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Apple, Siri, iPhone, Facebook, Twitter, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en in andere landen. Apple CarPlay is 

een handelsmerk van Apple Inc. Voor gebruik is toestemming verleend. Mazda Customer Relation Center: 0 800 - 23 23 966 Internet: www.mazda.nl - Oktober 2020 - NL-NL / 2723

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. Wijzigingen in constructie, uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten zijn voorbehouden. 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 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 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.



Foto: Mazda CX-3 als Signature uitvoering in Soul Red Crystal Metallic





Foto: Mazda CX-3 als Luxury uitvoering in Polymetal Gray Metallic



Foto: Mazda CX-3 als Signature uitvoering in Soul Red Crystal Metallic







Foto's: Mazda MX-30 als Luxury uitvoering met leer pakket



Foto: Mazda CX-3 als Luxury uitvoering in Soul Red Crystal Metallic

Bij Mazda maken we geen auto’s.

We creëren ze.

We leggen onze ziel in elk model. 

Met de grootste zorg voor het kleinste detail. 

Zo ontstaat een auto met karakter. 

Voor mensen met karakter. 

Met maar één doel. 

Een auto die één is met zijn bestuurder. 

Stap in en voel die eenheid.

Handen aan het stuur. 

Radio aan.

Bestemming onbekend. 

Verken nieuwe wegen en ervaar het zelf.

Jinba Ittai.

Mens en machine in perfecte harmonie.

DRIVE TOGETHER







De schaal van Kodoki. Geïnspireerd op de 
designfilosofie van Mazda.

De geschiedenis van Mazda en de Japanse stad Hiroshima zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Mazda is geboren in Hiroshima, de stad die ons 

inspireert om elke uitdaging aan te gaan en het onvoorstelbare te bereiken. We 

hebben innovaties voortgebracht die anderen voor onmogelijk hielden, van de 

rotatiemotor tot Skyactiv Technology en alles wat daaruit is voortgekomen. Maar 

het belangrijkste is dat we altijd hebben vastgehouden aan ons geloof in de kracht 

van ons vakmanschap. We zetten alles op alles om producten te maken die levens 

verrijken, waarmee we onze filosofie op je overdragen.

HIROSHIMA SP IR IT



DE VERNIEUWDE MAZDA CX-3

HELEMAAL  OP DE  HOOGTE.

Foto: Mazda CX-3 als Signature uitvoering in Polymetal Gray Metallic

Al sinds zijn introductie is de Mazda CX-3 een unieke verschijning op de weg. Met de recente 

update heeft onze compacte crossover zichzelf wederom overtroffen.

Qua design, motoren en afwerkingsniveau houdt de vernieuwde CX-3 zijn reputatie hoog. In 

lijn met het Japanse Kodo design zijn zowel het exterieur als het interieur prachtig vormgegeven, 

waarbij elk detail de aandacht heeft gekregen dat het verdient. Denk aan de grille, de velgen, de 

sierstrippen, de achterlichten en de middenconsole.

Met de vernieuwde CX-3 tillen we ook de uitrusting naar een hoger niveau. Zo is hij standaard 

voorzien van 16-inch lichtmetalen velgen, multimediasysteem met MZD Connect en 

Apple CarPlay, Climate Control en een dimmende binnenspiegel. En met de optionele 360 

camera is hij helemaal van deze tijd. Bovendien is de motor voorzien van cilinderuitschakeling* 

waardoor hij nog efficiënter is qua brandstofverbruik.

* Alleen bij handgeschakelde uitvoeringen





KODO -  SOUL  OF  MOTION



Met Mazda’s designfilosofie Kodo – Soul of Motion is het alsof elke nieuwe Mazda altijd in beweging is, ook als hij 

stilstaat. Ontworpen door mensen voor mensen. Puur vakwerk waarbij Mazda's Takumi (ambachtslieden) met de hand, 

en een speciaal voor Mazda ontwikkelde slijpsteen, de vorm bepalen. De kunst van het weglaten. De essentie blijft.  

Ze leggen hun ziel in het design. Die verbondenheid is uniek en typisch Mazda. Het enige wat je wil, is plaatsnemen 

en wegrijden.



MAZDA TAKUMI: 

SUPERIEUR VAKMANSCHAP



Dit zijn de vakmensen die hun vaardigheden jarenlang, zelfs tientallen jaren, hebben verbeterd om puur meesterschap te bereiken. Hun passie, geduld 

en toewijding aan het vak spreekt uit elke Mazda. Een emotioneel vertoon van vakmanschap dat door geen enkele computer is na te bootsen.

Elk detail in de Mazda CX-3 verwijst naar de vaardigheden van de Takumi. Deze overdracht van vakmanschap creëert een omgeving die inspireert en een 

gevoel dat blijft bestaan – zelfs als de rit voorbij is. Van ontwerper tot bestuurder; deze verbinding creëert een emotionele band tussen mens en machine.



De emotionele band tussen mens en machine wordt versterkt door de intuïtieve 

bediening. Deze is tot in de puntjes uitgedacht en op de bestuurder gericht. 

Elk detail is met uiterste precisie ontworpen en gevormd, alsof mensenhanden 

eraan te pas kwamen. Puur vakmanschap.

DE BAND TUSSEN AUTO EN BESTUURDER







Dankzij de intuïtieve bediening blijf je verbonden. Op het instrumentenpaneel 

bevinden de meters en displays zich in je blikveld, zodat je zo min mogelijk wordt 

afgeleid. De middenconsole en knop van de HMI Commander zitten precies op de 

goede plaats voor optimaal comfort voor de pols en met Apple CarPlay integreer 

je eenvoudig je iPhone. Neem plaats en voel je direct verbonden. Geniet van de 

unieke rijervaring.

BL I J F  VERBONDEN

Foto: Mazda CX-3 als Luxury uitvoering met Leer pakket



Foto: Mazda CX-3 in Soul Red Crystal Metallic



Mazda’s Skyactiv Technology zorgt voor de meest natuurlijke, intuïtieve interactie tussen 

auto en bestuurder. De belangrijkste technologieën van het Skyactiv-pakket staan garant 

voor verbeterde prestaties. Hieronder vallen zowel onze vertrouwde Skyactiv-motoren, 

maar ook G-Vectoring Control, het eerste systeem ter wereld dat het motorkoppel regelt 

op basis van de stuurinput en hierdoor zorgt voor een betere wegligging en comfortabeler 

weggedrag. Het Skyactiv Chassis combineert de directe aandrijving met een vering 

die zorgt voor een comfortabel doch sportief rijgedrag, waarbij je volledige controle 

ervaart. De nieuwste Skyactiv Motor zorgt voor een schonere uitstoot en verbeterd 

brandstofverbruik zonder dat je hoeft in te leveren op het fantastische rijcomfort dat  

je van Mazda gewend bent.

RESPONSIEF  EN VERANTWOORDEL I JK



Met onze geavanceerde i-Activsense veiligheidstechnologieën ben je tijdens het 

rijden volledig beschermd. Onze systemen zijn zo op elkaar afgestemd 

dat ze potentieel gevaar zien voordat jij het ziet en waar mogelijk vermijden 

ze aanrijdingen door in te grijpen voordat jij dat doet. Zo gebruikt Smart City 

Brake Support sensoren om voortdurend de afstand en het snelheidsverschil 

tussen jou en de obstakels voor je te meten en zorgen de adaptieve LED-

koplampen ervoor dat je te allen tijde een duidelijk zicht op de weg behoudt. 

Op deze manier kijkt jouw Mazda CX-3 altijd met je mee.

ZORGELOOS ONDERWEG MET  I -ACTIVSENSE



Foto: Mazda CX-3 als Signature uitvoering in Soul Red Crystal Metallic





Ook qua design houdt de Mazda CX-3 zijn reputatie hoog, doordat elk detail de 

aandacht heeft gekregen dat het verdient. Daarbij is de vernieuwde CX-3 nu ook 

leverbaar als Signature uitvoering, voorzien van unieke Signature velgen en een diep 

donkerrood/bruin nappa lederen interieur met witte accenten. Hiermee wordt het 

prachtige design nogmaals benadrukt. Precies zoals onze designers het graag zien. 

DESIGN TOT IN  ELK  DETAIL

Foto: Mazda CX-3 als Signature uitvoering in Soul Red Crystal Metallic



De verfijning van geluid en muziek overbrengen in hoge kwaliteit is een ware 

kunst. De akoestiek engineers van Mazda willen geluid reproduceren dat een 

live optreden zo dicht mogelijk benadert met als doel je zintuigen te prikkelen. 

Alleen door uitvoerig de ruimtelijke effecten, trillingen, vertragingen en reflecties 

van geluid te meten, zijn we erin geslaagd om het interieur van de Mazda CX-3 te 

laten klinken als een concertzaal. Samen met Bose® maken we een stimulerende 

luisterervaring mogelijk die in niets lijkt op wat je eerder hebt gehoord.

DE KUNST  VAN GELUID



Foto: Bose® premium-audiosysteem, vanaf Mazda CX-3 als Luxury uitvoering met i-Activsense pakket



Machine Gray Metallic

VERLE IDEN IS  EEN KUNST Je blik wordt meteen naar de kleur van de Mazda CX-3 getrokken. Mazda werkt met Takumi-Nuri, 

een baanbrekende laktechniek die pure schoonheid en verfijning ademt, waardoor het schitterende 

Kodo design volledig tot zijn recht komt en elke lijn wordt geaccentueerd. Takumi-Nuri zorgt 

voor een balans tussen diepte en glans die doet denken aan een concept car waarop de kleur 

met de hand is aangebracht. Deze laktechniek verleent bijzondere levendigheid en diepte aan de 

kenmerkende Mazda-kleuren Soul Red Crystal en Machine Gray.

Nieuw is de kleur Polymetal Gray. De gedurfde vermenging van glanzende aluminium deeltjes en 

dekkende pigmenten versterken de fraaie kenmerken van het Kodo design. Wanneer het licht langs 

de carrosserie strijkt, geeft dat een levendig effect. In de schaduw ontstaat een warme uitstraling.

Ga naar onze configurator online of kijk in de prijslijst om alle beschikbare kleuren te zien.



Soul Red Crystal Metallic Polymetal Gray





Mazda beseft hoe belangrijk de tast zintuigen zijn. De combinatie van 

zachte materialen, stevige stiksels en de rustgevende vormgeving zorgt voor de 

ultieme beleving. Of je nu kiest voor een stoffen of lederen interieur.

UITERST  FRAAI , 

TOT  EN MET  DE  ST IKSELS

Foto: Mazda CX-3 als Luxury uitvoering met zwart lederen interieur (optioneel)



ZELFEXPRESS IE  OP ELK  NIVEAU

Hoe beter je naar de Mazda CX-3 kijkt, hoe intrigerender alles wordt. In elk 

detail van de Mazda CX-3 zie je de Kodo-designfilosofie van Mazda terug. Vanaf de 

rijke standaarduitrusting tot aan de beschikbare pakketten en originele accessoires 

om aan te sluiten op je persoonlijke voorkeuren. Zo wordt de band tussen jou en je 

auto nog sterker.



18-inch lichtmetalen velg in Gun Metal (standaard op de Mazda CX-3 als Luxury uitvoering)



Dakspoiler in zwart



DE PERFECTE  AANVULL ING VOOR JOUW MAZDA CX-3

Met veel zorg heeft Mazda originele accessoires ontworpen die perfect bij 

jouw Mazda CX-3 passen. Ga voor een volledige lijst met originele Mazda 

accessoires naar onze website.

Aluminium pedalensetVerlichte dorpellijsten



MAZDA CX-3

COMFORT

LUXURY

Ben je op zoek naar extra comfort, dan kun je kiezen voor de Mazda CX-3 als 
Comfortuitvoering met stoelverwarming voor, parkeersensoren achter en Blind Spot 
Monitoring (BSM); een dodehoekdetectiesysteem.

Op de Comfort-uitvoering kun je tevens kiezen voor een optioneel geïntegreerd 
navigatiesysteem.

Mag het je aan niets ontbreken, kies dan voor de Mazda CX-3 als Luxury-uitvoering.  
De 18-inch lichtmetalen velgen geven de CX-3 een nog sportievere uitstraling, evenals de 
haaienvinantenne en de chromen zijstrip. Door de LED-verlichting, het zwart kunstlederen 
interieur en de achteruitrijcamera voelt alles aan de Luxury neteven luxer aan.

Op de Luxury kun je tevens optioneel kiezen voor het uitgebreide i-Activsense pakket met 
een breed assortiment aan extra veiligheidssystemen, waaronder een 360° camera en 
adaptieve LED-koplampen. Of kies voor het leer pakket, met een zwart lederen interieur 
en elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie.

De vernieuwde CX-3 is helemaal op de hoogte. En ook de uitrusting tillen we naar een 
hoger niveau.

Standaard is de CX-3 uitgerust met 16-inch lichtmetalen velgen, een multimediasysteem 
met MZD Connect en Apple CarPlay. Dankzij Climate Control en de dimmende 
binnenspiegel, ervaar je maximaal comfort. 

Optioneel op de Mazda CX-3 is een geïntegreerd navigatiesysteem.

S IGNATURE
De Signature-uitvoering is het meest compleet. Van een luxe dieprood/bruin lederen 
interieur met witte accenten, afgewerkt met wit kunstleder op het dashboard en de 
deurpanelen, tot adaptieve LED-koplampen. Voeg hier onder andere het behulpzame 
Mazda Radar Cruise Control, Bose® premium-audiosysteem en een 360° camera aan toe, 
en je krijgt de ultieme keuze van onze designers.



Design in meer detail
Door het privacy glass op de zijruiten achter en achterruit 
worden de lijnen van het design benadrukt. Ook creëert het 
een sportief effect en zorgt het voor comfort en rust achterin 
de auto. 

Design in meer detail
De 18-inch lichtmetalen velgen in Gun Metal en de chromen 
zijstrip creëren nog meer uitstraling op de Mazda CX-3 en 
zorgen voor een sportieve look.

Verbonden in meer detail
Standaard is de Mazda CX-3 voorzien van een 
multimediasysteem met MZD Connect met DAB+ digitale 
radio, Bluetooth® en Apple CarPlay zodat je kunt genieten van 
jouw favoriete muziek op ieder moment.

Veiligheid in meer detail
De Mazda CX-3 is standaard uitgerust met remhulp-, 
tractie- en stabiliteitssystemen. Ook de aanwezige 
noodstopsignalering en Hill Hold Assist zorgen voor een veilig 
gevoel tijdens het rijden. G-Vectoring Control (GVC) zorgt 
daarnaast voor maximale grip in bochten. 

Design in meer detail
Ontworpen met de bestuurder als uitgangspunt, voelt elke rit 
in de Mazda CX-3 alsof de auto voor jou gemaakt is. Je voelt 
een directe respons en een verbondenheid die elke rit, lang of 
kort, leuk maakt.

Verbonden in meer detail
Lane Departure Warning geeft je een waarschuwing bij het 
onbedoeld verlaten van de rijbaan. Zo voel je je verbonden en 
één met je auto. 

Verbonden in meer detail
Met het geïntegreerde navigatiesysteem van MZD Connect 
blijft geen bestemming onbekend. Voer je gewenste opdracht 
in via spraakbesturing, touchscreen of gebruik de HMI 
Commander. Kies wat je zelf fijn vindt. 

Veiligheid in meer detail
Blind Spot Monitoring detecteert voertuigen die achter 
en naast je rijden, zodat je veilig van rijstrook kunt 
wisselen. Zodra een voertuig je dode hoek inrijdt, 
verschijnt een pictogram op de desbetreffende spiegel om je 
te waarschuwen.

Veiligheid in meer detail
De parkeersensoren voor en achter helpen je met iedere 
parkeeractie, hoe groot of klein je parkeervak ook is.  

Design in meer detail
Het diep donkerrood/bruin nappa lederen interieur zorgt 
bij de Signature-uitvoering voor een zeer luxe uitstraling, 
afgewerkt met witte bies en wit kunstleder op het dashboard 
en zijdeurpanelen.

Verbonden in meer detail
De 360° camera toont de omgeving van de auto op het  
MZD Connect scherm waarbij het gebruikmaakt van vier 
camera’s aan de voorzijde, achterzijde en de zijkanten van  
de auto. 

Veiligheid in meer detail
Mazda Radar Cruise Control (MRCC) maakt gebruik van een 
radarsensor, mooi verwerkt in het logo van de Mazda CX-3,  
om de snelheid en afstand tot voorliggers te bepalen 
en automatisch de rijsnelheid aan te passen om daarmee 
een veilige afstand te bewaren. Lange ritten op de snelweg 
worden hierdoor minder vermoeiend.



Foto: Mazda CX-3 in Soul Red Crystal Metallic



Om jouw rijplezier te kunnen garanderen, zorgen we ervoor dat je Mazda in perfecte staat 
afgeleverd wordt. Mocht er tóch iets niet in orde zijn, dan kun je altijd rekenen op onze 
uitgebreide Mazda fabrieksgarantie. Uiteraard is onderhoud van je Mazda volgens de 
fabrieksvoorschriften een eerste vereiste om je Mazda in perfecte conditie te houden. De 
uitgebreide Mazda fabrieksgarantie is drie jaar geldig tot een maximum van 100.000 km. 

Elke Mazda staat voor 100% vakmanschap. Dat vraagt bij het onderhoud om de juiste 
vakmensen. Ze werken met Mazda onderdelen, Mazda software en een Mazda hart aan 
je auto. Voor een transparante prijs. Merken ze dat je Mazda wat extra’s nodig heeft? Dan 
wordt er altijd eerst met jou overlegd. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Omdat 
je volledig wilt kunnen vertrouwen op je Mazda en ons vakmanschap hanteren we vaste 
onderhoudsintervallen. Voor de Mazda CX-3 is dit interval elke 12 maanden of eerder 
wanneer je Mazda dit aangeeft.

Wil je langer onbezorgd genieten van puur rijplezier? Dan kun je elk gewenst moment, 
zolang je fabrieksgarantie nog geldig is, 12 of 24 maanden garantie bijkopen via Mazda Plus 
Garantie. De garantie is geldig in heel Europa en is overdraagbaar op de volgende eigenaar. 
Als je kiest voor Mazda Plus Garantie op moment van aankoop, profiteer je van een  
gunstiger tarief. 

GEGARANDEERD  

ZORGELOOS RIJDEN

VAKMANSCHAP OOK IN 

ONDERHOUD

JE GARANTIE VERLENGEN?

Autoschade is vervelend. Niemand zit erop te wachten, maar het kan iedereen overkomen. 
Juist daarom hebben we de Mazda Autoverzekering. Die biedt nèt dat stapje extra. In geval 
van schade kan je terecht bij de Mazda dealer of erkend reparateur en originele Mazda 
accessoires zijn gratis meeverzekerd. 

Waar jij en je Mazda ook rondrijden in Europa, met Mazda Euro Service kun je altijd rekenen 
op snelle en professionele pechhulp. Van Noorwegen tot Griekenland, van Polen tot Portugal 
maar ook thuis voor de deur. Als je per ongeluk met een lege batterij staat, helpt Mazda 
Euro Service je naar het dichtsbijzijnde oplaadpunt. Mazda Euro Service is het eerste jaar 
standaard op de Mazda CX-3 en wordt na iedere onderhoudsbeurt automatisch verlengd 
met een jaar. 

Dit is maar een greep uit de service die Mazda biedt. Ga voor een volledig serviceoverzicht naar onze website.

EEN VERZEKERING MET EXTRA’S 

WE REIZEN ALTIJD MET JE MEE



M A Z D A  M O TO R  N E D E R L A N DM A Z D A  M O TO R  N E D E R L A N D
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