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DRIVE
TOGETHER



FOCUS

DE BESTUURDER ALS UITGANGSPUNT

ADEMBENEMEND

De belangrijkste rij-informatie, waaronder navigatie en ver-
keersborddetectie, wordt in de Mazda CX-3 weergegeven op de 
Active Driving Display. De kleuren head-up display is in het ge-
zichtsveld van de bestuurder geplaatst. Zo blijft u op de hoogte 
van alle relevante informatie én bent u veiliger onderweg (enkel  
op GT-M).

Om het gevoel van eenheid te creëren, ontwerpen we alles met 
de bestuurder als uitgangspunt. Dat begint vanuit de bestuur-
dersstoel. U voelt het als u plaatsneemt. Het stuurwiel, de HMI 
Commander en de pedalen zijn optimaal gepositioneerd. Alles 
voor de perfecte balans tussen u en uw auto.

Een veelzijdige crossover die zich laat zien: de Mazda CX-3 biedt 
een combinatie van karakter, comfort en rijplezier. Ontworpen 
volgens het ‘KODO — Soul of Motion’-design hoeft de Mazda 
CX-3 zich ook niet te verstoppen. Met zijn vloeiende lijnen is het 
immers een imposante verschijning.



per 1 juli 2019

MAZDA CX-3 ADVIESPRIJS FISCALE BPM- NETTO CATALOGUSPRIJS ENERGIE- BIJTELLING**
bedragen in euro WAARDE* BEDRAG INCL. BTW EXCL. BTW LABEL
SKYACTIV-G 120 6MT 2WD S  24.590  23.700  8.136  15.564  12.863 E  166 

TS  27.490  26.600  8.136  18.464  15.260 E  186 

TS+  29.390  28.500  8.136  20.364  16.830 E  199 

GT-M  31.590  30.700  8.136  22.564  18.648 E  214 

6AT 2WD TS  29.490  28.600  7.921  20.679  17.090 E  200 

TS+  31.390  30.500  7.921  22.579  18.660 E  213 

GT-M  33.590  32.700  7.921  24.779  20.479 E  228 

SKYACTIV-G 150 6MT 4WD GT-M  36.540  35.650  13.077  22.573  18.655 G  249 

6AT 4WD GT-M  37.790  36.900  10.501  26.399  21.817 F  258 

SKYACTIV-D 115 6MT 2WD GT-M  34.090  33.200  9.118  24.082  19.903 F  232 

6AT 2WD GT-M  37.090  36.200  12.409  23.791  19.662 G  253 

OVERZICHT PRIJZEN

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

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	(€	49,10	BTW-vrij)
√	Recyclingbijdrage	(€	37,50)

* 

**

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.
Netto	bijtellingsbedrag	op	basis	van	38,10%	inkomstenbelasting,	exclusief	opties.



■■ Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijnairbags (totaal 6)
■■ Remhulp, tractie- en stabiliteitssystemen (EBD, EBA, DSC  
en TCS)

■■ Noodstopsignalering (ESS)
■■ Bandenspanningswaarschuwingssysteem en banden-
reparatieset

■■ i-STOP-technologie, start- / stopsysteem
■■ ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin
■■ 16-inch stalen velgen met wielcovers
■■ Dagrijverlichting

■■ Dakspoiler en portiergrepen in carrosseriekleur
■■ Elektrisch verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur met 
geïntegreerde knipperlichten

■■ Bestuurdersstoel en stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
■■ Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
■■ Stuurwielbediening audio en boordcomputer
■■ Achterbank in twee delen neerklapbaar (60:40)
■■ Handbediende airconditioning
■■ Zonnekleppen voorin met make-upspiegel
■■ 12V-aansluiting

■■ Bodem kofferruimte in twee standen instelbaar
■■ Interieurbekleding: zwart stof ‘S’
■■ Hill Launch Assist: remfunctie tegen wegrollen op een helling
■■ Start-/stopknop met wegrijbeveiliging
■■ Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
■■ Boordcomputer met verbruiksmonitor en schakelindicator
■■ Radio/MP3-speler met AUX- en USB-aansluiting en 4 speakers
■■ G-Vectoring Control
■■ Middenarmsteun met opbergruimte
■■ Elektronische parkeerrem met autohold-functie

STANDAARD
UITRUSTING 
OP S

EXTRA 
UITRUSTING 
OP TS

Als S plus:
■■ Advanced Smart City Break Support (SCBS) met voetganger-
herkenning (AEB): activeert remmen in noodsituatie

■■ 16-inch lichtmetalen velgen, Silver
■■  Elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels
■■ Climate control, automatische airconditioning
■■  Interieurbekleding: zwart stof

■■  Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
■■  7-inch LCD-touchscreen kleurenscherm
■■  HMI Commander: gebruiksvriendelijke bediening voor onder 
meer audio, telefoon (en navigatie — indien beschikbaar)

■■  Cruise Control met stuurwielbediening
■■  MZD Connect: multimedia- en smartphone-connectiviteit met 
USB-aansluiting, Bluetooth® en spraakbesturing

■■ 	CD-speler,	2	extra	speakers	(totaal	6)
■■ Drive Mode Selection (enkel op benzine automaat)

■■ Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

■■ A-, B- en C-stijl in pianozwart

■■ Middenarmsteun achter met twee bekerhouders

■■ Automatisch dimmende binnenspiegel

EXTRA 
UITRUSTING 
OP TS+

Als TS plus:
■■  LED-koplampen
■■  LED-achterlichten
■■ LED-mistlampen	vὀὀóór
■■ LED-dagrijverlichting
■■ Privacy glass zijruiten achter en achterruit

■■ Licht- en regensensor
■■ Parkeersensoren achter
■■ Lane Departure Warning (LDW): waarschuwing bij onbedoeld 
verlaten van de rijbaan

■■ Stoelverwarming vóór met drie standen
■■ DAB+: Digital Radio+ ontvanger (incl. FM/AM)

■■ Automatisch inklapbare buitenspiegels

■■ Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoek-detectiesysteem

■■ Rear Cross Traffic Alert (RCTA): waarschuwingssysteem bij 

achteruitrijden

EXTRA 
UITRUSTING 
OP GT-M

Als TS+ plus:
■■ Mazda Radar Cruise Control (MRCC): houdt ingestelde  
snelheid aan en bewaart gewenste afstand tot voorganger 
(incl. stop & go-functie op automaat)

■■ Adaptieve LED-koplampen met dimmende LED-verlichting  
bij naderend verkeer

■■ 18-inch lichtmetalen velgen, Gun Metal
■■ Chromen zijstrip

■■ Interieurbekleding zwart kunstleder met grijze accenten 
■■ Verwarmbaar stuurwiel
■■ Active Driving Display (ADD): kleuren head-up display met de 
belangrijkste rij-informatie

■■ Smart Keyless Entry
■■ Geïntegreerd navigatiesysteem met verkeersbordherkenning 
en weergave op ADD

■■ Achteruitrijcamera

■■ Bose® premium-audiosysteem met 7 speakers
■■ Schakelflippers achter stuurwiel (alleen op automaat)

■■ Smart City Brake Support F/R: activeert remmen in  

noodsituatie tijdens voor- en achteruitrijden

■■ Driver Attention Alert 

■■ Parkeersensoren vóór

OVERZICHT UITRUSTING



Beschikbare motoren:

MOTORISERING INHOUD EN  
BRANDSTOF

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

SKYACTIV-G 120 2,0 liter benzine 88 kW (120 pk) / 6.000 tpm  207 Nm / 2.800 tpm 1.200 kg

SKYACTIV-G 150 2,0 liter benzine 110 kW (150 pk) / 6.000 tpm 207 Nm / 2.800 tpm 1.200 kg

SKYACTIV-D 115 1,8 liter diesel 84 kW (115 pk) / 4.000 tpm 270 Nm / 1.600 - 2.500 tpm 1.200 kg

MOTOREN

OPTIES ADVIESPRIJS
bedragen in euro INCL. BTW EXCL. BTW

White Leather Pack (alleen op GT-M) 1.000 826

Black Leather Pack (alleen op GT-M) 1.000 826

Metallic / Mica lak 650 537

Metallic lak Machine Gray 850 702

Metallic lak Soul Red Crystal 1.000 826

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

Trekhaak	afneembare	kogel,	incl.	13-polige	kabelset	(max.	verticale	kogeldruk	75	kg) 1.140 942

Apple CarPlay 349 288

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

WHITE LEATHER PACK OP GT-M BLACK LEATHER PACK OP GT-M
■■ Pure White lederen interieur
■■ Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar
■■ Geheugenfunctie bestuurdersstoel en head-up display

■■ Zwart lederen interieur
■■ ὀ	Bestuurdersstoel	elektrisch	verstelbaar
■■ ὀ	Geheugenfunctie	bestuurdersstoel	en	head-up	display







MAZDA DEALEROPTIES

COMFORT-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

LED-interieurverlichting 140

Bekerhouder organizer 45

Bagagebak kofferruimte 95

Totaal 280

Pakketprijs 250

STYLISH-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Dorpelbeschermers, verlicht 265

LED-interieurverlichting 140

Aluminium gas-, koppelings- en rempedaal 235

Aluminium voetsteun 70

Totaal 710

Pakketprijs 615*

SPORT-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Dakspoiler Brilliant Black 405

Skidplate voorzijde 335

Skidplate achter 335

Totaal 1.075

Pakketprijs 940

TRANSPORT-PAKKET
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Trekhaak, afneembaar, incl. 13-polige kabelset 1.140

Fietsdrager, montage op trekhaak 640

Totaal 1.780

Pakketprijs 1.570

Niets is zo persoonlijk als een nieuwe auto. Het design, de wegligging, de uit-
straling en de beschikbare uitrusting bepalen vaak welke auto iemand kiest. Uw  
keuzevrijheid willen we echter niet tot de beschikbare uitvoeringen beperken. Met 
de	 originele	 Mazda	 Dealeropties	 kunt	 u	 uw	 nieuwe	 auto	 tot	 in	 de	 fijnste	 details	
op uw wensen laten aansluiten. Met 18-inch lichtmetalen velgen, een trekhaak,  
dakdragers en parkeersensoren bijvoorbeeld. Alles met de authentieke Mazda- 
kwaliteit en met uitstekende garantievoorwaarden.

*	Ook	leverbaar	voor	automaat	(excl.	koppelingspedaal),	pakketprijs	610



62

152

151A

157

156

EXTERIEUR STYLING
DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Dakspoiler kleur: Brilliant Black 405

Skidplate, achterzijde kleur: mat zilver, materiaal ABS 2,5 mm 335

Skidplate, voorzijde kleur: mat zilver, materiaal ABS 2,5 mm 335

Spiegelkappen kleur: Brilliant Black of Bright Silver 170

Striping bovenzijde geschikt voor alle lakkleuren 395

Striping onderzijde kleur: grijs/rood/zilver, geschikt voor lakkleuren Jet Black en 
Deep Crystal Blue

320

Striping onderzijde kleur: zwart/rood/zilver, geschikt voor alle lakkleuren (behalve 
Jet Black en Deep Crystal Blue)

320

16" Lichtmetalen velgen, design 62 kleur:	zilver	(setprijs	excl.	banden) 750

16" Lichtmetalen velgen, design 151A kleur:	Dark	Gun	Metal	(setprijs	excl.	banden) 990

18" Lichtmetalen velgen, design 152 kleur:	zilver	(setprijs	excl.	banden) 1.325

18" Lichtmetalen velgen, design 157 kleur:	Diamond	Cut	(setprijs	excl.	banden) 1.320

Alle (dealer)optieprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer (dealer)optiemogelijkheden. 
Bandenprijzen kunt u opvragen bij uw Mazda-dealer.



DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Dorpelbeschermers 2-delige set voor voorzijde, RVS 195

zilver/zwart frame, verlicht d.m.v. batterij 265

Aluminium voetsteun 70

Aluminium pedalenset voor handgeschakeld (gas-, koppelings- en rempedaal) 235

voor automaat (gas- en rempedaal) 220

LED-interieurverlichting 140

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

INTERIEUR STYLING



BESCHERMING
DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Spatlappen, achterzijde 2-delige set, kleur: zwart 125

Spatlappen, voorzijde 2-delige set, kleur: zwart 115

Vloermattenset rubber 4-delige set, met CX-3-logo in grijs/rood 65

Vloermattenset	luxe	wit 4-delige set, zwart velours (materiaal) met witte stiksels,  
met geweven CX-3-logo op matten voorin

90

Vloermattenset	luxe	rood 4-delige set, zwart velours (materiaal) met rode stiksels,  
met geweven CX-3-logo op matten voorin

90

Vloermattenset standaard 4-delige set, zwart, met geborduurd CX-3-logo op matten voorin 50

Kofferruimte bagagebak 95

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



DEALEROPTIES
bedragen in euro‘s

ADVIESPRIJS
incl. BTW

Dakdrager max.	dakbelasting:	50	kg 325

Thule Dakkoffer Touring 200 175x82x45	cm	(lxbxh),	volume:	400	l,	gewicht:	13	kg,	
max.	belasting:	50	kg,	kleur:	titanium	(alleen	mogelijk	i.c.m.	
dakdragerset)

410

Thule Fietsbevestiging voor	1	fiets,	max.	gewicht	fiets:	20	kg	(alleen	mogelijk	i.c.m.	
dakdragerset)

135

Thule Fietsendrager montage	op	de	trekhaak,	geschikt	voor	2	fietsen 640

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

TRANSPORT



Interieur Mazda CX-3 GT-M met Black Leather Pack.



WAT IS JINBA ITTAI?

MENS EN 
MACHINE IN 
PERFECTE 
HARMONIE

DRIVE TOGETHER

Jinba Ittai betekent letterlijk de eenheid tussen een boog-
schietende ruiter en zijn paard en staat aan de basis van 
alles wat wij doen. Bij de ontwikkeling van onze modellen 
wordt daarom op elk detail gelet en ligt de focus op eenheid 
tussen auto en bestuurder. Alleen dan zijn mens en machine 
in perfecte harmonie, net als paard en ruiter.

In een Mazda rijd je nooit alleen. Mens en machine 
als één. Een gevoel van eenheid dat we Jinba Ittai 
noemen. Om dit gevoel van eenheid te bereiken, 
moet alles perfect in balans zijn. Van de positie van 
de bedieningselementen tot de afstelling van het 
onderstel. Elk detail moet het gevoel van eenheid 
vergroten en bijdragen aan het ultieme rijplezier. 



Fabrieksgarantie van 3 jaar: uw Mazda blijft rijden als de eerste keer
Het gevoel dat uw Mazda u gaf tijdens de eerste rit vergeet u waarschijnlijk nooit meer. Om dat gevoel vast te 
houden,	biedt	Mazda	u	drie	 jaar	 lang	 fabrieksgarantie	met	een	maximum	van	100.000	km.	We	gebruiken	bij	
garantiereparaties alleen originele Mazda-onderdelen, zodat uw Mazda de kwaliteit behoudt die hij had toen u de 
eerste keer achter het stuur zat. En uw Mazda blijft stralen zoals in die eerste kilometers met onze lakgarantie van 
3 jaar zonder kilometerbeperking en de garantie tegen roesten van binnenuit van maar liefst 12 jaar.

Mazda Plus Garantie: ook ná de eerste drie jaar rijden genieten van zekerheid
Met Mazda Plus Garantie houdt u dat onbezorgde gevoel langer vast. Want het voorkomt vervelende verrassingen 
nádat	de	fabrieksgarantie	is	afgelopen.	U	geniet	namelijk	tot	twee	jaar	langer	van	extra	zekerheid.	U	betaalt	geen	
eigen risico en de garantie is overdraagbaar, waardoor de restwaarde van uw Mazda wordt vergroot.

Fabrieksonderhoud wanneer uw Mazda het nodig heeft en het u uitkomt
Onderhoud voor uw Mazda is onderhoud voor het team dat jullie samen vormen. Daarom stemmen wij de werk-
zaamheden af op de behoeften van uw auto. Onze technici kennen uw Mazda namelijk als geen ander. Omdat ze 
altijd de nieuwste kennis krijgen vanuit de bron. Mazda zelf. Met de juiste Mazda-software en -apparatuur zetten 
zij deze kennis om in perfect handelen. Zo blijven ook de hightech systemen van uw Mazda, zoals i-ACTIVSENSE, 
optimaal functioneren.

De specifieke Mazda-kennis vindt u ook terug in Mazda Original Oil. Bij de ontwikkeling is, in samenwerking met 
Total, zorgvuldig gekeken naar de eigenschappen van de unieke SKYACTIV Technology. De olie is zo samenge-

steld dat hij de perfecte dikte heeft. Hij bereikt hierdoor alle draaiende onderdelen van uw motor én helpt slijtage 
hiervan te voorkomen. Uw motor wordt beter beschermd en de rijprestaties blijven optimaal. Iedere keer als u uw 
Mazda start. Daardoor stoot uw Mazda minder uit en bespaart u brandstof. Wij vinden dat uw vertrouwen in onze 
technici beloond mag worden. Daarom krijgt u een jaar Mazda Euro Service van ons cadeau als uw Mazda-dealer 
het onderhoud verzorgt.

Mazda Euro Service: in binnen- en buitenland gespecialiseerde Mazda-pechhulp
Uw Mazda brengt u moeiteloos naar alle uithoeken van Nederland én Europa. Onze persoonlijke service beperkt 
zich dan ook niet tot de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service bent u altijd verzekerd van snelle hulp bij pech, 7 
dagen per week, 24 uur per dag en waar in Europa dan ook. U wordt direct geholpen door mensen die uw Mazda 
kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. En als het nodig is, krijgt 
u vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats!

SERVICE: U EN UW MAZDA 
ALTIJD IN PERFECTE HARMONIE
Sturen, versnellen, denken als één. Mens en machine in perfecte harmonie. Dat is wat u er-
vaart wanneer u plaatsneemt achter het stuur van een Mazda. Onze service is erop gericht 
dat niets deze harmonie verstoort. 

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 
€ 37,50 incl. BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag 

à € 39,- BTW-vrij en tenaamstelling à € 10,10 BTW-vrij). Het 
BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bij 
kentekentoekenning.

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specifica-
ties van de Mazda CX-3 2018 zijn vrijblijvend en kunnen te al-
len tijde zonder voorafgaande 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 voorbehou-
den. Alle uitvoeringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:

www.facebook.com/mazdanl

www.twitter.com/mazdanl

www.youtube.com/mazdanederland

www.instagram.com/mazdanederland

nieuws.mazda.nl
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