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M{zd{ mx-5
Mazda MX-5 Roadster
bedragen in euro

adviesprijs

BPM-bedrag

TS

32.690

9.198

23.492

19.415

F

		

TS+

34.190

9.198

24.992

20.655

F

2.0

GT-M

38.490

10.962

27.528

22.750

G

1.8

93 kW / 126 pk

118 kW / 160 pk

Mazda MX-5 Roadster Coupé
bedragen in euro

adviesprijs

BPM-bedrag

netto catalogusprijs
incl. BTW excl. BTW

netto catalogusprijs
incl. BTW excl. BTW

energielabel

energielabel

1.8

93 kW / 126 pk

TS+

36.690

9.198

27.492

22.721

F

2.0

118 kW / 160 pk

GT-M

40.990

10.962

30.028

24.817

G

GT-L

40.990

12.510

28.480

23.537

G

745			

616

645			

533

320			

264

2.650			

2.190

Kofferrek met derde remlicht (alleen Roadster)

760			

628

Waxoyl 100+-lakprotectiebehandeling		

199			

164

2.0 Automaat		

Kosten rijklaar maken		
Opties
Metallic / Mica lak			

Accessoires
Windblocker		
Afneembare hardtop in carrosseriekleur (alleen Roadster)

(Alle accessoireprijzen zijn inclusief montage en / of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer accessoire- en optiemogelijkheden.)

Overzicht uitrusting m{zd{ mx-5
Standaarduitrusting op TS:

Extra uitrusting op TS+:

• Airbags bestuurder en bijrijder

Als TS plus:

• Zijairbags

• Lederen stoelbekleding

• Antiblokkeer-remsysteem (ABS)

• Stoelverwarming

• Elektronische remkrachtverdeling (EBD)

• Bluetooth

• Elektronische wegrijbeveiliging

• Cruise control

• Dynamic Stability Control (DSC)

• Automatische airconditioning

• Traction Control System (TCS)

• Automatisch dimmende binnenspiegel

• Stuurwiel in hoogte verstelbaar
• 16-inch lichtmetalen velgen
• Dubbel uitlaatsysteem
• Bumpers, buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur
• Elektrisch verstelbare verwarmde buitenspiegels
• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ramen
• Mistlampen vóór
• Linnen softtop
• Instaplijsten RVS
• Radio / CD- / MP3-speler met AUX-aansluiting en zes speakers

Extra uitrusting op GT-L:
(alleen als automaat)

Als TS+ plus:
•B
 ose Sound System met 7 speakers, CD-wisselaar
en MP3 functie
• Chromen portiergrepen exterieur
• 17-inch lichtmetalen velgen
• Roll-bar zilverkleurig

• Boordcomputer
• Stuurwielbediening audio en boordcomputer
• Stuurwiel, pookknop en handremgreep met leder bekleed
• Airconditioning - manueel
• Hoogteverstelling bestuurdersstoel

Extra uitrusting op GT-M:
Als GT-L, plus:
• Xenon koplampen met automatische reiniging en
niveauregeling
• Bilstein schokdempers
• Veerpootbrug
• Aluminium voetpedalen

M{zd{ Euro Service

M{zd{ Plus Garantie

Hebt u een nieuwe Mazda aangeschaft, dan kunt u drie jaar lang

Op elke nieuwe Mazda krijgt u standaard drie jaar fabrieksgarantie

gebruikmaken van de Mazda Euro Service. Deze uitgebreide service

met een kilometerbeperking van 100.000 km (arbeid en onderdelen,

helpt u in het geval van pech in uw woonplaats of in Europa, bij

maar geen slijtagedelen), drie jaar lakgarantie ongeacht het aantal

ruitbreuk en bij een ongeval in Nederland. Onze pechhulp omvat ook

gereden kilometers en twaalf jaar garantie tegen doorroesten van

hulp bij gebroken autosleutels, een lege brandstoftank, verkeerd

binnenuit, mits wordt voldaan aan de regelmatige inspectiebeurten

getankte brandstof en een lekke band.

zoals voorgeschreven in het garantieboekje.

Eén telefoonnummer voor binnen- en
buitenland: + 31 (0) 88 0065900

De garantie kunt u dankzij de Mazda Plus Garantie verlengen met een
tot twee jaar. Deze optionele garantie kent geen kilometerlimiet, is
gebonden aan de auto en overdraagbaar, als u besluit uw Mazda te

M{zd{ Leasing

verkopen. Hierdoor verhoogt u de verkoopwaarde van uw Mazda. Vraag

Mazda leasing biedt u als zakelijk rijder een brede variëteit

uw Mazda-dealer naar de voorwaarden van de Mazda Plus Garantie.

aan producten en diensten, en weet als geen ander wat u, als
Mazda-rijder, in de zakelijke markt beweegt. Uiteraard komt de
gespecialiseerde kennis van de Mazda-dealer u, uw wagenpark
en uw bedrijf direct ten goede. U profiteert dan ook van alle
voordelen die de Mazda-organisatie in huis heeft.

Kosten rijklaar maken (incl. BTW): de kosten rijklaar maken bestaan

Kentekenaanvraag en tenaamstelling: kosten aanvraag deel 1A

uit: transport, ontvetten, poetsen, kentekenplaten, gevarendrie-

€ 39,-. Kosten tenaamstelling deel 1B € 9,70.

hoek, lifehammer, mattenset, brandstof (t.w.v. € 29,50), lampenset,
0-beurt, Mazda Euro Service, EHBO-set en veiligheidsvest.
Verwijderingsbijdrage: per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties zijn vrijblijvend en

dat er voor elke personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage

kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

geheven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt

Het BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bij kentekentoekenning.

€ 45,- incl. BTW.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Modellen leverbaar zolang de voorraad strekt.

