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Objevujeme města a klikaté cesty. 

Zatáčky si vychutnáváme na plný plyn. 

Okénka dole, rádio na plné pecky, bez konkrétního cíle. 

Vzdorujíc větru, uháníme vpřed. 

Já jsem ztělesněním Jinba Ittai. 

A vy tvoříte srdce, které bije za volantem. 

Propojení je nám souzené, 

stejně jako v případě koně a jezdce, 

i vůz splývá s řidičem. 

Společně jsme silnější. 

Máme mezi sebou nepopsatelné pouto.

Nikdy nejezdíme sami. 

Jezdíme společně.

Drive together







Duch a oddanost řemeslníků se odráží v rafinované 
kráse japonské misky Kodoki. Ta osloví vaše estetické 
cítění díky tisícům plošek, z nichž každá je svědectvím 
o oddanosti jejího autora.

Společnost Mazda sdílí s japonským městem Hirošima zvláštní historii a ducha. 

Jako rodné město je pro Mazdu Hirošima zdrojem neustálé inspirace, díky které 

si poradíme s každým úkolem a jsme schopni dosáhnout více, než si kdy kdo byl 

schopen představit. Podařilo se nám vybudovat globální společnost prakticky z 

ničeho. Přicházíme s inovacemi, které ostatní považují za nemožné, od rotačního 

motoru po technologii Skyactiv a jiné. Hlavní ale je, že neochvějně důvěřujeme v 

sílu lidského potenciálu. Dáváme tomu vše, vlastníma rukama tvoříme a vytváříme 

věci, které jsou důležité, které mají duši, které přenášejí naši energii na vás. Vše pro 

vaše pohodlí a váš pocit kvality.

DUCH HIROŠIMY



Ať už vás váš dobrodružný duch zavede kamkoliv, máme pro vás kompaktní crossover, který se 

snadno řídí a každou vteřinu, kterou strávíte za volantem, vám bude dodávat pocit, jako kdyby 

vůz a vaše tělo byly jedním. Přivítejte Mazdu CX-3 pro rok 2021. Její vytříbená krása, skvělé 

řemeslné zpracování, interiér zaměřený na člověka a nejnovější technologie Skyactiv jednoduše 

dopřeje vašim smyslům ten unikátní pocit souznění, kterému říkáme Jinba Ittai. Naše nová barva 

Polymetal Gray ukazuje vylepšený design Kodo v perfektním světle a poslední generace designu 

sedadel a vyspělé funkce konektivity dodávají pocit uvolnění. Nejnovější motor Skyactiv-G 

doplňuje tuto krásku na kolech nižšími emisemi, vynikající odezvou a skvělou stabilitou,  

ať už ji vezmete kamkoliv.

PŘIVÍTE JTE  MAZDU CX-3  PRO ROK 2021





KODO:  DUŠE  V  POHYBU Naší designovou filozofií je vdechnout do našich vozů život, a Mazda CX-3 pro rok 2021 není výjimkou. Její oceňovaný 

design „Kodo – duše v pohybu“ jsme ještě vylepšili, abychom vozu dali vzhled silného, a přesto jemného, kompaktního 

SUV, které bude vyčnívat z davu. Naši mistři modeláři a designeři svýma rukama dodávají našim vozům lidskost, kterou 

by počítače nikdy nemohly dosáhnout. Díky tomu exteriér Mazdy CX-3 pro rok 2021 čiší dynamikou a připomína 

přirozené proudění vzduchu kolem divokého zvířete v běhu. Přední mřížka je výraznější a kovové boční dekorace 

procházejí směrem dopředu, aby dodaly vozu jistější vzhled.



Design Kodo představuje naši filozofii vdechnutí života a osobnosti 
našim vozům. Začíná modeláři pracujícími s hlínou, kteří využívají 

svých dovedností a emocí k tvarování a přetváření nápadů do modelů 
životní velikosti s duší a tvarem, které chytí u srdce každého člověka.



MAZDA TAKUMI: 

MIMOŘÁDNÉ ŘEMESLNÉ  ZPRACOVÁNÍ



Toto jsou řemeslníci a řemeslní mistři, kteří mnoho let i desetiletí zdokonalují své dovednosti, aby dosáhli skutečného mistrovství. Jejich vášeň, trpělivost a 

odhodlání je znát na každém vozidle od prvního návrhu až po poslední steh. Mistři modeláři Takumi jsou tak zruční, že instinktivně vytváří tvar vozu z bloku 

hlíny – někdy i se zavřenýma očima – aby zajistili, že každá křivka bude příjemná nejen na pohled, ale i na dotek. Stálo hodně úsilí, aby byl výsledek jejich 

návrhu doveden k dokonalosti. Abyste se vám dostalo toho nejlepšího. Od designéra po řidiče, toto propojení vytvoří v konečném důsledku obohacující, 

citové pouto mezi vámi a vaší Mazdou.



Když usednete za volant vozu Mazda CX-3 pro rok 2021, dostaví se zcela 

jedinečný pocit. Dokonalá rovnováha mezi naprostým uvolněním a nadšením je 

výsledkem přístupu k výrobě vozu, jehož základem je vytvořit ve vás pocit, že je 

vůz prodloužením vašeho těla. Je vždy intuitivní a plynule reaguje na vaše pokyny. 

Tomuto pocitu říkáme Jinba Ittai – spojení mezi koněm a jezdcem. Od působivého 

designu až po řemeslné zpracování, to vše přispívá k pocitu, který máte při průjezdu 

zatáčkou. Mazda CX-3 pro rok 2021 zbystřuje vaše smysly a každý detail přispívá k 

čistému zážitku z jízdy.

PROPOJENÍ  VOZU A  JEHO ŘIDIČE







Mazda CX-3 pro rok 2021 je vybavená nejnovějšími funkcemi konektivity pro 

ještě pohodlnější jízdu. Dokonce můžete mít přehled o tom, co se děje na vašich 

sociálních sítích nebo streamovat svou oblíbenou hudbu pomocí bezdrátového 

systému Apple CarPlay připojeného přes Bluetooth®. Dostupný je také systém 

Android Auto pro poslech nejnovějších podcastů nebo audioknih. To vše a 

mnohem víc lze jednoduše ovládat pomocí intuitivního kruhového HMI ovladače 

a 7” barevného displeje, takže se budete vždycky cítit propojeni se svým vozem.

SNADNÁ KONEKTIV ITA





Naši inženýři se snaží technologie neustále zlepšovat. Výzva je v naší DNA. A proto 

Mazda CX-3 pro rok 2021 využívá vylepšenou technologii Skyactiv, která poskytuje 

vynikající spotřebu paliva, nižší emise a vysokou bezpečnost, aniž by byl snížen výkon 

vozidla. Lehká, ale přitom tuhá karoserie vozu zaručuje skvělou odezvu, zatímco přesná 

převodovka poskytuje perfektní kontrolu. Díky podvozku Skyactiv, který kombinuje 

impozantní zatáčecí výkon zadních kol s optimalizovanými rameny zavěšení kol, je 

ovládání vozu přesné a pohodlné, takže vždycky cítíte, že máte vše pod kontrolou. 

Nejnovější motory Skyactiv snadno dodávají vyšší točivý moment, nižší emise, a zlepšují 

spotřebu paliva bez kompromisů – a díky tomu je řízení Mazdy taková zábava.

DYNAMIKA.  A  ODPOVĚDNOST.



Neustále hledáme způsoby, jak zlepšit váš zážitek z řízení. Díky tomu vytváříme 

technologie, které nás odlišují od ostatních. Převratná dynamika vozu Skyactiv se 

systémem G-Vectoring Control pomáhá udržet přilnavost k vozovce a přesnost 

řízení tak, že posouvá hmotnost vozu při vjezdu do zatáčky a výjezdu ze zatáčky, 

a dosahuje tak plynulejší jízdy s citlivější odezvou. Neustále přicházíme s 

inovativními řešeními, které vám zajistí jistější jízdu bez ohledu na podmínky, 

takže máte vždy pocit, že máte vůz pod kontrolou.

IDEÁLNÍ  J ÍZDA ZA VŠECH PODMÍNEK







Abychom vylepšili vaše smysly, vytvořili jsme několik vlastních: sofistikované inovace 

bezpečnostních prvků, které vás varují před nebezpečím a pomohou vám vyhnout se 

nehodám, případně omezit jejich následky. To je propracovaný systém i-Activsense. 

Funkce jako systém sledování mrtvých úhlů nebo systém varování před neúmyslným 

opuštěním jízdního pruhu zlepší váš výhled a povědomí o dění na silnici. Díky 

elektronickému stabilizačnímu systém DSC a asistentu pro rozjezd do kopce je i jízda 

mimo silnici čistým potěšením z řízení. To vše proto, abyste se mohli v klidu soustředit 

na řízení a užít si každou jízdu.

VŽDY BEZ OBAV



Abychom vám poskytli ještě intenzivnější zážitek z jízdy, navrhli jsme audiosystém 

se sedmi prémiovými reproduktory BOSE®, které vám umožní poslech oblíbené 

hudby s pocitem živého koncertu a mimořádné kvality zvuku. S Mazdou CX-3 pro 

rok 2021 je udělat z každé jízdy nezapomenutelný zážitek snazší než kdy dřív.

KAŽDÁ S I LNICE  JE  SOUNDTRACK 

* Verze vybavená audiosystémem Bose není v současné době v nabídce pro Českou republiku.





Šedá Machine Gray

UMĚNÍ  SVÁDĚT Jednou z prvních věcí, která na Mazdě CX-3 pro rok 2021 upoutá vaši pozornost, je její 

charakteristická barva. Její jemná krása a silný charakter jsou podtrženy uměním Takumi-Nuri, což je 

vysoce kvalitní technologie lakování společnosti Mazda, která vdechuje život designu Kodo a posiluje 

krásu každé linie. V technologii Takumi-nuri se ideálně snoubí hloubka a lesk, které vytvářejí dojem 

ručně lakovaného koncepčního vozu. Charakteristická prémiová barva Polymetal Gray Metallic díky 

této technologii získává mimořádnou živost a hloubku. Navštivte naše webové stránky a prohlédněte 

si nabídku všech dostupných barev.



Soul Red Crystal Polymetal Gray Metallic





I ty nejmenší detaily jsou důležité. A to je hlavní inspirace pro naše řemeslníky 

Takumi, jejichž cílem jsou nádherné prvky vycházející z tvaru, textury a barvy. 

Vše je pečlivě promyšleno. Od potahu sedadel a čalounění dveří až po bio-

polykarbonátový dveřní panel a dokonce kolenní podušku, abyste měli bohatší 

zážitek z jízdy. Nejlepší experti vytvořili jednotlivé prvky výrazného a působivého 

designu, například sedadla z kombinace umělé kůže a látky.

Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si všechny dostupné  

možnosti čalounění.

DOKONALE  VYTVOŘENÉ 

AŽ PO POSLEDNÍ  STEH



VLASTNÍ  VÝRAZ NA KAŽDÉ ÚROVNI

Čím více toho o Mazdě CX-3 pro rok 2021 zjistíte, tím více vás ten příběh upoutá. 

Filozofie našeho designu Kodo je evidentní v každém prvku vozu – až po její lité disky 

kol. Disky kol z naší nabídky vám pomohou vyjádřit váš vlastní charakter a posílit 

spojení mezi vámi a vaším vozem.

Navštivte naše internetové stránky a prohlédněte si všechny dostupné možnosti.





Zadní střešní spoiler



IDEÁLNÍ  DOPLNĚK PRO VAŠI  MAZDU CX-3.  I  PRO VÁS.

Pozorně jsme navrhli příslušenství, které krásně doplňuje vaši Mazdu CX-3 pro 

rok 2021. Máte-li zájem o kompletní seznam originálního příslušenství Mazda 

pro vaši Mazdu CX-3 pro rok 2021, navštivte naše webové stránky.

Sada hliníkových pedálůOsvětlené lišty prahů



CHALLENGE

TAKUMI

ATTRACTION

TAKUMI  PLUS

REVOLUTION

Sedadla z umělé kůže (bílá/hnědá)

Sedadla z kombinace umělé kůže a látky (černá)

Head Up displej

INTERIÉR

Kůží obšitý volant

Loketní opěrka vpředu

Volant s ovládacími prvky pro audiosystém

Elektricky ovládaná okna (vpředu/vzadu)



18” lité disky kol

Zatmavená skla

16” lité disky kol

18” lité disky kol

Kryt zrcátka (černý)

Vnější zpětné zrcátko (barva karoserie)

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍPOHODLÍ A TECHNOLOGIEEXTERIÉR

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Asistent rozjezdu do kopce (HLA)

Protikolizní systém Smart City Brake Support (SCBS)

Kruhový HMI ovladač

Tempomat

Automatická klimatizace

Bluetooth®

Apple CarPlay® a Android Auto®

7” barevný displej

DAB

16” lité disky kol

Vnější zpětné zrcátko (barva karoserie)

Dešťový a světelný senzor

Systém sledování mrtvých úhlů (BSM)

Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního 

pruhu (LDWS)

Upozornění na pohyb za vozidlem (RCTA)

Zadní parkovací kamera

Parkovací senzor (zadní)

Automaticky elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Vyhřívání sedadel

LED přední světlomety

LED mlhovky

LED světla pro denní svícení

LED zadní světlomety

Parkovací senzor (přední/zadní)

Bezklíčové zamykání Smart Card

Řadicí pádla (pouze u vozů s automatickou 

převodovkou)





Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® a AudioPilot® jsou zapsané obchodní značky v USA a dalších zemích.

Používání je možné pouze se souhlasem.

Zákaznická linka Mazda: 800 900 994 Internet: www.mazda.cz | Říjen 2020 | CZ-CS / 2734 

Společnost Mazda Motor Europe si v souladu s neustálým vývojem svých výrobků vyhrazuje právo na provádění změn specifikací i výbavy. Barevné odstíny i vzorky čalounění uvedené v tomto prospektu se mohou v 

důsledku omezených možností tisku od těch skutečných mírně lišit. Doporučujeme, abyste se v této záležitosti obrátili na autorizovaného prodejce vozů Mazda. Označení Bluetooth® a příslušná loga jsou vlastnictvím 

společnosti Bluetooth®, Inc. a jakékoli využití těchto značek společností Mazda Motor Company podléhá získání licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří jejich právoplatným vlastníkům.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

BENZÍN (G)

G121 
2WD

G121 
2WD/AUTOMAT

Úroveň emisí  EC EU6D EU6D

Hodnoty WLTP

Spotřeba paliva (litrů/100 km)

Nízká 8,4 9,1

Střední 5,9 6,4

Vysoká 5,1 6,1

Extra vysoká 6,4 7,5

Kombinovaná 6,2 7,1

Emise CO2 (g/km)

140 160

Hodnoty NEDC

Spotřeba paliva (litrů/100 km)

Ve městě 6,1 6,8

Mimo město 4,9 5,5

Kombinovaná 5,3 6,0

Emise CO2 (g/km)

121 136
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