MAZDA MOTOR DE PORTUGAL

Esta imagem apresenta um Mazda6 Sedan em Soul Red Crystal.

Esta imagem apresenta um Mazda6 em Vermelho Soul Crystal.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Wagon em Machine Gray.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Sedan em Soul Red Crystal.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Wagon em Machine Gray.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Wagon em Machine Gray e um
Mazda6 Sedan em Soul Red Crystal.

We explore cities and winding country roads.
Corners hugged and throttles revved.
Windows down, radio loud, no particular place to go.
Always forward, defying the wind.
I am the embodiment of Jinba Ittai.
You, the heart behind the wheel.
We were always meant to connect,
like a horse and rider,
car and driver as one.
Together, we are stronger.
We have a bond that words alone cannot describe.
We never drive alone.

We drive together.

ESPÍRITO DE HIROSHIMA

A Mazda partilha uma história e um espírito especiais com Hiroshima, Japão.
Enquanto terra natal da Mazda, Hiroshima tem-nos inspirado constantemente
a enfrentar qualquer desafio, incentivando-nos a concretizar muito mais do
que alguém possa imaginar. Construímos uma empresa global a partir do zero.
Desenvolvemos inovações que outros consideravam impossíveis, desde o motor
rotativo à Tecnologia Skyactiv e muito mais. Acima de tudo, nunca deixámos
de acreditar no poder do potencial humano. Dando o melhor de nós próprios,
utilizando as nossas mãos para trabalhar e criar coisas relevantes, que têm alma,
que transferem a nossa energia para si. Para aumentar o seu estado de ser.

O espírito e empenhamento dos artesãos refletemse na sua sublime beleza da taça japonesa Kodoki.
O seu apelo estético manifesta-se nas suas diversas
facetas, cada uma representando uma marca
distintiva da energia dos artesãos.

KODO: ALMA DO MOVIMENTO

A nossa filosofia de design é simples, mas extremamente desafiadora: captar
energia em movimento, mesmo quando está parado. Basta um simples olhar
para se sentir atraído pelas suas curvas e ângulos surpreendentes, deixando-o
entusiasmado com a antecipação do que está para vir. O despertar deste tipo de
reação emocional instantânea requer um toque humano. Criado pelo Homem
para o Homem. Mãos no barro moldando uma forma com afeto e precisão.
Eliminando o desnecessário, deixando apenas o que é belo. Transferindo a
energia do criador para cada nuance. Chamamos a isto design Kodo: “Alma do
Movimento” Uma sensação dinâmica de movimento que o exorta a sentar-se ao
volante e a sentir a energia única que só um Mazda pode transmitir.

O design Kodo é a nossa filosofia para insuflar vida e personalidade nos nossos automóveis. Começa com os modeladores de barro a utilizar as suas competências e emoções para
moldar e transformar as ideias em modelos de tamanho real, conferindo-lhes uma alma e uma forma que tocam os corações das pessoas.

Bem-vindo a um mundo onde a elegância, o luxo e a eficiência coexistem numa
obra de arte única sobre rodas. Bem-vindo ao mundo do Mazda6. O design

M A Z D A 6 S TAT I O N WA G O N

exterior e interior transmite uma sensação de luxo, com cada forma a refletir estilo e
personalidade, sem contudo comprometer nenhuma das comodidades funcionais de
uma carrinha.
Todos os detalhes foram concebidos com a precisão das mãos do Homem, com o
condutor sempre em mente. Através da abordagem puramente emocional do designer,
sente-se uma relação de total união com o Mazda6, dando lugar a uma experiência de
condução envolvente e sem esforços.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Wagon em Machine Gray.

M A Z D A TA K U M I :
CO N S T R U Ç Ã O D E Q U A L I D A D E

Estes são os artesão e os artífices que aperfeiçoam as suas capacidades durante anos, ou
mesmo décadas, para alcançar a mestria. A sua paixão, paciência e dedicação ao ofício
ficam gravados em cada Mazda através do toque humano. Uma impressão emocional
não pode ser produzida por um computador ou uma equação. Cada detalhe do interior
do Mazda6 é testemunho da competência dos Takumi. Esta transferência de energia cria
um ambiente que inspira e um sentimento que perdura, mesmo quando já não está a
conduzir. Do designer ao condutor, esta ligação acaba por criar um vínculo emocional
enriquecedor entre o condutor e o seu Mazda.

Nas primeiras impressões, não há segundas oportunidades. Com o novo Mazda6,
levámos a nossa paixão pelos automóveis mais longe e criámos um automóvel sem

MAZDA6 SEDAN

concessões. O seu impressionante design continua a entusiasmá-lo quando entra e
descobre o seu interior luxuoso e confortável. Uma espetacular obra de arte sobre rodas,
o Mazda6 vem com um visual requintado, mas atlético, dando-lhe, simultaneamente,
um aspeto firme e sofisticado, enquanto que a sua fenomenal agilidade e as
características de segurança vanguardistas satisfazem os condutores mais exigentes.
Em termos de construção artesanal, todos os pormenores são concebidos e criados
com o condutor em mente, e executados com precisão pela mão do Homem. É por
esta razão que tudo no interior do Mazda6 combina para reforçar o sentimento de total
união entre o automóvel e o conductor, para experiências de condução únicas.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Sedan em Soul Red Crystal.

LIGAÇÃO ENTRE AUTOMÓVEL E
CO N D U T O R

Todos os Mazda aspiram ao mesmo objetivo: a união entre o veículo e o seu
condutor. Ao vivenciar essa ligação perfeita, os seus sentidos intensificam-se.
Deixe-se envolver totalmente e todas as distrações ficam para trás. Sinta-se
vivo. Rejuvenescido. Melhor do que quando entrámos pela primeira vez no
automóvel, um sentimento de perdura para além do momento da condução.
Do meticuloso cuidado com o nosso design, ao modo como os nossos automóveis
reagem facilmente ao seu mínimo comando, não existe um único detalhe de cada
Mazda que não lhe proporcione uma experiência pura de condução.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Station Wagon em Soul Red Crystal

CO N E C T I V I D A D E S E M E S F O R ÇO

A eliminação das distrações é um fator essencial na nossa abordagem ao design.
Enquanto o mantém concentrado na estrada, o Mazda6 disponibiliza-lhe uma
variedade de funcionalidades de interatividade intuitivas. Todos os componentes
estão posicionados ao alcance da mão para reduzir as interferências. Um ambiente
completamente sincronizado é garantido pelo controlo simples do ecrã central de 8” e
pelo comando da HMI intuitivo. Para aumentar o seu conforto, o Active Driving Display
aumenta a segurança projetando a orientação de percurso do sistema de navegação e o
estado do veículo para uma forte sensação de controlo.

R E AT I V O. E R E S P O N S ÁV E L .

Só uma empresa tão obcecada em criar a experiência de condução ideal
poderia conceber a Tecnologia Skyactiv. Do chassis ao motor, passando
pela transmissão e muito mais, concebemos cada componente dos nossos
automóveis para ser reativo e eficiente. Combinando um excelente desempenho
em termos ambientais e de segurança sem comprometer o prazer de condução.
Rejuvenescendo o seu espírito, ligando-o na perfeição ao veículo para uma
condução ainda mais extraordinária.

CO N C E B I D O A P E N S A R E M S I

Nós acreditamos no poder do potencial humano. Construído pelo
Homem para o Homem. Em tudo o que fazemos, aspiramos a tornar a
sua experiência de condução o mais intuitiva possível. Criando uma união
entre si e o seu veículo. Ligações perfeitas que o ajudam a concentrar-se
no momento e a deixar as distrações de lado. Por isso mesmo projetamos
um sentimento e não uma especificação. Para que possa sentir-se vivo e
rejuvenescido.

CO N F I A N Ç A E M Q U A LQ U E R D I R E Ç Ã O

Vale a pena aproveitar ao máximo a sensação de diversão durante a condução do
Mazda6. É por esta razão que vem equipado com as nossas tecnologias de segurança
i-Activsense topo de gama. Com o conjunto de características de segurança disponível,
as sofisticadas inovações de segurança alertam-no para os perigos para o ajudar a
evitar colisões ou a atenuar o seu impacto e funcionam em conjunto para melhorar a
sua constante visibilidade e sensibilização rodoviárias, através de características como
a câmara de visão 360°, podendo assim descontrair e concentrar-se na condução.
Combinadas com a carroçaria rígida, as tecnologias i-Activsense proporcionam proteção
completa ao condutor e passageiros sem reduzir o conforto ou o desempenho.

Esta imagem apresenta um Mazda6 Sedan versão Excellence em Soul Red Crystal.

S O M E XC L U S I V O

A música é considerada a arte do universo. Uma experiência cativante para o seu
mais divino sentido: a audição. O desejo dos engenheiros acústicos da Mazda
é reproduzir um som o mais realista e próximo possível de um espetáculo ao
vivo. Tudo isto abrindo caminho para uma experiência de som estimulante no
interior do habitáculo do seu Mazda6. Uma experiência facilmente comparável à
qualidade do som que ouve num concerto ao vivo.

Construído para alcançar um “espírito de conforto”,
o Hakuju Hall é um espaço íntimo de concertos em
Tóquio, Japão, onde o público pode verdadeiramente
sentir a música e todas as entoações. Concebido para
incorporar um aspeto “saudável”, este espaço único
fornece uma acústica incomparável por toda a sala.

A ARTE DA SEDUÇÃO

A cor do Mazda6 é uma das primeiras características que irão atrair a sua atenção. A
sua beleza delicada e o seu caráter forte são avalizados pela arte de Takumi-Nuri, a
tecnologia de pintura de elevada qualidade da Mazda, que dá vida ao design Kodo e
enaltece a beleza de cada linha. A Takumi-Nuri equilibra a profundidade e o brilho para
dar a impressão de “concept car” pintado à mão. Destaca a vivacidade e intensidade
excecionais das opções de cor exclusivas Soul Red Crystal e Machine Gray.

Visite o nosso site para conhecer todas as opções de cores.

Machine Gray

Soul Red Crystal

M I N U C I O S A M E N T E T R A B A L H A D O AT É A O Ú LT I M O
PESPONTO

Nada é mais tentador para os sentidos do que o toque. O contacto de texturas
macias, pespontos sólidos e uma forma que o envolve. Cada centímetro dos
nossos estofos cuidadosamente confecionados foi concebido para melhorar a
sua experiência de condução. Fabricantes especializados criaram peças de design
único e expressivo, como a pele Nappa castanha. Um nível elegante de requinte
no Mazda6 satisfaz as expetativas mesmo dos condutores mais exigentes no que
diz respeito ao bom gosto, e tudo isto complementado pelo conforto os bancos
dianteiros ventilados foram concebidos para manter sempre o corpo a uma
temperatura confortável.

Visite o nosso site b para ver todas as opções.

CO N C E B I D O S PA R A CO M P L E M E N TA R O S E U M A Z D A 6 . E A
SI.

A Mazda criou acessórios concebidos com todo o cuidado que combinam
perfeitamente com o seu Mazda6. Para obter uma lista completa dos acessórios
originais da Mazda para o seu Mazda6, visite o nosso site.

Estribos iluminados

Pedais de alumínio

Esta imagem apresenta um Mazda6 Sedan em Soul Red Crystal.

INTERIOR

EXTERIOR

CONFORTO E TECNOLOGIA

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Bancos em tecido
Apoio de braços central traseiro e dianteiro
Volante e manipulo da caixa de velocidades em Pele
Vidros eléctricos
Ventilação traseira

Jantes em liga leve (Gunmetal) de 17”
Faróis LED com função de faróis de nevoeiro e limpa-faróis
Combinação de faróis LED traseiros
Antena com design em barbatana de tubarão (apenas Station
Wagon)
Luz indicadora de mudança de direção LED (dianteira: Station
Wagon/Sedan; traseira: apenas Sedan)
Luzes de cortesia dianteiras e traseiras LED
Vidros traseiros escurecidos
Barras de tejadilho (apenas SW)

Entrada sem chave
Travão de estacionamento eletrónico com retenção automática
Retrovisores exteriores aquecidos
Ar condicionado automático
Luzes de Coming/Leaving home
Conjunto de navegação com reconhecimento dos sinais de
trânsito
CD
Interruptores cromados no volante
AUX, 2 USB, Bluetooth® (telefone/áudio) e 6 colunas
Ecrã central MZD Connect de 8”
Comando da HMI
Retrovisores exteriores elétricos rebatíveis
Espelho retrovisor interior com redução automática de
luminosidade
Rede de carga (apenas Station Wagon)

Cruise Control (conjunto com limitador de velocidade
ajustável)
Hill Hold Assist (manual e automático)
Sensor de chuva (conjunto com controlo de máximos)
Sensor de luminosidade - ligar/desligar automático dos faróis
(conjunto com controlo de máximos)
Blind Spot Monitoring com Rear Cross Traffic Alert
Advanced Smart City Brake Support – marcha à frente + AEB
para peões
Assistente de velocidade inteligente
Mazda Radar Cruise Control (MRCC) – Velocidade máxima
(apenas AT) com Smart Brake Support (SBS)
Lane-Keep Assist System (LAS)
Reconhecimento dos sinais de trânsito (TSR)
Controlo de máximos (HBC) (conjunto com LAS)
Active Driving Display (ADD) – no para-brisas
Sensores de estacionamento traseiros e frontais
Sistema de navegação

Conjunto de mostradores TFT digitais a cores de 7”

Jantes em liga leve prateadas brilhantes de 19”
Luzes de presença diurnas LED com faróis exclusivos
Faróis LED adaptativos (ALH)
Faróis traseiros LED exclusivos

Abertura inteligente sem chave
Retrovisores exteriores elétricos rebatíveis automaticamente
Sistema de som Bose®, 11 colunas

Alarme antiroubo
Smart City Brake Support – Reverse (SCBS –R)
Câmara de visão traseira
Alerta de atenção do condutor (DAA)
Monitor de visão 360°
PACK LEATHER e PACK LEATHER WHITE (somente disponivel
Excellence)
Bancos de pele preta ou bege
Banco elétrico do condutor de 4 funções
Banco elétrico do passageiro de 2 funções
Apoio lombar elétrico do condutor
Banco elétrico do condutor com função de memória
Aquecimento dos bancos dianteiros
Ventilação dos bancos dianteiros
Tecto de Abrir

V E R S Ã O E V O LV E
Inclui as seguintes características :

V E R S Ã O E XC E L L E N C E
Inclui as seguintes características em complemento
ou em substituição das existentes na versão EVOLVE :

SPECIAL EDITION
(Acresce a versão EXCELLENCE) :

Material decorativo em madeira
Bancos em pele Nappa castanha
Luz ambiente traseira LED
Espelho retrovisor interior com redução automática de luminosidade e sem moldura
Volante aquecido

Aquecimento dos bancos traseiros
Tecto em cor preta

ESPECIFICAÇÕES

SEDAN

GASOLINA

DIESEL

Skyactiv-G 145
2WD

Skyactiv-G 194
2WD/AT

Skyactiv-D 150
2WD

Skyactiv-D 150
2WD/AT

Skyactiv-D 184
2WD

Skyactiv-D 184
2WD/AT

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

Baixo

8.7

10.3

6.1

7.6

6.0

7.6

Médio

6.6

7.4

5.1

6.0

5.2

6.0

Alto

5.8

6.3

4.5

5.0

4.6

5.0

Extra-alto

6.7

7.2

5.4

5.8

5.6

5.8

Combinado

6.7

7.4

5.1

5.9

5.3

5.9

152

167

137

152

140

152

Norma de emissões gasosas

Valores do WLTP:
Consumo de combustível(1)
(l/100 km):

Emissões de CO2(1) (g/km)
(1)

Os veículos são homologados em conformidade com o novo procedimento de homologação de tipo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151; Regulamento (CE) n.º 715/2007).

STATION WAGON

GASOLINA

Norma de emissões gasosas

DIESEL

Skyactiv-G 145
2WD

Skyactiv-G 194
2WD/AT
com
i-Eloop

Skyactiv-D 150
2WD
com
i-Eloop

Skyactiv-D 184
2WD
com
i-Eloop

Skyactiv-D 184
2WD/AT
com
i-Eloop

Skyactiv-D 184
AWD/AT
com
i-Eloop

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

Valores do WLTP:
Consumo de combustível(1)
(l/100 km):

Emissões de CO2(1) (g/km)
(1)
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Baixo

8.8

10.5

6.1

6.1

7.4

8.4

Médio

6.6

7.6

5.3

5.4

6.1

6.9

Alto

5.9

6.5

4.7

4.9

5.1

5.8

Extra-alto

6.9

7.5

5.5

5.8

5.9

6.8

Combinado

6.8

7.6

5.3

5.5

6.0

6.7

155

172

141

144

155

176

Os veículos são homologados em conformidade com o novo procedimento de homologação de tipo WLTP (Regulamento (UE) 2017/1151; Regulamento (CE) n.º 715/2007).

Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® e AudioPilot® são marcas comerciais registadas nos EUA e noutros países. Utilizadas com permissão.
Linha de assistência Mazda : 707 222 323 Internet : www.mazda.com Maio 2019 PT-PT / 1893
A Mazda Motor Europe reserva-se o direito de introduzir alterações às especiﬁcações técnicas e equipamentos devido à sua política de constante atualização dos seus produtos. As cores (exteriores e interiores) e os
estofos podem não corresponder às apresentadas neste catálogo devido às limitações do processo de impressão. Recomenda-se que consulte o seu concessionário Mazda. A marca com a palavra Bluetooth® e os
respetivos logótipos pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Mazda Motor Company é feito sob licença. As outras marcas e nomes da marca pertencem aos respetivos proprietários.
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