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PROPOZYCJA DLA: Justyna Ratowska

ID KLIENTA: 22462

FIRMA: LEASEPLAN

MODEL:
WERSJA:
NADWOZIE:
ROCZNIK:
TYP:

WAŻNA DO: 2020-07-13

Mazda6
SkyMOTION
SDN
2019
Samochód nowy

LAKIER:
SILNIK:
NAPĘD:
SKRZYNIA:

1/4

Jet Black (41W)
2.0 145 KM
4x2
6 AT

#DRIVETOGETHER
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WYPOSAŻENIE
BEZPI ECZEŃSTW O I W SPOMA GA NI E PRO
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• Roleta bagażnika Karakuri (Sport Kombi)

• Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
• Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS) z układem
elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) oraz układem awaryjnego
hamowania (EBA)
• Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z elektronicznym układem
kontroli trakcji (TCS)
• System monitorowania martwego pola z systemem monitorującym ruch
poprzeczny przy cofaniu (BSM & RCTA)
• System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
• System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)
• Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości (aktywny tempomat
MRCC)
• Kolorowy wyświetlacz Head-up z funkcją pamięci ustawienia (na przedniej
szybie)
• System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej
prędkości A-SCBS)
• Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HLA)
• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
• Światła do jazdy dziennej
• Przednie reflektory i kierunkowskazy diodowe (LED)
• Spryskiwacze reflektorów
• Tylne światła diodowe (LED)
• Tylne kierunkowskazy diodowe (LED) (Sedan)
• Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do
domu)
• System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
• Immobilizer fabryczny
• Zaawansowany system immobilizera

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obręcze aluminiowe 17" Gun Metal
Koła 225/55R17 (z zestawem naprawczym do kół)
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (z wbudowanym kierunkowskazem)
Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka boczne składane elektrycznie
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Przyciemniane szyby
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Sport Kombi)
Relingi dachowe (Sport Kombi)

A KCESOR I A*
• Zaawansowany system immobilizera OMEGA (radiowa karta identyfikacyjna
kierowcy x 2 szt.)
• Czujniki parkowania - zestaw na przód i tył (sygnał akustyczny oraz wizualizacja
na wyświetlaczu centralnym) (SkyMOTION)
• Dywaniki welurowe Standard - Sedan

M U LT I M E DI A I K O M U N I K A CJ A
• System nawigacji Mazda
• MZD Connect – multimedialny system rozrywki i łączności
• Wyświetlacz centralny 8" ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie
postoju)
• Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
• System audio CD/MP3 z 6 głośnikami
• Złącze AUX i 3 porty USB (2 w konsoli centralnej + 1 w podłokietniku tylnej
kanapy)
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth
• Kierownica z przycikami sterowania

KOMFORT PODRÓŻY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapicerka materiałowa Standard
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
Fotel kierowcy z manualną regulacją podparcia lędźwiowego
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Nawiewy na tylną kanapę
Skórzana kierownica oraz skórzany drążek zmiany biegów
Przycisk uruchamiania silnika
Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków na pilocie)
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Podłokietnik centralny w tylnej kanapie
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Gniazdo 12V w bagażniku (Sport Kombi)
Siatka zabezpieczająca w bagażniku (Sport Kombi)

* Wyżej wymienione akcesoria, oferowane przez dealera, zostaną zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego.
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CENA

Samochód

WARTOŚĆ KORZYŚĆ

125 900 zł

Lakier Jet Black

2 600 zł
128 500 zł

KORZYŚCI

CENA

WARTOŚĆ

Dodatkowa korzyść

31 325 zł
97 175 zł

AKCESORIA*

KORZYŚĆ

CENA

128 500 zł

31 325 zł

WARTOŚĆ

KORZYŚĆ

Zaawansowany system
immobilizera OMEGA (radiowa
karta identyfikacyjna kierowcy x 2
szt.)

1 575 zł

0 zł

Czujniki parkowania - zestaw na
przód i tył (sygnał akustyczny
oraz wizualizacja na
wyświetlaczu centralnym)
(SkyMOTION)

2 840 zł

0 zł

310 zł

0 zł

Dywaniki welurowe Standard Sedan

101 900 zł

CENA FINALNA

133 225 zł

31 325 zł

101 900 zł brutto

Cena obowiązująca w przypadku zamówienia 1 samochodu(ów), ważna
do 2020-07-13
* Wyżej wymienione akcesoria, oferowane przez dealera, zostaną zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego.

FILIP ALAMA

ODYSSEY SP. Z O.O.

+48 509 453 415
email: alama.f@mazda-odyssey.pl

GÓRCZEWSKA32
01-147 WARSZAWA

Samochody Mazda są objęte gwarancją producenta Mazda Motor Corporation. W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją, reklamacje należy zgłosić do
Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazda, która wykona nieodpłatną naprawę samochodu na zasadach przewidzianych w dokumencie gwarancji. Dokument gwarancji zostanie
przekazany kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży samochodu Mazda. Sprzedawca samochodu Mazda może ponosić odpowiedzialność względem konsumenta z
tytułu rękojmi za wady. Reklamacje z tego tytułu zgłasza się sprzedawcy samochodu zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Niniejszy dokument stanowi
jedyne przykładową specyfikację danego modelu auta marki Mazda oraz jego wyposażenia. Poszczególne elementy przykładowej specyfikacji, w tym m.in.: lista elementów
wyposażenia danego modelu auta oraz ceny; mogą ulec zmianie w każdym momencie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Dodatkowo, zdjęcia i
rysunki poszczególnych modeli aut mogą przedstawiać elementy wyposażenia niedostępne w standardowej wersji danego modelu lub niedostępne w dystrybucji w niektórych
krajach. Niniejsza przykładowa specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich
nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający
fluorowany gaz cieplarniany [R134a] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO2 również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez
samochód.
Informacje
o
działaniach
dotyczących
odzysku
i
recyklingu
samochodów
wycofanych
z
eksploatacji:
http://www.mazda.pl/about_mazda/environment/end_life_vehicles/
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