
MAZDA2 YM2020 #IPM4

Επίπεδο εξοπλισμού: Challenge

Κινητήρας: G90 / MT

https://www.carzine.gr/wp-content/uploads/2020/02/MAZDA-PRICELIST-1-2020.pdf

Κινητήρας / Τεχνολογία Mild Hybrid X

G Vectoring Plus X

Εξωτερικά Ατσάλινες ζάντες 15" (185/65)

Νέος εμπρός και πίσω προφυλακτήρας X

Νέα εμπρός μάσκα X

Πίσω φως χώρου αποσκευών / φώς ανάγνωσης (νέο) – Αλογόνου

Φώτα LED εμπρός + φώτα ημέρας αλογόνου X

Σύστημα πλύσης προβολέων

Καθρέφτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι (D&P) με ενσωματωμένα φλας

Καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Πλευρικοί καθρέφτες με ενσωματωμένα φλας

Θερμαινόμενοι πλευρικοί καθρέφτες

Εσωτερικό Νέοι συνδυασμοί χρωμάτων X

Νέα σχεδίαση καθισμάτων με κεντρική ρίγα X

Δερμάτινο τιμόνι

Δερμάτινο πόμολο λεβιέ ταχυτήτων

Τηλεσκοπική κολώνα τιμονιού

Οθόνη ηχοσυστήματος τοποθετημένη χαμηλά

Αναδίπλωση πίσω καθίσματος  (60:40)

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Μοχλός ανύψωσης καθίσματος συνοδηγού

Αισθητήρας υγρασίας

Πρίζα 12V

Καθρέφτης στο σκιάδιο οδηγού/συνοδηγού

Ταχύμετρο

Βελτιωμένα γραφικά οργάνων

Καλύμματα καθισμάτων

A/C

Φωτισμός καμπίνας (εμπρός: spot)

Ηχοσύστημα Ηχεία - 4

Υποδοχή AUX και θύρα USB (1x)

Ραδιόφωνο

Τηλεχειριστήριο με πλήκτρα στο τιμόνι

Bluetooth

Άνεση Μπουτόν ενεργοποίησης κινητήρα - Engine Start Button

Είσοδος χωρίς κλειδί

Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές

Υπολογιστής ταξιδίου(Trip computer)

Cruise Control (για τα σημερινά NCAP)

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας (ASL)

Ασφάλεια Έλεγχος δυναμικής σταθερότητας (Dynamic Stability Control/DSC) με σύστημα 

ελέγχου πρόσφυσης  (Traction control)

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitoring System/TPMS)

Πλευρικοί και αερόσακοι τύπου κουρτίνας

Immobilizer

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Launch Assist/HLA)

επιπλέον του 

προηγούμενου 

μοντέλου #IPM3

https://www.carzine.gr/wp-content/uploads/2020/02/MAZDA-PRICELIST-1-2020.pdf


MAZDA2 YM2020 #IPM4

Επίπεδο εξοπλισμού: Takumi
Κινητήρας: G90 / MT

https://www.carzine.gr/wp-content/uploads/2020/02/MAZDA-PRICELIST-1-2020.pdf

Φυμέ κρύσταλλα

LDWS/LKA (για τα σημερινά NCAP)

DAB

Οθόνη 7''

CarPlay, Android Auto X

Χειριστήριο HMI commander

USB (πρόσθετη θύρα)

6 ηχεία

Πίσω αισθητήρες παρκινγκ 

Θέρμανση καθίσματος

Αισθητήρας φώτων και βροχής

Αυτόματο A/C
Έλεγχος τυφλών σημείων με σύστημα ελέγχου πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (Blind Spot 

Monitoring w/Rear Cross Traffic Alert)
Ζάντες αλουμινίου 16" (νέας σχεδίασης) (Υψηλής αντοχής κράμα)

Κεραία σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία (στο χρώμα του αμαξώματος)
Κάμερα οπισθοπορείας

επιπλέον του 

προηγούμενου 

μοντέλου #IPM3

Επιπρόσθετος εξοπλισμός 

σε σχέση με την έκδοση 

Challenge:

https://www.carzine.gr/wp-content/uploads/2020/02/MAZDA-PRICELIST-1-2020.pdf


MAZDA2 YM2020 #IPM4

Επίπεδο εξοπλισμού: Takumi Plus

Κινητήρας: G90 / MT

Νέοι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες με γυαλιστερή διακόσμηση 

Δερμάτινα καθίσματα X

Προβολείς LED  & LED φώτα ημέρας  με σύστημα πλύσης

Ηλεκτρικοί καθρέφτες, αυτόματα αναδιπλούμενοι

Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης X

Θερμαινόμενη στεφάνη τιμονιού X

Smart City Breake Support SCBS-F (εντοπισμός πεζών & φρενάρισμα AEB) 

Σημείωση!!! Η έκδοση Takumi Plus δεν έχει κάμερα οπισθπορείας και μπορεί να παραγγελθεί από τα αξεσουάρ.

επιπλέον του προηγούμενου 

μοντέλου #IPM3

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σε 

σχέση με την έκδοση Takumi:



MAZDA2 YM2020


