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OPTIMAAL
RIJPLEZIER

Afgebeeld is de Mazda3 2017 GT-M in Machine Gray, voorzien van originele Mazda Dealeropties, waaronder een spoilerpakket.



FOCUS

PURE WHITE

ONGEKEND

De belangrijkste rij-informatie, waaronder navigatie en ver-
keersborddetectie, wordt in de Mazda3 weergegeven op de 
Active Driving Display. Deze head-up display in kleur en hoge 
resolutie is in het gezichtsveld van de bestuurder geplaatst. Zo
blijft u op de hoogte van alle relevante informatie én bent u 
veiliger onderweg (standaard op GT-M).

De sportieve en luxueuze stoelen in de Mazda3 dragen bij aan de 
ontspannen en verfijnde sfeer in het interieur. Optioneel kunt u 
kiezen voor de Pure White lederen bekleding (enkel op GT-M).

De Mazda3 is de ultieme belichaming van Jinba Ittai, de 
intuitieve samenwerking tussen bestuurder en auto. Hij biedt 
maximaal rijplezier, heeft een fenomenaal stabiele wegligging 
en een zeer scherp bochtengedrag. De Mazda3 is een klasse op 
zich, of u nu kiest voor de sportieve hatchback of de stijlvolle 
sedan.



per 1 januari 2017

MAZDA3 2017 HATCHBACK ADVIESPRIJS FISCALE BPM- NETTO CATALOGUSPRIJS ENERGIELABEL
bedragen in euro WAARDE* BEDRAG INCL. BTW EXCL. BTW
SKYACTIV-G 100 6MT S 22.490 21.600 4.686 16.914 13.979 B

TS 25.490 24.600 4.686 19.914 16.458 B

SKYACTIV-G 120 6MT TS 26.190 25.300 4.686 20.614 17.036 B

TS+ 27.690 26.800 4.686 22.114 18.276 B

GT-M 30.690 29.800 4.686 25.114 20.755 B

6AT TS 28.390 27.500 6.136 21.364 17.656 C

TS+ 29.890 29.000 6.136 22.864 18.896 C

GT-M 32.890 32.000 6.136 25.864 21.375 C

SKYACTIV-G 165 6MT i-ELOOP GT-M 33.790 32.900 7.006 25.894 21.400 D

SKYACTIV-D 150 6MT GT-M 33.390 32.500 6.587 25.913 21.416 E

6AT GT-M 39.390 38.500 11.221 27.279 22.545 G

MAZDA3 2017 SEDAN
SKYACTIV-G 100 6MT TS 25.490 24.600 4.541 20.059 16.578 B

SKYACTIV-G 120 6MT TS 26.190 25.300 4.686 20.614 17.036 B

TS+ 27.690 26.800 4.686 22.114 18.276 B

GT-M 30.690 29.800 4.686 25.114 20.755 B

6AT TS 28.390 27.500 5.991 21.509 17.776 C

TS+ 29.890 29.000 5.991 23.009 19.016 C

GT-M 32.890 32.000 5.991 26.009 21.495 C

SKYACTIV-D 150 6MT GT-M 33.390 32.500 5.892 26.608 21.990 D

OVERZICHT PRIJZEN

* De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar maken, afleverpakket, kentekenkosten en recyclingbijdrage. De fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een zakelijk rijder wordt berekend.

Afleverklaar maken 
√ Transport
√ Afleverbeurt
√ Kentekenplaten
√ Reinigen en poetsen

Afleverpakket
√ Mattenset
√ Reservelampenset
√ Veiligheidspakket bestaande uit 

lifehammer, EHBO-kit, gevaren-
driehoek en veiligheidshesje 

√ Brandstof t.w.v. € 50,-

Wettelijke kosten
√ Kentekenkosten (€ 48,98 BTW-vrij)
√ Recyclingbijdrage (€ 42,50)

De adviesprijs is inclusief kosten rijklaar maken à € 890,-, bestaande uit:



■■ Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijnairbags
■■ Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen EBD, EBA, DSC en 
TCS

■■ Hill Launch Assist: remfunctie tegen wegrollen op een helling
■■ Noodstopsignalering (ESS)
■■ i-STOP technologie, start- / stopsysteem
■■ Bandenspanningswaarschuwingssysteem en banden-
reparatieset

■■ ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin

■■ Mogelijkheid airbaguitschakeling bijrijdersstoel
■■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
■■ Start- / stopknop met wegrijbeveiliging, schakelindicator
■■ 16-inch stalen velgen met wielcovers
■■ Radio / MP3-speler met AUX- en USB-aansluiting en vier 
speakers

■■ Airconditioning
■■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur met 
knipper lichten

■■ Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
■■ Audio en boordcomputer met stuurwielbediening
■■ Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
■■ Bestuurdersstoel in hoogte en diepte verstelbaar
■■ Achterbank in twee delen neerklapbaar (60:40)
■■ Interieurverlichting vóór
■■ Dakspoiler en haaienvinantenne (excl. op Hatchback)

STANDAARD
UITRUSTING 
OP S

EXTRA 
UITRUSTING 
OP TS

Als S plus:
■■  Smart City Brake Support (SCBS), activeert remmen in 
 noodsituatie (tot 30 km / uur)

■■  16-inch lichtmetalen velgen
■■  Climate control, automatische airconditioning in twee zones 
■■  CD-speler, twee extra speakers
■■  MZD Connect, multimedia- en smartphone-connectiviteit met 
extra USB-aansluiting, Bluetooth® en spraakbesturing

■■ Sierlijsten zijruiten – chroom
■■ Elektronische parkeerrem

■■  Verwarmde, elektrisch inklapbare buitenspiegels in carrosse-
riekleur

■■  HMI Commander, gebruiksvriendelijke bediening voor onder 
 andere audio, telefoon (en navigatie – indien  beschikbaar)

■■  7-inch LCD touchscreen kleurenscherm
■■  Cruise control en Bluetooth® met stuurwielbediening
■■ Drive Mode Selection (enkel op benzine automaat)
■■  In hoogte verstelbare passagiersstoel (vóór)
■■  Verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
■■ Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

■■  Automatisch dimmende binnenspiegel
■■  Verlicht dashboardkastje
■■  Plafondconsole met zonnebrilhouder, interieurverlichting 
achter

■■  LED-mistlampen vóór
■■  Middenarmsteun vóór en achter, 2 bekerhouders
■■  Twee uitlaatpijpen met sierstuk (niet op SKYACTIV-G 100, niet 
op Sedan)

EXTRA 
UITRUSTING 
OP TS+

Als TS plus:
■■  LED-koplampen
■■  LED-dagrijverlichting
■■  LED-achterlichten
■■  Parkeersensoren achter

■■  Privacy glass
■■ Automatisch inklapbare buitenspiegels
■■ Stuurwielverwarming
■■ Blind Spot Monitoring (BSM), signaleert verkeer in dode hoek, 
ook bij uitparkeren / achteruitrijden

■■  Stoelverwarming vóór met drie standen
■■  Licht- en regensensor
■■  DAB+ audio

EXTRA 
UITRUSTING 
OP GT-M

Als TS+ plus:
■■  18-inch lichtmetalen velgen
■■  Parkeersensoren vóór en achter
■■  GT-M grille 
■■  Smart Keyless Entry
■■  Zwart lederen interieur met Deep Red accenten
■■  Bestuurdersstoel automatisch verstelbaar
■■ GT-M meterset

■■ Active Driving Display (ADD): head-up display in kleur met de 
belangrijkste rij-informatie

■■  Schakelflippers achter stuurwiel (alleen op automaat)
■■  Geïntegreerd navigatiesysteem
■■  BOSE® premium-audiosysteem met radio / CD- / MP3- / 
USB-speler met AUX-ingang en 9 speakers, voorzien van 
Centerpoint en Audiopilot

■■  Achteruitrijcamera

■■ SCBS-R: activeert remmen bij dreigende aanrijding, ook bij 
achteruitrijden

■■ Verkeersbordherkenning met weergave op ADD
■■ Driver Attention Alert
■■ Lane Keep Assist
■■ Mazda Radar Cruise Control
■■ Adaptive High Beam Control (HBC): automatisch dimmende 
LED-verlichting bij naderend verkeer

OVERZICHT UITRUSTING



Beschikbare motoren:

MOTORISERING INHOUD EN  
BRANDSTOF

MAX. VERMOGEN MAX. KOPPEL MAX. AANHANGER-
GEWICHT (GEREMD)

SKYACTIV-G 100 1,5 liter benzine 74 kW (100 pk) / 6.000 tpm 150 Nm / 4.000 tpm 950 kg

SKYACTIV-G 120 2,0 liter benzine 88 kW (120 pk) / 6.000 tpm 210 Nm / 4.000 tpm 1.300 kg

SKYACTIV-G 165 2,0 liter benzine 121 kW (165 pk) / 6.000 tpm 210 Nm / 4.000 tpm 1.300 kg

SKYACTIV-D 150 2,2 liter diesel 110 kW (150 pk) / 4.500 tpm 380 Nm / 1.800 tpm 1.500 kg

MOTOREN

OPTIES ADVIESPRIJS
bedragen in euro INCL. BTW EXCL. BTW

Safety & Comfort Pack (alleen op SKYACTIV-G 120 TS, zie hieronder) 1.400 1.157

Metallic / Mica lak 645 533

Metallic lak Soul Red / Machine Gray 795 657

Pure White lederen interieur (alleen op GT-M) 150 124

DEALEROPTIES
Geïntegreerd navigatiesysteem (alleen op TS & TS+) 695 574

Lakprotectiebehandeling Waxoyl 100+ 199 164

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden.

SAFETY & COMFORT PACK OP TS

■■  Parkeersensoren achter
■■ Privacy glass
■■ DAB+: Digitale Radio ontvanger
■■ Licht- en regensensor
■■ Blind Spot Monitoring (BSM), signaleert verkeer in dode 
hoek, ook bij uitparkeren / achteruitrijden

■■ Stoelverwarming vóór met drie standen
■■ Automatisch inklapbare buitenspiegels



NOG MEER EENHEID
TUSSEN AUTO EN 
BESTUURDER 
Bij het ontwikkelen van iedere nieuwe Mazda staan de bestuurder en 
de passagiers centraal om zo te zorgen voor het ultieme rijplezier. 
Voor de volgende stap hierin hebben onze ontwerpers in detail geke-
ken naar de relatie tussen motor, versnellingsbak, chassis en carros-
serie en zijn zij er met een serie nieuwe technologieën in geslaagd de 
eenheid tussen mens en auto (Jinba Ittai) verder te vergroten. Nieuw 
op elke Mazda3 2017 is het innovatieve G-Vectoring Control (GVC). 
Dit systeem is alleen bij Mazda beschikbaar en uniek in zijn soort. Het 
zorgt ervoor dat de auto nóg strakker stuurt en u minder vermoeid 
raakt bij lange ritten, omdat (onbewuste) correcties minder nodig zijn. 
Bovendien komt GVC uitstekend tot zijn recht op bochtige en/of glad-
de wegen.



Bij Mazda zijn we constant op zoek naar de perfecte balans tussen auto en bestuurder, in alles wat we doen. Van de 
ontwikkeling van innovatieve technologieën tot het persoonlijk advies bij onze dealers en de professionele service 
na de aankoop. Alles moet kloppen, want zelfs het kleinste detail draagt bij aan het pure rijplezier van onze auto’s. 
Het is dus niet zozeer de auto die centraal staat bij Mazda, maar u als bestuurder.

Op elke nieuwe Mazda krijgt u standaard drie jaar fabrieksgarantie met een kilometerbeperking van 100.000 km 
(arbeid en onderdelen, maar geen slijtagedelen), drie jaar lakgarantie ongeacht het aantal gereden kilometers en 
twaalf jaar garantie tegen door roesten van binnenuit, mits wordt voldaan aan de regelmatige inspectiebeurten 
zoals voorgeschreven in het garantieboekje. De garantie kunt u dankzij de Mazda Plus Garantie verlengen met één 

of twee jaar. Deze optionele garantie kent geen kilometer limiet, is gebonden aan de auto en overdraagbaar als 
u besluit uw Mazda te verkopen. Hierdoor verhoogt u de verkoopwaarde van uw Mazda. Vraag uw Mazda-dealer 
naar de voorwaarden van de Mazda Plus Garantie.

Hebt u een nieuwe Mazda aangeschaft, dan kunt u 1 jaar lang gebruikmaken van de Mazda Euro Service. Verzorgt 
de  Mazda-dealer het reguliere fabrieksonderhoud van uw auto, dan hebt u vanaf dat moment wederom recht op  
1 jaar Mazda Euro Service. Deze uitgebreide service helpt u in geval van pech in heel Europa, dus ook in uw woon-
plaats, bij ruitbreuk en bij een ongeval in Nederland. Onze pechhulp omvat tevens hulp bij defecte autosleutels, 
een lege brandstoftank, verkeerd getankte brandstof en een lekke band.

MAZDA 
Wij zijn niet bang om eigenzinnige keuzes te maken en conventioneel denken uit te dagen om 
tot betere oplossingen te komen. En dat doen we om één simpele reden: auto’s maken die 
rijplezier bieden. Als u in een Mazda hebt gereden, dan weet u waar we het over hebben. Ont-
dek alle informatie over design, techniek en onze modellen op www.mazda.nl. Hier kunt u ook 
uw eigen Mazda samenstellen en meer lezen over de verschillende diensten die wij aanbieden 
voor uw Mazda. Bovendien is het een bron van informatie over Mazda en vindt u er bijvoor-
beeld meer over de baanbrekende SKYACTIV Technology. 

MAZDA SERVICE

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:

www.facebook.com/mazdanl

www.twitter.com/mazdanl

www.youtube.com/mazdanederland

www.instagram.com/mazdanederland

De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar 
maken à € 890,-, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/
nulbeurt, kentekenplaten, reinigen en poetsen, mattenset,  
reservelampenset, lifehammer, EHBO-kit, gevarendriehoek, 
veiligheidshesje en brandstof t.w.v. € 50,-.

Tevens inbegrepen in de kosten rijklaar maken zijn de recycling-
bijdrage (per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor 
elke personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage gehe-
ven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt 
€ 42,50 incl. BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag 

à € 39,- BTW-vrij en tenaamstelling à € 9,98 BTW-vrij). Het 
BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bij 
kentekentoekenning.

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specifi-
caties zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd. Mazda behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties, 
uitrusting en prijzen. Vraag uw Mazda-dealer naar de meest 
actuele informatie. Fouten voorbehouden. Alle uitvoeringen 
leverbaar zolang de voorraad strekt.
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