
MAZDA MX-30

P R I S L I S T A



MAZDA MXḋḃ0 
SUV Version Förmånsvärde 1) Rek. pris

Elbil
e-Skyactiv, 145 hk Exclusive-line 1 794 399 900

e-Skyactiv, 145 hk Makoto 1 843 416 400

MAZDA MXḋḃ0  PR ISL ISTA

TEKNISKA DATA

Motortyp
Förbrukning 3)

(kWh/100km)
Koldioxidutsläpp 3)

(CO2 g/km)
Batterikapacitet 

(kWh)
Räckvidd vid  

stadskörning 3) (km)
Räckvidd vid blandad 

körning 3) (km)
Max. vridmoment

(Nm)
Dragvikt 

(kg)

Synkronmotor 17,9 0 35,5 265 200 271 0

1) Förmånsvärde (2022) per månad, netto vid 50% marginalskatt. 3) Bilarna är typgodkända enligt den nya förordningen WLTP (EU förordning 2017/1151, EU förordning 2007/715).
2) Privatleasingpriser via DNB. *Multi-tone metallic finns ej som till val för MX-30 Exclusive-line.

TILLVAL
Beskrivning Rek. pris

Premium pack 15 000

Soltak (tillval Makoto med Premium pack) 9 500

Metallic / micalack 7 000

Machine grey metallic 9 000

Multi tone metallic 16 000

Multi tone metallic (Soul Red / Jet Black) 21 500

Interiör till MX-30 Exclusive-line 
(ljusgrå / svart textilklädsel)

Alternativ interiör till MX-30 Makoto, 
Industrial Vintage (mörkgrå textil / 
mörkbrunt konstskinn)

Alternativ interiör till MX-30 Makoto, 
Modern Confidence (melerad ljusgrå textil / 
Off-white konstskinn)

Interiör till MX-30 Makoto, Urban Expression 
(svart textil / svart konstskinn)



UTRUSTNING

•  18" lättmetallfälgar

•  MyMazda-app för fjärrstyrning av 

laddning, kupévärme, hitta min bil etc.

•  Automatiskt infällbara sidospeglar

•  Automatiskt avbländbar sidospegel på 

förarsidan 

•  Backkamera

•  LED-strålkastare

•  Parkeringssensorer fram och bak

•  Regnsensor

•  Smart Key, nyckellöst låssystem

•  Autobroms med fotgängaridentifiering

•  Autobroms vid höga hastigheter

•  Automatisk avbländning för helljus

•  Döda vinkeln-övervakning

•  E-call (automatisk nöduppringning)

•  Filhållningsassistans

•  Knäkrockkudde

•  Trafikskyltsavläsning

•  Trötthetsvarnare

•  Varning för korsande trafik vid backning

•  Adaptiv farthållare

•  Automatisk klimatanläggning 

•  Automatiskt avbländbar backspegel

•  Head-up display, projicering i vindrutan

•  Ljusgrå/svart textilklädsel

•  Läderklädd och eluppvärmd 

multifunktionsratt

•  Apple CarPlay

•  Bluetooth handsfree med ljudströmning

•  FM/DAB-radio, AUX, USB

•  HMI Commander och 8,8" pekskärm

•  Ljudanläggning med åtta högtalare

•  Navigationssystem med Europakarta

•  220 V uttag

•  2x laddkablar

•  Värmepump 

• 3-fas ombordladdare (11 kW)

EXCLUSIVE-LINE

STANDARDUTRUSTNING 

(ENDAST URVAL):

MAKOTO

(UTRUSTNING UTÖVER 

EXCLUSIVE-LINE):

•  Interiörval: Urban Expression, Modern 

Confidence eller Industrial Vintage 

•  Elektriskt justerbar förarstol 

•  Minnesfunktion för förarstol, head-up 

display samt ytterbackspeglar

•  Adaptivt helljus med 20 individuella zoner 

i varje strålkastare

•  Mörktonade rutor från B-stolpen och bak

•  LED-varselljus

•  Pianosvart dekor på B-stolpen

•  Innerbackspegel med ramlös design

•  Autobroms för varningssystemet korsande 

trafik vid backning

•  Mörktonade 18" lättmetallfälgar

•  Silverfärgat Mazda-emblem på C-stolpen

PREMIUM PACK 

(TILLGÄNGLIG FÖR MAKOTO)
•  Bose ljudanläggning med tolv högtalare 

och Centerpoint surround

•  Trötthetsvarnare med förarkamera

•  360 graders parkeringskamera

•  Köassistent (Cruising and Traffic Support)

•  Varning för korsande trafik framför bilen

•  Autobroms vid backning

 



18" fälg (4)18" fälg (3)

Rek. pris

18" lättmetallfälg (3) 7 x 18", mörktonade 2 570*

18" lättmetallfälg (4) 7 x 18", svartlackerade 2 362*

Låsmuttersats Sats om 4 st. låsbara muttrar 644

Däcktryckssensorer Sats om 4 st. 1 857

Dekorlistsats Sats med 2 lister fram resp bak + 1 för varje dörr 11 307

EXTER IÖR

Det rekommenderade cirkapriset avser material, monteringskostnad tillkommer. 
*) Priset på lättmetallfälgar är angivet per styck, samt utan däck och monteringskostnad. Hjulmuttrar ingår ej.

Bilden visar en MX-30 Makoto i färgen Ceramic multi-tone metallic.



Rek. pris

Instegsbelysning med Mazda-logotyp Lyser upp området utanför dörren 1 432

Belysta instegslister Sats om 2 st (belysta) 6 271

Belysning dörrfack Lyser upp dörrfacket 2 696

Belysning svävande mittkonsol Gör kupén på din bil verkligen unik 967

Klädhängare För montering på nackstöd 522

Pedalställ Aluminium 1 904

INTERIÖR

Det rekommenderade ca. priset avser material, monteringskostnad tillkommer.



Rek. pris

Stänkskydd, fram Svarta 940

Stänkskydd, bak Svarta 940

Golvmattor, lyx Textil med Mazda MX-30-logotyp i metall. Sats om 4 st 970

Golvmattor, standard Textil med Mazda MX-30-logotyp. Sats om 4 st 659

Gummimattor, sats Med Mazda MX-30-logotyp. Sats om 4 st 990

Skyddsmatta bagagerum Utvikbar över stötfångaren 1 268

Bagagerumsmatta Insats i gummimaterial 1 123

Skyddsfolie för dörruppning Transparent folie 564

Ultraljudsats till fabriksmonterat larm Känner av rörelser inne i kupén 3 427

SKYDD

Det rekommenderade ca. priset avser material, monteringskostnad tillkommer.



Rek. pris
Bagage organiserings box Svart vinyl med Mazda-logo. Flyttbara avdelare inuti, utanför nätfickor, avtagbara lock, bas med klisterremsor 

och rejäla handtag 1 427

Cykeltillsats för lastbåge För en cykel 1 840

Förvaringslåda ihopfällbar Smart “portfölj” i Svart Polyester. Mått ihopfälld: 38,5x32,5x7 cm  
Mått uppfälld: 8x38,5x32,5 cm. Max. last 13,6 kg 834

Lastbåge Skruvas i tak, låsbart. Max. taklast 75 kg 3 698

Skid-/snowboard-tillsats “kort” modell för 
lastbåge

Till 4 par skidor eller 2 snowboards 2 016

Takbox
Touring 200

Kort typ med öppning på bägge sidor & med snabblås mot lastbågar. LxBxH: 175x82x45 cm, volym 400 L,  
vikt 13 kg, max. lastvikt 50 kg 4 747

TRANSPORT

Det rekommenderade ca. priset avser material, monteringskostnad tillkommer.



SERVICE  OCH GARANTIER

Precis som själva bilarna är de tjänster vi erbjuder avsedda att göra ditt bilägande till ett sant nöje.

Varje nytt fordon omfattas av 3 års nybilsgaranti som gäller upp till 100 000 km och en batterigaranti 

på 8 år eller 160 000 km, vilket som kommer först. Övriga garantier för nya Mazda-fordon inkluderar

3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti och 12 års rostskyddsgaranti. Med Mazda-assistansservice 

kan du vid allvarligare fel få hjälp med bärgning, reparation, hyrbil eller hotell. Mazda-assistansservice 

gäller i 3 år, men om du servar din bil på en auktoriserad Mazda-verkstad förlängs den, vid varje 

servicetillfälle med ett år i taget i upp till 10 år. Mazda-service använder alltid mekaniker som är fullt 

utbildade inom montering av högkvalitativa delar som täcks av en fullständig Mazda-garanti.

F INANSIER ING

Utöver fordonsgaranti och service erbjuder vi även olika fi nansieringsalternativ för att din 

ägarupplevelse ska bli så givande som möjligt. Mazda Finans vill hjälpa dig som privatperson eller 

företagare att förverkliga dina planer oavsett om det gäller stora eller små bilar. Vi hjälper dig snabbt 

och smidigt med fi nansieringen av din Mazda samt anpassar fi nansieringen utifrån dina behov och 

bilens andrahandsvärde. Vi vill helt enkelt att du skall ha den fi nansieringsform som passar dig bäst. 

Läs mer på www.mazdafi nans.se. Mazda Finans är en del av DNB Finans. Vi samarbetar med Mazda-

återförsäljarna i Sverige och erbjuder olika fi nansierings- och tilläggstjänster som är anpassade för 

Mazda-bilar, nya eller begagnade.

V ILL  DU HA MER INFORMATION?

Läs mer om vår strävan efter att leverera en unik kundupplevelse på vår hemsida: 

www.mazda.se

facebook.com/mazdasverige instagram.com/mazdasverigetwitter.com/mazdasverige youtube.com/mazdasverige

Priserna gäller från 2022-09-01. Med förbehåll för fel, förändringar och prisjusteringar.

V Å R T  L Ö F T E  T I L L  D I G  O C H  D I N  M A Z D A


