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Esta imagem apresenta um Mazda3 Sedan em Machine Gray, e um
Mazda3 Hatchtback 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.

Esta imagem apresenta um Mazda3 Sedan em Machine Gray

ESPÍRITO
DE HIROSHIIMA

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.

A taça japonesa Kodoki é criada martelando
repetidamente numa chapa de cobre mais de
100 000 vezes. O espírito e empenhamento
dos artesãos refletem-se na sua sublime beleza.
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

Eliminando o desnecessário, deixando apenas o que é belo.Chamamos a isto

energia em movimento, mesmo quando está parado. Basta um simples olhar

design Kodo: Alma do movimento. Uma sensação dinâmica de movimento que

para se sentir atraído pelas suas curvas e ângulos surpreendentes, deixando-o

o exorta a sentar-se ao volante e a sentir a energia única que só um Mazda pode

entusiasmado com a antecipação do que está para vir. O despertar deste tipo de

transmitir.

reação emocional instantânea requer um toque humano. Criado pelo Homem para
o Homem. Mãos no barro moldando uma forma com afeto e precisão.

Apresentação do novo Mazda3 Hatchback. Uma poderosa afirmação de design. Este
ousado hatchback cria um sentimento de vitalidade, transformando o movimento numa

N O V O M A Z D A 3 H AT C H B A C K

forma de arte. Cada curva esculpida e cada ângulo da superfície refletem uma panóplia
de luz, atraindo-o para o seu interior, retendo a sua atenção.

No interior, um ambiente fascinante acolhe-o com equipamentos requintados e
características cuidadosamente concebidas. Nenhum detalhe foi deixado ao acaso.
Uma experiência completamente intuitiva espera por si num habitáculo com todas as
informações para o condutor. Todos os pormenores foram concebidos com a precisão
das mãos humanas e trabalhados tendo em mente o condutor. Através da abordagem
puramente emocional do designer, sente-se uma relação de total união com o novo
Mazda3, que permite uma experiência de condução envolvente e sem esforço.
Confiante, revigorado e enérgico.

Esta imagem apresenta um Mazda3 Hatchback em Soul Red Crystal

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

Existem 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 Mazda3 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.

NOVO MAZDA3 CS

Elegância : Personificada no perfil elegante e distinto do novo Mazda3 CS. Esta
mesma elegância reflete-se no interior distinto. Um espaço no qual gostariam de
entrar. Uma agradável experiência simétrica e ergonómica.

Esta imagem apresenta um Mazda3 CS em Machine Gray

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.
Deixa-se envolver totalmente e todas as distrações ficam para trás. Sente-se vivo.
Rejuvenescido. Melhor do que quando entrámos pela primeira vez no automóvel:
um sentiment que perdura para além do momento da condução. Não existe um
único detalhe de cada Mazda que não lhe proporcione uma experiência pura de
condução.
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CO N E T I V I D A D E S E M E S F O R ÇO

O seu espaço. É este o habitáculo centrado no ser humano do novo Mazda3, onde
todos os componentes estão ao seu alcance para poder manter toda a sua atenção
na estrada. Um painel de instrumentos intuitivo posiciona os mostradores e os visores
na sua linha de visão para minimizar a distração. A consola central e o comando
estão posicionados para proporcionar um ótimo conforto ao pulso e ao antebraço.
Utilizando o sistema de infoentretenimento Mazda Connect, é agora mais fácil do
que nunca sincronizar o seu telemóvel ou ouvir as suas músicas favoritas através do
Android Auto™ ou do Apple CarPlay™.

Esta imagem apresenta um Mazda3 versão Excellence

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 F I A N Ç A E M T O D A S A S D I R E ÇÕ E S

Evitar um acidente é sempre o caminho mais seguro. Com o conjunto i-Activsense
de funcionalidades de segurança disponível, as sofisticadas inovações de segurança
alertam-no para os perigos e ajudam-no a evitar colisões ou a atenuar o respetivo
impacto. Características como o monitor de visão 360˚ e o avançado Blind Spot
Monitoring com Rear Cross Traffic Alert ajudam-no a aumentar a visibilidade e a
consciência da estrada. Uma condução mais confiante, para poder sentir-se focado e
envolvido em todas as suas viagens.
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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.
Só através da medição rigorosa dos efeitos espaciais, das vibrações, dos atrasos e
das repercussões do som é que conseguimos recriar a sensação de uma sala de
concertos no habitáculo do novo Mazda3. Em conjunto com a Bose®, abrimos o
caminho para uma experiência de som estimulante e completamente diferente de
tudo o que já ouviu.

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 novo Mazda3 é uma das primeiras coisas a atrair a sua atenção. A nossa pintura exclusiva
Polymetal Gray Metallic possui uma aparência totalmente nova. Uma mistura ousada de flocos
brilhantes de alumínio e pigmento opaco ilumina as belas características do design Kodo. Num
ambiente, a luz reflete vitalidade. À sombra, pode evocar um sentimento de calor. Design e cor
funcionam em harmonia criativa para transmitir um visual suave e sedutor.

Visite os nossos concessionários ou mazda.pt para conhecer todas as opções de cores vibrantes
disponíveis.

Machine Gray

Vermelho Soul Crystal

Polymetal Gray

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 P O R M E N O R

Nada seduz os sentidos como 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 uma gama de designs distintos e
expressivos. O nível elegante de requinte do novo Mazda3 está reservado a pessoas
com gostos mais exigentes.

Visite os nossos concessionários ou mazda.pt para conhecer todas as opções de
estofos disponíveis.

A ARTE DO MOVIMENTO

Quanto mais de perto analisa o novo Mazda3, mais intrigante a nossa história se
torna. A filosofia de design Kodo da Mazda é evidente em todos os aspetos do novo
Mazda3, até às jantes de liga leve. A nossa gama completa de jantes foi concebida
para ajudar a exprimir o seu próprio carácter, a criar uma ligação ainda mais estreita
entre si e o seu automóvel.

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 3 . E A S I .

A Mazda criou acessórios cuidadosamente concebidos que se adaptam na perfeição
ao seu novo Mazda3.

Carregador sem fios

Estribos iluminados

EVOLVE

EXCELLENCE

Jantes Liga Leve 16”
M Hybrid (versões a gasolina)
Ar condicionado Automático
Luzes Led
Sensores Chuva e Luz
Sensores Estacionamento Traseiros
Travão Eléctrico
Vidros eléctricos Dianteiros e Traseiros
Volante Pele
Auto Door Lock (ADL)
Air Bag Joelho Condutor
Lane Departure Warning (LDW)
Lane Keep Assist (LKA)
Smart Brake Support (SBS)
Mazda Radar Cruise Control (MRCC)
Blind Spot Monitoring (BSM) com Rear Cross Traffic Allert (RTCA)
High Beam Control (HBC)
Driver Attention Alert (DAA)
E-Call
Alarme
Active Driving Display-no Para-brisas (ADD-P)
Bluetooth®
HMI
MZD Connect de 8.8”
Sistema de Navegação
Traffic Sign Recognition (TSR)

Jantes Liga Leve 18”
Camera Traseira
Sensores estacionamento Frontais
Vidros traseiros escurecidos
Chave Inteligente
Adaptive LED Headlights (ALH)
Led Look
Luzes Diurnas em LED
FCTA- Front Cross Traffic Alert
Driver Monitoring
Smart Brake Support (Rear Crossing) SBS RC
Smart Brake Support (Rear) SBS R
360º View Monitor
Cruising & Traffic Support (CTS)
Sistema Áudio Bose®
Bancos em Pele
Banco conductor eléctrico
Bancos dianteiros aquecidos
Memória consolidada de posição de condução para a posição do banco e a posição do
Active Driving Display

E Q U I PA M E N T O
PACKS DA VERSÃO EVOLVE ( SÓ DISPONIVEL NO HB )
Pack i-Activsense
Camera Traseira
Sensores estacionamento Frontais
Vidros traseiros escurecidos
Chave Inteligente
Sport’s Pack
Adaptive LED Headlights (ALH)
Led Look
Luzes Diurnas em LED
(Requer Pack i-Activsense )
Pack Safety
FCTA- Front Cross Traffic Alert
Driver Monitoring
Smart Brake Support (Rear Crossing) SBS RC
Smart Brake Support (Rear) SBS R
360° View Monitor
Cruising & Traffic Support (CTS)
(Requer os pack i-Activsense e Sport)
Pack Bose®
Sistema Áudio Bose®
(Requer os pack i-Activsense e Sport)

ESPECIFICAÇÕES

CS

GASOLINA

Norma de emissões gasosas

DIESEL

Manual 122cv

Automático 122cv

Manual 116cv

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

8.4/8.4
5.8/6.0
5.0/5.2
6.0/6.2
6.0/6.1
136/139

9.8/9.7
6.0/6.1
5.3/5.6
6.3/6.5
6.4/6.6
145/149

4.9/5.0
4.8/4.9
4.1/4.2
5.7/5.7
4.8/5.0
130/132

Valores WLTP:
Consumo de combustível(1)
(l/100 km): (Jantes 16”/Jantes 18”)

Baixo
Médio
Alto
Extra Alto
Combinado

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

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

HB

GASOLINA

Norma de emissões gasosas

DIESEL

Manual 122cv

Automático 122cv

Manual 116cv

Automático 116cv

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

EU6d Temp.

8.5/8.5
5.8/5.9
5.2/5.4
6.3/6.4
6.2/6.3
139/142

9.4/9.4
5.9/6.2
5.6/5.7
6.5/6.8
6.5/6.7
148/152

5.0/5.1
4.8/5.0
4.3/4.4
5.7/5.7
5.0/5.1
131/133

6.4/6.3
5.8/5.8
4.6/4.7
6.3/6.3
5.6/5.7
148/151

Valores WLTP:
Consumo de combustível(1)
(l/100 km): (Jantes 16”/Jantes 18”)

Baixo
Médio
Alto
Extra Alto
Combinado

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

Os veículos são homologados de acordo com o novo procedimento de homologação WLTP (Regulamento [UE] 1151/2017; Regulamento [CE] 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 / 1855
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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