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S P O R T  S E L E C T E D

P R I J Z E N  E N  U I T R U S T I N G 
P E R  1  J U L I  2 0 2 0



H I G H L I G H T S  U I T R U S T I N G 
M A Z D A  C X-3  S P O R T  S E L E C T E D
De Mazda CX-3 is een opvallende crossover die zich goed presenteert in elk soort omgeving. Met zijn combinatie 

van karakter en comfort kun je zakelijk en privé voor de dag komen. Dankzij cilinderuitschakeling heeft hij een 

efficiënte en krachtige motor. Op zoek naar een extra vleugje sportiviteit? Dan is de Mazda CX-3 Sport Selected de 

ideale keuze. Deze speciale uitvoering combineert een rijke uitrusting met comfortverhogende elementen, zoals 

climate control en stoelverwarming, en een extra sportieve uitstraling dankzij onder meer stoere 18-inch velgen, 

een haaienvinantenne en privacy glass. Scherp geprijsd en beperkt beschikbaar!

E X T E R I E U R

• 18-inch lichtmetalen velgen, Gun Metal

• Halogeen koplampen, achterlichten en dagrijverlichting

• Dakspoiler en portiergrepen in carrosseriekleur

• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en automatisch 

inklapbare buitenspiegels in carrosseriekleur met 

geïntegreerde knipperlichten

• A-, B- en C-stijl in pianozwart

• Privacy glass zijruiten achter en achterruit  

I N T E R I E U R

• Zwart stoffen interieur

• Bestuurdersstoel en stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

• Climate control, automatische airconditioning

• Zonnekleppen voorin met make-upspiegel

• Achterbank in twee delen neerklapbaar (60:40)

• ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin

• Bodem kofferruimte in twee standen instelbaar

• Boordcomputer met verbruiksmonitor en schakelindicator

• Middenarmsteun vóór met opbergruimte

• Middenarmsteun achter met twee bekerhouders

• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

• Automatisch dimmende binnenspiegel

• Stoelverwarming vóór, met drie standen 

V E I L I G H E I D

• Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijnairbags (totaal 6)

• Noodstopsignalering (ESS)

• Remhulp, tractie- en stabiliteitssystemen (EBD, EBA,  

DSC en TCS)

• Bandenspanningwaarschuwingsysteem

• Bandenreparatieset

• Hill Hold Assist

• G-Vectoring Control (GVC): voor maximale grip in bochten

• Advanced Smart City Brake Support (SCBS) met 

voetgangerherkenning (AEB): activeert remmen in 

noodsituatie

• Parkeersensoren achter 

C O M F O R T

• i-STOP-technologie, start-/stopsysteem

• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

• Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Elektronische parkeerrem

• Cruise Control

• Licht- & regensensor 

M U L T I M E D I A

• 7-inch LCD-touchscreen kleurenscherm

• MZD Connect: multimedia- en smartphone-connectiviteit 

met DAB+ digitale radio, USB-aansluiting, Bluetooth® en 

spraakbesturing

• HMI Commander: gebruiksvriendelijke bediening voor onder 

meer audio, telefoon (en navigatie - indien beschikbaar)

• Stuurwielbediening voor cruise control, audio en 

boordcomputer

• 12V-aansluiting

• Radio/mp3-speler met AUX- en USB-aansluiting en  

6 speakers

• Cd-speler

S P O R T  S E L E C T E D  V O O R D E E L 

€  2 . 9 9 5 , -



W E L K E  K L E U R  PA S T  B I J  J O U ?

OPTIES ADVIESPRIJS
bedragen in euro INCL. BTW EXCL. BTW

Metallic / Mica lak 650 537

Metallic lak Machine Gray 850 702

Metallic lak Soul Red Crystal 1.000 826

ACCESSOIRES

Apple CarPlay 349 288

Geïntegreerd navigatiesysteem 500 413

*  De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar maken à € 890,-, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/nul  -beurt, kenteken platen, reinigen en poetsen, mattenset, reserve-lampenset, 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 geheven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt € 35,00 incl. BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag à € 51,10 BTW-vrij). Het BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 
bij kentekentoekenning.

**  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.
***  Energielabel gebaseerd op WLTP-waarde van de des betreffende uitvoering.
****  De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.
*****  Netto bijtellingsbedrag op basis van 37,35% inkomsten belasting, exclusief opties.

De prijsstelling en het BPM-bedrag zijn gebaseerd op levering na 1 juli 2020 en de dan geldende BPM tabel (o.b.v. WLTP).

MAZDA CX-3 SPORT SELECTED ADVIESPRIJS* FISCALE BPM- NETTO CATALOGUSPRIJS ENERGIE- CO2**** NETTO BIJTELLING
bedragen in euro WAARDE** BEDRAG INCL. BTW EXCL. BTW LABEL*** PER MND*****

SKYACTIV-G 121 6MT 2WD 25.990 25.100 4.914 20.186 16.683 C 140 172

Arctic White Solid Deep Crystal Blue Mica
€ 650

Jet Black Mica
€ 650

Machine Gray Metallic
€ 850

Soul Red Crystal Metallic
€ 1.000



Aluminium pedalen

I N T E R I E U R

Aluminium pedalenset handgeschakeld 250

automaat 235

Aluminium voetsteun sportief accent 75

Dorpelbeschermers 2-delige set, roestvrij staal 205

Dorpelbeschermers, verlicht 2-delige set, zilverkleur met zwart frame, met verlicht CX-3-logo 280

LED-interieurverlichting 6-delige set, witte LED-verlichting aan plafond 145

LED-welkomstverlichting blauwe, witte of rode LED-verlichting bij voetencompartiment 
voorin

250

adviesprijs
incl. BTW

Bedragen in euro‘s incl. BTW. Alle adviesprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten.

Spiegelkappen kleur: Brilliant Black of Bright Silver 175

Dakspoiler kleur: Brilliant Black 420

Sportuitlaat geschikt voor Skyactiv-G 120 690

Skidplate, voor robuust accent op bumper, kleur: mat zilver 345

Skidplate, achter robuust accent op bumper, kleur: mat zilver 345

Striping, bovenzijde kleur: grijs, accentueert het Kodo-design, geschikt voor alle 
carrosseriekleuren

410

Striping, onderzijde kleur: zwart, rood, zilverkleur of grijs, rood zilverkleur,  
accentueert het Kodo-design, geschikt voor alle carrosserie-
kleuren, m.u.v. 41W Jet Black Mica en 42M Deep Crystal Blue

330

E X T E R I E U R

Spiegelkappen in Brilliant Black

adviesprijs
incl. BTW

Voel je helemaal thuis in de Mazda CX-3 met onze originele accessoires, 

speciaal voor de CX-3 gemaakt.

MA AK JOUW MA ZDA CX-3 
NOG PERSOONLIJKER



Bedragen in euro‘s incl. BTW. Alle adviesprijzen zijn inclusief montage en/of eventuele spuitkosten. Raadpleeg je Mazda dealer voor meer accessoire-
mogelijkheden.

T R A N S P O R T

B E S C H E R M I N G

All Weather mattenset 4-delige set, met CX-3-logo in grijs/rood 65

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

50

4-delige set, zwart velours met witte stiksels, met geborduurd 
CX-3-logo op matten voorin

90

4-delige set, zwart met rode stiksels, met geweven CX-3-logo 
op matten voorin

90

Kofferruimtebeschermbak met CX-3-logo in grijs/rood 95

Dorpelbeschermfolie 4-delige set, voor- en achterzijde 195

Alarmsysteem ultrasoon, via handzender van de auto 480

Spatlappen, voor kleur: zwart 120

Spatlappen, achter kleur: zwart 130

Trekhaak, afneembaar 13-polig, max. kogeldruk: 75 kg 1.150

Adapter 13-polige aansluiting (auto) naar 7-polige aansluiting (aan te 
koppelen voorwerp)

11

7-polige aansluiting (aan te koppelen voorwerp)  
naar 13-polige aansluiting (auto)

20

Thule Fietsendrager montage op trekhaak, geschikt voor 2 fietsen, incl. 13-polige 
stekker

630

montage op trekhaak, geschikt voor 2 elektrische fietsen, incl. 
13-polige stekker, max. laadcapaciteit: 50 kg

710

Thule Dakkofffer Touring 200 kort model dakkoffer, met DualSide-opening en Fastclick- 
snelmontagesysteem, lxbxh: 175x82x45 cm, volume: 400 l, 
gewicht: 13 kg, max. belasting: 50 kg

430

Thule Ski-/snowboard bevestiging voor 6 paar ski's of 4 snowboards,  
laadbreedte: 60 cm

180

voor 4 paar ski's of 2 snowboards,  
laadbreedte: 50 cm

165

adviesprijs
incl. BTW

adviesprijs
incl. BTW

Thule dakkoffers, fietsbevestigingen etc. in verschillende variaties mogelijk. Raadpleeg je Mazda dealer voor de mogelijkheden en het meest actuele assortiment.



HIER VIND JE ALLE MOGELIJKHEDEN OM TE
RIJDEN IN DE MA ZDA CX-3 SPORT SELECTED

Ben je overtuigd geraakt van de 

Mazda CX-3 Sport Selected? 

We bieden je verschillende 

mogelijkheden om hem te rijden, 

zowel voor de zakelijk als de 

privérijder.

* Mazda Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Mazda Leasing. Het tarief is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar 
incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering o.b.v. 6 schadevrije jaren, pechhulp en BTW. Meerprijs kilometers € 0,106 en minderprijs 
kilometers € 0,057. Het maandbedrag is exclusief brandstof en eventuele opties. Overige consumentenacties zijn niet mogelijk i.c.m. het Private Lease-aanbod. Vraag je dealer 
naar de actuele tarieven of kijk op www.mazda.nl.
** Operational Lease-aanbod wordt aangeboden door Mazda Leasing. Genoemd maandbedrag is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, 
afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering en pechhulp. Meerprijs kilometers € 0,049 en minderprijs kilometers € 0,049. Het maandbedrag is 
exclusief BTW, brandstof en eventuele opties. Vraag je dealer naar de actuele tarieven of kijk op www.mazda.nl.

P R I V A T E  L E A S E O P E R A T I O N A L  L E A S E 

Bij Mazda laten we niets aan het toeval over. Ook niet 

als het gaat om Private Lease. Want dat is all-in Mazda 

rijden voor een vast bedrag per maand. Dat betekent dat 

je niet meer hoeft na te denken over zaken als afschrijving, 

wegenbelasting, reparatie en onderhoud en verzekeringen. En 

mocht je hulp nodig hebben, dan is je Mazda dealer jouw 

vaste aanspreekpunt. Zelfs daaraan is gedacht.

Voordelen Mazda Private Lease*:

• Een gloednieuwe Mazda voor een vast bedrag per maand.

• Geen aanbetaling nodig.

• Voor onderhoud en schade kun je terecht bij jouw

Mazda dealer.

Stap in de Mazda CX-3 Sport Selected met 

Mazda Private Lease vanaf € 399 per maand*.

Voor een vast bedrag per maand kun je bij Mazda Leasing 

zakelijk een Mazda rijden, zonder deze te hoeven aan-

schaffen. Onder meer verzekering, wegenbelasting en  

reparatie en onderhoud zijn hierbij inbegrepen. Hierdoor 

heb je als ondernemer zekerheid over de kosten en kunnen 

jij of je mede werker zorgeloos de weg op. Ben je er nog 

niet  helemaal uit en wil je jezelf graag breder oriënteren   

op het gebied van een auto leasen? Maak dan een afspraak 

bij je Mazda dealer. Hij zet graag de mogelijk heden voor je 

op een rij.

Voor de len Mazda Operational Lease**:

• Vooraf bepaald maandtarief.

• Geen omkijken naar reparatie en onderhoud.

• Overzichtelijke administratie.

Stap in de Mazda CX-3 Sport Selected met Mazda Operational 

Lease vanaf € 379 per maand*.



 = Standaard.

(1)  De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.

*  Inclusief ruimte onder laadvloer. 
**  Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeer - 
 middelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
***  Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast  
 voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekerings premie.

BENZINE

Skyactiv-G 121 
6MT

MOTORTYPE

Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder 1.998/ 4

Boring x slag (mm) 83,5 x 91,2

Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] 89 (121) / 6.000

Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) 206 / 2.800

Cilinderuitschakeling 

PRESTATIES EN VERBRUIK

Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) 9,1

Topsnelheid (km/uur) 192

Brandstofverbruik in l/100 km: Gecombineerd WLTP(1) 6,2

CO2-uitstoot (g/km) Gecombineerd WLTP(1) 140

EG-emissienorm Euro6d

Aanbevolen brandstof Ongelood 95 RON

Inhoud brandstoftank (l) 48

MATEN EN GEWICHTEN  

Totale lengte / breedte / breedte excl. spiegels / hoogte (mm) 4.275/ 2.049 / 1.765 / 1.535

Wielbasis (mm) 2.570

Draaicirkel muur tot muur (m) 11,4

Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm): Voor 976 / 1.058 / 1.360

Achter 944 / 888 / 1.281

Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm* 350

Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt* 1.260

Max. toegelaten gewicht (kg) totaal 1.692

Massa in rijklare toestand (kg)** 1,259

Massa ledig voertuig (kg)*** 1,159

Maximumgewicht aanhanger (kg): Geremd (12 % helling) 1.200

Ongeremd 625

TECHNISCHE SPECIFICATIES  
MA ZDA CX-3 SPORT SELECTED



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

Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te  
voeren in specificaties en uitrusting als gevolg van voortdurende productontwikkeling. De vermelde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties van 
de Mazda CX-3 2020 Sport Selected zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Mazda CX-3 2020 
Sport Selected is beschikbaar in beperkte oplage en zolang de voorraad strekt. Leverbaar vanaf 1 juli 2020. 
Mazda behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties, uitrusting en prijzen. De in deze brochure afgebeelde kleuren en 
voorbeelden van interieurbekleding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé. Raadpleeg altijd je Mazda 
dealer over de door hem aangeboden uitvoering, over de laatste gegevens en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Mazda Motor 
Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure.

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo‘s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda Motor Company is met toestemming van dit 
bedrijf. Apple, Siri en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple CarPlay is een handelsmerk 
van Apple Inc. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Service: jij en je Mazda altijd in perfecte  harmonie
Sturen, versnellen, denken als één. Mens en 
machine in perfecte harmonie. Dat is wat je ervaart 
wanneer je plaatsneemt achter het stuur van een 
Mazda. Onze service is erop gericht dat niets deze 
harmonie verstoort.

Fabrieksgarantie van 3 jaar
Het gevoel dat jouw Mazda je gaf tijdens de eerste 
rit vergeet je waarschijnlijk nooit meer. Om dat 
gevoel vast te houden, biedt Mazda je drie jaar lang 
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 
km. We gebruiken bij garantiereparaties alleen 
originele Mazda onderdelen, zodat jouw Mazda de 
kwaliteit behoudt die hij had toen je de eerste keer 
achter het stuur zat. En je 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
Met Mazda Plus Garantie houd je dat onbezorgde 
gevoel langer vast. Want het voorkomt vervelende 
verrassingen nádat de fabrieksgarantie is afgelopen. 
Je geniet namelijk tot twee jaar langer van extra 
zekerheid. Je betaalt geen eigen risico en de 
garantie is overdraagbaar, waardoor de restwaarde 
van jouw Mazda wordt vergroot.

Mazda Euro Service
Jouw Mazda brengt je moeiteloos naar alle 
uithoeken van Nederland én Europa. Onze 
persoonlijke service beperkt zich dan ook niet tot 
de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service ben je 
altijd verzekerd van snelle hulp bij pech; 7 dagen 
per week, 24 uur per dag en waar in Europa dan 
ook. Je wordt direct geholpen door mensen die 
jouw Mazda kennen en dus precies weten wat er 
moet gebeuren om je weer veilig op weg te helpen. 
En als het nodig is, krijg je vervangend vervoer. Zelfs 
in jouw eigen woonplaats!




