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Apresentamos o novo CX-ḃ0, o mais recente membro da família Mazda e o segundo 

modelo da nossa próxima geração de automóveis. Compacto por fora e espaçoso 

por dentro, transmite a beleza fluida de um coupé e coloca em destaque a robustez 

de um SUV, com um requinte de qualidade em todas as áreas. Eleva o sentido de 

união que só se sente com um automóvel Mazda a um novo patamar, criando uma 

inédita união entre carro e condutor. No que parece. Na forma como se move. Mas, 

mais importante, no modo como o sentimos.

Esta imagem apresenta um Mazda CX-ḃ0 na cor Soul Red Crystal e no nível Excellence



ARTE EM MOVIMENTO

Esta imagem apresenta um Mazda CX-ḃ0 na cor Soul Red Crystal e no nível Excellence

O CX-30 representa a mais recente evolução da nossa linguagem de design Kodo. 

Criando uma sensação de frescura de movimento,  alcança quer a beleza de uma 

obra de arte, quer o sentido dinâmico de potência. Inspiradas e enraizadas 

na estética japonesa, as curvas elegantes e equilibradas, junto com o jogo de luzes 

e sombras, combinam-se para criar uma forma sensualmente poderosa.



CONFORTO E SATISFAÇÃO Tudo no CX-30 foi projectado para proporcionar uma experiência mais relaxante 

e estimulante, tanto para o condutor como para os passageiros. Através do 

estudo das características sensoriais humanas, a tranquilidade da cabine foi 

grandemente reforçada, reduzindo-se as fontes de ruído e melhorando-se o seu 

isolamento.
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KODO:  A  ALMA DO MOVIMENTO Nossa filosofia de design é simples, mas simultaneamente elegante, capturando 

a energia em movimento, mesmo com um toque. Foi criada para seres humanos 

por seres humanos. As mãos na argila, dando-lhe forma com sentimento e 

precisão. Eliminando-se tudo o que é desnecessário, deixando apenas o que é 

bonito. Transferindo a energia do fabricante em cada nuance. Denominamos esse 

processo de design como Kodo: "A Alma do Movimento". Cria aquela vontade 

única de nos sentarmos atrás do volante, que só um Mazda oferece.



MAZDA TAKUMI:  
ACABAMENTOS SUPERIORES

Estes são os artesãos e especialistas que aprimoram as suas habilidades ao longo dos 

anos, até mesmo décadas, para alcançar a mestria. A paixão, paciência e dedicação 

ao seu ofício transmite-se em cada Mazda através do toque humano. Uma impressão 

emocional que se atinge de um modo que nenhuma equação computorizada pode 

replicar. Cada detalhe dentro do Mazda CX-30 é um testamento à proficiência de 

conceito Takumi. Esta transferência de energia cria um ambiente que inspira e um sen-

timento que perdura mesmo após terminar a condução. Do desenhador ao condutor, 

esta ligação cria, em ultima análise, uma ligação enriquecedora e emocional entre si e 

o seu Mazda.
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A BELEZA DE UM ESPAÇO 

Recorrendo ao conceito japonês 'ma' – a beleza do espaço entre objetos – a nossa linguagem 

de design Kodo também reflecte o espaço interior. O design centrado no homem combina uma 

área de condução confortável e focada no condutor, integrado num habitáculo limpo, arejado 

e aberto para os passageiros, que aumenta a capacidade de comunicação entre todos os seus 

ocupantes. Talhado com materiais de superior qualidade, o modelo alcança também uma 

elegância e uma beleza fluída, junto com uma atitude de capacidade, inerente a um SUV.



PURO PRAZER DE CONDUÇÃO

A nova geração Skyactiv-Vehicle Architecture assenta na capacidade de 

equilíbrio inerente ao ser humano, de modo que o automóvel é sentido como 

uma extensão do seu corpo. Em conjunto com os mais recentes motores 

SKYACTIV Euro 6d-TEMP, a diesel e a gasolina, o modelo proporciona um 

controlo intuitivo, rumo a uma unidade dinâmica única, de elevada resposta. 

Todos os motores a gasolina SKYACTIV estão equipados com o novo sistema 

Mazda M Hybrid, com tecnologia de arranque eléctrico, melhorando a perfor-

mance ambiental e a qualidade de condução.
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EQUIPAMENTO

EVOLVE

Jantes de Liga Leve
Faróis dianteiros de LED
Luzes frontais diurnas de halogéneo
Faróis traseiros de LED
Spoiler do tejadilho à cor da carroçaria
Retrovisores exteriores com rebatimento automático, ajustáveis e aquecidos
Antena integrada na vidro traseiro
Ecrã central TFT de 8.8" 
Volante em pele
Comandos de áudio de Bluetooth no volante
Manete mudanças em pele
Ar Condicionado Automático
Comando de interface homem/máquina (HMI)
Apoio de Braço central
Projecção no Vidro de informação apoio à Condução (HUD)
Assistente de subidas (HHA)
Controlo de estabilidade (DSC) e de força G (GVC)
Airbags Laterais+Cortina+Joelhos para o condutor
Imobilizador
Kit Reparação Pneus
Monitor de Pressão dos Pneus
Apoio Inteligente à travagem em cidade (SCBS) com detecção de peões (AEB)
Detector de ângulo morto (BSM) com alerta de tráfego traseiro
Alerta de atenção do condutor (DAA)
Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR)
Aviso de saída de faixa (LDWS) e assistente de posição na faixa (LKA)
Apoio inteligente à travagem (SBS)
Controlo de velocidade com radar (MRCC) com assistente inteligente de velocidade (ISA)
Sensores de estacionamento traseiros
Controlo de luzes máximos (HBC)
Sistema de aviso em caso de acidente E-Call com GPS
Botão de ignição
Chave inteligente
Computador de bordo
Chave controle remoto
Fecho de portas automático (ADL)
Travão de parque electrónico com assistente de imobilização
Luzes e limpeza de vidros automática
Ficha USB e Ficha 12V
Rádio
8 colunas de som
Sistema Bluetooth
Sistema de conectividade com o telemóvel
Sistema de Navegação

EXCELLENCE

(Acrescenta ao equipamento Evolve)
Jantes Liga Leve 18"
Câmera traseira
Sensores estacionamento frontais
Vidros traseiros escurecidos
Chave inteligente
Abertura/fecho de bagageira eléctrica
Alerta de tráfego frontal (FCTA)
Sistema de monotorização do Condutor (DM)
Sistema inteligente de apoio à travagem 
em marcha-atrás (SBS RC)
Monitor de visualização superior (TVM)
Sistema de apoio transito em fila (CTS)
Sistema Áudio Bose
Faróis LED adaptativos (ALH)
Assinatura luz LED
Luzes diurnas em LED
Bancos em pele
Banco do condutor elétrico

Pack Active
Jantes Liga Leve 18"
Câmera traseira
Sensores estacionamento frontais
Vidros traseiros escurecidos
Chave inteligente
Abertura/fecho de bagageira eléctrica

Pack Safety
Alerta de tráfego frontal (FCTA)
Sistema de monotorização do Condutor (DM)
Sistema inteligente de apoio à travagem 
em marcha-atrás (SBS RC)
Monitor de visualização superior (TVM)
Sistema de apoio transito em fila (CTS)

Pack Sport
Assinatura luz LED
Luzes diurnas em LED

Pack Sound
Sistema Áudio Bose®

Skyactiv-G 2WD    Skyactiv-G AT/2WD   Skyactiv-G AWD  Skyactiv-G AT/AWD  Skyactiv-X 2WD  Skyactiv-X AT/2WD   Skyactiv-X  AWD   Skyactiv-X AT/AWD   
Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d Euro6d

8
5,9
5,3
6,5

141
6,2

8,7
6,3
5,5
6,9

151
6,6

9
6,8
5,9
6,8

153
6,8

9,7
7
6,1
7,6

165
7,3

7,1
5,7
5,2
6,1

133
5,9

8,4
5,3
5,5
6,8

146
6,5

8,2
6,4
5,5
6,8

146
6,5

9
6,8
6
7,2

160   
7

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.

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.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

(1) Os veículos são homologados de acordo com o novo procedimento de homologação WLTP (Regulamento [UE] 1151/2017; Regulamento [CE] 715/2007).

ANILOSAG

Norma de emissões gasosas

Consumo de combustível(1)  
(l/100 km): 

Baixo

Médio

Alto

Extra Alto

Combinado

Emissões de CO2
(1) (g/km) (Jantes 16”/Jantes 18”)

Skyactiv-D  2WD                 Skyactiv-D  AT/2WD         Skyactiv-D  AWD    Skyactiv-D AT/AWD   
EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp. EU6d Temp.

4,9
4,8
4,1
6,2

135
5,1

6,6
5,9
5
6,7

158
6

5,3
5,3
5
6,7

150
5,7

7,3
6,5
5,7
7,2

173
6,6

(1) Os veículos são homologados de acordo com o novo procedimento de homologação WLTP (Regulamento [UE] 1151/2017; Regulamento [CE] 715/2007).

DIESEL

Norma de emissões gasosas

Consumo de combustível(1)  
(l/100 km): 

Baixo

Médio

Alto

Extra Alto

Combinado

Emissões de CO2
(1) (g/km) (Jantes 16”/Jantes 18”)

AGOSTO 



M A Z D A  M O TO R  D E  P O RT U G A L


