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MAZDA CX-60



KOMBINEERITUD 
KÜTUSEKULU l/100km* CO2 G/KM*

HIND KOOS 
KÄIBEMAKSUGA 20%

MAZDA CX-60 2.5 PHEV 8AT AWD 327 HJ

EXCLUSIVE-LINE 1,5 33 49 990€

HOMURA 1,5 33 52 440€

TAKUMI 1,5 33 53 990€

*CO2 ja kütuse tarbimise väärtused vastavad uuele WLTP emissioonitestile ning on ligikaudsed. Lõplik väärtus on saadaval pärast auto valmistamist.
Mazda jätab endale õiguse muuta varustust ja hindu ette teatamata. Turustaja: Inchcape Motors Finland Oy

Lisavalikud:                                                                                 

COMFORT –PAKETT (EXCLUSIVE–LINE) 2 900€

COMFORT -PAKETT (HOMURA / TAKUMI) 1 700€

CONVENIENCE & SOUND -PAKETT 2 900€

DRIVER ASSISTANT -PAKETT 1 700€

KATUSELUUK 1 400€

METALLIKVÄRVIDE VALIK
(Jet Black, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Platinum Quartz)

800€

KVALITEETMETALLIKVÄRVIDE VALIK 
(Rhodium White, Machine Grey, Soul Red Crystal) 

1 000€

HIND KOOS 
KÄIBEMAKSUGA 20%

MAZDA CX-60 HINNAKIRI
08.03.2022



VARUSTUSTASEMED

VÄLIMUS SALONG TURVALISUS INFO- JA MEELELAHUTUS

EXCLUSIVE
-LINE

• 20-tollised hõbedase ”Silver” 
viimistlusega valuveljed (235/50R20) 

• LED-esituled
• LED-päevatuled
• LED-tagatuled
• Kodo disainiga suunatuled
• Kerevärvi küljepeeglid
• Katusespoiler
• Elektriliselt reguleeritavad, automaatselt

kokkuklapitavad ja soojendusega
küljepeeglid

• Varjatud klaasipuhasti ja -pesuri otsik
• Klaasipuhastite jääsulataja
• Vihmasensoriga klaasipuhastid
• Automaatsed esituled

• Režiimi Mode 2 teise tüübi
laadimiskaabel tavalises 220V 
pistikupesas laadimiseks

• Režiimi Mode 3 teise tüübi
laadimiskaabel laadimisjaamas
laadimiseks

• Tekstiilkattega istmed 
• Soojendusega esiistmed
• Elektriliselt reguleeritav juhiistme (8 

suunas)
• Elektriliselt reguleeritav kaassõitja esiiste 

(6 suunas)
• 12,3-tolline digitaalne näidikuplokk
• Elektriaknad
• Nahkkattega multifunktsionaalne rool ja 

nahast käigukang
• Roolisoojendus
• 40 : 20 : 40 suhtes kokkuklapitavad

tagaistmed
• LED-salongivalgustid
• Automaatne kahetsooniline kliimaseade
• Tuuleklaasinäidik (näitude kuvamine

esiklaasile)
• Keskkonsooli käetugi
• Valgustatud peegliga päiksesirmid
• Valgustusega kindalaegas
• Käiguvahetuse hoovad roolil
• Mootori käivitusnupp
• Smart Keyless entry - Nutikas võtmevaba 

sisenemine
• Sõidurežiimi valik (Mi-Drive) 

• Kallaku stardi abi (HHA)
• Püsikiirushoidik
• Rehvirõhuandurid(TPMS)
• 10 turvapatja (sh põlveturvapadi)
• Nutikas linnapidurdusabi (SCBS) koos 

jalakäijate tuvastamise funktsiooniga 
(AEB)

• Pimenurga jälgimissüsteem (BSM)
• Tagant ristuva liikluse hoiatussüsteem 

(RCTA)
• Juhi tähelepanu hoiatussüsteem (DAA)
• Liiklusmärkide tuvastussüsteem (TSR)
• Sõidurajalt kõrvalekaldumise teavitus 

(LDWS)
• Sõiduraja hoidmissüsteem (LKA)
• Nutikas Pidurdusabi (SBS)
• Eesmised ja tagumised parkimisandurid
• Tahavaatekaamera
• Pikivahe ja kiiruste erinevuse hoiatus 

(DSA)
• Kaugtulede automaatika (HBC)
• Hädaabikõne funktsioon E-Call
• Signalisatsioon
• Elektriline seisupidur (EPB) 
• Automaatne paigalseisu funktsioon
• Kinemaatiline sõiduasendi kontroll (KPC)

• 2 USB pesa ees ja taga
• 12 V pistik
• DAB-Raadio, Bluetooth 
• 8 kõlariga helisüsteem
• HMI Controller
• 12,3 ” Mazda Connect 

Multimedia system
• Navigatsioonisüsteem
• Kaugjuhitav soojendus/jahutus

HOMURA • 20-tollised musta ”Black” viimistlusega 
valuveljed (235/50R20)

• Esivõre läikivmustade lisadega
• Läikivmusta värvi küljepeeglid
• Kerevärvi esi- ja tagumise põrkeraua 

alumine osa
• Kerevärvi tiivakaared

• Mustad nahkistmed
• Valge meeleoluvalgustus
• Jalaruumi valgustus ees ja taga

TAKUMI • 20-tollised musta ” Black Diamond Cut ” 
viimistlusega valuveljed (235/50R20) 

• Esivõre kroomitud lisadega
• Kerevärvi küljepeeglid
• Kerevärvi esi- ja tagumise põrkeraua 

alumine osa
• Kerevärvi tiivakaared

• Valged nappa-nahast istmed
• Valge meeleoluvalgustus
• Jalaruumi valgustus ees ja taga
• Musta nahaga kaetud rool viimistletud

valgete õmblustega
• Armatuurlaud - Valge Takumi-kangas



TÄIENDAVAD VARUSTUSTASEMED

COMFORT -PAKETT
(EXCLUSIVE-LINE)

COMFORT -PAKETT
(HOMURA / TAKUMI)

CONVENIENCE & SOUND 
-PAKETT

DRIVER ASSISTANT
-PAKETT

• Mustad nahkistmed
• Elektriliselt reguleeritavad juhi- ja 

kaassõitja istmed  (10 suunas)

• Küljepeeglite asendimälu

• Ventileeritavad esiistmed

• Soojendusega tagumised külgmised 
istmed

• Juhi isikupärastamise süsteem 
näotuvastusega (juhiiste, HUD, 
küljepeeglid)

• Elektriliselt reguleeritavad juhi- ja 
kaassõitja istmed  (10 suunas)

• Küljepeeglite asendimälu

• Ventileeritavad esiistmed

• Soojendusega tagumised külgmised 
istmed

• Elektriliselt reguleeritav rool
• Automaatne juhi asend sisse-

/väljapääsu toega

• Juhi isikupärastamise süsteem 
näotuvastusega (juhiiste, rool, HUD, 
küljepeeglid)

• Käed-vabad elektrilise tagaluugi 
juhtimine

• Toonitud tagaklaas (Privacy Glass)

• 360-kraadine täisvaatekaamera
• 220V pistik (1500 W)

• Meeleoluvalgustus esiuste siseküljel

• Juhtmevaba laadimine 

• 12-kõlariga helisüsteem BOSE® 
Premium Audio  

• Isekohanduvad LED-esituled (20 
blokki)

• Eest ristuva liikluse hoiatussüsteem 
(FCTA)

• Tagant liikluse hoiatus pidurdusega 
(RCTB)

• Nutikas linna pidurdusabi 
tagurdamisel (SCBS-R)

• Isekohanduv püsikiirushoidik 
(MRCC), Stop&Go funktsiooniga

• Automaatselt tumenev v. küljepeegel

• Automaatselt tumenev raamita
tahavaatepeegel


