⚫
4 Cylinder – 2.5 L ⚫ Dynamic Pressure Turbo
⚫ 231 Hp (ps) @ 5000 rpm
⚫ 10.5:1 Compression ratio
⚫ 420 Nm @ 2000 rpm
⚫ Sport drive mode
⚫ Gasoline 91 or above
⚫ Fuel tank capacity 74 L
⚫
6-speed Automatic Transaxle
⚫ All-wheel drive
⚫ 210 km/h Max. speed limit
⚫ 3 Years Warranty or 100,000 km ⚫ 10k km Service interval or 12 months

⚫ شاحن توربيني ديناميكي
10.5:1 ⚫ نسبة انضغاط
⚫ وضع قيادة رياضي
 لتر74 ⚫ سعة خزان الوقود
س حد السرعة القصوى/ كم210 ⚫

 شهر12  كم او10,000 ⚫ صيانة دورية كل

 لتر2.5 –  أسطوانات4 ⚫
.د. د5000 @ )ps(  حصان231 ⚫
.د. د2000 @  نيوتن متر420 ⚫
 او اعلى91 ⚫ بنزين
 سرعات6 ⚫ ناقل حركة تلقائي
⚫ دفع رباعي
 كم100,000  سنوات او3 ⚫ ضمان
:⎯ الخارج

⎯ Exterior:
⚫ Length: 5,075 mm ⚫ Width: 1,960 mm ⚫ Height: 1,747 mm
 ملم1,747 :⚫ االرتفاع
 مم1,960 :⚫ العرض
 مم5,075 :⚫ الطول
 New 20-inch alloy wheel  Sporty exhaust tips ⚫ Electric sunroof
⚫ فتحة سقف كهربائية
 مخارج عادم رياضي  بوصة20  عجالت جديدة
 New design front grille Gray Metallic finish ⚫ Power fold door mirrors  شبك امامي تصميم جديد رمادي معدني ⚫ مرايا األبواب طي تلقائي
⚫ Auto LED headlamps + Auto levelling ⚫ Daytime running lamp
⚫ مصابيح امامية نهارية
 ضبط مستوى تلقائي+ LED + auto ⚫ مصابيح أمامية
⚫ Smart keyless entry ⚫ Power Liftgate
⚫ Front Fog lamp
⚫ باب شنطة كهربائي ⚫ مصابيح ضباب أمامية
)⚫ دخول ذكي (دون مفتاح
:⎯ المقصورة
⎯ Interior:
⚫ Smart engine start
⚫ Chrome-plated seat switches
⚫ مفاتيح المقعد مطلية بالكروم
إطفاء المحرك ذكي/⚫ تشغيل
⚫ Electric front seats
⚫ Driver seat memory
⚫ ذاكرة تخزين مقعد السائق
⚫ مقاعد أمامية كهربائية
 Two-tone Nappa Leather Seats (quilting pattern + piping)
( أنبوبي+  مقاعد جلد نابا ثنائي الدرجة )بنمط خياطة شبكي
⚫ Rosewood
 Real aluminum with Geometric pattern
 ألومنيوم حقيقي ذات سطح هندسي
⚫ خشب الورد
 Front seats warmer
⚫ Front seats ventilation
⚫ تهوية مقاعد أمامية
 تدفئة مقاعد أمامية
 2nd-row captain's chairs
 2nd-row center console + USB
USB +  كونسول وسطي للصف الثاني
 مقاعد كابتن للصف الثاني
 2nd-row seats warmer ⚫ Front windows sound-insulating double glass
 تدفئة مقاعد الصف الثاني ⚫ نوافذ أمامية زجاج مزدوج عازل للصوت
⚫ Auto transmission paddle shifters  Heated steering wheel
 تدفئة عجلة القيادة
⚫ مفاتيح تبديل سرعة ناقل الحركة
⚫ Auto dimming rear view mirror ⚫ Frameless ⚫ LED lighting
LED ⚫ إضاءة
⚫ بدون إطار
⚫ مرايا الرؤية الخلفية تعتيم تلقائي
⚫ Meter cluster with 7.0-inch LCD
⚫ 2nd-row windows curtains
⚫ ستائر زجاج أبواب الصف الثاني
 بوصة7 LCD ⚫ لوحة العدادات شاشة
⚫ 9 -inch center display
⚫ Commander control
)⚫ جهاز التحكم باألوامر (ماوس
 بوصة9 ⚫ شاشة عرض وسطية
⚫ MZD Connect entertainment system ⚫ Navigation system
⚫ نظام مالحة
MZD Connect ⚫ نظام ترفيهي
⚫ Bose® sound system ⚫ 12 speakers
 Wireless charger (Qi)*
*(Qi)  شاحن السلكي
 سماعة12 ⚫
Bose® ⚫ نظام صوتي
⚫ Voice command
⚫ #6 USBs
⚫ CarPlay
⚫ Bluetooth®
Bluetooth® ⚫
CarPlay ⚫
USB  منافذ6 ⚫ عدد
⚫ أوامر صوتية
⚫ Front & rear full automatic air conditioner (Include third row vents)
)⚫ مكيف هواء أمامي وخلفي تلقائي بالكامل (يشمل الصف الثالث
:(VDA) ⎯ سعة تحميل األمتعة
⎯ Luggage Capacity (VDA)
⚫ 230 L all seats unfolded ⚫ 810 L 3rd-row seats folded down
⚫ 1641 L 2nd-row seat folded down
⎯ Brakes Technology:
⚫ Electric Parking Brake (EPB)
⚫ AUTOHOLD
⚫ Emergency Stop Signal (ESS)
⎯ Stability and Dynamic Performance Technology:
⚫ Stabilize passenger & vehicle bodies against gravity forces (GVC+)
⚫ Dynamic Stability Control (DSC) ⚫ Off-Road Traction Assist
⚫ i-ACTIV AWD
⚫ Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
⎯ Protection and Safety
⚫ 6 Airbags (Dual front + sides front + curtain)
⚫
Body Ring structure contains Ultra-tensile steel
⚫ Impact-absorbing steering system
⚫ Front seats mitigate shock to the neck
⚫ Secondary collision reduction _ hazard warning
⚫ Seatbelt reminder for all seats ⚫ Post-Crash fuel cut

 لتر مع طي مقاعد الصف الثالث810 ⚫

⚫ إشارة اإليقاف المفاجئ

 لتر دون طي جميع المقاعد230 ⚫
 لتر مع طي مقاعد الصف الثاني1641 ⚫
:⎯ تقنيات الفرامل
)EPB( ⚫ فرامل االنتظار الكهربائية
AUTOHOLD ⚫ تعليق توقف السيارة
:⎯ تقنيات الثبات واألداء الديناميكي

)GVC+( ⚫ نظام تعزيز ثبات جسم الركاب والمركبة ضد قوى الجاذبية
)DSC( ⚫ التحكم الديناميكي في االستقرار
⚫ مراقبة ضغط هواء اإلطارات
i-ACTIV AWD ⚫ دفع رباعي
:)⎯ الحماية والسالمة (الحد من اإلصابة
⚫ مساعد الجر على الطرق الوعرة

) ستائرية+  جانبية أمامية+  وسائد هوائية (أمامية6 ⚫
⚫ هيكل حلقي يحتوي على فوالذ فائق الشد
⚫ نظام توجيه ممتص للصدمات
⚫ مقاعد أمامية تخفف من صدمة الرقبة
⚫ الحد من االصطدام الثانوي _ وميض تحذير الخطر
⚫ قطع الوقود بعد التصادم
⚫ تذكير ربط الحزام لجميع المقاعد
:)تقنيات تعزيز اإلدراك (راحة البال

⎯ Awareness-enhancing Technology
⚫ Adaptive LED Headlights (ALH)
)ALH(  أمامية متكيفةLED ⚫ مصابيح
⚫ Distance Recognition Support System (DRSS)
)DRSS( ⚫ نظام دعم التعرف على المسافة
⚫ Lane Departure Warning (LDWS) ⚫ Blind Spot Monitoring (BSM) )BSM( ) ⚫ مراقبة البقعة العمياءLDWS( ⚫ تحذير الخروج من المسار
⚫ Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
)RCTA( ⚫ تحسس حركة المرور الخلفية
⚫ Parking sensors: front + rear
⚫ 360°View Monitor
360° ⚫ رؤية محيطية
 خلف+  أمام:⚫ مستشعرات االصطفاف
⚫ Active Driving Display (ADD) On windscreen
) على الزجاج األماميADD( ⚫ شاشة عرض القيادة النشطة
⚫ Driver Attention Alert (DAA)
)DAA( ⚫ نظام التنبيه الخاص بانتباه السائق
:)تقنيات مساندة السائق (قيادة دون عناء
⎯ Driver Support Technology
⚫ Mazda Radar Cruise Control (MRCC) with stop & go function
⚫ Lane-keep Assist (LAS)
⎯ Crash Prevention \ Reduction Tech.
⚫ Smart Brake Support (SBS)
⚫ Smart City Brake Support [Rear] (SCBS-R)
⚫ Advanced Smart City Brake Support (Advanced SCBS) - day
& night pedestrian/car detection
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⎯

⎯

⎯

 وظيفة التوقف واالنطالق+ )MRCC( ⚫ مثبت السرعة الراداري
)LAS( ⚫ المساعدة على البقاء في المسار

:) تخفيف شدته (تعزيز الطمأنينة/ تقنيات منع االصطدام
)SBS( ⚫ دعم الفرامل الذكي
)SCBS-R( ]⚫ دعم الفرامل الذكي داخل المدينة [خلفي
– )Advanced SCBS( ⚫ دعم الفرامل الذكي المتطور داخل المدينة
ً
ونهارا
ليال
ً المركبات/رصد المشاة

⎯

*It may not support some devices. .*قد ال تدعم بعض األجهزة
" ضريبة مضافة للون "األحمر" و "الرمادي المعدني%15 +  ريال2,000 يضاف مبلغ
An additional amount of SR 2,000 + 15% VAT for “Soul Red” & “Machine Gray” colors

