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Mazda CX-5
2.2D HP GT-M 4WD
Bouwjaar:

2014 (7 juli 2014)

Massa:

1.470 kg

Max trekgewicht:

2.000 kg

Tellerstand:

127.550 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

3-ZNV-64

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

175 PK

€ 17.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

Grootlichtassistent

Keyless entry

Koplampen adaptief

koplampreiniging

Lichtmetalen velgen 19"

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Trekhaak

Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Audio installatie premium

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Navigatiesysteem full map

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Bagagedek

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

De auto wordt door ons geleverd met een onderhoudsbeurt en een nieuwe apk.
Het doordachte ontwerp van de Mazda CX-5 maakt hem tot een comfortabele en veelzijdige auto voor het hele gezin. Dit exemplaar heeft
127.550 kilometer gelopen en is van het bouwjaar 2014. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Deze Mazda is voorzien
van een mooie en comfortabele lederen bekleding. Er is een rijke uitrusting aanwezig in deze auto, waar onder meer ook stoelverwarming bij
hoort. Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en heldere lichtbundel. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 19 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, verstelbare lendesteunen, elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
In deze CX-5 vindt u schakelaars op het stuur om het premium audiosysteem te bedienen en het full map navigatiesysteem. De electronic climate
control zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Een handige optie is de achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en manoeuvreren gaat
gemakkelijker dan ooit. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Mazda is voorzien van diverse
systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en
schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in,
en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en
bovendien zuiniger. En deze auto heeft ook lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes als standaard uitrusting.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. In de Mazda CX-5 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving
prioriteit. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. Met lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw
rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door
autonoom remsysteem, dodehoekdetectie en gordijnairbags achter.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze auto. Er is nog meer te vertellen over
deze auto, maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte welkom om hem te bekijken en om een proefrit te maken.

