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WELKE KLEUR PAST BIJ  JOU? 

Je hebt keuze uit negen kleuren. Arctic White Solid vormt de basis. Machine 

Gray Metallic en Soul Red Crystal Metallic zijn het meest exclusief. Een 

speciale laktechniek met nog kleinere en heldere aluminiumdeeltjes zorgt 

voor een ongekend diepe, heldere kleur.

EEN NIEUW GELUID

De Mazda CX-30 is een klasse apart. Deze crossover is een school-

voorbeeld van ons veelgeprezen vakmanschap. Hij is ontworpen 

volgens het Japanse Kodo-design, waarin de kunst van het weglaten 

centraal staat. En dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen 

voelt ook de binnenkant bijzonder rijk aan.

 JET BLACK MICA

  ARCTIC WHITE SOLID

€ 800

€ 800

  TITANIUM FLASH MICA 



  SONIC SILVER METALLIC  SNOWFLAKE WHITE PEARL

  SOUL RED CRYSTAL METALLIC

POLYMETAL GRAY METALLIC

 MACHINE GRAY METALLIC

€ 800 € 800

€ 800 € 800

€ 1.000 € 1.150

 DEEP CRYSTAL BLUE MICA
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KIES JOUW
IDEALE MOTOR

Op deze en de volgende pagina kun je de 

benzinemotor respectievelijk dieselmotor 

uitkiezen. Welke je ook kiest, elke motor is 

met zorg ontwikkeld en biedt de nieuwste 

technologie. Krachtig en efficiënt, waarbij 

elke motor zijn eigen karakter heeft. Welke 

past het best bij jouw wensen en rijgedrag?

Bekijk alle motorspecificaties op Mazda.nl 

of in de modelbrochure.

Van een instapper kunnen we niet spreken bij de 

vernieuwde Skyactiv-G benzinemotor. Mede door 

de cilinderuitschakeling en het Mazda M Hybrid-

systeem is dit een zeer efficiënte motor, zonder in te 

hoeven leveren op kracht en vermogen. Standaard 

met handgeschakelde 6-bak (automaat: + € 2.500).

v.a. € 30.490

SKYACTIV-G 

122
2.0 benzine

   Handgesch. Automaat

 Vermogen kW (pk)  90 (122) 90 (122)

 Trekkracht kg  1.300 1.300

 Gem. verbruik  1 op 16,1 1 op 15,2

 0-100 km/u  10,6 sec. 11,2 sec.

 Top km/u  186 186

 CO2  141 151

BEKIJK DE BIJBEHORENDE  
UITRUSTING OP P. 06  

Skyactiv-X is de nieuwe verbrandingsmotor van Mazda 

die gebruikmaakt van compressieontsteking in plaats 

van bougieontsteking. Dit in combinatie met benzine 

zorgt voor een van de zuinigste verbrandingsmotoren 

met veel kracht. Een hoog vermogen, een mooie 

koppelopbouw en toch een laag verbruik. De ideale 

motor voor wie (zakelijk) veel op de weg zit. Standaard 

met handgeschakelde 6-bak (automaat: + € 2.500).

v.a. € 33.490

SKYACTIV-X 

180
2.0 benzine

   Handgesch. Automaat

 Vermogen kW (pk)  132 (180) 132 (180)

 Trekkracht kg  1.300 1.300

 Gem. verbruik  1 op 16,9 (15,4*)  1 op 15,4 (14,3*)  

 0-100 km/u  8,5 (9,0*) sec. 8,8 (9,2*) sec.

 Top km/u  204 204

 CO2  133 (146*) 146 (160*)

BEKIJK DE BIJBEHORENDE  
UITRUSTING VANAF P. 07  

BENZINE 
MAZDA M HYBRID

BENZINE 
MAZDA M HYBRID

* Vierwielaandrijving.



S K Y A C T I V - G  ( B E N Z I N E ) 

Nu met Mazda Mild-Hybrid-techniek en cilinderuit-

schakeling. Een benzinemotor met zeer hoge compressie-

verhouding. Juist dit zorgt voor een motor die zeer efficiënt 

gebruikmaakt van brandstof, maar tegelijkertijd de power 

geeft die je nodig hebt voor die heerlijke rijervaring.  

S K Y A C T I V - D  ( D I E S E L )

Ook bij de dieselmotor heeft Mazda het voor elkaar gekregen 

om de compressie te optimaliseren. Dit zorgt voor een directe 

respons en maakt de motor zuiniger en dus schoner. Daarnaast 

is onze dieselmotor veel stiller dan je zou verwachten. 

S K Y A C T I V - X  ( B E N Z I N E )

Benzinemotor met de efficiënte compressieontsteking van 

een diesel – Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI). 

 Benzine en zuurstof worden in de verbrandingskamer dusdanig 

samengeperst dat het mengsel spontaan ontbrandt, net als bij 

een dieselmotor. Dit leidt tot minder energieverlies. Hierdoor 

is de benzinemotor opmerkelijk krachtig, efficiënt en zuinig.

D E  P O W E R  D I E  J E  N O D I G  H E B T

De Skyactiv-motoren zijn niet alleen krachtig en zuinig, ze bieden ook het rijplezier waar je 

naar zoekt. Of je nu kiest voor een benzine- of dieselmotor, handgeschakeld of automaat.  

De benzinemotoren zijn tevens standaard uitgerust met de Mazda M Hybrid-techniek.

VERNIEUWD

5

DIESEL

Geef je liever de voorkeur aan een dieselmotor omdat 

je bijvoorbeeld veel kilometers rijdt of omdat dit vanuit 

je werkgever gevraagd wordt, dan biedt Mazda een 

zeer efficiënte en tevens krachtige dieselmotor. De 

ideale keuze voor wie zo efficiënt mogelijk wil rijden 

en toch voldoende vermogen verlangt. Standaard met 

handgeschakelde 6-bak, optioneel met automatische 

transmissie beschikbaar.

v.a. € 37.390

SKYACTIV-D 

116
1.8 diesel

   Handgesch. Automaat

 Vermogen kW (pk)  85 (116) 85 (116)

 Trekkracht kg  1.300 1.300

 Gem. verbruik  1 op 19,6 1 op 16,7

 0-100 km/u  10,8 sec. 12,6 sec.

 Top km/u  183 183

 CO2  135 158

BEKIJK DE BIJBEHORENDE  
UITRUSTING VANAF P. 07  

NIEUW
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EXTERIEUR
• 16-inch lichtmetalen velgen, Gray

• LED-koplampen met koplampsproeiers 

• Halogeen dagrijverlichting 

• LED-verlichting achter

• Kodo-design knipperlichten

• Dakspoiler in Black

• Grille in Black

• Omlijsting grille in Chrome

• Raamomlijsting in Chrome

• Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklap-

bare buitenspiegels in carrosseriekleur, met 

geïntegreerde knipperlichten

• In achterruit geïntegreerde antenne

• Dubbel uitlaatsysteem

INTERIEUR
• Donkergrijs stoffen interieur met dashboard-

elementen, middenarmsteun en deurpanelen 

afgewerkt met donkerblauw kunstleder

• Grijze hemelbekleding

• Details interieur in Silver 

• In hoogte en diepte verstelbare 

bestuurdersstoel  (handbediend, 8-voudig)

• In hoogte en diepte verstelbare 

passagiersstoel  (handbediend, 6-voudig)

• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel 

• Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop

• Achterbank in twee delen (60:40)

neerklapbaar

• Handmatig bedienbare airconditioning

• Middenarmsteun vóór met opbergruimte

• Active Driving Display (ADD), projectie in  

de voorruit: kleuren head-up display met 

belang rijkste rij-informatie

• 7-inch digitale meterset 

• LED-interieurverlichting (incl. leeslampjes)

VEILIGHEID
• Hill Hold Assist

• Remhulp-, tractie- en stabiliteitssystemen 

(EBD, EBA, DSC, TCS)

• Airbags bestuurder en bijrijder, zij- en gordijn-

airbags en knieairbag bestuurder (totaal 7) 

• Bandenreparatieset

• Bandenspanningwaarschuwingsysteem

• Advanced Smart City Brake Support (SCBS) 

met voetgangerherkenning (AEB): activeert 

remmen in noodsituatie 

• Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoek-

detectiesysteem met Rear Cross Traffic Alert

• Driver Attention Alert (DAA)

• Traffic Sign Recognition (TSR): verkeersbord-

herkenning met weergave op Active Driving 

Display

• Lane Keep Assist (LKA): rijbaanassistent met 

feedback aan bestuurder via stuurwiel

• Mazda Radar Cruise Control (MRCC): houdt 

ingestelde snelheid aan en bewaart gewenste 

afstand tot voorganger (incl. stop & go-functie, 

enkel bij automaat) 

• Smart Brake Support (SBS): activeert remmen 

in nood situatie bij hogere snelheden

• Intelligent Speed Assistance (ISA): herkent de  

geldende snelheidslimiet en past MRCC aan 

indien gewenst

• Distance & Speed Alert (DSA): waarschuwt 

zodra je te dicht op je voorganger zit en houdt 

actief afstand 

• Parkeersensoren achter

• High Beam Control (HBC): grootlichtassistent

• E-Call

• Alarmsysteem (geen certificering)

COMFORT
• Centrale deurvergrendeling met  

afstands bediening

• Automatische deurvergrendeling bij  

wegrijden

• Elektronische parkeerrem met Auto Hold-

functie

• Licht- en regensensor 

• Drive Selection (op automaat)

• Start-/stopknop met wegrijbeveiliging

• Cruise control

MULTIMEDIA
• 8,8-inch TFT-kleurendisplay met bediening  

via centrale HMI Commander

• USB- & 12V-aansluiting 

• Radio

• 8 speakers 

• Bluetooth®

• Apple CarPlay

• DAB+ digitale radio 

• Navigatie

• Stuurwielbediening voor spraakbesturing,  

muziek, telefonie en cruise control

DIT ZIT STANDA ARD 
OP DE MA ZDA CX-30

Hier zie je hoe compleet de Mazda  

CX-30 standaard is uitgerust. Extra 

comfort en luxe? Maak dan op de 

volgende pagina jouw keuze voor de 

uitrusting Comfort met eventueel extra 

pakketten of een andere motorisatie.

Bekijk de complete uitrusting op 

Mazda.nl of in de modelbrochure.

MAZDA CX-30, vanaf € 30.490

SKYACTIV-G 

122



KIES JE VOOR EXTR A COMFORT OF  
VEILIGHEID IN JOUW MA ZDA CX-30?

Als de compleet uitgeruste Mazda CX-30, plus:

E X T E R I E U R
• Skyactiv-X: 18-inch lichtmetalen velgen in Silver

• Skyactiv-X: breder sierstuk op uitlaat

• Automatisch dimmende buitenspiegel (bestuurderszijde)

• Parkeersensoren vóór

• Achterklep automatisch openen/sluiten 

INTERIEUR
• Automatisch dimmende binnenspiegel

• Details interieur in Satin Chrome

• Cover voor bekerhouders 

COMFORT
• Stoelverwarming in drie standen vóór

• Wiper de-icer, ruitenwisserontdooier

• Stuurwielverwarming

• Smart Keyless Entry, automatische vergrendeling

• Climate control, automatische airconditioning in twee 

zones en ventilatie voor de achterpassagiers

• Smart Cargo Board: om de kofferbak optimaal in te delen 

MULTIMEDIA
• Achteruitrijcamera

MAZDA CX-30 COMFORT, vanaf € 32.240

ZIE P. 16 VOOR DE PRIJS 
VAN JOUW MAZDA CX-30  

Ben je op zoek naar extra comfort, dan kun je kiezen voor de Mazda CX-30 als Comfort-uitvoering met 

stoelverwarming voorin, smart keyless entry, een verwarmbaar stuurwiel, parkeersensoren voor met 

achteruitrijcamera en climate control in twee zones met ventilatie voor de achterpassagiers. Deze uitvoering  

is behalve met de Skyactiv-G 122 ook beschikbaar met de Skyactiv-X 180- of Skyactiv-D 116-motorvariant.

B O S E ®  P A K K E T

• Bose® premium-audiosysteem met 12 speakers

• Designelement in Gloss Black

 + € 750

L E E R  P A K K E T
(optioneel op Comfort)

•   Zwart lederen interieur

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-voudig 

+ geheugenfunctie) en verstelbare lendensteun

• Geheugenfunctie stand buitenspiegels en Active 

Driving Display

• Kantelfunctie buitenspiegel bij achteruitrijden

• Dashboardelementen, middenarmsteun en deur-

panelen afgewerkt met donkerbruin kunstleder

 + € 1.950

€ 1.250

Tijdelijk
aanbod

SKYACTIV-G 

122
SKYACTIV-X 

180
SKYACTIV-D 

116

7
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GA VOOR 
ULTIEME LUXE

De Mazda CX-30 als Luxury-uitvoering 

accentueert het unieke Kodo-design van 

de Mazda CX-30 en straalt dit uit met 

onder meer zijn 18-inch velgen en luxe 

afwerking in zowel het interieur als het 

exterieur. Van de lederen bekleding  

tot de randloze spiegel en van de  

LED-dagrijverlichting tot het privacy  

glass − alles aan de Luxury voelt net  

even luxer aan.

ZIE P. 16 VOOR DE PRIJS 
VAN JOUW MAZDA CX-30  

Het zijn de details die het verschil maken en de Luxury is  

daarvan het ultieme bewijs. De meeruitrusting van de Luxury  

ten opzichte van de Comfort is als volgt:

E X T E R I E U R
• Skyactiv-X: 18-inch lichtmetalen velgen in Bright Silver

• Skyactiv-D: 18-inch lichtmetalen velgen in Silver

• Adaptieve LED-koplampen (20 LED-blokken)

• LED-signature verlichting (koplampen en achterlichten)

• Grille in pianozwart

• B- en C-stijl in pianozwart

• Privacy glass op zijruiten achter en achterruit

• Randloos design binnenspiegel

I N T E R I E U R
• Zwart lederen interieur met dashboardelementen, 

middenarmsteun en deurpanelen afgewerkt met donkerbruin 

kunstleder

• Afwerking stuurwiel, dashboardkastje en startknop, Bright Silver

C O M F O R T
• Schakelflippers (op automaat)

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (8-voudig + geheugen-

functie) en verstelbare lendensteun

• Geheugenfunctie stand buitenspiegels en Active Driving Display

• Kantelfunctie buitenspiegel bij achteruitrijden

M U L T I M E D I A
• Bose® premium-audiosysteem met 12 speakers

MAZDA CX-30 LUXURY, vanaf € 35.490

• Front Cross Traffic Alert (FCTA), waarschuwt bij kruisend 

verkeer

• Rear Cross Traffic Brake (RCTB), activeert remmen in 

noodsituatie bij kruisend verkeer tijdens achteruitrijden

• Smart City Brake Support Rear (SCBS-R), activeert remmen in 

noodsituatie bij achteruitrijden

• 360° View Monitor

• Traffic Jam Assist (TJA), controleert en behoudt afstand tot de 

voorganger en biedt stuurassistentie tijdens filerijden onder 

55 km/u

• Driver Attention Alert (DAA) met behulp van actieve camera

I - A C T I V S E N S E  P A K K E T

Enkel optioneel op Skyactiv-X, standaard op Skyactiv-X 

4WD-uitvoering

 + € 1.000

+ € 200

 + € 1.000

SKYACTIV-X 

180

Bekijk de complete uitrusting op 

Mazda.nl of in de modelbrochure.

Silver

Bright Silver

SKYACTIV-D 

116

W I T  L E E R  P A K K E T

S C H U I F - / K A N T E L D A K

Enkel optioneel op Skyactiv-X
• Pure White lederen interieur, 

geperforeerd leer met stiksel 

in wit 

Enkel optioneel op Skyactiv-X met i-Activsense pakket, 

standaard op Skyactiv-X 4WD-uitvoering



Mazda CX-30 als Luxury-uitvoering in Soul Red Crystal

(velg in Bright Silver is van toepassing bij Skyactiv-X)

Mazda CX-30 als Luxury-uitvoering in Polymetal Gray Metallic



10

Spiegelkappen kleur: zwart 200

Wielsloten 4-delige set, incl. sleutel 75

E X T E R I E U R adviesprijs
incl. BTW

Aluminium voetsteun en pedalenset

Je hebt nu de kleur, de motor én de 

uitrusting van jouw Mazda CX-30 

bepaald. Nu is het tijd voor de volgende 

stap. Voel je helemaal thuis in de Mazda 

CX-30 met onze originele accessoires, 

speciaal voor de Mazda CX-30 gemaakt.

I N T E R I E U R  

Aluminium pedalenset handgeschakeld 305

automaat 305

Dorpelbeschermers, verlicht 4-delige set, roestvrij staal, beschermers met verlicht CX-30 logo 535

Draadloze oplader voor 2WD voor smartphones met QI-ondersteuning 240

LED-portierverlichting witte LED-verlichting, projecteert het Mazda logo op de grond bij openen 
portieren

340

Welkomstverlichting met helder wit licht verlicht voetencompartiment als de koplampen aan 
staan, volledig bedienbaar met Mazda Connect (helderheid en aan/uit)

340

Dorpelbeschermers, verlicht

MA AK JOUW MA ZDA CX-30 NOG PERSOONLIJKER

adviesprijs
incl. BTW

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

Kofferbakmat

Spatlappen achterzijde

Zwarte spiegelkappen



L I C H T M E T A L E N  V E L G E N

Setprijzen incl. BTW, incl. TPMS-sensoren, 
excl. banden. Bandenprijzen kun je opvragen 

bij je Mazda dealer.

18” Lichtmetalen velgen 
Black Glossy, design 72A

€ 1.620

16” Lichtmetalen velgen 
Palladium, design 71A 

€ 1.215

18” Lichtmetalen velgen 
Chrome Shadow, design 72

€ 1.455

16” Lichtmetalen velgen 
Silver, design 71

€ 1.215

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

Raadpleeg je Mazda dealer voor meer accessoiremogelijkheden.

T R A N S P O R T

B E S C H E R M I N G

Trekhaak, afneembaar 
(13-polig)

max. kogeldruk: 80 kg 1.150

Dakdragers 360

Thule Fietsendrager geschikt voor 1 fiets, alleen geschikt i.c.m. dakdragers 160

Thule Fietsendrager Coach montage op trekhaak, geschikt voor 2 fietsen
montage op trekhaak, geschikt voor 3 fietsen

630
795

Thule Ski-/ 
snowboardbevestiging

voor 6 paar ski's of 4 snowboards, laadbreedte: 60 cm  
voor 4 paar ski's of 2 snowboards, laadbreedte: 50 cm

180
165

Thule Dakkoffer Touring 200 430

Bagage organizer 150

Koelbox, dometic koel- en warmhoudfunctie 170

Kleerhanger 55

All Weather mattenset 4-delige set, met aluminium CX-30 badge op matten voorin 90

Vloermattenset luxe 4-delige set, zwart, met CX-30 logo 115

Kofferbakmat met  
bumperbescherming

met metalen CX-30 logo, uitvouwbare achterbumperbescherming 115

Dorpelbeschermfolie 4-delige set, voor- en achterzijde 190

Beschermfolie achterbumper 80

Beschermplaat achterbumper 215

Alarmsysteem geschikt voor standaarduitrusting 475

geschikt voor Comfort en Luxury uitvoering 355

Spatlappen, voor zwart 120

Spatlappen, achter zwart 135

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

adviesprijs
incl. BTW

adviesprijs
incl. BTW

11
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Aluminium pedalenset 305

Dorpelbeschermers, verlicht 535

LED-portierverlichting 340

Totaal 1.180

Pakketprijs 1.010

Trekhaak, afneembaar 1.150

Fietsendrager 630

Totaal 1.780

Pakketprijs 1.715

S T I J L  P A K K E T T R A N S P O R T  P A K K E T

IN ÉÉN KEER COMPLEET: DE VOORDEELPAKKET TEN VOOR DE CX-30

Bedragen in euro‘s incl. BTW

Combineer de originele accessoires van jouw voorkeur in een pakket tegen een lagere prijs.



MAZDA PLUS GAR ANTIE:  
ZORGELOOS MA ZDA RIJDEN

Je kunt altijd rekenen op onze uitgebreide 

Mazda fabrieksgarantie. Deze is drie jaar 

geldig tot een maximum van 100.000 km.  

Wil je langer onbezorgd genieten van 

puur rijplezier zonder onverwachte 

reparatiekosten? Dan kun je elk gewenst 

moment, zolang je fabrieksgarantie nog 

geldig is, 12 of 24 maanden garantie 

bijkopen via Mazda Plus Garantie. Als je 

kiest om dit te doen binnen een maand 

(tot 1.500 km) na aankoop van je nieuwe 

Mazda, profiteer je van een gunstige prijs.

A D V I E S P R I J Z E N  M A Z D A  P L U S  G A R A N T I E

12 maanden extra garantie tot 120.000 km € 234

24 maanden extra garantie tot 150.000 km € 414

incl. BTW

Prijzen geldig eerste maand na aankoop tot 1.500 km. 

Voor de voorwaarden zie www.mazda.nl/garantie. 

13
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HIER VIND JE ALLE MOGELIJKHEDEN 
OM TE R IJDEN IN DE MA ZDA CX-30

Ben je overtuigd geraakt van 

de Mazda CX-30? We bieden 

verschillende mogelijkheden aan 

om hem te rijden, zowel voor de 

zakelijk als privérijder.

P R I V A T E  L E A S E P R I V A T E  F I N A N C 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-30 met Mazda 

Private Lease vanaf € 439 per maand*.

Het financieren van jouw Mazda is de ideale oplossing als 

je niet in één keer de totale aanschafwaarde wilt betalen. 

Mazda Private Finance is een financieringsvorm met een 

vaste rente en looptijd die je zelf kunt kiezen. Met een 

aanbetaling of de inruil van jouw huidige auto en door een 

slotsom af te spreken, stem je de financiering helemaal af op 

jouw persoonlijke situatie. Na de betaling van de slotsom 

aan het einde van de looptijd is de Mazda helemaal van jou.

Voordelen Mazda Private Finance**:

• Een gloednieuwe Mazda voor een vast bedrag  

per maand.

• Alle autokosten in eigen hand.

• Mogelijkheid tot boetevrije inlossing.

PRIVÉ

* 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 € 0,1108 en minderprijs 
kilometers € 0,0458. 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.
** Mazda Private Finance is een niet-doorlopend kredietaanbod van Mazda Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie 
BKR. Vraag naar de voorwaarden en het standaard informatieblad in de showroom. De Mazda dealer treedt op als vrijgestelde bemiddelaar van Mazda Finance. Mazda Finance  
en de Mazda dealer geven geen advies. Je dient zelf te bepalen of het door jou gewenste financiële product aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. 
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O P E R A T I O N A L  L E A S E F I N A N C I A L  L E A S E

Voor een vast bedrag per maand kun je bij  

Mazda Leasing zakelijk een Mazda rijden, zonder 

deze te hoeven aanschaffen. 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 medewer-

ker zorgeloos de weg op. Ben je er nog niet helemaal 

uit en wil je je graag breder oriënteren op het gebied 

van een auto leasen? Maak dan een afspraak bij je  

Mazda dealer. Hij zet graag de mogelijkheden 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-30 met Mazda Operational 

Lease vanaf € 399 per maand*.

Het financieren van een zakelijke Mazda kun je 

natuurlijk zelf doen, maar met een Financial Lease- 

contract van Mazda Finance houd je de liquiditeit van 

je onderneming in stand: je bedrijf is dan nog steeds 

eigenaar van de auto(’s) en je hoeft je bank faciliteit 

niet uit te breiden. Je kunt dan de jaarlijkse afschrij-

vingskosten, maar ook de kosten voor brandstof en 

onderhoud, als aftrekpost gebruiken.

Voordelen Mazda Financial Lease**:

• Je bent direct economisch eigenaar.

• Fiscale voordelen; afschrijving en renteaftrek.

• Lage maandtermijnen mogelijk door gebruik van 

een slottermijn.

De adviesprijzen zijn inclusief kosten rijklaar 
 maken à € 910 (diesel € 890) bestaande uit:

Afleverklaar maken 

• Transport

• Afleverbeurt

• Kentekenplaten

• Reinigen en poetsen

Afleverpakket

• Mattenset

• Veiligheidspakket bestaande uit lifehammer,  
EHBO-kit, gevaren driehoek en veiligheidshesje 

• Brandstof t.w.v. € 50

Wettelijke kosten

• Kentekenkosten (€ 51,10 BTW-vrij)

• Recyclingbijdrage (€ 35,00)

• Beheerbijdrage li-ion-batterij (€ 18,00)

BIJ  DE PRIJZENZ AKELIJK

* 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 € 0,0545 en minderprijs kilometers 
€ 0,0545. Het maandbedrag is exclusief BTW, brandstof en eventuele opties. Vraag je dealer naar de actuele tarieven of kijk op www.mazda.nl.
** Mazda Financial Lease wordt aangeboden door Mazda Finance, een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten onder vergunningnummer 1201117.
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*  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.

**  Energielabels gebaseerd op WLTP-waarde van de 
desbetreffende 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% 
inkomstenbelasting, exclusief opties.



 Netto catalogusprijs

B E N Z I N E Uitvoering Transmissie Aandrijving Adviesprijs Fiscale waarde* BPM Incl. BTW Excl. BTW Energielabel** CO2 *** Bijtelling****

SKYACTIV-G 122 
Mazda M Hybrid

Mazda CX-30 Handgeschakeld (6MT) 2WD 30.490 29.580 5.038 24.542 20.283 C 141 203

Comfort Handgeschakeld (6MT) 2WD 32.240 31.330 5.038 26.292 21.729 C 141 215

Mazda CX-30 Automaat (6AT) 2WD 32.990 32.080 6.278 25.802 21.324 C 151 220

Comfort Automaat (6AT) 2WD 34.740 33.830 6.278 27.552 22.770 C 151 232

SKYACTIV-X 180
Mazda M Hybrid

Comfort Handgeschakeld (6MT) 2WD 33.490 32.580 4.046 28.534 23.582 B 133 223

Luxury Handgeschakeld (6MT) 2WD 35.490 34.580 4.046 30.534 25.235 B 133 237

Luxury Handgeschakeld (6MT) 4WD 40.990 40.080 5.658 34.422 28.448 C 146 274

Comfort Automaat (6AT) 2WD 35.990 35.080 5.658 29.422 24.316 C 146 240

Luxury Automaat (6AT) 2WD 37.990 37.080 5.658 31.422 25.969 C 146 254

Luxury Automaat (6AT) 4WD 43.490 42.580 7.394 35.186 29.079 D 160 292

D I E S E L Uitvoering Transmissie Aandrijving Adviesprijs Fiscale waarde* BPM Incl. BTW Excl. BTW Energielabel** CO2 *** Bijtelling****

SKYACTIV-D 116 Comfort Handgeschakeld (6MT) 2WD 37.390 36.500 8.629 27.871 23.034 C 135 250

Luxury Handgeschakeld (6MT) 2WD 40.390 39.500 8.629 30.871 25.513 C 135 270

Comfort Automaat (6AT) 2WD 42.890 42.000 13.294 28.706 23.724 E 158 288

Luxury Automaat (6AT) 2WD 45.890 45.000 13.294 31.706 26.203 E 158 308

O P T I E S Incl. BTW Excl. BTW

Metallic / Mica lak 800 661

Metallic lak Machine Gray 1.000 826

Metallic lak Soul Red Crystal 1.150 950

Bose Pakket (alleen i.c.m. Comfort) 750 620

Leer Pakket – Tijdelijk aanbod (alleen i.c.m. Comfort) 1.250 1.033

i-Activsense Pakket (alleen i.c.m. Luxury) 1.000 826

Wit Leer Pakket (op Skyactiv-X, alleen i.c.m. Luxury) 200 165

Schuif-/kanteldak (op Skyactiv-X, alleen i.c.m. Luxury en i-Activsense Pakket) 1.000 826
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MA ZDA CX-30 Prijzen per 1 juli 2020. Bedragen in euro.





MAZDA MOTOR NEDERLAND

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-30 2019 zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 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 de 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. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun 
respectievelijke eigenaren.

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

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!


