Mx-5

Silver edition
per 1 maart 2014
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Geïntegreerd multimedia-navigatiesysteem

Bereik uw bestemming snel en comfortabel met
het nieuwe multimedia-navigatiesysteem van de
MX-5 Silver Edition. Het scherpe 6,1-inch WVGAkleurenscherm is voorzien van een handige
touchscreen functie. Centraal geïntegreerd in
de middenconsole, is het binnen handbereik
geplaatst voor een intuïtieve bediening. Plan uw
route terwijl u luistert naar uw favoriete muziek
van uw MP3-speler of smartphone via Bluetooth
streaming, USB of AUX.

NIEUW – DE MX-5
SILVER EDITION
De Mazda MX-5 Roadster is een levende legende. Het is inmiddels alweer 25 jaar geleden dat deze moderne klassieker zijn showdebuut
beleefde. Met zijn uitgebalanceerde gewichtsverhouding, lichtvoetige carrosserie, directe besturing en sportieve schakelgedrag heeft
de MX-5 de harten van vele fans over de hele wereld veroverd, die de auto roemen om zijn ultieme rijplezier. Om het 25-jarig jubileum
te vieren, presenteert Mazda de MX-5 Silver Edition, verkrijgbaar in gelimiteerde oplage. Uiterlijk onderscheidt deze zich met 17-inch
lichtmetalen ‘Silver Edition’ velgen, zilverkleurige spiegelkappen, roll-bars en portiergrepen. De exterieurkleuren Titanium Flash Mica
en Deep Crystal Blue Mica zijn nieuw op de MX-5 en vormen een stijlvolle combinatie met de zilverkleurige elementen. De luxe stoelen
zijn uitgevoerd in Sand Beige leer en afgewerkt met een contrasterende lichtbruine stiknaad, die terugkomt op het stuurwiel, de handremgreep en de middentunnelconsole. Centraal in het dashboard vindt u uw persoonlijke multimedia- en navigatie-assistent, die u
voorziet van entertainment en aanwijzingen onderweg, zodat u optimaal van de rit kunt genieten. De meerwaarde van de MX-5 Silver
Edition ten opzichte van de MX-5 TS+ is € 1.350,-, terwijl u er € 3.200,- minder voor betaalt; een totaalvoordeel van € 4.550,-.

Sand Beige leren stoelbekleding met
contrasterende stiknaad.

Automatisch inklapbare hardtop in
carrosseriekleur (enkel op Roadster
Coupé).

Zilverkleurige spiegelkappen en inleg
deurgrepen.

Uitrusting Mazda MX-5 Silver Edition
Als MX-5 TS+** plus:
Exterieur

Multimedia en connectiviteit

• 17-inch lichtmetalen ‘Silver Edition’ velgen		
• Zilverkleurige spiegelkappen, roll-bar covers
en inleg deurgrepen

• Geïntegreerd in-dash systeem		
• 6,1-inch WVGA-kleurenscherm met touchscreen functie		
•	Diverse afspeelmogelijkheden audio en video

Interieur
•	
Sand Beige leren stoelbekleding met

•	Bluetooth: handsfree telefoneren en audiostreaming

(DVD / CD / USB / AUX / radio)		

contrasterende stiknaad
•	
Contrasterende stiknaad op stuurwiel, handremgreep
en middentunnelconsole
•	
Spaken stuurwiel en dashboardinleg - hoogglans
antraciet
•	
Luxe mattenset ‘Silver Edition’
•	
Aluminium pedalenset

•

vanaf smartphone (ook op TS+)		
Navigatiesysteem met Europese kaart (46 landen)

**Uitrusting MX-5 TS+ is te vinden in de reguliere
MX-5 prijslijst

Beschikbare carrosseriekleuren Mazda MX-5 Silver Edition
Deep Crystal Blue Mica* nieuw

Titanium Flash Mica* nieuw

Brilliant Black

Mazda MX-5 Silver Edition
adviesprijs
bedragen in euro		
1.8

93 kW / 126 pk

		

BPM-bedrag

netto catalogusprijs
incl. BTW excl. BTW

energielabel

Roadster

30.990

9.198

21.792

18.010

F

Roadster Coupé

33.490

9.198

24.292

20.076

F

Kosten rijklaar maken			

745			

616

645			

533

320

264

2.650

2.190

199

164

Opties
*Metallic / Mica lak			
Accessoires
Windblocker			
Afneembare hardtop in carrosseriekleur (alleen Roadster)
Lakprotectiebehandeling Waxoyl 100+

Accessoireprijzen inclusief montage- en / of eventuele spuitkosten. Raadpleeg uw Mazda-dealer voor meer accessoiremogelijkheden.

Kosten rijklaar maken (incl. BTW): deze bestaan uit transport, ontvetten, poetsen, kentekenplaten, gevarendriehoek, lifehammer, mattenset, brandstof t.w.v. € 29,50,
lampenset, 0-beurt, Mazda Euro Service, EHBO-set en veiligheidsvest. Verwijderingsbijdrage: per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor elke personen- en
bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage van € 45,- (incl. BTW) geheven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Kentekenaanvraag en tenaamstelling: kosten registratie
in kentekenregister € 39,-. Kosten tenaamstelling voertuig € 9,70. Het BPM-bedrag is onder voorbehoud van wijzigingen bij kentekentoekenning. Alle genoteerde prijzen,
afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie en onder voorbehoud van tussentijdse product- en specificatiewijzigingen. Druk- type- en zetfouten voorbehouden.
De MX-5 Silver Edition is in gelimiteerde oplage beschikbaar – uitvoeringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

