
MAZDA 3





Nu introducerar vi helt nya Mazda3. Den första bilen av en helt ny generation 

Mazdamodeller. Det är en generation skapad för att du ska känna en unik koppling till 

bilen. Baserat på dess utseende. På hur den rör sig. På hur den känns. Den är resultatet av 

när design- och ingenjörskonst samverkar som bäst.



MAZDA3 HATCHBACK

Design som vågar ta ut svängarna. Vågar sticka ut. Nya Mazda3 har en djärv uppsyn med en 

energi och känsla av fart som tangerar till gränsen för konst.  

Väl inuti har ingen detalj eller eftertanke ignorerats. En intuitiv upplevelse där alla funktioner 

fungerar precis som du förväntar dig. Varje liten detalj är noga utformad för att passa perfekt 

in i helheten av noga utvalda material. Våra designers har lagt stor möda vid att skapa en inre 

atmosfär som ger en avslappnad men lustfylld körupplevelse.







MAZDA3 SEDAN Elegans och passion. Exemplifierat i graciösa linjer längs kupén för nya Mazda3 

Sedan. Svårslagna proportioner bidrar till en profil som inte för tankarna till 

en traditionell Sedan. En inbjudande interiör som möter den läckra utsidan 

förträffligt. Ergonomi, avancerad teknik och generösa utrymmen ger dig en speciell 

dragningskraft som återupplevs varje gång du sätter dig bakom ratten. 



KODO - SOUL OF MOTION



Vår designfilosofi är ren, elegant och får sin energi ur rörelse som förmedlar 

känslor även vid en snabb blick. Skapad för människor, av människor. Ingenting 

kan ersätta den mänskliga handen när formen för en ny Mazdamodell ser 

dagens ljus.

Våra formgivare utelämnar allt som är onödigt och efterlämnar eleganta linjer 

och rena ytor som reflekterar ljuset på ett unikt sätt. Vi kallar detta Kodo – Soul of 

Motion. 



MAZDA TAKUMI

Takumi kallas hantverkarna som i åratal, eller till och med i decennier, har utvecklat sin 

hantverkarskicklighet för att förverkliga vår Kodo – Soul of Motion – design. Deras passion, tålamod 

och hängivenhet tar sitt uttryck i varje Mazda som skulpterats av den mänskliga handens skaparkraft. 

En form med en känsla som ingen CAD-modell eller dator kan räkna fram. Varje detalj i nya Mazda3 

är ett bevis på deras kompetens. Denna överföring av energi skapar ett formspråk som inspirerar och 

ger en känsla som består även efter att körningen är över. Från designer till förare, denna koppling 

skapar i slutändan ett starkt känslomässigt band mellan dig och din Mazda.  





SJÄLVFÖRTROENDE PÅ ALLA PLAN

Att undvika en olycka i första hand är alltid den säkraste vägen. Våra avancerade 

i-Activsense-säkerhetstekniker arbetar tillsammans för att identifiera potentiella 

faror, undvika kollisioner när det går och minska skadorna när de inte kan undvikas. 

Funktioner som t.ex 360-graders parkeringskamera, döda vinkeln-övervakning och 

filhållningsassistans hjälper dig att bli mer medveten om vad som händer runt omkring 

dig och förbättrar din uppmärksamhet på vägen. För ökad säkerhet har även våra 

bilar en autobroms som klarar att upptäcka fotgängare och kan undvika eller minska 

skadorna vid en eventuell kollision. Du kan alltid känna dig säker på vägen i en bil från 

Mazda, så att du kan njuta av körningen och uppleva maximal körglädje. 







BIL OCH FÖRARE I  HARMONI

Varje modell från Mazda strävar efter ett och samma mål – att skapa ett band 

mellan dig bilen. När du kör en Mazda kör du aldrig ensam. Vi strävar efter att 

skapa en känsla av harmoni mellan bilen och dig som förare, ett band som är svårt 

att beskriva med ord. Vi kallar det för Jinba Ittai, ett band mellan dig och bilen 

som kan liknas med det mellan en häst och en skicklig ryttare, som en perfekt 

enhet. Våra bilar svarar snabbt och exakt på varje kommando och du kommer att 

upptäcka att de är utformade och konstruerade för sann körglädje.



UTRUSTNING
MAZDA3 SKY (STANDARDUTRUSTNING)

18” mörktonade lättmetallfälgar

Autobroms med fotgängardetektering

Klimatanläggning med dubbla zoner

Adaptiv farthållare och autobroms för högre hastigheter

Head-up display med projicering på framrutan

8.8 tum informationsdisplay och HMI Commander

Navigation med Europakarta

Automatiskt infällbara ytterbackspeglar

Automatisk avbländning av inner- och ytterbackspeglar

LED-strålkastare med strålkastarrengöring

LED-baklampor

Interiörbelysning - LED

Automatiskt avbländande helljus

Döda vinkeln-övervakning

Filhållningsassistans

Varning för korsande trafik vid backning

E-call automatisk nöduppringning

Trafikskyltsavläsning

Nyckellöst låssystem med Smartkey

Ljudanläggning med FM/DAB-radio och 8 högtalare

Bluetooth® handsfree

Apple Carplay /Android Auto

Eluppvärmd ratt

Knä-airbag på förarsidan

Parkeringssensorer fram och bak

Backkamera

Regnsensor

BENSINMOTORER

SKYACTIV-G (122 hk) M Hybrid (24 V)

SKYACTIV-X (181 hk) M Hybrid (24 V)

KAROSSTYPER

Sedan

Hatchback



TECH PACK (TILLVAL TILL MAZDA3 SKY)

Bose® ljudanläggning med Centerpoint® surround och 12 högtalare

Adaptivt LED helljus (20 nedbländbara sektioner)

Mörktonade bakrutor

LED-varselljus

Pianosvart dekor på B-stolparna

Innerbackspegel med ramlös design

Högtalargaller i borstad metall (fram)

Svartlackerade lättmetallfälgar (Hatchback med SKYACTIV-X)

MAZDA3 COSMO (UTÖVER SKY MED TECH PACK)

Svart skinnklädsel

Elmanövrerad förarstol (längd, lutning, höjd, tilt, svankstöd)

Minnesfunktion för förarstol, ytterbackspeglar samt head-up display

360 graders parkeringskamera

Varning för korsande trafik framför bilen

Köassistent (Cruising and Traffic support)

Automatisk bromsfunktion vid korsande trafik och backing

Trötthetsvarning med ögonidentifiering

Tekniska data för 181 hk bensin ännu inte kända vid framtagning av denna broschyr. För 122 hk: förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 6,3-6,7, NEDC korr: 5,2-5,6. CO2, g/km. WLTP: 

142-152. NEDC korr: 119-128 (5dr 122 hk man-5dr 122 hk aut). Bilarna är typgodkända enligt den nya förordningen WLTP (EU förordning 2017/1151, EU förordning 2007/715). 

För att möjliggöra jämförbarhet med äldre modeller är värdena för CO2 omräknade till föregående direktiv NEDC, enligt EU förordning 2017/1153.







D R I V E  T O G E T H E R


