
MAZDA CX-5 #IPM3 - 2020

Επίπεδο εξοπλισμού: Takumi

Κινητήρας: G165 / CD150

Εξωτερικά Ζάντες αλουμινίου – Ασημί

Ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά  225/55 R19

Φώτα ημέρας LED

Προβολείς LED με σύστημα πλύσης

LED προβολείς ομίχλης

LED πίσω φωτιστικά σώματα

Πίσω φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες

Πλευρικοί καθρέφτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

Φλας ενσωματωμένα στους πλευρικούς καθρέφτες

Θερμαινόμενοι πλευρικοί καθρέφτες

Πλευρικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι

Σποϊλερ οροφής

Αυτόματα & ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι πλευρικοί καθρέφτες

Κεραία σε σχήμα πτερυγίου

Φυμέ κρύσταλλα

LED φωτισμός αριθμού κυκλοφορίας

Εσωτερικά Επενδύσεις καθισμάτων από μαύρη δερματίνη & Ύφασμα σουέτ στο κέντρο

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

2 ποτηροθήκες

Πίσω υποβραχιόνιο με 2 ποτηροθήκες

Δερμάτινο τιμόνι και λαβή του μοχλού ταχυτήτων

Ρύθμιση απόστασης τιμονιού

Χειροκίνητη ρύθμιση καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

Χειροκίνητη ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης καθίσματος οδηγού

Ρύθμιση κλίσης καθίσματος μέσω περιστρεφόμενου μοχλού

Τμηματική αναδίπλωση πίσω καθίσματος σε αναλογία 40:20:40

Ρύθμιση κλίσης πίσω καθίσματος

LED εσωτερικός φωτισμός (Εμπρός/Πίσω/χώρος αποσκευών)

Ηλεκτρικά παράθυρα με φωτιζόμενους διακόπτες

Αναδίπλωση πίσω καθίσματος

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

Ηχοσύστημα & επικοινωνία Radio AM/FM

Χειριστήρια στο τιμόνι

AUX

USB (2 εμπρός και 2 πίσω)

Έγχρωμη οθόνη 8"

Χειριστήριο HMI Commander

Bluetooth

Ρευματολήπτης 12V

Ηχεία: 6

Android Auto / Apple CarPlay

DAB

Κεντρική οθόνη χωρισμένη σε ενότητες

Άνεση και ευκολίες Είσοδος χωρίς κλειδί

Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα 

Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές

Υπολογιστής ταξιδίου

Ηλεκτρικό χειρόφρενο (EPB) με Autohold + λειτουργία HDP

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Αυτόματος κλιματισμός

Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέφτης

Φωτιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού

Φωτιζόμενος καθρέφτης στο σκιάδιο

Αισθητήρας υγρασίας

Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα

Αισθητήρες παρκινγκ εμπρός-πίσω

Θερμαινόμενη στεφάνη τιμονιού

Ξεπάγωμα καθαριστήρων

Προσαρμοζόμενα εμπρός φωτιστικά σώματα  (AFS)

Ηλεκτροκίνητη πόρτα πορτμπαγκάζ

Σύστημα φωτισμού περιβάλλοντος χώρου «follow me home»

Κιτ επισκευής ελαστικού

Immobilizer

Πλευρικοί Αερόσακοι εμπρός και τύπου κουρτίνας  

Dynamic Stability Control με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Auto Cruise control (μαζί με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας)

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (Αυτόματο & χειροκίνητο κιβ.)

Αυτόματο κλείδωμα θυρών (ADL - Auto Door Locking)

Εξελιγμένο σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM) 

με σύστημα προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA)

Αισθητήρας βροχής-φωτεινότητας

Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας (LAS) & προειδοποίηση ακούσιας 

εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS)

Έλεγχος προβολέων (HBC)

Οθόνη προβολής HUD (Head Up Display)

Αναγνώριση πινακίδων οδικής σήμανσης (προϋποθέτει την ύπαρξη συστήματος πλοήγησης)

Οθόνη προβολής εξωτερικού περιβάλλοντος 360°

Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης πέδησης σε πόλη, με έλεγχο πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας 

(SCBS-R)

Προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού (Driver Attention Alert / DAA)

Εξελιγμένο σύστημα υποστήριξης πέδησης σε πόλη (Αναγνώριση κινδύνου εμπρός) (Advanced 

SCBS - F) + λειτουργία αναγνώρισης πεζών

Αναγνώριση πεζών τη νύχτα 

διαφορές Takumi vs. Challenge -> Πρόσθετος εξοπλισμός

Ασφάλεια & υποβοήθηση 

οδήγησης


