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DIMENSIUNE MICĂ

L IBERTATE  ENORMĂ

Concepută pentru a se potrivi unui stil de viață urban și activ și creată pentru 

plăcerea pură a condusului, această mașină versatilă este suficient de agilă și 

elegantă pentru a-ți satisface latura jucăușă oriunde ai merge cu ea.



ST IL  DE  V IAȚĂ URBAN

Mazda2 este perfectă pentru străzile înguste din orașe. Pregătită să atragă privirile tuturor cu aspectul său sportiv, 

dar suplu, și gata să te impresioneze cu performanța sa grație tuturor tehnologiilor cu care am dotat-o. 









ZERO COMPROMISURI

100% BUCURIE



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



SP IR ITUL  HIROSHIMA 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.



KODO:  SUFLETUL  MIȘCĂRI I

De la aspect la performanță, Mazda2 a fost construită pentru a oferi plăcere. 

O expresie perfectă a designului premiat Kodo - Sufletul Mișcării, Mazda2 este 

stabilă, are un design spectaculos, un habitaclu înclinat spre spate și un aspect 

general care inspiră dorința de a călători. Combinația între interiorul centrat pe 

factorul uman și finisajele de înaltă calitate reprezintă expresia confortului suprem. 

Măiestria Takumi-Nuri, tehnologia de vopsire de înaltă calitate a Mazda, dă 

impresia unei mașini-concept vopsite manual: „Takumi” înseamnă meșteșugari. 

Acest concept scoate în evidență vitalitatea și profunzimea obținute prin 

emblematicele culori Roșu Soul Crystal și Gri Machine. 



Mazda2 este dovada că și mașinile mici pot fi pline de surprize: aspect 

uluitor, confort absolut și o experiență la volan pe care nu o vei uita 

niciodată. Încă de prima dată când te urci la volan vei simți Mazda2 ca 

pe o prelungire a corpului tău: reacțiile prompte și plăcerea condusului 

sunt uimitoare. Eleganța sa uimitoare formează o combinație perfectă 

cu tehnologia de vârf, conectivitatea avansată din interiorul mașinii și 

performanța dinamică a unui motor eficient din punct de vedere al 

consumului de combustibil.

MAZDA 2



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

pentru a deveni maeștri. De la prima linie trasă pe foaie până la ultima cusătură, 

pasiunea, răbdarea și dedicația lor își lasă amprenta asupra fiecărei mașini care iese 

din fabrică. Maeștrii Takumi modelatori în lut sunt atât de pricepuți încât sculptează 

instinctiv forma unui vehicul într-o bucată de lut - uneori cu ochii închiși - asigurându-

se că fiecare formă este plăcută atât la vedere, cât și la atingere. Aceștia depun eforturi 

supraomenești pentru a crea un design perfect. Iar tu beneficiezi de tot ce pot crea ei 

mai bun. De la proiectant la șofer, această conexiune creează o legătură emoțională 

puternică între tine și Mazda ta.

MAZDA TAKUMI: 

MĂIESTRIE  SUPERIOARĂ



Ai parte de o experiență unică atunci când te urci la volanul unei Mazda2. Echilibrul 

perfect între relaxare și entuziasm este rezultatul unei mașini concepute să se simtă 

și să funcționeze ca o extensie a corpului tău. Este mereu intuitivă și reacționează 

imediat la comenzile tale. Am botezat acest concept Jimba Ittai - cal și călăreț la 

unison. Grație designului și calității sale impresionante - poți simți totul atunci când 

iei o curbă - Mazda2 îți ascute simțurile și fiecare detaliu contribuie la crearea unei 

experiențe pure la volan.

COMUNIUNEA DINTRE  MAȘINĂ Ș I  ȘOFER



Simte-te liber. Exprimă-te. Totul pornește de la consola ta de comandă. Bun venit în 

habitaclul centrat pe șofer al noii Mazda2, unde fiecare buton e la îndemână, ca să te poți 

concentra la drum. 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.

Sistemul de infotainment Mazda Connect a fost îmbunătățit, iar acum ai la dispoziție și 

integrarea Apple CarPlay™ pentru iPhone-ul tău. Mai mult, este disponibilă și integrarea 

Android Auto™. Comunicarea dintre tine și vehicul este concepută să devină o obișnuință.

CONECTIVITATE  FĂRĂ EFORT



Mazda2 este disponibilă acum și cu noul sistem Mazda M Hybrid, care 

contribuie la creșterea economiei de combustibil și a performanței în 

materie de emisii. Este modalitatea genială prin care inginerii Mazda se 

asigură că ai parte de aceeași plăcere imensă de a conduce, dar cu un 

consum mai mic de combustibil, permițându-ți să te concentrezi pe ceea 

ce contează cu adevărat. Bucuria de a conduce.

MAZDA M HYBRID



Nu ne-a plăcut niciodată să fim ca ceilalți. Refuzăm să facem lucrurile la fel cum le 

face toată lumea. De aceea ne place să creăm tehnologii unice. Sistemul inovator 

Skyactiv-Vehicle Dynamics cu G-Vectoring Control ajută la menținerea aderenței 

și a preciziei direcției prin modificarea greutății vehiculului la intrarea și ieșirea din 

viraj pentru a oferi o experiență mai lină și mai sigură la volan. Venim mereu cu 

soluții inovatoare pentru a oferi clienților noștri mai multă siguranță și încredere, 

astfel încât, indiferent de condițiile de rulare, să simți mereu că deții controlul.

DEȚI I  MEREU CONTROLUL 



Pentru a te ajuta să îți ascuți simțurile, am avut grijă să creăm noi câteva. Inovații 

sofisticate în materie de siguranță care te avertizează cu privire la pericole și te 

ajută să eviți coliziunile - sau să minimizezi consecințele acestora. Asta este ideea 

ingenioasă din spatele i-Activsense. Funcții precum sistemul de monitorizare 360°, 

Asistentul de frânare inteligent pentru oraș (înainte) sau Sistemul de recunoaștere a 

semnelor de circulație îți îmbunătățesc vizibilitatea și te ajută să te concentrezi mai 

bine la drum. Toate acestea îți oferă mai multă încredere la volan și îți permit să te 

simți implicat atunci când te afli la volan.

ÎNCREDERE  ÎN  TOATE  DIRECȚI I LE



Micile detalii fac toată diferența. Acest lucru îi determină pe maeștrii Takumi de la 

Mazda să creeze elemente superbe prin forme, texturi și culori. Totul este plănuit 

până la ultimul detaliu, de la tapițerie și ornamente până la panourile pentru uși 

confecționate din policarbonat ecologic sau chiar și suportul pentru genunchi, pentru 

a-ți îmbunătăți experiența la volan. Experții noștri creează o gamă largă de design-uri 

unice și pline de personalitate, cum ar fi noua piele albastru cu gri sau panourile pentru 

uși din policarbonat ecologic.

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

F INISAJE  SPLENDIDE,  

PÂNĂ LA  ULT IMA CUSĂTURĂ



ARTA MIȘCĂRI I

Cu cât descoperi mai multe despre Mazda2, cu atât mai interesantă devine povestea 

noastră. Filosofia de design Kodo de la Mazda își face simțită prezența în fiecare 

părticică din Mazda2 - de la cel mai mic șurub până la jantele sale din aliaj. Gama 

noastră de jante este proiectată pentru a te ajuta să-ți exprimi personalitatea, să 

creezi o legătură și mai puternică între tine și mașina ta.

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



Design exterior

LASĂ-Ț I  AMPRENTA CU NOILE  ACCESORI I  MAZDA2

Mazda a creat accesorii proiectate cu atenție care funcționează perfect cu 

Mazda2. Pentru o listă completă de accesorii originale Mazda pentru mașina ta, 

contactează partenerii Mazda.

Set pedale din aluminiu Ornamente praguri iluminate



ECHIPAMENTE

CHALLENGE

INTERIOR

Volan îmbrăcat în piele

Manetă schimbător viteze îmbrăcată în piele

Banchetă rabatabilă asimetric

Aer condiționat manual

Geamuri acționate electric față/spate

Dispozitiv de ridicare pentru scaunul pasagerului

EXTERIOR

Faruri cu LED

Oglinzi retrovizoare pe portiere de culoarea caroseriei

Jante din oțel de 15”

CONFORT ȘI TEHNOLOGIE

Sistem Bluetooth®

Pilot automat

Sistem Mild Hybrid

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Sistem de control al stabilității dinamice (DSC)

Airbaguri laterale față și cortină

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)

Sistem de asistență la plecarea din pantă (HLA)

G-Vectoring Plus (GVC+)

TAKUMI

INTERIOR

Aer condiționat automat

Ecran color de 7”

Unitate de comandă HMI

EXTERIOR

Jante din aliaj de 16”

Geamuri fumurii

Antenă tip rechin

CONFORT ȘI TEHNOLOGIE

Scaune încălzite față

Senzor de parcare - spate

Cameră video marșarier (disponibilă doar pe Takumi)

CarPlay și Android Auto

6 difuzoare

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Sistem pentru monitorizarea unghiului mort al oglinzilor (BSM)

Sistem de alertă la deplasarea în marșarier (RCTA)

Sistem de avertizare la depășirea benzii de rulare (LDWS)

INTERIOR

Scaune din piele

CONFORT ȘI TEHNOLOGIE

Volan încălzit

Oglindă electrică pliabilă automat

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Oglindă retrovizoare centrală cu diminuare automată a luminozității 

Asistent de frânare inteligent pentru oraș (SCBS-F)

TAKUMI PLUS



În imagine este reprezentată o Mazda2 în culoarea Roșu Soul Crystal, cu nivelul de echipare Takumi Plus

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 — Ianuarie 2020 — RO-RO / 2244

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) Pentru determinarea valorilor reflectând consumul de combustibil și emisiile de CO2 se folosește un nou test. Totuși, valorile CO2 prezentate se bazează pe ciclul de testare anterior și vor fi utilizate pentru a calcula taxa auto la prima înmatriculare.

BENZINĂ

G90 
Manual

Normativ noxe CE EU6d Temp.

Valori NEDC:

Consum de combustibil(1) (l/100km): Urban 4,8

Extra urban 3,7

Combinat 4,1

Emisii de CO2
(1) (g/km) 94

Valori WLTP:

Consum de combustibil(1) (l/100km): Redus 6,4

Mediu 4,9

Mare 4,5

Foarte mare 5,9

Combinat 5,3

Emisii de CO2
(1) (g/km) 120



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