
LISTĂ DE PREȚURI ȘI SPECIFICAȚII
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MAZDA ROMÂNIA



Performanță Cuplu          Transmisie Consum Emisii CO2 Preț
cu TVA
inclus         

(kW / CP) (Nm) (l/100 km) (g/km)

PACHETE OPȚIONALE

Comfort 2.900 €
(Exclusive Line)

Comfort 1.600 € 
(Homura & Takumi)

Convenience & Sound 2.800 €

Driver Assistance 1.600 € 

Panoramic Sunroof 1.300 €

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV Prime-line 241 / 327 500 AWD 8AT 1,5 33 52.390 €

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV Exclusive-line 241 / 327 500 AWD 8AT 1,6 37 53.890 €

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV Homura 241 / 327 500 AWD 8AT 1,6 37 56.190 €

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV Takumi 241 / 327 500 AWD 8AT 1,6 37 57.690 €

VOPSEA

Metalizată 750 € 

Metalizată Gri Machine (46G) / Alb Rhodium (51K) 900 € 

Metalizată Roșu Soul Crystal (46V) 1050 € 
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Jante aliaj 18" (235 / 60 R18)
Faruri LED cu spălător
Lumini de zi & stopuri LED 
Oglinzi în culoarea caroseriei 
Eleron hayon
Antenă integrată în lunetă 
Display central color tactil 12,3" cu HMI
Volan & schimbător în piele
Banchetă rabatabilă (40:20:40)
Tapițerie textilă închisă
Climatizare bi-zonală
Lumini LED la interior
Cotieră față
Geamuri electrice (față/spate)
Comenzi audio și bluetooth pe volan 
Asistent plecare pantă (HHA)
Control dinamic stabilitate (DSC) 
Control cinematic al poziției (KPC)
Asistent inteligent de frânare (SCBS)
Sistem avansat de monitorizare unghi mort (BSA)/Sistem asistență 
deplasare marșarier (BSM/RCTA) 
Sistem avansat de monitorizare unghi mort (BSP)
Sistem alertă șofer (DAA) 
Sistem recunoaștere semne trafic (TSR)
Sistem alertă depășire bandă (LDWS)/Asistent depășire bandă (LKA)
Asistent inteligent de frânare (SBS)
Senzori parcare (spate)
Sistem asistență semnalizare în trafic (TAT)
Alertă distanță & viteză (DSA) 

Buton pornire-oprire motor
Computer de bord 
Pilot Automat
Padele volan
Închidere centralizată
Autoblocare uși după plecare
Frână de parcare electrică + Funcție Auto Hold 
Senzori de ploaie & lumină
Buton selecție mod de condus Mi-Drive
- Mod sport

- Mod electric
Asistent coborâre pantă
Mufe USB (2 față) & Priză 12V
Bluetooth, Radio & 8 difuzoare 
Wireless Carplay® + Android Auto® DAB Radio

CONVENIENCE & SOUND PACK

Sistem audio BOSE® cu 12 difuzoare 

Hayon acționat electric

Geamuri fumurii spate & lunetă

Sistem monitorizare 360o (Cameră spate cu Dynamic line & 

see through)

Încărcare wireless

Lumini ambientale față și spate 

Lumini portiere față și spate 

Lumină pasageri spate, poziționată în tunelul median față

Priză de curent alternativ de 150 W

TRAPĂ PANORAMICĂ

DRIVER ASSISTENT

Faruri LED adaptive (matrix cu 20 de blocuri optice) cu 

iluminare specială față

Sistem de alertă pentru traficul din lateral față (FCTA) 

Sistem de frânare pentru traficul din lateral spate (RCTB) 

Asistent de frânare inteligent pentru oraș spate

(SCBS Rear) 

Oglindă exterioară șofer - Funcție anti-orbire 

Oglindă interioară fără ramă - Funcție anti-orbire

Pilot automat adaptiv cu sistem de asistență pentru pilot 

automat și trafic

COMFORT PACK 

Scaune față reglabile electric (șofer 8 direcții + lombar): 10 

direcții

Scaune față ventilate 

Scaune spate încălzite

Identificare personală

- Asistență la urcare și coborâre

- Monitorizarea șoferului

-  Memorarea poziției de condus (HUD, scaun, volan)

- Memorarea poziției oglinzilor exterioare

Reglare automată a volanului

Scaune din piele (Standard la Takumi/Homura)

PACHETE OPȚIONALE

Jante aliaj 20” Alloy Wheels – Negre diamond cut 
Premium japonez – detalii Interior/Exterior 
Semnătură grilă frontală – ornamente cromate 
Pasaje roți & praguri – în culoarea caroseriei
Tapițerie piele Nappa albă
Lumini ambientale 
Lumini zonă picioare spate
Decorațiuni din lemn

TAKUMI

 | NIVELURI DE ECHIPARE

Jante aliaj 20" (235 / 50 R20)
Iluminare distinctă (Față/Spate)
Grila frontală (Negru Piano)
Proiecție laser pe parbriz
Lumini zonă picioare față
Torpedou iluminat
Senzori de parcare (față)
Cameră video marșarier 
Control automat fază lungă (HBC)
Access fără cheie
Volan încălzit 
Scaune față încălzite 
Parbriz degivrat zonă ștergătoare
Fante ventilație tunel median spate
Mufe USB (x2 în spate)

Jante aliaj 20” – Negre 
Capace oglinzi - Negre
Semnătură grilă frontală – Fagure lucios 
Pasaje roți & praguri – în culoarea caroseriei
Tapițerie piele neagră
Lumini ambientale
Lumini zonă picioare spate

HOMURA



BENZINĂ / PLUG-IN HYBRID

2.5L e-Skyactiv PHEV 327CP
8AT AWD

MOTOR & PERFORMANȚĂ

Cilindree (ccm) / Cilindri 2.488

Putere totală combinată (kW (CP) / rot/min) 241 (327) / 6.000

Cuplu total combinat (Nm) 500

Motor benzină (kW (CP) / rot /min) 141 (192) / 6.000

Motor electric (kW (CP) 100 (136)

Tensiune (V) 355

Tracțiune / Transmisie 8AT AWD

Viteză maximă (km/h) 200

Accelerație (0-100 km/h în sec.)  5.8

Normă de poluare EU 6d

Tip carburant Benzină

Consum combinat (l/100 km) 1,5 – 1,6

Autonomie – mod electric (km) 60 – 63

Emisii CO2 - WLTP (g/km)* 33 –37

DIMENSIUNI & GREUTATE

Lungime/ Lățime/ Înălțime/ Ampatament (mm) 4.745  / 2.134  /  1.680 – 1.686  /  2.870

Volum portbagaj – 5 scaune /2 scaune (l) 570 / 1.148

Greutate netă inclusiv șofer (kg) 2.052 – 2.072

Capacitate tractare – fără sistem de frânare (kg) 750

Capacitate tractare – 8%/12% (kg) 2.500

Masă totală admisă (kg) 2.667

Sarcină acoperiș (kg) 100

Garda la sol (mm) 176 cu jante 18” / 182 cu jante 20”

 | SPECIFICAȚII TEHNICE

* Informațiile de echipare & consum au caracter preliminar.



MAZDA MOTOR ROMÂNIA

GARANȚIE MAZDA
Acum beneficiezi de Garanție Mazda 6 ani în limita a 150.000km.

MAZDA EUROPE SERVICE (MES)
Dacă ai nevoie de ajutor cu maşina – fie că este vorba de remorcarea vehiculului până acasă, sau de recuperarea 
vehiculului de acasă – suntem gata să te ajutăm. În cazuri de accident, furt sau chiar vandalizarea maşinii, 
vei primi din partea noastră asistenţă la nivel local. Serviciul Mazda Europe Service este disponibil 24 ore 
pe zi, 365 zile pe an, în mai mult de 40 de ţări europene. Vei primi asistenţă rutieră gratuită pentru 1 an de 
la achiziţia maşinii noi şi ulterior în fiecare an după efectuarea reviziei periodice la un reparator autorizat 
Mazda, dar nu mai mult de 10 ani de la data de fabricație.

Disclaimer:
Mazda România își rezervă dreptul de efectua modificări la nivelul prețurilor, specificațiilor și echipamentelor 
datorită dezvoltării constante a produselor sale. Toate datele prezentate în această listă sunt neangajante și 
sub rezerva greșelilor de tipar.


