/6,9 7,1 7,2 5,1/5,0 6,0 6,2 6,1
Viteză foarte mare 7,8/7,6 8,4/8,2 8,7 8,5 6,4/6,3 6,8 7,6 7,4
Combinat 7,2/7,1 7,9/7,8 8,3 8,4 5,9/5,7 6,6 7,2 7,1

Emisii de CO2
(1) (g/km) (Jante de 19”/Jante de 17”) 163/160 180/179 188 192 154/151 175 189 186

Capacitate rezervor (l) 56 58 58 58 56 58 58 58



M A Z D A  R O M A N I AM A Z D A  R O M A N I A
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