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M A Z DA M OTO R Č E S K Á R E PU B L I K A

MA ZDA CX-60
CENÍK 2022



MAZDA CX-60

Metalický/perleťový lak 19 500 Kč

Prémiový lak Machine Gray, Rhodium White 23 500 Kč

Prémiový lak Soul Red Crystal 27 500 Kč

NABÍDKA LAKŮ

Mazda CX-60 
2,5 l e-Skyactiv PHEV

Výkon 
(kW/k)

Max. točivý 
moment (Nm)

Převodovka 
(pohon)

Kombinovaná spotřeba 
paliva (l/100 km)*

Emise CO2
(g/km)**

Cena

Prime-line 241/327 500 8AT (AWD) 1,5 33 1 343 090 Kč

Exclusive-line 241/327 500 8AT (AWD) 1,6 33 1 383 490 Kč

Homura 241/327 500 8AT (AWD) 1,6 33 1 444 490 Kč

Takumi 241/327 500 8AT (AWD) 1,6 33 1 483 490 Kč

Cena neobsahuje přípravu a aktivaci vozu v systémech Mazda 9 500 Kč

ZÁRUKA

 Uvedené pakety jsou k dispozici pro verze Exclusive-line, Homura a Takumi

* Podle WLTP ** Při kombinované spotřebě podle WLTP

VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY ATR AKTIVNÍCH PAKETŮ VÝBAVY

Paket Panoramatické střešní okno 35 000 Kč

Paket Pohodlí + Sound 74 000 Kč

Paket Safety 43 000 Kč

Paket Komfort (Exclusive-line) 77 000 Kč

Paket Komfort (Homura, Takumi) 43 000 Kč

Program volitelné prodloužené záruky (4. a 5. rok) je realizován ve spolupráci s firmou CG Car-Garantie 

Versicherungs-AG, cena platí při koupi nového vozu.  součást standardní výbavy

Záruka výrobce: 3 roky 
Prodloužená záruka Premium + 2 19 350 Kč



PŘEHLED V ÝBAV Y

VERZE PRIME-LINE
18" hliníková kola

Směrová světla Kodo

Přední LED světlomety s ostřikovači

LED denní svícení

Anténa integrovaná v zadním skle

12" barevný centrální displej

HMI ovladač

Kožený volant

Kožená hlavice řadicí páky

Dvouzónová automatická klimatizace

LED osvětlení interiéru

Hill Hold Assist

Elektronický stabilizační systém (DSC)

Systém kinematického řízení polohy (KPC)

Smart City Break Support (SCBS)

Systém hlídání mrtvého úhlu (BSM)

Systém hlídání pohybu za vozidlem (BSM/RCTA)

Systém hlídání pozornosti řidiče (DAA)

Rozeznávání dopravních značek (TSR)

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDWS)

Smart Brake Support (SBS)

Systém hlídání jízdních pruhů (LKA)

Zadní parkovací senzory

Systém pro hlídání vzdálenosti a rychlosti (DSA)

Asistenční systém pro jízdu z kopce

Asistenční systém pro odbočování (TAP)

Systém eCall

Palubní počítač

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Automatické zamykání (ADL)

Tempomat

Ovládání automatické převodovky pádly pod volantem

Dešťový a světelný senzor

Mi-Drive Drive Selection: sportovní režim, režim 
off-road/přívěsný vozík, EV režim

USB (2× vpředu), zásuvka 12 V

Bezdrátové připojení k Apple CarPlay a Android Auto*

Bluetooth®

DAB autorádio

Rádio s MP3/WMA

8 reproduktorů

Integrovaný navigační systém GPS

VERZE EXCLUSIVE-LINE

NAD RÁMEC VERZE PRIME-LINE

20" hliníková kola

LED designová linka světel (vpředu i vzadu)

Přední maska v barvě Piano Black

Barevný projekční head-up displej

Osvětlení prostoru pro nohy vpředu

Osvětlení odkládací schránky

Přední parkovací senzory

Zadní digitální parkovací kamera s pevnými 
digitálními liniemi

Automatické přepínání dálkových a potkávacích 
světel (HBC)

Smart Keyless Entry

Vyhřívaný volant a přední sedadla

Odmrazování stěračů

Výdechy klimatizace pro cestující vzadu

USB (2× vzadu)

VERZE HOMUR A

NAD RÁMEC VERZE EXCLUSIVE-LINE

20" hliníková kola, černá

Černá vnější zpětná zrcátka

Lesklá přední maska ve tvaru včelí plástve

Lišty podběhů kol v barvě karoserie

Černá kožená sedadla

Ambientní osvětlení

Osvětlení prostoru pro nohy vzadu

VERZE TAKUMI

NAD RÁMEC VERZE EXCLUSIVE-LINE

20" hliníková kola, černá

Soubor prémiových designových prvků exteriéru 
a interiéru v japonském pojetí

Pochromovaná přední maska

Lišty podběhů kol v barvě karoserie

Bílé kožené čalounění Nappa

Ambientní osvětlení

Osvětlení prostoru pro nohy vzadu

Dřevěné dekorace interiéru



* Systémy Apple CarPlay a Android Auto nejsou 

v současnou chvíli v ČR podporovány

PAKET KOMFORT

Elektricky nastavitelná přední sedadla

Ventilovaná přední sedadla

Vyhřívaná zadní sedadla

DPS (systém automatického nastavení místa řidiče): 
podpora při nastupování a vystupování, monitorování 
řidiče, nastavení místa řidiče (HUD, sedadla, volant, 
klimatizace, audiosystém), nastavení vnějších 
zpětných zrcátek

Elektrické nastavení řízení

Kožená sedadla, černá pro verzi Exclusive-line (již ve 
standardu u verzí Takumi a Homura)

PAKET POHODLÍ + SOUND

Soundsystém Bose®

12 reproduktorů

Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového 
prostoru (handsfree)

Zatmavená zadní boční skla

360° Top View Monitor

Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu

2× zásuvka AC (150 W, 1 500 W)

PAKET SAFETY

Adaptivní LED světlomety

Asistenční systém pro průjezd křižovatkou

Rear Cross Traffic Brake

Smart City Brake Support (SCBS-R)

Automatické zatmavení vnějších zpětných zrcátek

Automatické zatmavení vnitřního zpětného zrcátka

Adaptivní tempomat

Zadní digitální parkovací kamera s dynamickými 
digitálními liniemi

PAKET PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO

Panoramatické střešní okno



MAZDA CX-60 ZÁKLADNÍ TECHNICK Á DATA

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní 

vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. 

Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale 

jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). 

Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních 

parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak vedle počasí 

a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 

platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků 

výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby 

paliva, emisí CO2 a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních 

automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

* Sklon 12 %

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV

Zdvihový objem (cm³) 2 488

Maximální výkon systému PHEV (kW/k při ot/min) 241 (327)/6 000

Maximální točivý moment systému PHEV (Nm) 500

Maximální výkon benzinového motoru (kW/k při ot/min) 141 (192)/6 000

Maximální výkon elektromotoru (kW/k) 100/136

Napětí (V) 355

Pohon/převodovka AWD/8AT

Maximální rychlost (km/h) 200

Zrychlení 0–100 km/h (s) 5,8

Emisní norma EU Euro 6d

Palivo benzin 95

Kombinovaná spotřeba podle WLTP (l/100 km) 1,5–1,6

Emise CO2 při kombinované spotřebě podle WLTP (g/km) 33

Maximální dojezd v elektrickém režimu (km) 60–63

Rozměry modelu Mazda CX-60

Délka (mm) 4 745

Šířka (mm) 2 134

Výška (mm) 1 680 –1 686

Rozvor (mm) 2 870

Maximální celková hmotnost (kg) 2 667

Pohotovostní hmotnost včetně řidiče (kg) 2 052–2 072

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)* 750

Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)* 2 500

Maximální nosnost střechy (kg) 100

Objem zavazadlového prostoru

5 sedadel/2 sedadla do výšky opěradel/do výšky stropu (l) 570/1 148/1 726



Doporučené koncové ceny v Kč s DPH jsou platné od 1. 5. 2022. Ceny jsou uvedeny včetně dopravy k prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo na změny cen 

a standardní výbavy bez předchozího upozornění. Podrobnosti o nabídce modelů, jejich specifikaci, dostupnosti a dodacích podmínkách a uvedených 

doplňkových službách vám poskytne váš autorizovaný prodejce Mazda.

ZÁRUK A NA VÁŠ VŮZ
Na všechny nové vozy Mazda poskytujeme standardní zá-

ruku 3 roky nebo do ujetí 100 000 km (podle toho, co na-

stane dříve) a záruku 12 let na neprorezavění karoserie. Na 

přání je k dispozici program rozšíření standardní záruky o 2 

roky, poskytovaný ve spolupráci s firmou CG Car-Garantie 

Versicherungs-AG. Záruku je možno rozšířit kdykoli před 

uplynutím základní záruky výrobce, nejpozději však do ujetí 

60 000 km. Prodloužená záruka vám zajistí bezproblémo-

vý provoz vozu Mazda po celé Evropě po dobu až 5 let od 

jeho zakoupení.

ASISTENČNÍ SLUŽBA 
MAZDA EUROPE SERVICE
S nákupem nového vozu získáváte bezplatně asistenční služ-

bu Mazda Europe Service. Asistenční služba je vám k dis-

pozici 24 hodin denně v celé ČR a dalších více než 40 ze-

mích Evropy. Služba se bezplatně prodlužuje vždy o další 

rok s podmínkou provedení předepsané prohlídky vašeho 

vozu a zápisem do elektronické servisní knížky v autorizo-

vaném servisu Mazda v ČR, a to až po dobu 10 let. Platí pro 

vozy prodané v ČR.

ELEKTRONICK Á SERVISNÍ KNÍŽK A
Záznam o servisu provedeném na vašem voze se vkládá do 

elektronické servisní knížky, která je centrálně zálohovaná 

a přístupná všem autorizovaným servisům v Evropě. Přehled 

kompletní servisní historie vašeho vozu zvyšuje jeho hod-

notu při dalším prodeji.

APLIK ACE MY MAZDA
Získejte dokonalý přehled o svém automobilu díky volně 

stáhnutelné mobilní aplikaci. Po aktivaci účtu máte k dis-

pozici informace o svém voze, provedeném i plánovaném 

servisu, asistenčních službách, prodejní a servisní síti a dal-

ších novinkách ze světa Mazda.

KVALITNÍ A DOSTUPNÝ SERVIS
Mazda nabízí vynikající servisní pokrytí České republiky 

a služby za přijatelné ceny a v minimálních čekacích lhůtách.

FINANČNÍ SLUŽBY MAZDA
Mazda poskytuje flexibilní možnosti financování vašeho no-

vého vozu. Značkové financování Mazda Finance zahrnuje 

finanční leasing, operativní leasing, účelový úvěr a pojiš-

tění. K dispozici jsou produkty pro fyzické osoby, podni-

katele i právnické osoby. Informace o finančních službách 

Mazda Finance vám poskytne přímo váš autorizovaný pro-

dejce Mazda.

FIREMNÍ PROGR AM MAZDA
Informujte se u vašeho autorizovaného prodejce Mazda o in-

dividuálních prodejních podmínkách pro firemní zákazníky.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MAZDA

INFO: 800 900 994, WWW.MAZDA.CZ

FACEBOOK/MAZDA ČR
STAŇTE SE FANOUŠKEM PROFILU


