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MAXIMALE ZEKERHEID, MINIMAAL ONDERHOUD
Mazda staat bekend om het rijplezier van zijn modellen, de topprestaties op de weg en een minimum aan onderhoud. Dit is mogelijk 
doordat Mazda zijn modellen met de grootst mogelijke zorg ontwikkelt. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen in onze modellen, ook in 
uw Mazda. Vandaar de ruime onderhoudsintervallen van 20.000 kilometer of 12 maanden*.

Om uw Mazda in topconditie te houden, is onderhoud bij de Mazda-dealer en/of Mazda Erkend Reparateur belangrijk. Hij gebruikt originele 
Mazda-onderdelen en voldoet aan alle fabrieksvoorschriften. Bovendien blijft u op die manier profiteren van de carrosseriegarantie die 
Mazda u biedt. 

Mazda doet niet geheimzinnig over de onderhoudskosten. En ook niet over de werkzaamheden die hierbij horen. In deze brochure vindt u 
onze vaste onderhoudstarieven én werkzaamheden overzichtelijk bij elkaar. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. En mocht meer 
werk noodzakelijk zijn, dan nemen we contact met u op om de kosten hiervan te bespreken.

MAZDA EURO SERVICE 

Verzorgt de Mazda-dealer en/of Mazda Erkend Reparateur het reguliere fabrieksonderhoud van uw auto, dan hebt u vanaf dat moment 
wederom recht op 1 jaar Mazda Euro Service. Deze uitgebreide service helpt u in geval van pech in heel Europa, dus ook in uw woonplaats, 
bij ruitbreuk en bij een ongeval in Nederland. Onze pechhulp omvat tevens hulp bij verloren autosleutels, een lege brandstoftank, verkeerd 
getankte brandstof en een lekke band. Raadpleeg ook de uitgebreide informatie over Mazda Euro Service op Mazda.nl.

ONDERHOUDSHISTORIE VEILIG OPGESLAGEN 

Alle onderhoudswerkzaamheden aan uw Mazda worden veilig opgeslagen in het Digitaal Service Register (DSR) van Mazda. Dat is 
toegankelijk voor alle Mazda-dealers en/of Mazda Erkend Reparateurs in Europa. Na elke servicebeurt ontvangt u een schriftelijk bewijs van 
de onderhoudshistorie. Hiermee wordt manipulatie van gegevens voorkomen. Bovendien vergroot het de verkoopwaarde van uw Mazda.

* Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan een tussentijdse olieverversing noodzakelijk zijn.



KILOMETERGEBONDEN INTERVAL  
Rijdt u meer dan 20.000 kilometer per jaar? De eerste beurt is dan na 20.000 afgelegde kilometers. Na 40.000 kilometer volgt de eerste 
grote beurt. Na 60.000 kilometer weer een tussenbeurt, et cetera.

TIJDGEBONDEN INTERVAL  

Rijdt u minder dan 20.000 kilometer per jaar? In dit geval volgt na één jaar de tussenbeurt. Na twee jaar komt de grote beurt die een jaar 
later wordt afgewisseld met de volgende tussenbeurt, et cetera. De werkzaamheden die onder een tussenbeurt dan wel grote beurt vallen, 
vindt u op de modelpagina's.

De Mazda-dealer en/of Mazda Erkend Reparateur informeert u altijd over de werkzaamheden en de kosten die hieraan verbonden zijn. U 
beslist welke extra reparaties en vervangingen de dealer uitvoert. Na afloop ontvangt u een gedetailleerd inspectierapport.

ORIGINELE MAZDA-OLIE VOOR TOPPRESTATIES 

Ieder Mazda-voertuig stelt zijn eigen eisen aan de motorolie, afhankelijk van het model, de motor en de intervallen voor de verversing van 
de motorolie. Om de maximale efficiency en prestatie van uw motor te kunnen garanderen, hebben wij onze krachten gebundeld met Total, 
een van de meest toonaangevende en gespecialiseerde merken op het gebied van motorolie. De nauwe samenwerking stelt ons in staat 
een lijn van innovatieve originele Mazda-oliën aan te bieden die voldoen aan de specifieke eisen van Mazda-voertuigen.

EXTRA ONDERHOUD EN BESCHERMING 

Voor het optimaal functioneren van de motor zijn met name schone injectoren en kleppen vereist. Mazda adviseert motorreinigings-
producten die wisselvallige brandstofkwaliteit en storingen te wijten aan ongunstige omstandigheden (files, korte ritten) compenseren. De 
voordelen zijn legio: een maximaal presterende motor, optimale verbranding en minimale emissie. Op de modelpagina's vindt u de prijzen 
van de motorreinigingsproducten die Mazda adviseert. 

ORIGINELE MAZDA-ONDERDELEN 

Als het om veiligheid gaat, neemt Mazda alleen genoegen met het allerbeste. Daarom adviseren wij het gebruik van originele Mazda-
onderdelen. Bovendien profiteert u dan van het optimale rijplezier waar Mazda om bekendstaat. En alleen op die manier behoudt u de 
zekerheid van Mazda-garantie. De prijzen van de belangrijkste slijtagegevoelige onderdelen vindt u op de modelpagina's.



MAZDA 2 MODEL 2007-2010
STANDAARD MAZDA-ONDERHOUD

1 Prijs grote beurt is incl. interieurfilter. Adviestarieven inclusief BTW, geldig tot 31-12-2016.
2 Overige soorten: voor het eerst verversen na 100.000 km of 4 jaar.

Mazda2 DE
bedragen in euro

benzine
1.3

benzine
1.5

bifuel
GFI

bifuel
Prins

20.000 km of 12 maanden (tussenbeurt) 232 232 343 381

40.000 km of 24 maanden (grote beurt) 362 362 474 513

Extra periodieke werkzaamheden bij onderhoudsbeurt

Interieurfilter, indien noodzakelijk bij tussenbeurt1 51 51 30 30

Luchtfilter (elke 60.000 km) 57 57 36 36

Bougies (elke 120.000 km) 153 153 153 153

Koelvloeistof (type FL22, elke 200.000 km of 11 jaar)2 84 82 84 84

Remvloeistof (elke 40.000 km of 2 jaar) 82 82 82 82

Versnellingsbakolie (elke 100.000 km) 101 101 101 101

Extra inspectie

Airco functiecontrole & reiniging 59,95 59,95 59,95 59,95

Brandstof-additief toevoeging 19,95 19,95 19,95 19,95

Vervangen meest voorkomende slijtagegevoelige onderdelen

Accu 209 209 209 209

Ruitenwissers voor 58 58 58 58

Ruitenwisser achter 21 21 21 21

Remblokken voor 166 166 166 166

Remschoenset 226 226 226 226

Remschijven voor 301 310 310 310

Remschijven en remblokken voor 441 441 441 441

Multi riem (airconditioning) 93 93 93 93

Na het uitvoeren van een tussen- of grote beurt ontvangt u kosteloos 12 maanden Mazda Euro Service. 
Met Mazda Euro Service bent u verzekerd van snelle en uitgebreide pechhulp in heel Europa.



Vervangen en/of verversen Tussenbeurt Grote beurt
Interieurfilter pollentype 

Mazda Original Oil  

Oliefilter  

Ruitensproeiervloeistof  

Inspecteren
Aandrijfassen, stofhoezen 

Aandrijfriemen  

Voor- en achterwielophanging, fuseekogels 

Stuurinrichting en stuurmechanisme 

Vloeistofniveau koppeling 

Uitlaatsysteem en hitteschilden  

Verlichting (incl. binnenverlichting)  

Brandstofleidingen en -slangen 

Motor Management Systeem uitlezen  

Koel- en verwarmingssysteem 

Luchtfilter controleren  

Handrem  

Rembekrachtigingssysteem, remvloeistofniveau  

Remleidingen, remslangen en aansluitingen  

Remschijven en remblokken voor, visueel*  

Remtrommel en remschoenen achter reinigen* (remcilinder inspecteren) 

Rem- en koppelingspedaal  

Stoelzittingen en veiligheidsriemen 

Scharnieren smeren  

Carrosserie (roest, corrosie, perforatie, jaarlijks)  

Voorruitbeschadiging  

Accu  

Banden, incl. reservewiel (staat, spanning, profieldiepte)  

Bandenreparatieset controleren op volledigheid en houdbaarheidsdatum (indien aanwezig)  

Proefrit 

Digitaal Service Register bijwerken (zie ook pagina 2)  

Standaard bijkomende werkzaamheden BiFuel 
LPG drooggas filter vervangen  

LPG lagedruk filter vervangen (elke 60.000 km of 60 mnd., wat eerst van toepassing is) 

Klepspeling controleren**  

LPG verdampingsysteem (lekkagetest)  

MAZDA 2
STANDAARD WERKZAAMHEDEN

* Indien nodig is het schoon- en gangbaar maken tegen meerprijs. 
** Indien nodig geldt voor kleppen stellen bij BiFuel 1 en 2 een meerprijs van € 322,-. Wordt kleppen stellen tijdens de grote beurt gedaan, dan 
geldt een meerprijs van € 254,-.



MAZDA 3 MODEL 2008-2011
STANDAARD MAZDA-ONDERHOUD

1 Prijs grote beurt is incl. interieurfilter. Adviestarieven inclusief BTW, geldig tot 31-12-2016.
2 Overige soorten: voor het eerst verversen na 100.000 km of 4 jaar.

Na het uitvoeren van een tussen- of grote beurt ontvangt u kosteloos 12 maanden Mazda Euro Service. 
Met Mazda Euro Service bent u verzekerd van snelle en uitgebreide pechhulp in heel Europa.

Mazda3 BL
bedragen in euro

benzine
1.6

benzine
2.0

diesel
1.6

diesel
2.2

20.000 km of 12 maanden (tussenbeurt) 251 265 259 290

40.000 km of 24 maanden (grote beurt) 371 385 379 409

Extra periodieke werkzaamheden bij onderhoudsbeurt

Interieurfilter, indien noodzakelijk bij tussenbeurt1 73 73 73 73

Luchtfilter (elke 60.000 km) 69 55 59 67

Bougies (elke 120.000 km) 66 143 - -

Koelvloeistof (type FL22, elke 200.000 km of 11 jaar)2 89 99 111 99

Remvloeistof (elke 40.000 km of 2 jaar) 105 105 105 105

Brandstoffilter (diesel) (elke 60.000 km) - - 136 91

Kleppen stellen (diesel) - - 314 314

Versnellingsbakolie (elke 100.000 km) 95 95 - -

Extra inspectie

Airco functiecontrole & reiniging 59,95 59,95 59,95 59,95

Brandstof-additief toevoeging 19,95 19,95 19,95 19,95

Vervangen meest voorkomende slijtagegevoelige onderdelen

Accu 209 209 197 280

Ruitenwissers voor 75 75 75 75

Ruitenwisser achter 33 33 33 33

Remblokken voor 170 170 170 170

Remschoenset - - - -

Remschijven voor 267 302 267 302

Remschijven en remblokken voor 424 460 460 460

Multi riem (airconditioning) 88 88 54 79

Distributieriem en aandrijfriem (200.000 km of 10 jaar)  - - 270 -



Vervangen en/of verversen Tussenbeurt Grote beurt
Interieurfilter pollentype 

Mazda Original Oil  

Oliefilter  

Ruitensproeiervloeistof  

Inspecteren
Aandrijfassen, stofhoezen 

Aandrijfriemen  

Voor- en achterwielophanging, fuseekogels 

Stuurinrichting en stuurmechanisme 

Vloeistofniveau koppeling 

Uitlaatsysteem en hitteschilden  

Verlichting (incl. binnenverlichting)  

Brandstofleidingen en -slangen 

Motor Management Systeem uitlezen  

Brandstoffilter controleren en aftappen  (diesel)  

Radiateurdop 

Koel- en verwarmingssysteem 

Luchtfilter  

Rembekrachtigingssysteem, remvloeistofniveau  

Remleidingen, remslangen en aansluitingen  

Remschijven en remblokken voor, visueel*  

Remschijven en remblokken achter, visueel*  

Rem- en koppelingspedaal  

Koppelingscilinder en verbindingen  

Stoelzittingen en veiligheidsriemen 

Scharnieren smeren  

Carrosserie (roest, corrosie, perforatie, jaarlijks)  

Voorruitbeschadiging  

Versnellingsbakolie (diesel)  

Accu  

Banden, incl. reservewiel (staat, spanning, profieldiepte)  

Bandenreparatieset controleren op volledigheid en houdbaarheidsdatum (indien aanwezig)  

Proefrit 

Digitaal Service Register bijwerken (zie ook pagina 2)  

MAZDA 3
STANDAARD WERKZAAMHEDEN

* Indien nodig is het schoon- en gangbaar maken tegen meerprijs.



MAZDA 5 MODEL 2007-2010 (CW+CR)
STANDAARD MAZDA-ONDERHOUD

Mazda5
bedragen in euro

benzine 
1.8

benzine diesel 
1.6

diesel
2.0 2.0

20.000 km of 12 maanden (tussenbeurt) 255 255 264 280

40.000 km of 24 maanden (grote beurt) 361 361 370 382

Extra periodieke werkzaamheden bij onderhoudsbeurt

Interieurfilter, indien noodzakelijk bij tussenbeurt1 63 63 63 68

Luchtfilter (elke 60.000 km) 55 55 45 55

Bougies (elke 120.000 km) 160 160 - -

Koelvloeistof (type FL22, elke 200.000 km of 11 jaar)2 96 96 96 111

Remvloeistof (elke 40.000 km of 2 jaar) 71 71 71 71

Brandstoffilter (diesel) (elke 60.000 km) - - 122 98

Kleppen stellen (diesel) - - 314 349

Versnellingsbakolie (benzine) (elke 100.000 km) 101 101 77 99

Extra inspectie

Airco functiecontrole & reiniging 59,95 59,95 59,95 59,95

Brandstof-additief toevoeging 19,95 19,95 19,95 19,95

Vervangen meest voorkomende slijtagegevoelige onderdelen

Accu 182 161 161 280

Ruitenwissers voor 62 62 62 59

Ruitenwisser achter 30 30 30 33

Remblokken voor 170 181 181 181

Remschijven voor 267 278 278 320

Remschijven en remblokken voor 424 435 424 499

Multi riem (airconditioning) 65 65 54 103

Distributieriem en aandrijfriem (diesel 1.6) (elke 200.000 km of 10 jaar) - - 270 -

Distributieriem en aandrijfriem (diesel 2.0) (elke 120.000 km) - - - 368

1 Prijs grote beurt is incl. interieurfilter. Adviestarieven inclusief BTW, geldig tot 31-12-2016.
2 Overige soorten: voor het eerst verversen na 100.000 km of 4 jaar.

Na het uitvoeren van een tussen- of grote beurt ontvangt u kosteloos 12 maanden Mazda Euro Service. 
Met Mazda Euro Service bent u verzekerd van snelle en uitgebreide pechhulp in heel Europa.



Vervangen en/of verversen Tussenbeurt Grote beurt
Interieurfilter pollentype 

Mazda Original Oil  

Oliefilter  

Ruitensproeiervloeistof  

Inspecteren
Aandrijfassen, stofhoezen 

Aandrijfriemen  

Voor- en achterwielophanging, fuseekogels 

Stuurinrichting en stuurmechanisme 

Vloeistofniveau koppeling 

Uitlaatsysteem en hitteschilden  

Verlichting (incl. binnenverlichting)  

Brandstofleidingen en -slangen 

Motor Management Systeem uitlezen  

Koel- en verwarmingssysteem 

Handrem  

Rembekrachtigingssysteem, remvloeistofniveau  

Remleidingen, remslangen en aansluitingen  

Remschijven en remblokken voor, visueel*  

Remschijven en remblokken achter, visueel*  

Rem- en koppelingspedaal  

Koppelingscilinder en verbindingen  

Stoelzittingen en veiligheidsriemen 

Scharnieren smeren  

Carrosserie (roest, corrosie, perforatie, jaarlijks)  

Voorruitbeschadiging  

Accu  

Banden, incl. reservewiel (staat, spanning, profieldiepte)  

Bandenreparatieset controleren op volledigheid en houdbaarjeidsdatum (indien aanwezig)  

Proefrit 

Digitaal Service Register bijwerken (zie ook pagina 2)  

MAZDA 5
STANDAARD WERKZAAMHEDEN

* Indien nodig is het schoon- en gangbaar maken tegen meerprijs.



Mazda6
bedragen in euro

benzine benzine benzine diesel
1.8 2.0 2.3 2.0

20.000 km of 12 maanden (tussenbeurt) 265 265 265 275

40.000 km of 24 maanden (grote beurt) 355 355 355 376

Extra periodieke werkzaamheden bij onderhoudsbeurt

Brandstoffilter (elke 60.000 km) - - - 45

Interieurfilter, indien noodzakelijk bij tussenbeurt1 44 44 44 44

Luchtfilter (elke 60.000 km) 66 66 66 66

Bougies (elke 100.000 km) 160 143 143

Koelvloeistof (type FL22, elke 200.000 km of 11 jaar)2 100 100 100 111

Remvloeistof (elke 40.000 km of 2 jaar) 71 71 71 71

Kleppen stellen (diesel) - - - 338

Versnellingsbakolie (elke 100.000 km) 96 96 96 96

Extra inspectie

Airco functiecontrole & reiniging 59,95 59,95 59,95 59,95

Brandstof-additief toevoeging 19,95 19,95 19,95 19,95

Vervangen meest voorkomende slijtagegevoelige onderdelen

Accu 209 209 218 280

Ruitenwissers voor 58 58 58 58

Ruitenwisser achter 31 31 31 31

Remblokken voor 141 192 154 192

Remschijven voor 329 271 271 271

Remschijven en remblokken voor 449 439 593 439

Multi riem (incl. airconditioning en/of waterpomp) 112 112 113 104

Distributieriem en aandrijfriem (elke 120.000 km) - - - 473

1 Prijs grote beurt is incl. interieurfilter. Adviestarieven inclusief BTW, geldig tot 31-12-2016.
2 Overige soorten: voor het eerst verversen na 100.000 km of 4 jaar.

Na het uitvoeren van een tussen- of grote beurt ontvangt u kosteloos 12 maanden Mazda Euro Service. 
Met Mazda Euro Service bent u verzekerd van snelle en uitgebreide pechhulp in heel Europa.

MAZDA 6 MODEL 2005 (GG/GY)
STANDAARD MAZDA-ONDERHOUD



Vervangen en/of verversen Tussenbeurt Grote beurt
Interieurfilter pollentype 

Mazda Original Oil  

Oliefilter  

Ruitensproeiervloeistof  

Inspecteren
Aandrijfassen, stofhoezen 

Aandrijfriemen  

Voor- en achterwielophanging, fuseekogels 

Stuurinrichting en stuurmechanisme 

Vloeistofniveau koppeling/hoofdremcilinder 

Uitlaatsysteem en hitteschilden  

Verlichting (incl. binnenverlichting)  

Brandstofleidingen en -slangen 

Motor Management Systeem uitlezen  

Brandstoffilter controleren en aftappen (diesel)  

Luchtfilter  

Koel- en verwarmingssysteem 

Handrem  

Rembekrachtigingssysteem, remvloeistofniveau  

Remleidingen, remslangen en aansluitingen  

Remschijven en remblokken voor, visueel*  

Remschijven en remblokken achter, visueel*  

Rem- en koppelingspedaal  

Koppelingscilinder en verbindingen  

Stoelzittingen en veiligheidsriemen 

Scharnieren smeren  

Carrosserie (roest, corrosie, perforatie, jaarlijks)  

Voorruitbeschadiging  

Accu  

Banden, incl. reservewiel (staat, spanning, profieldiepte)  

Bandenreparatieset controleren op volledigheid en houdbaarheidsdatum (indien aanwezig)  

Proefrit 

Digitaal Service Register bijwerken (zie ook pagina 2)  

MAZDA 6
STANDAARD WERKZAAMHEDEN

* Indien nodig is het schoon- en gangbaar maken tegen meerprijs.



MAZDA 6 MODEL 2008 (GH)
STANDAARD MAZDA-ONDERHOUD

1 Prijs grote beurt is incl. interieurfilter. Adviestarieven inclusief BTW, geldig tot 31-12-2016.
2 Overige soorten: voor het eerst verversen na 100.000 km of 4 jaar.

Na het uitvoeren van een tussen- of grote beurt ontvangt u kosteloos 12 maanden Mazda Euro Service. 
Met Mazda Euro Service bent u verzekerd van snelle en uitgebreide pechhulp in heel Europa.

Mazda6
bedragen in euro

benzine benzine benzine diesel diesel
1.8 2.0 2.5 2.0 2.2

20.000 km of 12 maanden (tussenbeurt) 265 265 265 280 311

40.000 km of 24 maanden (grote beurt) 355 355 355 382 402

Extra periodieke werkzaamheden bij onderhoudsbeurt

Interieurfilter, indien noodzakelijk bij tussenbeurt1 68 68 68 68 68

Luchtfilter (elke 60.000 km) 55 55 55 55 55

Bougies (elke 100.000 km) 160 143 131 - -

Koelvloeistof (type FL22, elke 200.000 km of 11 jaar)2 100 100 100 111 111

Remvloeistof (elke 40.000 km of 2 jaar) 71 71 71 71 71

Kleppen stellen (diesel) - - - 349 349

Brandstoffilter (elke 60.000 km) - - - 98 135

Distributieriem (elke 120.000 km) - - - 368 -

Versnellingsbakolie (elke 100.000 km) 95 95 95 99 99

Extra inspectie

Airco functiecontrole & reiniging 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95

Brandstof-additief toevoeging 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95

Vervangen meest voorkomende slijtagegevoelige onderdelen

Accu 209 209 197 280 280

Ruitenwissers voor 59 59 59 59 59

Ruitenwisser achter 33 33 33 33 33

Remblokken voor 181 181 181 181 181

Remschijven voor 320 320 320 320 320

Remschijven en remblokken voor 499 499 499 499 499

Multi riem (incl. airconditioning en/of waterpomp) 103 133 121 103 97



Vervangen en/of verversen Tussenbeurt Grote beurt
Interieurfilter pollentype 

Mazda Original Oil  

Oliefilter  

Ruitensproeiervloeistof  

Inspecteren
Aandrijfassen, stofhoezen 

Aandrijfriemen  

Voor- en achterwielophanging, fuseekogels 

Stuurinrichting en stuurmechanisme 

Vloeistofniveau koppeling/hoofdremcilinder 

Uitlaatsysteem en hitteschilden  

Verlichting (incl. binnenverlichting)  

Brandstofleidingen en -slangen 

Motor Management Systeem uitlezen  

Brandstoffilter controleren en aftappen (diesel)  

Luchtfilter  

Koel- en verwarmingssysteem 

Handrem  

Rembekrachtigingssysteem, remvloeistofniveau  

Remleidingen, remslangen en aansluitingen  

Remschijven en remblokken voor, visueel*  

Remschijven en remblokken achter, visueel*  

Rem- en koppelingspedaal  

Koppelingscilinder en verbindingen  

Stoelzittingen en veiligheidsriemen 

Scharnieren smeren  

Carrosserie (roest, corrosie, perforatie, jaarlijks)  

Voorruitbeschadiging  

Accu  

Banden, incl. reservewiel (staat, spanning, profieldiepte)  

Bandenreparatieset controleren op volledigheid en houdbaarheidsdatum (indien aanwezig)  

Proefrit 

Digitaal Service Register bijwerken (zie ook pagina 2)  

MAZDA 6
STANDAARD WERKZAAMHEDEN

* Indien nodig is het schoon- en gangbaar maken tegen meerprijs.



MAZDA EURO SERVICE
Hebt u een nieuwe Mazda aangeschaft, dan kunt u 1 jaar lang 

kosteloos gebruikmaken van de Mazda Euro Service. Verzorgt 

de Mazda-dealer en/of Mazda Erkend Reparateur het reguliere 

fabrieksonderhoud van uw auto, dan hebt u vanaf dat moment 

wederom recht op 1 jaar Mazda Euro Service. Deze uitgebreide 

service helpt u in geval van pech in heel Europa, dus ook in uw 

woonplaats, bij ruitbreuk en bij een ongeval in Nederland. Onze 

pechhulp omvat tevens hulp bij gebroken autosleutels, een 

lege brandstoftank, verkeerd getankte brandstof en een lekke 

band. Raadpleeg ook de uitgebreide informatie over Mazda 

Euro Service op Mazda.nl.

Eén telefoonnummer voor binnen- en  
buitenland: + 31 (0) 88 0065900

MAZDA ONLINE
Ontdek alle informatie over onze diensten en modellen op 

www.mazda.nl. Hier kunt u ook uw eigen Mazda samenstellen 

en meer lezen over de verschillende diensten die wij aanbieden 

voor uw Mazda.  Bovendien is het een bron van informatie over 

Mazda en vindt u er bijvoorbeeld meer over de baanbrekende 

SKYACTIV Technology.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:

 www.facebook.com/mazdanl

 www.twitter.com/mazdanl

 www.youtube.com/mazdanederland

 www.instagram.com/mazdanederland

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specifica-

ties zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaan-

de kennisgeving worden gewijzigd. Mazda behoudt zich het 

recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties en 

prijzen. Vraag uw Mazda-dealer of Mazda Erkend Reparateur 

naar de meest actuele informatie. Fouten voorbehouden. 


