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Mazda presenteert serie nieuwe modellen
op Autosalon van Genève 2015


Europese première volledig nieuwe Mazda CX-3



Nieuwe Mazda MX-5 en nieuwe Mazda2



Mazda CX-5 2015 en Mazda6 2015

Waddinxveen, 5 februari 2015. Mazda beleeft een waar modellenoffensief op de
komende en 85e Autosalon van Genève, begin maart. De Japanse autofabrikant toont
voor het eerst de geheel nieuwe Mazda CX-3 aan het publiek in Europa, de vijfde
modellancering in zes maanden tijd. Deze primeur gaat samen met de presentatie van
de nieuwe Mazda MX-5 op een Europese beurs en de binnenkort op de Nederlandse
markt te introduceren nieuwe Mazda2. Bovendien staan ook nog eens de Mazda CX-5
modeljaar 2015 en de Mazda6 modeljaar 2015 op de Mazda-stand in Genève.
Grote trekpleister op de Mazda stand is zonder twijfel de nieuwe CX-3, de kleine crossover
SUV die in Genève zijn Europese première beleeft. Met de keuze uit AWD of FWD, voorzien
van het aansprekende Kodo design en met zijn onconventionele combinatie van
topprestaties en een laag brandstofverbruik dankzij de toepassing van de inmiddels
bekende SKYACTIV technologieën, zal het nieuwe model zonder meer het snel groeiende
compacte SUV segment bestormen, als hij in de vroege zomer in Europa op de markt komt.
De langverwachte vierde generatie Mazda MX-5 biedt voor elk wat wils. Na de onthulling in
september vorig jaar deed de nieuwe roadster ieders hart sneller kloppen, met een nieuw
design van het exterieur en voorzien van de levendige SKYACTIV-motoren. Het lichtgewicht
ontwerp gaat terug naar de roots van het oorspronkelijke model, zoals dat 25 jaar geleden
werd geïntroduceerd. Naar verwachting zal de auto in augustus beschikbaar komen op de
Nederlandse markt.
De nieuwe Mazda2 legt de lat hoog voor een model in het B-segment met een enorm scala
aan uitrustingen, waaronder een head-up display. Het model heeft nu al twee awards op
zak, Auto van het Jaar 2014-15 in Japan en winnaar van het prestigieuze Goldene Lenkrad
in Duitsland.
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De Mazda CX-5 2015 en de Mazda6 2015 ronden de hoogtepunten van het merk in Genève
af. Naast het vernieuwde exterieur en interieur beschikken beide modellen over veel nieuwe
features, waaronder het actieve veiligheidssysteem ALH, Adaptive LED Headlights, een
primeur voor Mazda. De Mazda6 2015 is nu ook in sommige landen beschikbaar met AWD *
en een head-up display **, terwijl de CX-5 2015 de krachtige 2.5 SKYACTIV-G 192 aan zijn
line-up toevoegt.
Alle vijf genoemde modellen beschikken over de state-of-the-art i-ACTIVSENSE actieve
veiligheidstechnologieën van Mazda, als ook over MZD Connect, Mazda's veilige en
gebruiksvriendelijke smartphone-connectiviteitsysteem. Alles zal te zien zijn op stand 5150
in hal 5 van de Autosalon van Genève, waarvan de persdagen op 3 en 4 maart zijn en de
publieksdagen van 5 tot 15 maart. De persconferentie van Mazda is op 3 maart om 10.45
uur.

###

Voor meer informatie:
Mazda Motor Nederland
Afdeling Public Relations
Telefoon: 0182-685080 (direct)
jraatjes@mazdaeur.com

*
**

Niet leverbaar in Nederland.
Afhankelijk van uitrustingsniveau.
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