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Mazda CX-5
2.2D Skylease+ Aut. 2WD
Bouwjaar:

2013 (16 oktober 2013)

Massa:

1.405 kg

Max trekgewicht:

2.000 kg

Tellerstand:

166.656 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

3-SFT-94

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

150 PK

€ 12.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

Grootlichtassistent

Koplampen adaptief

koplampreiniging

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Voorstoelen verwarmd

Armsteun achter

Bagagedek

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Electronic climate controle

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

De beurt is net uitgevoerd en dient over 12 maanden pas weer gedaan te worden. Apk t.m 10-03-2022.
Toonaangevende techniek en een hoge mate van degelijkheid, dat zijn enkele van de eigenschappen van Japanse auto’s. Dat ziet u terug in deze
Mazda CX-5. Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige viercilinder motor. De stoelverwarming maakt het interieur snel behaaglijk op
koude dagen. Dankzij de xenonverlichting proﬁteert u in het donker van een krachtige en heldere lichtbundel. In deze auto proﬁteert u onder
andere ook van: 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter en elektrisch
inklapbare buitenspiegels.
Zonder uw ogen van de weg te halen bedient u de radio met de audiobediening op het stuurwiel. Zuinig, veilig en ontspannen op pad: dat kan
dankzij het aanwezige full map navigatiesysteem. Natuurlijk is er ook electronic climate control aanwezig. De auto neemt u werk uit handen
doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en
het licht aan moeten. Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. De uitrusting van deze Mazda is met lederen
versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
bagage afdekhoes behoorlijk compleet.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling.
Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. Het veiligheidssysteem lane assist waarschuwt als u per ongeluk buiten uw rijbaan terechtkomt. Met het
bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
We kunnen ons voorstellen dat u een proefrit wilt maken met deze Mazda. Belt u ons snel?

