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DE RUSTGEVENDE
UITWERKING
VAN TRADITIONEEL
JAPANSE TEMPELS
‘Chairo’ is Japans voor een bruintint en is een verwijzing naar
de vaak donkere houtkleur van traditionele Japanse tempels.
Ervaar in de Mazda MX-5 Chairo de rustgevende uitwerking die
deze tempels al eeuwenlang op hun bezoekers hebben. Het interieur is uitgevoerd in de lichtbeige kleur ‘Tan’. Dit geeft een
gevoel van rust en vrijheid. Bovendien past het perfect bij het
eveneens donkerbruine softtop dak. Of u nu open of dicht rijdt,
u voelt zich altijd een met de auto in alle rust.

GEMAAKT OM
OP TE VALLEN
De Mazda MX-5 Chairo biedt een meer dan unieke rij
ervaring. De bijzondere kleur van de kap geeft de auto een
persoonlijke touch, binnenin is alles op de twee inzittenden
gericht. Centraal staat de interieurbekleding, die in deze
Chairo is uitgerust in de kleur ‘Tan’. Daarnaast is de MX-5
uiteraard uitgerust met de nodige luxe, waaronder het
7-inch touchscreen waarmee de inzittenden op elk moment
hun favoriete muziek kunnen afspelen via maar liefst negen
Bose® -luidsprekers. Hierdoor is elk moment maximaal van
het rijden, het comfort en de prestaties van de Mazda MX-5
Chairo te genieten.

DONKERBRUINE SOFTTOP
Voegt een persoonlijke touch toe aan het al indrukwekkende uiterlijk van de Mazda MX-5 Chairo.

BOSE® PREMIUM AUDIOSYSTEEM

STOELVERWARMING

Met maar liefst negen Bose®-luidsprekers biedt de audio-installatie het geluid van een
concertzaal, of de kap nu open of dicht is.

Ideaal bij kille ochtenden en koele avonden. Drie standen bieden extra gebruiksgemak en comfort.

MZD CONNECT MET 7-INCH LCD-TOUCHSCREEN KLEURENSCHERM

16-INCH LICHTMETALEN VELGEN IN ‘BRIGHT DARK‘

Via dit overzichtelijke kleurenbeeldscherm zijn entertainment en connectiviteit, waaronder
diverse apps, altijd onder handbereik.

Voegt een extra dynamische noot toe aan het design van de Mazda MX-5 Chairo.
Op de SKYACTIV-G 184 heeft de MX-5 Chairo 17-inch lichtmetalen velgen in Bright Dark.

UITRUSTING EN PRIJZEN

per 1 juli 2019

Met daarnaast de unieke uitrusting voor de gelimiteerde Chairo:
• Donkerbruine Softtop
• Interieurbekleding ’Tan’ leder met licht stiksel
• Interieurelementen ‘Tan’ kunstleder
• Dashboard uitgerust in ‘Tan’

Uitrusting Mazda MX-5 Chairo, als TS+ (zie reguliere prijslijst) plus:
• Smart Keyless Entry
• Bose® premium-audiosysteem met 9 speakers
• Geïntegreerd navigatiesysteem
• 16-inch lichtmetalen velgen, Bright Dark (op SKYACTIV-G 132)
• 17-inch lichtmetalen velgen, Bright Dark (op SKYACTIV-G 184)
• Buitenspiegels in exterieurkleur
• Parkeersensoren achter
• Adaptive High Beam Control (HBC): automatisch dimmende LED-verlichting bij
naderend verkeer
• Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectiesysteem
• Rear Cross Trafic Alert (RCTA): waarschuwingssysteem bij achteruitrijden

MAZDA MX-5 2019 CHAIRO

ADVIESPRIJS

FISCALE
WAARDE*

BPMBEDRAG

bedragen in euro

NETTO CATALOGUSPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW

ENERGIELABEL

BIJTELLING**

SKYACTIV-G 132

6MT

36.590

35.700

7.575

28.125

23.244

F

249

SKYACTIV-G 184

6MT

42.790

41.900

11.361

30.539

25.239

G

293

OPTIES

ADVIESPRIJS

bedragen in euro

INCL. BTW

EXCL. BTW

Metallic / Mica lak

800

661

1.000

826

349

288

Metallic lak Machine Gray

DEALEROPTIES
Apple CarPlay

De adviesprijs is inclusief kosten rijklaar maken à € 890,-, bestaande uit:
Afleverklaar maken
√ Transport
√ Afleverbeurt
√ Kentekenplaten
√ Reinigen en poetsen

Afleverpakket
√ Mattenset
√ Reservelampenset
√ Veiligheidspakket bestaande uit
lifehammer, EHBO-kit, gevaren
driehoek en veiligheidshesje
√ Brandstof t.w.v. € 50,-

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

*

**

De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar maken, afleverpakket, kentekenkosten en recyclingbijdrage. De fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een
zakelijk rijder wordt berekend.
Netto bijtellingsbedrag op basis van 38,10% inkomstenbelasting, exclusief opties.

De Mazda MX-5 Chairo heeft een gelimiteerde oplage: informeer bij uw dealer naar de beschikbaarheid. Zie voor de volledige uitrusting van de Mazda MX-5-uitvoeringen de reguliere brochure en prijslijst.

MOTOREN EN KLEUREN
INHOUD EN BRANDSTOF

MAX. VERMOGEN

MAX. KOPPEL

ACCELERATIE
(0-100 KM/U IN SEC.)

SKYACTIV-G 132

1,5 liter benzine

97 kW (132 pk) / 7.000 tpm

152 Nm / 4.000 tpm

8,3

SKYACTIV-G 184

2,0 liter benzine

135 kW (184 pk) / 7.000 tpm

205 Nm / 4.000 tpm

6,5

MOTORISERING

Beschikbare kleuren voor de
MX-5 Chairo:

Arctic White Solid

Snowflake White Pearl

Ceramic Metallic

Machine Gray Metallic

Jet Black Mica

Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de groots mogelijke zorg samengesteld maar behoudt zich het recht voor om veranderingen door te voeren in specificaties en uitrusting van de Mazda MX-5 2019-2 Chairo als resultaat van voortdurende productontwikkeling. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten, zijn voorbehouden. De getoonde kleuren en voorbeelden van interieurbekleding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen in het drukprocedé.
Raadpleeg altijd uw 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 de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Voor het gebruik hiervan door Mazda Motor Company is een licentie verleend. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

99640333

Disclaimer:
Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en in andere landen. Voor gebruik is toestemming verleend.
Mazda Customer Relation Center: 0800 - 23 23 966. Internet: www.mazda.nl

