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Hiç unutamadığımız bir duygu var. O canlılık ve hızın verdiği duygu.

Tam bir eğlence ve özgürlük hissi. Hareket etme hissi.

Biz bu duyguya Zoom-Zoom diyoruz ve onun ruhuna göre yaşıyoruz.

Bu, Mazda’nın özüdür. Zoom-Zoom, yaptığımız her aracın ruhunu

ateşler ve bu araçları süren herkesin kalbinde atar.

Mazda3. İşte buna Zoom-Zoom denir.

www.mazda-tr.com

Bu sembolü gördüğünüz yerlerde,
daha fazla bilgiyi web sitemizden
bulabilirsiniz.
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Sabahları sizi yatağınızdan ne çıkarır?

Sabah 6.30. Dünyanın geri kalanı uyuyor. Fakat sizin bir otomobille ve boş bir

yolla randevunuz var. Herhangi bir otomobille değil, heyecan verici Mazda3 ile.

Çarpıcı görünümü gelenekselden uzaklaşmayı simgeler.

Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.
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İstekli motorlar ve dâhiyane bir şase, görünüşün vaat ettiklerini sunar.

Aynı zamanda süper bir iç kısım ve cömert donanım, kalitenin gerçek

anlamını yeniden tanımlar. Kalkın ve Mazda3’le yola koyulun.
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Kutular mısır gevrekleri içindir, insanlar için değil. Bu yüzden Mazda3

tüm otomobillerin aynı görünmesi gerektiği fikrini reddeder.

Her açıdan, her detayda, Mazda3 göz alıcı güzelliği olağanüstü

bir işlevsellikle birleştirir. Arka lamba gruplarının tasarımı Mazda3’ün

Niçin tüm arabalar aynı görünmek zorunda?

sofistike tasar�m yaklaş�m�na örnek teşkil eder: İki parçaya ayr�larak bagaj

bölmesine s�n�rs�z erişim sağlayan �ş�klar, daha iyi bir aerodinamik için

ortak bir kristal kapağ�n arkas�nda bulunan ş�k siyah yuvalara

yerleştirilmiştir. Seçili modellerde ayr�ca ek güvenlik ve stil için h�zl�

hareket eden LED teknolojisi kullan�lmaktad�r.

İster dinamik 5-kap�l� hatchback’i, ister 4-kap�l� sofistike sedan� tercih

edin, Mazda3’ün arka �ş�klar� ufukta kaybolduktan sonra bile üzerinizde

unutamayacağ�n�z bir etki b�rakacakt�r.
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Kalıpların dışında düşünmek kalıpların dışında bir otomobil

yaratmamızı sağladı.
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Mazda3 sizi gerçekten taşır. Yalnızca A’dan B’ye anlamında değil. Yalnızca Mazda3’ün

genç, dinamik duruşuna bakmak bile size bu otomobilin kendine güvenen, etkileyici bir

karaktere sahip olduğunu gösterir.

Sportif 5-kapılı hatchback agresif görünüşlü ön ızgaranın eşlik ettiği güçlü bir ön ve

arka çamurluğa sahiptir. Diğer yandan, sofistike 4-kapılı sedan, coupé benzeri tavan

çizgileri ve krom kaplamalı ön ızgarasıyla daha ş�k kıvrımlar taşır. Gerçekten de güçlü bir

ailede olduğu gibi benzerlikleri olsa da, bu iki modelin ortak tek bir gövde paneli bile yoktur.

Tıpkı sizin gibi, onların da farklı kişilikleri var; ve kendi bireysel çekicilikleri...
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Niçin herkes aynı rotayı izlemek zorunda?
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İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgidir. Fakat eğlence

bunun neresinde?

Mazda3’ün direksiyonuna geçtiğinizde en kısa yolculuk bile

heyecanlı, spor otomobil benzeri bir kaliteye kavuşacaktır.

Mazda3’ün kalbinde, 110 kW’ye kadar (150 BG) güç

üretebilen MZR benzinli seriyi içeren bir dizi gelişmiş,

sürmesi eğlenceli motor seçeneği yatmaktadır. Dizel gücünü

tercih edenler için, en son yüksek bas�nçl� enjeksiyon sistemli

seri 105 kW (143 BG)’e kadar çıkabilen etkileyici 2.0 MZR-CD

birimini de içermektedir.

Hangi motoru tercih edersiniz edin, en son teknoloji rahatça

değiştirilebilen manuel şanzımanla birlikte gelecektir.

İsteğe bağlı 4-vitesli Aktifmatik şanzıman da mevcut olup,

tam otomatik veya yarı manuel vites değiştirme arasında

seçim yapmanıza olanak verir.

Her dönüş ve virajda en iyi performansı almanız için, sert

bir gövde yapısı, hassas ayarlanmış bağımsız süspansiyon

ve kesin, tepki veren direksiyon konfor ve kontrolün üstün

bir karışımını sunar.

Mazda yüksek bas�nçl�

enjeksiyon sistemli

dizel teknolojisi

Yüksek bas�nçl� enjeksiyon

sistemine sahip dahiyane turbo

dizel motorlar gücü ve ekonomiyi

etkinliğin ve temizliğin yeni

seviyeleriyle birleştiriyor.

1.6 MZ-CD 80 kW (109 BG) ve

2.0 MZR-CD 105 kW (143 BG)

sürümleri ek olarak bir dizel

partikül filtresi de içermektedir.

www.mazda-tr.com
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Trafik sıkışıklıklarından kim hoşlanır?

Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.
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Bir bakışta

Net, sportif dairesel kadranlar önemli

bilgileri bir bakışta gösterir.

Bazıları için, trafik sıkışıklıkları sıkıcı bir durumdur; diğerleri içinse

gevşemek için bir şanstır.

Mazda3

Mazda3’ün eşsiz atmosferini içinize çektiğinizde trafik

sıkışıklıklarını muhtemelen farklı bir ışıkta göreceksiniz.

Sars�nt�s�z, sessiz motor duyularınızı okşarken, iç kısımdaki

ortamın benzersiz işçiliğini fark etmek için zamanınız olacak.

Sürücü koltuğunun destekleyici konforunu beğenecek ve

ergonomi mühendislerimizin anahtar ve kontrollerin konumlarını

mükemmelleştirme çabalarını takdirle karşılayacaksınız. Bu arada

isteğe bağlı 7-hoparlörlü Bose® özel ses sisteminin duru sesi

sizi en favori anınıza götürüp sakinleştirecek.

Her yolculuk böyle rahatlatıcı olmalı, öyle değil mi?
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Ses kontrolü

Ses kontrollerine sahip

çok işlevli direksiyonla,

elleriniz tam olarak

olması gereken yerde:

Direksiyonda.

Rahat oturuş

Ergonomik olarak

tasarlanan ön koltuklar

özellikle bel ve kalça

bölgelerini destekler ve

ideal sürüş pozisyonunuz

için çok sayıda ayar

seçeneği sunar.

Seyir kontrolü

İstediğiniz hızı ayarlayın

ve Mazda3 istediğiniz

müddetçe bu hızı korusun.

Otoyollar için çok uygun.

Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.
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Zeki depolama

Zekice tasarlanmış depo,

arkadan menteşeli bir

tabla ile birlikte cömertçe

oranlanmış 3,6 litrelik bir

depolama kutusu sunan

çift tabanlı bir orta konsol

içermektedir.

Esnek alan

Yoğun çok-bağlantılı arka

süspansiyon, derin ve geniş

bagaj alanında boşluk

yaratırken, 60/40 bölümlü

arka koltuk tasarımı ve bir

dizi taşıma seçeneği (bkz.

sayfa 36/37) Mazda3’ün

bagaja doymayacağı

anlamına gelir.

Akıllı uzaktan kumanda

anahtarsız giriş sistemi

Kapıları ve bagaj bölmesini

kilitleyin, ve hatta anahtarı

cebinizden çıkarmadan

motoru çalıştırın. Elektrikli

camları ve isteğe bağlı

açılır tavanı da otomobilin

dışından çalıştırabilirsiniz.

Detaya gösterilen ilgi Mazda3’ü tanımlar. İnce

bir bireyselliği yansıtan dış kısım stilinden üstün

yapım kalitesine ve sürücü odaklı işlevselliğine

kadar, her bir öğe duygularınızı coşturmak ve

ilham vermek için tasarlandı.
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Niçin güvenlik geri plana atılmış olsun?

Mazda olarak sizin güvenliğinizi ciddiye alıyoruz. Bu yüzden

Mazda3 sizi ve etrafınızdakileri korumak için geliştirilmiş çeşitli

etkin ve pasif güvenlik sistemlerinden faydalanmaktadır.

Başlangıç olarak, Mazda3 sağlamlaştırılmış bir gövde yapısı üzerine

kurulmuştur. Bunun içinde bir çarpışma anında darbe enerjisini etkili

bir şekilde dağıtmak için tasarlanmış, yüksek sertliğe sahip Mazda

Gelişmiş Darbe Önleme Sistemi bulunmaktadır.

Ancak, engellemek iyileştirmekten daha iyidir. Bu yüzden Mazda3,

beklenmeyenle mücadele etmenize yardımcı olmak için bir takım

etkin güvenlik özellikleriyle gelmektedir; bunlar arasında seçili

modellerde bulunan isteğe bağlı Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC)

ve Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) bulunmaktadır. Çünkü güvenliği

şansa bırakamazsınız.

Pasif güvenlik özellikleri

Pasif güvenlik sistemi ön, yan ve perde

hava yastıklarını içermekte olup açılıp

kapanabilir fren pedalı ve açılır kapanır

direksiyon kolonu bir darbe anında

yaralanma riskini minimuma indirir.

Mazda Gelişmiş Darbe Önleme Sistemi

Ana resimde gösterilen ve yüksek sertliğe

sahip Mazda Gelişmiş Darbe Önleme

Sistemi bir kaza anında darbe enerjisini

etkili olarak dağıtmak için tasarlanmıştır.
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Durdurma Gücü

Elektronik Fren Basıncı Dağıtım Sistemine

(EBD) sahip Kilitlenmeyi Önleyici Fren

Sistemi (ABS), durma mesafesinin

azaltılmasına yardımcı olur.

Yolun içinde kalın

En iyi sürücü bile kayabilir. Fakat Dinamik

Stabilite Kontrolü (DSC) ve Çekiş Kontrol

Sistemi (TCS) doğru yolda kalmanıza

yardımcı olur.

ISOFIX çocuk koltuğu dayanakları

ISOFIX çocuk koltuğu dayanakları arka

sıranın dış kısımlarına yerleştirilmiştir.

Seçenek olarak çok sayıda bebek ve çocuk

koltuğu bulunmaktadır (ayrıca bkz sayfa

38 / 39). Resimde 13 kg’ye kadar olan

çocuklar için uygun olan Baby Safe ISOFIX

Plus koltuğu görünmektedir.
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Base Modelinin önemli özellikleri:

� Uzaktan anahtarsız giriş sistemi.

� Elektrikle çalışan ön camlar.

� Dört hoparlöre sahip modüler radyo ses
sistemi.

� 60 / 40 katlanabilir arka koltuklar.

� İsteğe bağlı  klima.

Touring Modelinin önemli özellikleri:

� Ses kontrollerine sahip, deriye sarılı
direksiyon.

� Elektrikle ayarlanabilir ve ısıtmalı kapı
aynaları.

� İsteğe bağlı ön sis lambaları.

� Manuel veya isteğe bağlı otomatik klima.

� İsteğe bağlı Aktifmatik şanzıman.

Active Modelinin önemli özellikleri:

� 16” 5x2 parmak, alaşımlı jantlar.

� Dört hoparlörlü Modüler radyo / CD /
MP3 ses sistemi.

� Spor Görünüm Paketi. (Spor radyatör
ızgarası, spor ön tampon ve arka
rüzgarlık içerir.)

� Seyir Kontrolü.

Mazda3. Modellere genel bakış

Mazda3
Base

Mazda3
Touring

Mazda3
Active

Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.
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Mazda3
Active Plus

Active Plus Modelinin önemli
özellikleri:

� Spor Görünüm Paketi.

� Karartmalı cam.

� Deri koltuk döşemesi 
(yaln�z 2.0l’de standart).

� 6’lı CD değiştiriciye sahip Bose®

ses sistemi.

Mazda3
Sport

Sport Modelinin önemli özellikleri:

� Xenon farlar ve LED arka lambalar.

� Otomatik far ve ön silecekler için ışık
ve yağmur alıcısı.

� 17” 5x2 parmaklı, alaşımlı jantlar.

� Spor Görünüm Paketi.

Modellere genel bakış (devamı)
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Doğru yolda.

Otomobille yön bulma, CD veya DVD-temelli navigasyon sistemleriyle beraber hiçbir zaman

bu kadar kolay olmadı. Yüksek kalite, açılır kapanır veya statik tam renkli ekrana sahip olan

bu sistemlerin her biri sizi çaba sarf etmeden hedefinize yönlendirecektir; bu sistem ayn� zamanda

yol boyunca trafik engellemelerinden kaçınmanıza yardımcı olan dahili Trafik Yönetimi Kontrolüne

(TMC) sahiptir (Ekstra ödemeye bağl� seçenektir.)

Modüler ses sistemiyle, otomobil içi eğlence sisteminizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz;

ayrıca Bluetooth® hands-free adaptör kiti, uyumlu cep telefonlarıyla basit ve kullanışlı kablosuz

bağlantıya izin verir (Ekstra ödemeye bağl� seçenektir.)

1 7” açılır kapanır ekrana sahip DVD navigasyon sistemi.

2 iPod bağlantısı.

3 Hands-free sesli arama.

4 5,8” statik ekrana sahip VDO Dayton DVD navigasyon sistemi.

5 Modüler ses sistemi CD çalar, 6’lı CD değiştirici artı MP3 işlevselliği,

minidisk ve / veya kaset çalar ile birlikte gelmektedir.

Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.
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Mazda3

Mazda ve Bose®. Birbirleri için yaratıldı.

Sofistike otomotiv mühendisliği sofistike otomobil-içi ses mühendisliğiyle birleşiyor.

Başlangıçtan beri, Bose® ve Mazda mühendisleri Mazda3’ün akustiğine uygun olan bir ses

sistemi geliştirmek için birlikte çalıştı. Hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde, ortaya çıkan performans

gerçekten olağanüstü.

Yedi adet yüksek performanslı hoparlör:

1 Kapı aynası panellerinde iki adet 4 cm’lik küçük hoparlör.

2 Ön kapılarda iki adet 16,5 cm neodim düşük / orta aralıkta hoparlör.

3 Arka kapılarda iki adet 16,5 cm neodim geniş aralık hoparlör.

4 Yolcu koltuğunun altına monte edilmiş 4,5 litrelik özel yapım bas

yuvasında bir adet 13 cm Nd® Richbass® woofer.

Sistem elektroniği:

5 Dijital yükseltici sürücü koltuğunun altına takılmıştır.

Bose® Dijital Sinyal İşlemcisi ile birlikte kişiselleştirilmiş

beş kanala sahiptir.
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Sizi taşıyan tekerlekler

Bireysel stil Mazda3’ün karakterinin ve çekiciliğinin bir parçasıdır. Şimdi onu güzel ve dinamik

alaşımlı jant seçenekleriyle daha da geliştirebilirsiniz. Bunları krom kapı aynası kapakları ve

yan gösterge halkalarıyla birleştirin, görsel tatmin açısından en iyisini sunan bir otomobile

sahip olun.

1 5-parmak tasarımlı 

15” alaşımlı jant (Tasarım 113).

2 5-parmak tasarımlı 

15” alaşımlı jant (Tasarım 31).

3 5-parmak tasarımlı 

15” veya 16” alaşımlı jant 

(Tasarım 32).

.

4 5x2-parmak tasarımlı 

16” alaşımlı jant, Active Modelde

standart (Tasarım 123).

5 5-parmak tasarımlı 

16” alaşımlı jant (Tasarım 33).

6 5x2-parmak tasarımlı 

17” alaşımlı jant, Sport ve

Active Plus modelde standart 

(Tasarım 115).

7 10-parmak tasarımlı 

17” alaşımlı jant (Tasarım 34).
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Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.

Yol için spor giyinin

Yüksek performanslı Mazda3 MPS’den ilham alınan, Mazda3 hatchback ve sedan için

Spor Görünüm Paketi mevcuttur. Pakette spor ön ızgara, ön ve arka aero tamponlar,

yan tamponlar ve bir arka rüzgarlık, artı dikdörtgen ön sis lambaları bulunur.

Bunu, spor kapı aynaları, daha düşük süspansiyon ve egzoz susturucusu gibi diğer

spor aksesuarlarıyla birleştirdiğinizde, en zor beğenen sürücüye bile hitap eden bir

otomobiliniz olur.
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5

Mazda3

1 Egzoz susturucusu 

ilave görsel etki sağlar.

2 Spor kapı aynaları 

sizin sportif karakterinizi yansıtır.

3 Tavan rüzgarlığı (hatchback)

cesur bir ifade kazandırır.

4 Eibach süspansiyon alçaltma kiti

sportif görünüşü ve sürüş dinamik -

lerini daha da geliştirir.

5 Karbon görünümlü B-kolonu

konturları belirginleştirir.
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1 Piyano siyahı 

kaplamalı havalandırma yuvası.

2 Alaşımlı sportif 

pedallar.

3 Model plaka 

seti eşikleri çiziklerden korur; 

çok da güzel görünür.

4 Piyano siyahı vites kolu ve

el freni kapağı.

5 Titanyum kaplamalı vites kolu ve

el freni kapağı.

İç özellikler

Kalite ve işçilik Mazda3’ün ana özellikleridir. Bunu geniş

sayıdaki iç koltuk döşeme seçenekleriyle birleştirdiğinizde,

oldukça bireysel bir görünüşün keyfini çıkarabilirsiniz.

Yarışlardan ilham alan alaşımlı ayak pedallarından havalı

piyano siyahı koltuk döşeme vurgulayıcılarına kadar,

her bir özel öğe Mazda3’ün stilini – ve sizin sürüş

deneyiminizi- tamamlamaya yarar.

Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.
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Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.

Yaşam tarzınızla uyumlu

Güçlü sportif tutkusuyla, Mazda3 boş zamanlarınızı daha iyi değerlendirmenize

yardımcı olabilir. Bisiklet, kayak, kano ve çok daha fazlası için özel olarak

tasarlanmış eklere sahip olan tavan taşıma sistemlerinden, zaman zaman

ihtiyaç olan araç çekme işleri için ideal olan çıkarılabilir çekme barına kadar,

yaşam tarzınıza uygun çok sayıda seçenek sunan Mazda3, en maceraperest

ruhları bile tatmin eder.
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5 Kayak tutma

yeri iki çift kayak takımı veya bir

snowboard tutma kapasitesine sahiptir.

Geniş sürümü ise altı çift kayak takımı veya

dört snowboard tutma kapasitesine sahiptir.

6 Arka basamak tampon koruyucusu,

kargo yükleyip boşaltırken otomobilinizi

çiziklerden uzak tutmanıza yardımcı olur.

7 Çamurluklar

otomobilin boyasını taş parçalarından

ve kirden korumaya yarar.

1 Ön ve arka park sensörleri

otomobilinizin önündeki ve

arkasındaki engelleri saptar.

2 Tampon köşesi koruyucuları,

park ederken oluşabilecek ufak sürtme

ve çizilmeleri engellemeye yardım eder.

3 Motora bağlı olarak,

takılıp çıkarılabilen çekme barı 1300 kg’ye

kadar frenli yükü (%12 eğim) çekebilir.

4 Bisiklet, kano, kayak ve çok daha

fazlasıyla birleştirilebilen ana tavan

taşıyıcı sistemi.

Mazda3
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Resimde ekstra ödemeye bağlı seçenekler görülmektedir.

Geliştirilmiş koruma

Mazda3 yolcularınızı ve eşyalarınızı korumak için özenle tasarlanmış, güçlü ve

sağlam olacak şekilde yapılmıştır. Seyahat etmeyi güvenli, konforlu ve pratik

hale getirmek için çok sayıdaki bebek ve çocuk koltuklarından ve özel amaçlı

üretilmiş iç yer kaplama ve bagaj depolama çözümleri seçeneklerinden

faydalanın.

1 Siyah kauçuk 

yer döşemesi.

2 Yer halı kaplaması,

‘Standart’ta siyah.

3 Yer halı kaplaması, 

‘Luxury’de siyah veya gri.

4 Torpido gözü

soğutucusu 0,5 litrelik üç şişeyi 

soğuk tutabilir.

5 Bagaj astar�, bagaj 

kompartmanını korumaya

yardımcı olur.

6 Bagaj ağı

hareket halindeyken 

eşyalarınızı korur.

7 Bagaj depolama rafı

ek depolama imkanı sunar.

8 Baby Safe Plus koltuk 

(13 kg’ye kadar).

9 ISOFIX Duo Plus koltuk 

(9 – 18 kg).

10 Kid Plus koltuk

(15 – 36 kg).

11 Bebek aynası 

gözünüzü minik yolcularınızda

tutmanıza yardımcı olur.

12 Arka taraf ve arka cam

perdeleri daha konforlu bir

seyahat sağlar.
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Size olan bağlılığımız

Mazda olarak her bir aracımızın kalitesinden gurur duyuyoruz. Fakat iş burada bitmiyor.

Tıpkı otomobillerde olduğu gibi, sunduğumuz hizmetler de size birinci sınıf sahiplik

deneyimini yaşatmak için tasarlanmıştır. Özel olarak tasarlanmış finans paketlerinden

markalı ürünlere kadar, kimse Mazda3’ünüzü bizden iyi bilemez.
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www.mazda-tr.com

Mazda3

Finansal Hizmetler
Mazda hem özel hem de kurumsal müşterilerine

çeşitli finansman seçenekleri sunmaktadır. Çok farklı

seçenekler sunan planlarımız ve hizmetlerimiz, tam

bir gönül rahatlığı sağlar.

Mazda ve İş Hizmetleri
Bir Mazda kurumsal müşterisi olarak, Mazda araçlarının

modern bir şirketin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için

tasarlandıklarını göreceksiniz. Kurumsal müşterilerimize

yönelik hizmetlerimiz makul satın alma fiyatları,

düşük çalışma giderleri ve pazara göre değişen

değerler sunmakta, sonuç olarak oldukça rekabetçi

şartlar sağlamaktadır.

3 yıl Yeni Araç Garantisi
Mazda’nın Yeni Araç Garantisi 100.000 km'ye kadar

3 y�l için geçerlidir. Tipik yıpranan parçalar bu garanti

kapsamına girmemektedir.

Korozyona karşı 12 yıl Garanti
Korozyona karşı verdiğimiz garanti 12 yıl sürmektedir.

Mazda tarafından yetkilendirilmiş bayiniz / servisiniz

yılda bir kez aracın ücretsiz gözle muayenesini

gerçekleştirecektir.

3 yıl Boya Garantisi
Mazda’nın boya garantisi kilometreye bakılmaksızın

3 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında boyayla ilgili bir

sorun çıkarsa, hatadan imalatçı sorumlu olduğu

takdirde, Mazda tarafından yetkilendirilmiş bir bayi /

servis tarafından düzeltilecektir.

Mazda Hizmet Sözü
Daha iyi bakım, daha fazla değer, daha fazla tutku.

Mazda’nızı sizin sevdiğiniz kadar başkası sevebilir mi?

Biz sevebiliriz. Mazda’nız için mümkün olan en iyi

hizmeti sunma konusunda tutkuluyuz. Bu yüzden

teknisyenlerimiz Mazda tarafından eğitiliyor, bu yüzden

yüksek kaliteli parçalar kullanıyoruz ve bu yüzden

kullandığımız her parçada garanti sunuyoruz. Sonuç

ise daha fazla güvenilirlik, daha fazla güvenlik, en üst

seviyede tekrar satış değeri ve sürüş sırasında gerçek

bir keyif.

Europe Servis 
Mazda’n�z�n ar�zaland�ğ� veya bir kazaya kar�şt�ğ�

durumlarda h�zl�, güvenilir ve uzman Mazda yard�m�yla

seyahatlerinizde endişeye yer kalmaz.

Mazda Dijital Servis Kayd�
Mazda Dijital Servis Kayd� (DSR) sistemi sahte servis

belgelerine ve kilometre göstergesi üzerinde oynama

yap�lmas�na karş� daha yüksek bir güvenlik sağlar,

servis geçmişinin güncel tutulmas�na yard�mc� olur.

Merkezi bir veritaban�nda tutulan DSR geleneksel

kağ�t kalemli servis kitab�n�n yerini almakta, arac�n

ömrü boyunca güvenli, kesin ve kal�c� bir servis

geçmişi oluşturmaktad�r.

Orijinal Mazda Parçalar� ve Orijinal
Mazda Aksesuarlar�
Mazda'n�z�n kendisi gibi dikkat ve tutkuyla üretilmiş

parçalar buradad�r. En yüksek kalitede üretilip,

mükemmel uyum ve hatas�z performans için dikkatle

tasarlanm�ş bu ürünler rekabetçi fiyatlara sahiptir. Doğal

olarak, tak�lma tarihinden itibaren 12 ay boyunca

garantilidirler.

Mazda Ticari Ürünleri
Hayat�n�z� daha Zoom-Zoom yapmak için, favori

otomobil üreticinizden aksesuarlar ve ekipmanlar.
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Mekanik Özellikler

� 1349 cc sıra tipli 4 silindir, 16-valf, DOHC,

öne monte 6000 rpm’de 62 kW (84 BG)

ve 4000 rpm’de 122 Nm üretir.

� CO2 emisyonu 157 g/km (Euro 4).

� Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM).

� Akü – 50 Ah veya 75 Ah.

� Alternatör – 12V-80A.

� Sıralı elektronik çok noktadan yakıt enjeksiyonu.

� Sıralı Valf Zamanlama Sistemi (S-VT).

� 1598 cc sıra tipli 4 silindir, 16-valf, DOHC,

öne monte, 6000 rpm’de 77 kW (105 BG)

ve 4000 rpm’de 145 Nm üretir.

� CO2 emisyonu 162 g/km (5-ileri vitesli manuel,

hatchback ve sedan), 183 g/km (Aktifmatik

hatchback) ve 179 g/km (Aktifmatik sedan)

(Euro 4).

� Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM).

� Akü – 50 Ah veya 75 Ah.

� Alternatör – 12V-80A.

� Sıralı elektronik çok noktadan yakıt enjeksiyonu.

� Sıralı Valf Zamanlama Sistemi (S-VT).

� Değişken İndüksiyon Sistemi.

� 1999 cc sıra tipli 4 silindir, 16-valf, DOHC,

öne monte, 6500 rpm’de 110 kW (150 BG)

ve 4000 rpm’de 187 Nm üretir.

� CO2 emisyonu 189 g/km (Euro 4).

� Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM).

� Akü – 50 Ah veya 75 Ah.

� Alternatör – 12V-110A.

� Sıralı elektronik çok noktadan yakıt enjeksiyonu.

� Sıralı Valf Zamanlama Sistemi (S-VT).

� Değişken İndüksiyon Sistemi.

� 1560 cc sıra tipli 4-silindir, 16-valf, DOHC,

öne monte, 4000 rpm’de 66 kW (90 BG)

ve 1750 rpm’de 215 Nm üretir.

� CO2 emisyonu 125 g/km (Euro 4).

� Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM).

� Akü – 75 Ah veya 80 Ah.

� Alternatör – 12V-150A.

� Yüksek bas�nçl� yakıt enjeksiyonu.

1.4 MZR

Benzinli

1.6 MZR

Benzinli

2.0 MZR

Benzinli

1.6 MZ-CD

Dizel

(66 kW)

Motorlar:

�  1560 cc sıra tipi 4 silindir, 16-valf, DOHC,

öne monte, 4000 rpm’de 80 kW (109 BG)

ve 1750 rpm’de 240 Nm üretir.

�  CO2 emisyonu 128 g/km (Euro 4).

�  Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM).

�  Akü – 75 Ah veya 80 Ah.

�  Alternatör – 12V-150A.

�  Yüksek bas�nçl� yakıt enjeksiyonu.

�  Dizel Partikül Filtresi.

�  1998 cc sıra tipli 4 silindir, 16-valf, DOHC,

öne monte, 3500 rpm’de 105 kW

(143 BG) ve 2000 rpm’de 360 Nm üretir.

�  CO2 emisyonu 162 g/km (Euro 4).

�  Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM).

�  Akü – 95 Ah.

�  Alternatör – 12V-150A.

�  Yüksek bas�nçl� yakıt enjeksiyonu.

�  Dizel Partikül Filtresi.

1.6 MZ-CD

Dizel

(80 kW)

2.0 MZR-

CD Dizel

(105 kW)

Şanzımanlar:

�  5- veya 6-ileri vites manuel (6 ileri vites yalnızca 2.0 MZR ve

2.0 MZR-CD’de bulunmaktadır) – Sürücüyle araç arasında bir

birliktelik hissi vermek için kesin ve olumlu bir vites değiştirme

hissi verir.

�  4-ileri vitesli Aktifmatik (1.6 MZR’da isteğe bağlı) – Otomatik

veya manuel vites arasında seçim.

Gövde:

�  Ön ve arka bölümlerde belirli sıkışma bölgelerine sahip olan

sert ve bükülmeye dirençli tamamı-çelik gövde, kapılarda yan

darbe desteğine sahip yolcu emniyet hücresi.

�  Mazda Gelişmiş Darbe Önleme Sistemi bir kaza durumunda

kritik iç alanı emniyete almak için tasarlanmıştır.

�  İlave Sınırlama Sistemi (SRS) merkezi kontrol ünitesi ve çarpma

sensörleri, emniyet kemeri ön gergileri, yük sınırlayıcılar ve ön

hava yastıkları sisteminden oluşmaktadır.

Şasi ve Süspansiyon:

�  Ön: MacPherson dayanaklarına sahip bağımsız süspansiyon.

�  4-noktal� kauçuk montaj sistemi ve sıvı-dolu burç yatakları.

�  Arka: Yük kompartmanı boşluğunu en üste çıkarmak için tek

tüpe sahip amortisör ve alçak takılı yaya sahip e-tipi çok

bağlantılı süspansiyon.

Fren Sistemi:

�  Hidrolik fren ünitesine sahip çapraz bölünmüş çift devre sistemi.

�  Elektronik Fren Basıncı Dağıtımı (EBD) ve Acil Fren Desteğine

(EBA) sahip Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS).

�  Ön: 278 mm (2.0 MZR ve 2.0 MZR-CD’da 300 mm)

havalandırmalı disk frenleri.

�  Arka: 265 mm (2.0 MZR ve 2.0 MZR-CD’da 280 mm)

disk frenleri.
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Modellere göre Teknik Bilgiler

Modeller 1.4 MZR 1.6 MZR 1.6 MZR 2.0 MZR 1.6 MZ-CD 1.6 MZ-CD 2.0
Hatchback Aktifmatik (90 BG) (109 BG) MZR-CD

Base � � � – � � –

Touring � � � � � � �

Active – � � � – � �

Sport – � – � � � �

Active+ – � – � – � �

Sedan

Base – � � – – � –

Touring – � � � – � �

Active – � � � – � �

Sport – � – � – � �

Active+ – � – � – � �

� = Mevcut.

Motor Tipi

Hacim (cc) 1349 1598 1598 1999 1560 1560 1998

Silindir çapı x strok (mm) 74,0 x 78,4 78,0 x 83,6 78,0 x 83,6 87,5 x 83,1 75,0 x 88,3 75,0 x 88,3 86,0 x 86,0

Silindir sayısı 4 4 4 4 4 4 4

Maksimum güç  [kW (BG) / rpm] 62 (84) / 77 (105) / 77 (105) / 110 (150) / 66 (90) / 80 (109) / 105 (143) /
6000 6000 6000 6500 4000 4000 3500

Maksimum tork (Nm / rpm) 122 / 4000 145 / 4000 145 / 4000 187 / 4000 215 / 1750 240 / 1750 360 / 2000

Sıkıştırma oranı 10,0:1 10,0:1 10,0:1 10,8:1 18,0:1 18,0:1 16,7:1

Şanzıman

Tipi 5-vitesli 5-vitesli 4-vitesli 6-vitesli 5-vitesli 5-vitesli 6-vitesli
düz düz otomatik düz düz düz düz

Dişli oranları: 1. 3,416 3,416 2,816 3,454 3,666 3,666 3,538

2. 1,842 1,842 1,497 2,059 2,047 2,047 1,913

3. 1,290 1,290 1,000 1,392 1,344 1,344 1,218

4. 0,972 0,972 0,725 1,030 0,921 0,921 0,880

5. 0,820 0,820 – 0,837 0,704 0,704 0,809

6. – – – 0,717 – – 0,673

Geri 3,214 3,214 2,648 3,198 3,727 3,727 3,831

Nihai dişli oranı 3,611 (1.-4.)

4,388 4,388 4,416 4,388 3,411 3,411 3,095 (5.-6.)

Direksiyon

Direksiyon dişlileri  Güç yardımlı bilya ve somun

Minimum dönüş çapı (duvardan duvara) (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Performans ve Ekonomi
Hatchback

Hızlanma (sn. 0-100 km/s) 14,5 11,2 12,6 9,1 12,2 11,6 9,9

Maksimum hız (km/s) 169 182 174 202 174 182 203

Şehir içi 8,6 8,9 10,2 10,6 6,0 6,1 7,1

Şehir dışı 5,6 5,7 6,4 6,4 4,0 4,1 5,4

Ortalama 6,7 6,9 7,8 7,9 4,7 4,8 6,0

CO2 emisyonları1) (g/km) 157 162 183 189 125 128 162

EC emisyon seviyesi Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4

Tavsiye edilen yakıt Kurşunsuz  95 RON Dizel Dizel Dizel

Yakıt Deposu kapasitesi (litre) 55 55 55 55 55 55 55

Sedan

Hızlanma (sn. 0-100 km/s) – 11,2 12,6 9,1 – 11,5 9,9

Maksimum hız (km/s) – 185 177 209 – 185 205

Yakıt tüketimi1) Şehir içi – 8,9 10,0 10,6 – 6,1 7,1
(l/100 km): Şehir dışı – 5,7 6,2 6,4 – 4,1 5,4

Ortalama – 6,9 7,6 7,9 – 4,8 6,0

CO2 emisyonları1) (g/km) – 162 179 189 – 128 162

EC emisyon seviyesi – Euro 4 Euro 4 Euro 4 – Euro 4 Euro 4

Tavsiye edilen yakıt – Kurşunsuz 95 RON – Dizel Dizel

Yakıt deposu kapasitesi (litre) – 55 55 55 – 55 55

1) Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri 1999/100/EC’e uygundur.

Yakıt tüketimi1)

(l/100 km):
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1465 mm

1530 mm 1515 mm2640 mm

1755 mm 44151) mm

Boyutlar ve Ağırlık 1.4 MZR 1.6 MZR 1.6 MZR 2.0 MZR 1.6 MZ-CD 1.6 MZ-CD 2.0
Hatchback Aktifmatik (90 BG) (109 BG) MZR-CD

Toplam uzunluk / genişlik / yükseklik (mm) 44151) / 1755/ 1465 44151) / 1755 / 1465

Akslar arasındaki yer boşluğu (mm) – 
yüksüz 160 160 160 160 160 160 160

Ön iz genişliği / Arka iz genişliği  (mm) 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515

Dingil mesafesi (mm) 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

Ön baş yeri / bacak yeri / 9942) / 1045 9942) / 1045
omuz yeri (mm) / 1394 / 1394

Arka baş yeri / bacak yeri / 9763) / 922 9763) / 922
omuz yeri (mm) / 1371 / 1371

5-koltuklu mod 
(kayış çizgisine) 346 346 346 346 346 346 346

2-koltuklu mod 
(kayış çizgisine) 675 675 675 675 675 675 675

Havalandırmalı ön disk çapı (mm) 278 278 278 300 278 278 300

Arka disk çapı (mm) 265 265 265 280 265 265 280

Boş ağırlık (kg) maksimum 1251 1265 1290 1327 1336 1360 1478

Toplam 1715 1725 1750 1790 1800 1825 1945

Ön / arka 865 / 850 870 / 855 895 / 855 930 / 860 950 / 850 970 / 855 1085 / 860

Frensiz 550 550 550 550 600 600 600

Frenli (%8 eğim) 1200 1500 1500 1600 1600 1600 1700

Frenli (%12 eğim) 900 1200 1200 1300 1300 1300 1500

Maksimum tavan yükü (kg) 75 75 75 75 75 75 75

1) Spor Görünüm Paketiyle toplam uzunluk 4435 mm’dir.
2) İsteğe bağlı açılır tavanla beraber ön baş yeri 971 mm’dir.
3) İsteğe bağlı açılır tavanla beraber arka baş yeri 974 mm’dir.

Teknik Bilgiler

Kargo miktarı, 
VDA (l)’ya uygun

İzin verilen yük ağırlığı
araç ağırlığı (kg)

Çekme 
kapasitesi (kg):
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Boyutlar ve Ağırlık 1.6 MZR 1.6 MZR 2.0 MZR 1.6 MZ-CD 2.0 
Sedan Aktifmatik (109 BG) MZR-CD

Toplam uzunluk / genişlik / yükseklik (mm) 44901) / 1755 / 1465

Akslar arasındaki yer boşluğu (mm) – yüksüz 160 160 160 160 160

Ön iz genişliği / Arka iz genişliği (mm) 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515 1530/ 1515

Dingil mesafesi (mm) 2640 2640 2640 2640 2640

Ön baş yeri / bacak yeri / omuz yeri  (mm) 9942) / 1045 / 1394

Arka baş yeri / bacak yeri / omuz yeri (mm) 9513) / 922 / 1371

Kargo miktarı, VDA (l)’ya uygun 5-koltuklu mod (kayış çizgisine) 413 413 413 413 413

2-koltuklu mod (kayış çizgisine) – – – – –

Havalandırmalı ön disk çapı (mm) 278 278 300 278 300

Arka disk çapı (mm) 265 265 280 265 280

Boş ağırlık (kg) maksimum 1245 1270 1306 1343 1457

Toplam 1710 1730 1770 1810 1925

Ön / arka 875 / 835 895 / 835 930 / 840 970 / 840 1085 / 840

Çekme kapasitesi (kg): Frensiz 550 550 550 600 600

Frenli (%8 eğim) 1500 1500 1600 1600 1700

Frenli (%12 eğim) 1200 1200 1300 1300 1500

Maksimum tavan ağırlığı (kg) 75 75 75 75 75

1) Spor Görünüm Paketiyle toplam uzunluk 4515 mm’dir.
2) İsteğe bağlı açılır tavanla beraber ön baş yeri 969 mm’dir
3) İsteğe bağlı açılır tavanla beraber arka baş yeri 941 mm’dir.

1465 mm

1530 mm 1515 mm2640 mm

1755 mm 44901) mm

Mazda3

Teknik Bilgiler

İzin verilen toplam
araç ağırlığı (kg) 
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Donanım

Güvenlik Resim Base Touring Active Sport Active 
için, bkz. Plus
sayfa

Mazda Gelişmiş Darbe Önleme Sistemi ile, otomobilin içindekileri darbe etkilerinden 
korumak için ‘triple H’ gövde yapısı.  23 � � � � �

İlave Sınırlama Sistemi (SRS) – Çarpma sensörleri, ön emniyet kemeri ön gergileri, 
yük sınırlayıcılar ve hava yastıkları ile merkezi kontrol birimi. � � � � �

Elektronik Fren Basıncı Dağıtımına (EBD) ve Acil Fren Desteğine (EBA) sahip 4-tekerlekli 
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS). 23 � � � � �

Çekiş Kontrol Sistemiyle (TCS) birlikte Dinamik Stabilite Kontrolü (DSC) 23 � � � � �

Çift ön hava yastıkları 22 � � � � �

Ön yan hava yastıkları 22 � � � � �

Ön ve arka perde hava yastıkları 22 � � � � �

Yolcu hava yastığı kesme anahtarı � � �A � �A

Duyulabilir ‘emniyet kemeri çözme’ uyarısına sahip ön ve arka emniyet kemeri hatırlatıcı ekran � � � � �

Emniyet kemerleri: Önde, 3-noktalı (ELR) x 2 ön gergiyle beraber � � � � �

Arka, 3-noktalı (ELR) x 3 � � � � �

ISOFIX çocuk koltuğu dayanağı; dış arka koltuklara bağlıdır � � � � �

Baby Safe ISOFIX Plus (13 kg’ye kadar) 23 �A �A �A �A �A

Baby Safe Plus (13 kg’ye kadar) 38 �A �A �A �A �A

ISOFIX Duo Plus (9-18 kg) 38 �A �A �A �A �A

Kid Plus (15-36 kg) 39 �A �A �A �A �A

Immobilizer sistem � � � � �

Hırsız alarmı �A �A �A �A �A

Dış Donanım

Lastikler ve jantlar: Plastik jant kapaklarına sahip 6.0JJ 15’’ çelik jantlar 195/65 R15 26 � � – – –

6.0JJ 15” 5-parmak tasarımlı alaşımlı jantlar 195/65 R15
(Tasarım 113) (2.0 MZR’da bulunmaz) 31 � / �A � / �A – – –

6.0JJ 15” 5-parmak tasarımlı alaşımlı jantlar 195/65 R15
(Tasarım 31) (2.0 MZR’da bulunmaz) 31 �A �A – – –

6.0JJ 15” 5-parmak tasarımlı alaşımlı jantlar 195/65 R15
(Tasarım 32) (2.0 MZR’da bulunmaz) 31 �A �A – – –

6.5JJ 16” 5x2-parmak tasarımlı alaşımlı 205/55 R16
jantlar  (Tasarım 123) 31 �A � � – –

6.5JJ 16” 5-parmak tasarımlı alaşımlı jantlar 205/55 R16
(Tasarım 32) 31 �A �A �A �A �A

6.5JJ 16” 5-parmak tasarımlı alaşımlı jantlar 205/55 R16
(Tasarım 33) 31 �A �A �A �A �A

6.5JJ 17” 5x2-parmak alaşımlı jantlar 205/50 R17 (Tasarım 115) 31 – � – � �

6.5JJ 17” 10-parmak alaşımlı jantlar 205/50 R17 (Tasarım 34) 31 �A �A �A �A �A

Geçici boyutta yedek jant � � � � �

Eibach süspansiyon düşürücü (çekme barıyla birlikte mevcut değildir) 32 �A �A �A �A �A

Metalik / Mika boya 51 � � � � �

� = Standart; � = Ekstra ödemeyle seçeneğe bağlı; �A = Ekstra ödemeyle seçeneğe bağlı aksesuar.

Bebek ve çocuk 
koltukları:
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Dış Donanım Resim Base Touring Active Sport Active 
için, bkz. Plus
sayfa

Gövde rengi � � � � �

Siyah ön ve arka tampon köşesi koruyucusu (Park sensörü  
ya da Spor Görünüm Paketinde mevcut değildir) 36 �A �A �A �A �A

Arka tampon basamak koruyucusu   
(Spor Görünüm Paketinde bulunmaz) 36 �A �A �A �A �A

Spor Görünüm Paketi I spor radyatör ızgarası, aero ön tamponlar ve tavan rüzgarlığı 
(hatchback) veya  Bagaj üstü rüzgarlık (sedan)** �A � / �A � � / �A �

Spor Görünüm Paketi III spor radyatör ızgarası, aero ön ve arka tamponlar, 
yan tamponlar ve tavan rüzgarlığı 32/ 33 – – – � �

Siyah � – – – –

Gövde rengi – � � � �

Kapı kolları: Siyah � – – – –

Gövde rengi – � � � �

Karbon kaplama 33 �A �A �A �A �A

Yan gösterge halkası: Krom kaplama 30 �A �A �A �A �A

Egzoz: Krom egzoz kaplaması (yalnızca 2.0 MZR’da bulunur) – – � � �

Egzoz susturucu borusu 32 �A �A �A �A �A

Geniş çaplı egzoz kaplaması 27 – – – – –

Çamurluklar: Ön (Spor Görünüm Paketinde bulunmaz) 37 � � � � �

Arka (Spor Görünüm Paketinde bulunmaz) �A � / �A �A �A �A

Renkli camlar � � � � �

Arkada karartmalı camlar – � – � �

Silecekler: Önde, fasılalı silme ve elektrikli yıkama özelliklerine sahip, 
ayarlanabilir hız � � – – –

Ön, yağmur sensörüyle birlikte otomatik (ışık sensörüne bağlıdır) – � � � �

Arka, fasılalı silme,ayarlanabilir hız (yalnızca hatchback’lerde) � � � � �

Farlar: Halojen � � � � –

Xenon, otomatik far seviyelendirme ve temizlemeyle beraber 27 – � � � �

Gündüz ışıkları � � � � �

Işık sensörü (yağmur sensörüne bağlıdır) – � � � �

Ön sis lambaları Oval (Spor Görünüm Paketinde bulunmaz) 27 � / �A � / �A � � �

Dikdörtgen (yalnızca Spor Görünüm Paketinde bulunur) 32 �A �A � / �A � / �A � / �A

Arka lambalar: LED teknolojisi 6 – – � � �

Arka fren lambası, yükseğe monte � � � � �

Arka sis lambası � � � � �

Park sensörü: Arka (tampon köşe koruyucusunda bulunmaz) �A �A �A �A �A

Ön ve arka (tampon köşe koruyucusunda bulunmaz) 36 �A �A �A �A �A

Kapı aynaları: Standart biçim, siyah yuvalar, sürücü için geniş açı – – – – –

Standart biçim, elektrikli ve ısıtmalı, siyah yuvalar, sürücü için geniş açı � – – – –

Standart biçim, elektrikli ve ısıtmalı, gövde rengi yuvalar, 
sürücü için geniş açı 27 � � � � �

Standart biçimli kapı aynaları için krom kaplama 30 �A �A �A �A �A

Spor stili biçimli, elektrikli ve ısıtmalı, sürücü için geniş açı 

(yalnızca standart biçimli, elektrikli ve ısıtmalı aynaları olan 

modellerde bulunur) 32 �A �A �A �A �A

Açılır tavan: Elektrikli – � � � �

Tavan taşıyıcı sistemi: Tavan taşıyıcısı, base 37 �A �A �A �A �A

Kayak/snowboard takma yeri 36 �A �A �A �A �A

Bisiklet takma yeri 36 / 37 �A �A �A �A �A

Kano/kayık takma yeri �A �A �A �A �A

Sörf tahtası takma yeri �A �A �A �A �A

Tavan kutusu  �A �A �A �A �A

Çekme barı: Takılıp çıkarılabilir (Eibach süspansiyon düşürücülü veya  
Spor Görünüm Paketi olan sedan modellerde bulunmaz) 37 �A �A �A �A �A

� = Standart; � = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı; �A = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı aksesuar.
** Aksesuar olarak, Spor Görünüm Paketi, benzinli modellerde egzoz susturucusu ve standart ön sis lambaları olmayan araçlarda ekstra bir ön sis lambası anahtarı
gerektirir (çamurluklar ve sedandaki çekme barı hariç).

Mazda3

Donanım

Tamponlar, 
ön ve arka:

Gövde kenarındaki 
kalıplar:

B-kolon koltuk 
döşemesi:
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Donanım

Konfor ve Rahatlık Resim Base Touring Active Sport Active 
için, bkz. Plus
sayfa

Elektrikli kapı kilitleri � � – – –

Süper kilit – – – � �

Aydınlatmalı, uzaktan anahtarsız giriş sistemi � � � � �

Aydınlatmalı, akıllı kartla uzaktan anahtarsız giriş 21 – � � � �

Hidrolik Direksiyon: Motor, arka sensör (yalnızca 1.4 MZR ve 1.6 MZR’da) � � – – –

Elektrik (yalnızca 2.0 MZR ve dizelde) � � � � �

Seyir kontrolü: Direksiyonda anahtarlar (1.4 MZR ve 1.6 MZR’da bulunmaz) 20 – � � � �

Elektrikli camlar: Ön ve arkada, bir dokunuşla otomatik kapanma, zamanlayıcı 
işlevine ve hafif hareket sistemine sahip � � � � �

Ön ve arka camlar için genel açma / kapama – � � � �

Klima: Manuel � – – – –

Otomatik – � � � �

Webasto radyatör �A �A �A �A �A

Ön ve arka ‘Mazda3’ logolu kauçuk döşeme 38 �A �A �A �A �A
yer döşemeleri: Halı materyali, ‘standart’, siyah, 'Mazda3' logosuyla �A �A �A �A �A

Halı kaplama, ‘Lüks’, gri, ‘Mazda3’ logosuyla  �A �A �A �A �A

Halı kaplaması, ‘Lüks, siyah, ‘Mazda3’ logosuyla 38 �A �A �A �A �A

Güneş siperleri: Sürücü tarafında yüz aynası ve bilet tutucuyla beraber � � � � �

Yolcu tarafında yüz aynası ve belge cebiyle beraber � � � � �

Güneşlik: Yan arka camlar için (sadece hatchback) 39 �A �A �A �A �A

Arka cam için (sadece hatchback) �A �A �A �A �A

Yakıt kapağı: Uzaktan açılır � � � � �

İç Donanım Özellikleri

Koltuklar ve iç kısım Sürücü yerinde, yaslanmalı ve yükseklik ayarlı � � � � �

baş dayanağı: Sürücü yerinde, bel ayarı – � � � �

Deri koltuk döşemesi (ısıtmalı ön koltuklar içerir) (sadece Active 
Plus’ta 2.0l motorlarda)*** 18/50 – – � � �

Isıtmalı ön koltuklar (isteğe bağlı deri koltuk döşemeyle 
belirtilmişse standart) � � � � �

Arka koltuklar: 60/40 katlamalı 21 � � � � �

Orta kol dayama yeri – � � � �

Direksiyon: Deriye sarılı 27 – � � � �

Eğim ve yükseklik ayarlaması � � � � �

Ayak pedalları: Alüminyum 34/ 27 �A �A �A �A �A

Vites kolu: Deriye sarılı – � � � �

Deri, titanyum kaplamalı (Aktifmatik şanzımanda bulunmaz) 34 �A �A �A �A �A

Deri, piyano siyahı kaplama (Aktifmatik şanzımanda bulunmaz) 34 �A �A �A �A �A

Kapı iç kolları: Ön ve arka, parlak – � � � �

Kapı anahtar paneli, takılı, piyano siyahı kaplama  34 – � � � �

Model plakaları: Önde, entegre metal parçayla 34 �A �A �A �A �A

El freni kapağı: Alüminyum, titanyum kaplama 34 �A �A �A �A �A

Alüminyum, piyano siyahı kaplama 34 �A �A �A �A �A

Havalandırma yuvası: Piyano siyahı kaplama 34 �A �A �A �A �A

Tutma kolu, ön yolcu koltuğunda ve iki arka koltukta palto askısıyla � � � � �

� = Standart; � = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı; �A = Ekstra ödemeyle isteğe bağlı aksesuar.
*** Deri olduğu belirtilen yerlerde, orta koltuk yüzü ve yan destekler  anlaşılmalıdır.



49

İç Donanım (devamı) Resim Base Touring Active Sport Active 
için, bkz. Plus
sayfa

Ses sistemleri: AM/FM modüler radyo, dört hoparlörlü 27 – – – – –

AM/FM modüler radyo / CD / MP3, dört hoparlör � � � – –

AM/FM modüler radyo / CD / MP3, altı hoparlör – – – � –

Kaset modülü (MD modülü veya HDD müzik sunucusunda bulunmaz) 28 �A �A �A �A �A

MD modülü (kaset modülünde veya HDD müzik sunucusunda 
bulunmaz) 28 �A �A �A �A �A

6’lı CD/MP3 değiştirici modülü (Bose® ses sistemiyle, 
iPod konektörüyle veya HDD müzik sunucusuyla bulunmaz) 28 �A �A �A �A �A

iPod konektörü (6’lı CD/MP3 değiştirici modülüyle, HDD müzik 
sunucusuyla veya torpido gözü soğutucusuyla bulunmaz) 28 �A �A �A �A �A

AM/FM radyo / CD, altı hoparlör, HDD müzik sunucusu 
(CD parçalarını MP3 dosyalarına çevirir ve 3000 parçaya kadar  
ya da 20GBMP3 değiştirici modülüne kadar depolayabilir, 
iPod konektörü veya Bose® ses sistemi) – – � � –

AM/FM modüler radyo ve Bose® ses sistemi (yedi hoparlör, 
Richbass woofer, beş özelleştirilmiş kanallı dijital çoğaltıcıyla beraber) 
ve 6’lı CD değiştirici (HDD müzik sunucusuyla veya 6’lı CD/MP3 
değiştiriciyle beraber bulunmaz) 29 – – � � �

Direksiyona monte uzaktan ses kontrolleri  20 – � � � �

AUX jakı ve güç çıkışı (kol dayanağında bulunur) � � � � �

DVD sistemi, açılır 7” ekran, ekran işlevleri, 
TMC (Trafik Yönetim Kontrolü) 28 – � � � �

VDO Dayton MS 5600, CD sistemi, statik 5,8’’ ekran, 
TMC (Trafik Yönetim Kontrolü) �A �A �A �A �A

VDO Dayton MS 5700, DVD sistemi, statik 5,8’’ ekran,  
TMC (Trafik Yönetim Kontrolü) 28 �A �A �A �A �A

VDO Dayton MS 5700 XL, DVD sistemi, statik 7’’ ekran,  
TMC (Trafik Yönetim Kontrolü) �A �A �A �A �A

Cep telefonu konsolu: Deri, siyah kaplama �A �A �A �A �A

Hands-free kit, standart �A �A �A �A �A

Hands-free kit, ses kontrolüyle beraber 28 �A �A �A �A �A

Ses kontrolü ve Bluetooth®’lu hands-free kit �A �A �A �A �A

Gösterge seti: Takometre, yakıt göstergesi, su ısısı göstergesi  � � � � �

Yol bilgisayarı – � � � �

Dış sıcaklık termometresi, dijital � � � � �

Kehribar kırmızısı / mavi aydınlatmalı beyaz kaplamalı kadranlar � � � – –

Kehribar kırmızısı / mavi aydınlatmalı siyah kaplamalı kadranlar – – – � �

Dijital saat � � � � �

Sigara çakmağı � � � � �

Kısmalı panel lamba kontrolü � � � � �

Hatırlatıcılı far (sesli uyarı) � � � � �

Depolama kutusuyla birlikte ön orta konsol, menteşeli depo tablası ve kapağı;
iki adet kapaklı bardak tutucu 21 � � � � �

Torpido gözü, aydınlatmayla kilitlenebilir � � � � �

Torpido gözü soğutucusu (iPod konektörüyle veya açılır ekranlı 
DVD navigasyon sistemiyle bulunmaz) 39 �A �A �A �A �A

Koltuk arka cebi (yolcu tarafı) � � � � �

Kapı cepleri (sadece ön kapılarda) � � � � �

Ön kül tablası, aydınlatmalı  � � � � �

İç aydınlatma ışığı, entegre spot ışığıyla beraber kubbe – � � � �

Hafif � � � � �

Kaymayan materyal �A �A �A �A �A

Bagaj astarı 39 �A �A �A �A �A

Bagaj ağı (yalnızca hatchback’te bulunur) 39 �A �A �A �A �A

Bagaj depolama rafı (yalnızca hatchback’te bulunur) 38 �A �A �A �A �A

Köpek koruması (yalnızca hatchback’te bulunur) 38 / 39 �A �A �A �A �A

İç ayna (gündüz / gece) � � � � �

Bebek aynası 39 �A �A �A �A �A

Isıtıcı kanalları, arka � � � � �

Polen filtresi � � � � �

� = Standart; � = Ekstra ödemeye bağlı seçenek; �A = Ekstra ödemeye bağlı isteğe bağlı aksesuar.

Donanım

Mazda3

Uydu navigasyon
sistemleri:

İlave depolama 
yerleri:

Bagaj 
kompartmanı:
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Renkler ve Koltuk Döşemeleri

Siyah deri (Sport ve Active Plus)

Siyah / Koyu gri kumaş 
(Touring ve Active)

Kum rengi kumas¸ (Touring ve Active) Siyah kumaş (Sport ve Active Plus)Gri kumaş (Base)

Model Base Touring / Active Sport / Active Plus

Koltuk döşemeleri Siyah / Koyu
Gri Kum Gri Siyah Siyah deri*

Ortam rengi Gri Siyah Siyah Siyah Siyah

Gövde Renkleri

Kutup Beyazı (A4D) � � � � �

Gerçek Kırmızı (A4A) � � � � �

Mika ve Metalik Gövde Renkleri*

Aurora Mavisi Mika (34J) � � � � �

Siyah Mika (16W) � � � � �

Bakır Kırmızısı Mika (32V) � � � � �

Kristal İnci Beyazı Mika (34K) � � � � �

Galaksi Grisi Mika (32S) � � � � �

Altın Kum Metalik (37A) � � � � �

Buz Mavisi Metalik (33Y) � � � � �

Metropol Grisi Mika (36C) � � � � �

Parlak Gümüş Metalik (24E) � � � � �

Fırtına Mavisi Mika (35J) � � � � �

Güneş Iş�ğ� Gümüş Metalik (22V) � � � � �

� = Mevcut. * Ekstra ödemeyle isteğe bağlı.
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Kişisel Mazda3 Yarat�c�n�z

Yeni Mazda3 hakk�ndaki bilgileri okuduğunuza göre, şimdi sizin için

en uygun olan modeli yaratma şans�na sahipsiniz.

Arka sayfada, bir dizi onaylama kutusu bulacaks�n�z. Basitçe, seçim yapt�ğ�n�z

özellikleri işaretleyin, bunu tercih ettiğiniz modelin özelliklerini size hat�rlatacak

bir yard�mc� olarak saklay�n. Ya da, tercihlerinizi Mazda bayinize gösterin.

Onlar sizin için bir test sürüşü ayarlamaktan memnun olacaklard�r; siz de

böylece yeni Mazda3 heyecan�n� kendiniz yaşayabilirsiniz.

Bu brosurde resmi görülen araçlar, bir k�sm� ek ödeme karş�l�ğ�nda elde edilebilen
özel donan�ma sahipt�r. Modeller Avrupa pazar�na sunulan donan�m bilgilerini
içerebilir.

Bose®, Bose logosu, AudioPilot®, Nd®, Richbass® ve Nd® Richbass®, Bose
Şirketi’nin A.B.D. ve diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markalarıdır. İzin alınarak
kullanılmıştır.

Bluetooth® sözcük işareti ve logolarının sahibi Bluetooth SIG’dir ve bu işaretlerin
Mazda Motor Şirketi tarafından herhangi bir kullanımı izin dahilindedir. Diğer
ticari markalar ve ticari adlar marka sahiplerine aittir.

Mart 2008.

BJN 304624/TUR tr/V2

Internet: www.mazda-tr.com

Mazda Bayiniz:
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Active Plus: 1.6 MZR, 2.0 MZR, 1.6 MZ-CD (80 kW) ve 2.0 MZR-CD’de
bulunmaktadır

*Yalnızca hatchback’de bulunmaktadır.

Güneş Işığı Gümüş Metalik (22V)

Mazda3

Kutup Beyazı (A4D) Gerçek Kırmızı (A4A)

Aurora Mavisi Mika (34J) Siyah Mika (16W) Bakır Kırmızısı Mika (32V) Kristal İnci Beyazı Mika (34K)

Galaksi Grisi Mika (32S) Altın Kum Metalik (37A) Buz Mavisi Metalik (33Y) Metropol Grisi Mika (36C)

Parlak Gümüş Metalik (24E) Fırtına Mavisi Mika (35J)

Motor Tipi

Şanzıman

Seri türevleri

Renk

Koltuk döşemesi

Opsiyonel seçenekler (örn., metalik boya, otomatik klima). 
Seçeneklerin tam listesi için lütfen sayfa 46-49'a bakın.

Hizmet Seçenekleri (örn., Kişiselleştirilmiş finansman seçenekleri) 
Lütfen sayfa 40 / 41’e bakın.

1.4 MZR benzinli (62 kW)*

örn. Aurora Mavisi Mika (34J)

örn. Siyah kumaş

5-ileri vitesli manuel (1.4 MZR, 1.6 MZR, her iki 1.6 MZ-CD’de bulunmaktadır)

Active: 1.6 MZR, 2.0 MZR, 1.6 MZ-CD (66 kW) ve 2.0 MZR-CD’de bulunmaktadır

Base: 1.4 MZR*, 1.6 MZR ve 1.6 MZ-CD (66 kW* ve 80 kW)’de bulunmaktadır.

1.6 MZR benzinli (77 kW)

6-ileri vitesli manuel (2.0 MZR ve 2.0 MZR-CD’de bulunmaktadır)

Sport: 1.6 MZR, 2.0 MZR, 1.6 MZ-CD (66 kW* ve 80 kW) ve 2.0 MZR-CD’de
bulunmaktadır

Touring: 1.4 MZR*, 1.6 MZR, 2.0 MZR, 1.6 MZ-CD (66 kW* ve 80 kW) ve 
2.0 MZR-CD’de bulunmaktadır.

2.0 MZR benzinli (110 kW)

4-ileri vitesli Otomatik (1.6 MZR ve 2.0 MZR’de isteğe bağlıdır)

*Yalnızca hatchback’te mevcuttur.

1.6 MZ-CD dizel (66 kW)*

1.6 MZ-CD dizel (80 kW)

2.0 MZR-CD dizel (105 kW)

Gövde stili

Hatchback Sedan

Mazda3 Yaratıcısı


