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Przełamujemy konwencje

Twój Partner Mazda:

www.mazda.pl/kampanie-sezonowe

KUPON RABATOWY
Aby skorzystać z usług lub kupić produkty w cenach 
promocyjnych wypełnij formularz na stronie interne-
towej www.mazda.pl. Na Twój adres e-mail otrzymasz 
kupon rabatowy, który wystarczy wręczyć przy zakupie 
Twojemu Partnerowi Mazda. Formularz możesz również 
wypełnić na miejscu u naszego Partnera w dniu zakupu.

“W JAPoNii doskoNAli 
rzeMieślNicy są 
NAzyWANi „TAkuMi”.
JAPoński Miecz 
odzWierciedlA uMie-
JęTNości TAkuMi.”
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“MożNA To PoróWNAć 
do NAszych WysiłkóW 
W MAździe, kTórych 
celeM JesT osiągNięcie 
sTANdArdóW NAJWyż-
szeJ JAkości.”

WieMy, czego chcą 
kieroWcy i dążyMy 
do osiągNięciA 
NAdzWyczAJNeJ 
JAkości koNsTruk-
cJi i obsługi.

Hirotaka kanazawa 
Managing  
ExEcutivE officEr

MazDa corPoration, 
JaPonia
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1   opony wraz z kołem zapasowym: 
kontrola ciśnienia powietrza, 
kontrola zużycia i głębokości 
bieżnika, sprawdzenie opon pod 
kątem uszkodzeń

2   hamulce: kontrola wzrokowa 
stanu klocków i tarcz hamulco-
wych, kontrola poziomu i jakości 
płynu hamulcowego

3   zawieszenie: kontrola wzrokowa 
stanu zawieszenia

4   światła: sprawdzenie działania 
oraz regulacja reflektorów

5   Akumulator: kontrola stanu aku-
mulatora przy pomocy testera

6   olej silnikowy: sprawdzenie 
poziomu oleju silnikowego

7   Płyn chłodzący: sprawdzenie 
układu chłodzenia pod kątem 
wycieków, kontrola poziomu  
i jakości płynu chłodzącego

8   Pasek klinowy: sprawdzenie 
stanu i naprężenia paska

9   klimatyzacja: sprawdzenie 
działania układu klimatyzacji

10   Wycieraczki i spryskiwacz 
szyby przedniej: kontrola stanu 
wycieraczek oraz sprawdzenie 
poziomu i jakości płynu do  
spryskiwaczy

11   Podwozie i nadwozie: sprawdze-
nie nadwozia pod kątem uszko-
dzeń lakieru, korozji powierzch-
niowej i perforacji, sprawdzenie 
podwozia pod kątem widocznych 
wycieków oraz uszkodzeń

12  zamki i uszczelki drzwi: konser-
wacja środkiem zabezpieczają-
cym

13  elektroniczne systemy sterowa-
nia: odczytanie kodów błędów 
przy użyciu testera diagnostycz-
nego

14   szczegółowy raport z przepro-
wadzonego przeglądu.

Sprawdzimy dokładnie twoją Mazdę, aby zapewnić ci bezpieczeńtwo i przyjemność z jazdy.

PLN 99,00 1)

PRZEGLĄD ZIMOWY M{ZDY 2011/2012

WYBIERZ COŚ DLA NIEJ!

Wybór samochodu Mazdy oznacza, że Twój styl życia jest inny niż wszystkich – chcesz cieszyć się jazdą i czerpać z niej 
przyjemność. Teraz nadszedł czas byś dokonał kolejnego wyboru: tym razem spośród szerokiej gamy wysokiej jakości usług, 
części zamiennych oraz akcesoriów przedstawionych w tej broszurze.

W Japonii rzemieślnicy, którzy wykazują się nadzwyczajnym kunsztem i dbałością o wykonanie nazywani są „Takumi”. 
znakomitym przykładem ich umiejętności są japońskie miecze. Jako japoński producent pozostajemy w zgodzie z duchem 
nadzwyczajnej jakości wykonania. Jest to odzwierciedlone w naszej filozofii, która zakłada ciągłe szukanie sposobów udosko-
nalania i uatrakcyjniania naszych produktów. Niezależnie od produktu, który wybierzesz tej zimy dla swojej Mazdy, będzie on 
dokładnie przemyślany, zaprojektowany i starannie wyprodukowany z zachowaniem innowacyjności i stylu. 

czy chcesz samemu doświadczyć ducha wysokiej jakości wykonania?  
czekamy na ciebie z niecierpliwością u naszych Partnerów.

zespół Mazda Motor Poland
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1) cena usługi brutto zawierająca koszt materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu.



dlaczego nie wymienić całkowicie oleju, aby przygotować samo-
chód do nadchodzących ciężkich zimowych warunków? Twoja 
Mazda będzie wtedy na nie gotowa, a ufając jej możliwościom, 
razem będziecie mogli stawić czoło nadchodzącej zimie.

OD PLN 31,00 3)

szeroka gama oryginalnych olejów silnikowych Mazda dexelia 
gwarantuje maksymalną oszczędność paliwa oraz optymalne 
osiągi każdego silnika. oleje silnikowe Mazda dexelia są opra-
cowywane specjalnie do naszych silników i spełniają wszelkie 
wymagania jakościowe oraz gwarancyjne producenta samo-
chodów Mazda.

wymiana OLEJU SILNIKOWEGO M{zdy 2011/2012

Usługa M{zd{ Assistance

korzyści dla ciebie.

zapewniamy:
•  Naprawę na miejscu lub holowanie do najbliższej Autoryzowanej stacji obsługi 

Mazdy
•  Pokrycie kosztów dalszej podróży – samochodem zastępczym, pociągiem lub 

samolotem
•  odbiór naprawionego samochodu
•  Pomoc w znalezieniu hotelu i pokrycie kosztów pobytu (maksymalnie do 3 dni  

na terenie Polski oraz do 5 dni poza granicami kraju), jeśli wolisz poczekać,  
aż Twoja Mazda zostanie naprawiona

•  Powiadomienie Twoich znajomych i rodzinę o tym, gdzie jesteś

Program Mazda assistance:
•  obejmuje cały samochód, w tym również jego pasażerów
•  Jest dostępny w ponad 42 krajach na terenie całej europy
•  Posiada centrum telefoniczne przyjmujące zgłoszenia codziennie 24 h na dobę
•  gwarantuje świadczenia na wypadek unieruchomienia pojazdu w okresie  

36 miesięcy od daty sprzedaży samochodu bez limitu kilometrów

Sprawimy, że pojedziesz dalej.

Nie ma nic gorszego niż problemy z samochodem. A im dalej jesteś od domu, tym większe mogą być Twoje obawy.  
Właśnie dlatego, jeśli zdarzy się najgorsze – niezależnie od miejsca, w którym się znajdziesz – dobrze wiedzieć,  
że masz do dyspozycji program Mazda Assistance4), który pomoże ci szybko rozwiązać problem i kontynuować podróż.

PLN 49,00 2) 1l lub 5l
cena za 1 litr oleju Mazda dexelia genuine 10W40

2) Promocyjna cena usługi brutto nie zawierająca kosztu oleju silnikowego oraz filtra oleju.
3) Promocyjna cena produktu brutto.
4) Program obejmuje samochody Mazda zakupione po 01.05.2008 roku w sieci Autoryzowanych dealerów Mazda Motor Poland.



c853-V6-600

OD PLN 6429,00 1)
cena dla modelu Mazda6 (2010-).

c851-V6-600

OD PLN 4882,00 1)
cena dla modelu Mazda3 (2011-).

Poprowadzimy cię. 

System nawigacji Pioneer avic -f30Bt
• 7" (17,8 cm) kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
• szczegółowe mapy 44 krajów europejskich
• 17 dostępnych języków menu i przewodnictwa głosowego
• intuicyjny interfejs użytkownika
• bezprzewodowa technologia bluetooth®

•  bezpośrednie sterowanie iPod’em/iPhone’m (przy pomocy opcjonalnego  
przewodu)

• odtwarzanie popularnych formatów audio i video (cd, dVd, usb, karty Microsd)
• Polecenia głosowe (dostępne w 6 językach)

do większości modeli Mazdy.

Bądź na dobrej drodze

Zabierz ze sobą

 OD PLN 435,00 1)
cena dla modelu Mazda6 5hb (2002-2007).

System nawigacji Pioneer avic -f930Bt
• 6,1" (15,5 cm) kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
• szczegółowe mapy 44 krajów europejskich
• 17 dostępnych języków menu i przewodnictwa głosowego
• intuicyjny interfejs użytkownika
• bezprzewodowa technologia bluetooth®

•  bezpośrednie sterowanie iPod’em/iPhone’m (przy pomocy opcjonalnego  
przewodu)

• odtwarzanie popularnych formatów audio i video (cd, dVd, usb, karty Microsd)
• zdejmowany fragment panela przedniego

do większości modeli Mazdy.

Bagażnik dachowy
bezpieczny i prosty sposób na transport dodatkowego 
bagażu. opływowy kształt i sportowy wygląd.

do większości modeli Mazdy.

na 4 pary nart lub 2 snowboardy 
 c805-V4-702

PLN 438,00 1)
na 6 par nart lub 4 snowboardy  

c806-V4-702

PLN 475,00 1)

uchwyt na narty lub snowboard
Wystarczy wpiąć w uchwyt narty lub deski snowboardowe  
i ruszać na stok. Wymagany bagażnik dachowy. 

do większości modeli Mazdy.

1) Promocyjna cena produktu brutto nie zawierająca kosztów montażu.



Wszystko, czego potrzebujesz

Dywaniki gumowe
chroń podłogę Twojej Mazdy przed brudem i wytarciem.  
logo modelu Mazdy dodaje im jeszcze więcej stylu.

do większości modeli Mazdy.

chlapacze
chroń nadwozie i inne pojazdy przed błotem.  
czarne lub w kolorze nadwozia.

do większości modeli Mazdy.

OD PLN 108,00 1)
cena dla modelu Mazda3 (2006-2009).

OD PLN 162,00 1)
cena dla modelu Mazda2 (2003-2007).

OD PLN 681,00 1)
cena dla modelu Mazda5 (2005-2007).

Ogrzej się

OD PLN 2371,00 1)
cena zestawu z włącznikiem w kabinie dla modelu 

Mazda6 (2007-) w specyfikacji skandynawskiej.

ogrzewanie postojowe
zanim wyruszysz w drogę, nagrzej kabinę i wsiądź do już ciepłego samochodu.  
uruchamianie systemu za pomocą włącznika w kabinie lub pilota zdalnego  
sterowania.

do większości modeli Mazdy.

Światła przeciwmgielne
zapomnij o nerwowym zaciskaniu rąk na kierownicy i wytęża-
niu wzroku na zakrętach. Przecinają ciemności, zwiększając 
bezpieczeństwo podróży. 

do większości modeli Mazdy.



Niech się toczy

Oryginalne KOSMETYKI SAMOCHODOWE M{ZDy

Lepszy wygląd przez dłuższy czas. 

Nasze kosmetyki samochodowe nie tylko pomogą ci utrzymać Twoją Mazdę w czystości i ochronić przed wieloma czynnikami 
zewnętrznymi, ale sprawią również, że będzie ona wyglądać zawsze tak, jakby właśnie wyjechała z salonu.

rozejrzyj się wokół.

Felgi aluminiowe Mazdy to coś więcej, niż tylko miejsce do założenia opon. dzięki ogromnej różnorodności wzorów możesz 
spersonalizować swoją Mazdę i sprawić, że będzie się wyróżniać. sportowe lub stylowe, lśniące lub wyrafinowane – to Twój 
wybór, Twoje koła, Twoja Mazda.

nakrętki zabezpieczające 
do kół
chroń cenne koła za pomocą 
nakrętek, które można 
odkręcić jedynie za pomocą 
specjalnego klucza.

do większości modeli Mazdy.

felga aluminiowa, wzór 34
7x17", 235/65r17 104 M+s 
do cX-7 (2006 –)

1714-V3-810A

PLN 753,00 1)

felga aluminiowa, wzór 46
6,5x16", 205/60r16 
do Mazdy6 (2007–)

6,5x16", 205/55r16 
do Mazdy3 (2003 – 2009)
do Mazdy5 (2005 – 2010)

1621-V3-810

PLN 584,00 1)

1622-V3-810

PLN 584,00 1)

4100-77-692A

PLN 199,00 1)

felga aluminiowa, wzór 56
6,5x16", 205/55r16 
do Mazdy3 (2009 –)

bbr1-V3-810

PLN 589,00 1)

6,5x16", 205/60r16 
do Mazdy6 (2007–)

gdk4-V3-810

PLN 599,00 1)

6,5x16", 205/55r16 
do Mazdy5 (2010 –)

cg15-V3-810

PLN 580,00 1)

W zależności od wzoru felgi oraz specyikacji samochodu do montażu felg aluminiowych mogą być wymagane dodatkowe akcesoria  
(nakrętki kół, zawory, czujniki systemu TPMs).

WsWA-cc-1000-9A

PLN 17,00 2)koncentrat 1000 ml
deic-cc-0500-9A

PLN 24,00 2)500 ml

odmrażacz do szyb
specjalna formuła zapewnia efektywne odmrażanie 
w temperaturach dochodzących nawet do -50 °c. 
odmrażacz Mazda zapewnia także odporność na 
ponowne zamarzanie, przez co szyby pozostają 
przejrzyste przez dłuższy czas.

zimowy płyn do spryskiwacza
Nasz zimowy płyn do spryskiwacza pomaga
utrzymać czystość przedniej szyby, zapewniając 
doskonałą widoczność nawet przy temperaturze 
-500c!

1) Promocyjna cena produktu brutto nie zawierająca kosztów montażu.
2) Promocyjna cena produktu brutto.



kamizelka Mazda
lekko ocieplana kamizelka wykonana w 
100 % z Taslanu powlekanego zewnętrz-
nie poliuretanem. Podbicie z poliestro-
wego polaru. Podtrzymuje ciepłotę ciała 
zapewniając jednocześnie swobodę 
ruchów. z przodu znajdują się dwie kie-
szenie zamykane na zamki błyskawiczne. 
Na lewym barku nadruk zoom-zoom. 
Wykonana w kolorze czarnym.  
rozmiary: s-XXl

czapka zimowa Mazda
super gładka podwójnie dziana czapka 
zimowa wykonana w 60 % z bawełny oraz 
w 40 % z akrylu. Podbicie z mikropolaru 
zapewniające dodatkowy komfort.  
z przodu podgumowany nadruk zoom-
zoom, na obrzeżu czapki logo Mazda 
(skrzydełka). zapewnia utrzymanie 
ciepła w czasie, gdy pogoda zmienia się 
na mroźną! rozmiar: uniwersalny.

termos
korzystając z tego termosu wykonanego 
ze stali nierdzewnej utrzymacie Państwo 
z łatwością temperaturę swojego napoju. 
lakierowana powierzchnia zewnętrza w 
kolorze czarny mat. Napis zoom-zoom 
w błyszczącym kolorze czarnym. izolacja 
próżniowa zapewniająca długotrwałą 
skuteczność działania. Pojemność: 0,7 l.

Oryginalne GADŻETY M{ZDy

Krystaliczna perspektywa

wyraźnie lepiej.

zimą bezpieczeństwo i widoczność idą w parze. upewnij się więc, czy masz najlepsze z dostępnych żarówki i pióra wycieraczek.

OD PLN 77,00 2)

cena dla modelu Mazda2 (2003-2005 & 
2007-), MPV, bT-50. 

7000-Me-0153-bl

PLN 77,00 2)PLN 239,00 2)
7000-Me-0154-bl

PLN 77,00 2)

zestaw żarówek 
•  Praktyczny i stylowy, zawierający naj-

częściej używane żarówki w samocho-
dach Mazda

•  Jego przechowywanie w samochodzie 
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

•  obowiązkowy w niektórych krajach 
europejskich

do wszystkich modeli Mazdy.

Pióra wycieraczek
bez względu na to, co przyniesie zima, 
pióra wycieraczek firmy Mazda zapew-
nią znakomitą widoczność w każdych 
warunkach.

do wszystkich modeli Mazdy.

OD PLN 108,00 2)

cena zestawu bezprzegubowych wycie-
raczek na przód dla modelu Mazda3 

(2009-), Mazda6 (2002-).

Żarówki ultra Life 
•  zaprojektowane z myślą o kierowcach, 

którzy jeżdżą ze włączonymi światłami 
całą dobę

•  gwarantują nawet trzykrotnie dłuższą-
żywotność w porównaniu do tradycy-
nych żarówek

•  zapewniają większe bezpieczeństwo  
i spokój umysłu

żarówka h1  9970-db-h155

PLN 35,00 2)

żarówka h4  9970-db-h460

PLN 36,00 2)

żarówka h7  9970-db-h755

PLN 55,00 2)


