


We verkennen de drukke stad en bochtige landwegen. 

Strak door de bocht, met een glimlach op je gezicht.

Ramen open, de radio hard, bestemming onbekend. 

Altijd vooruit, met ons hoofd in de wind. 

Ik ben de belichaming van Jinba Ittai. 

Jij, het kloppend hart achter het stuur. 

Wij zijn voorbestemd om samen te zijn, 

als paard en ruiter, 

auto en bestuurder als één.

Samen zijn we sterker. 

We hebben een band die niet in woorden is uit te drukken.

We rijden nooit alleen. 

We rijden samen.

DRIVE TOGETHER
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MAZDA CX-5 IN SOUL RED CRYSTAL, SIGNATURE

O N T D E K  D E  B E S T U U R D E R  

I N  U Z E L F

Liefde voor het vak resulteert in perfectie. Maak kennis met de  

Mazda CX-5. De perfecte belichaming van onze voorliefde voor  

autorijden en van onze passie om auto’s te maken die de verwachtingen 

overtreffen. Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5 en ervaar 

zelf het unieke gevoel van eenheid dat wij Jinba Ittai noemen. Eén 

blik op de auto en u merkt hoe het uitgekiende design van exterieur 

en interieur de bestuurder in u wakker maakt. De indrukwekkende 

wendbaarheid en baanbrekende veiligheidsfuncties zullen zelfs bij  

de meest veeleisende bestuurders in de smaak vallen. Dat is Mazda.

Ontdek in de nieuwe Drive Together-app van Mazda alles over de 

nieuwste functies die autorijden nóg leuker maken. U kunt onze 

Drive Together-app downloaden in de AppStore of Google Play. 

Waar u een pictogram van een mobiele telefoon tegenkomt in deze 

brochure, kunt u dit scannen met de Drive Together-app.



D E S I G N



O N S  W E R K  I N  U W  H A N D E N

Dankzij Mazda’s bekroonde Kodo - Soul of Motion design is de Mazda CX-5 één en al 

verfijning, schoonheid en kracht. Alles begint bij onze designers en meestervormgevers 

die elke lijn en curve met de hand tot leven brengen. Dit maakt dat de auto één en al 

beweging en snelheid uitstraalt. Achter het volwassen design van het exterieur gaat een 

interieur schuil met een verfijnde vormgeving met hoogwaardige materialen die zijn 

ontworpen voor het rijplezier van alle inzittenden. Alles voelt aangenaam aan en is een 

lust voor het oog. Mazda werkt met Takumi-Nuri, een baanbrekende laktechnologie die 

pure schoonheid en verfijning ademt, waardoor het schitterende Kodo design volledig 

tot zijn recht komt en elke lijn wordt geaccentueerd. Takumi-Nuri zorgt voor een balans 

tussen diepte en glans die doet denken aan een concept car waarop de kleur met de 

hand is aangebracht. Deze laktechniek geeft bijzondere levendigheid en diepte aan de 

kenmerkende Mazda-kleuren Soul Red Crystal en Machine Gray.
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MAZDA CX-5 IN MACHINE GRAY, SIGNATURE

R I J D E N  Z O A L S  

R I J D E N  B E D O E L D  I S

Dankzij de vakkundige afwerking en de precisie tot in de kleinste details is de 

Mazda CX-5 een lust voor het oog en een genot om in te rijden. Het stoere, 

energieke exterieur straalt één en al ritme en kracht uit en biedt onderdak 

aan een luxe interieur waarin de inzittenden centraal staan. Alle belangrijke 

bedieningselementen en meters in de cockpit zijn in een optimale positie 

rondom de bestuurder geplaatst en dragen bij aan de synergie tussen  

interieur en exterieur. Hierdoor is de CX-5 een waar genot om in te rijden.  

De Mazda CX-5 is zowel van binnen als van buiten gebouwd voor een uitzinnige 

rijervaring en puur rijplezier.

19-INCH LICHTMETALEN VELGEN

LED-KOPLAMPEN

LED-ACHTERLICHTEN



DONKERBRUIN NAPPA LEDEREN INTERIEUR (SIGNATURE) JAPANS SEN-HOUT (SIGNATURE)

7-INCH DIGITALE METERSET 

KODO DESIGN



T E C H N O L O G Y



B L I J F  I N  C O N T A C T

De band tussen u en uw Mazda CX-5 verbindt u met de 

weg en de rest van de wereld. Slimme technologie zorgt 

ervoor dat elke reis in uw Mazda CX-5 zo interactief is als  

u zelf wilt. Geniet van hoogwaardige en zuivere DAB+ 

radio. Sluit uw mobiele telefoon aan om handsfree te 

bellen of gebruik uw mobiele apparaat om te luisteren 

naar uw eigen muziek via Bluetooth®. U navigeert veilig 

met de HMI Commander en het hooggeplaatste 7-inch 

kleurendisplay. Daarbij zorgt het Active Driving Display 

ervoor dat u zich op de weg kunt blijven concentreren.

Interieur waarin de inzittenden centraal staan

Bewerkt tot het kleinste detail en gebouwd om de bestuurder heen met hoge kwaliteit materialen,  

de cockpit is gemaakt voor de ultieme rijervaring. Kenmerken zoals het Japanse Sen-hout, ventilatie  

in de voorstoelen, een 7-inch digitale meterset, het dubbelgestikte stuurwiel of de LED verlichting zijn  

er allemaal om het rijcomfort te perfectioneren. (afhankelijk van uitvoering).

HMI Commander

De HMI Commander is binnen handbereik geplaatst tussen de bestuurder en de bijrijder en zorgt voor 

een moeiteloze bediening van het infotainment- en connectiviteitssysteem. Met de logisch geplaatste 

volumeknop kunt u eenvoudig het geluid regelen, zodat u zich volledig op de rit kunt concentreren.

*Standaarduitrusting

Elektrisch Bedienbare Achterklep

Met een knop in de auto of op uw autosleutel kunt u de achterklep op afstand automatisch  

openen of sluiten. De achterklep is uitgerust met een knop om de achterklep met één  

vingerbeweging te openen.

*afhankelijk van uitvoering

MZD Connect Met 7-Inch Lcd Touchscreen Kleurenscherm

Met het grote 7-inch touchscreen kleurenscherm en de intuïtieve HMI Commander heeft u met uw  

vingertoppen veilig en eenvoudig toegang tot al uw eigen muziek, (DAB+) Radio en uw contacten  

uit uw verbonden mobiele telefoon. 

*Standaarduitrusting, DAB+ vanaf Comfort-uitrusting



S K Y A C T I V  T E C H N O L O G Y

SKYACTIV BODY    Het lichtgewicht chassis en de carrosserie zijn verbeterd en zorgen voor nog meer comfort en veiligheid.

Mazda’s Skyactiv Technology zorgt voor de meest natuurlijke, intuïtieve interactie tussen auto en bestuurder. De belangrijkste  

technologieën van het Skyactiv-pakket staan garant voor verbeterde prestaties. Hieronder vallen zowel onze vertrouwde  

Skyactiv-motoren, waaronder de nieuwe en verbeterde Skyactiv-G 194 met cilinderuitschakeling, maar ook G-Vectoring  

Control, het eerste systeem ter wereld dat het motorkoppel regelt op basis van de stuurinput en hierdoor zorgt voor een  

betere wegligging en comfortabeler weggedrag. Maar ook de i-Activ AWD, dat met 27 afzonderlijke sensoren voor een  

optimale koppelverdeling en voertuigcontrole zorgt. Dit alles zorgt voor sportievere prestaties, een verbeterde besturing  

en fantastisch rijcomfort.

I-Activ AWD

Vierwielaandrijving van Mazda is een systeem met 27 verschillende sensoren in een 

centrale regelmodule om de koppeloverdracht en het vermogen naar de wielen te  

bepalen.

Stijve carrosserie

Het verfijnde, lineaire rijgedrag van onze Skyactiv carrosserie en chassis zorgt 

voor stabiliteit bij alle snelheden terwijl de rijdynamiek vertrouwen inboezemt 

en eersteklas veiligheid biedt. Het sterke, lichtere en stijve frame zorgt voor 

rijcomfort en veiligheid.

Krachtige kenmerkende Skyactiv motor

Bij rustige en constante rij-situaties, zoals op de snelweg, schakelt de Skyactiv-G 194 

automatisch twee van de vier cilinders uit om brandstof te besparen, zonder dat u als 

bestuurder het verschil merkt. 

Meer kracht naar de wielen

Dankzij het grotere lock-upbereik van meer dan 80% voelt de Skyactiv-Drive 

automaat even responsief als een handgeschakelde versnellingsbak.



MAZDA CX-5 IN SOUL RED CRYSTAL, SIGNATURE

A L L E S  D R A A I T  O M  D E  

B E S T U U R D E R

Van het oogstrelende exterieur tot het luxe interieur waarin de inzittenden centraal staan,  

elk onderdeel van de nieuwe Mazda CX-5 ademt vakmanschap en is ontworpen voor  

uitzonderlijk comfort. De nieuwste i-Activsense veiligheidsfuncties doen onopvallend hun werk.  

U blijft volledig in controle en kunt onbezorgd genieten van het rijden. Een van de nieuwe functies 

is de 360° View Monitor, waarmee gevaren aan alle kanten van de auto worden gedetecteerd.  

Het resultaat is een rijbeleving met een betere voorspelbaarheid en controle. U profiteert  

in alle rijomstandigheden van ongekende veiligheid, optimale gemoedsrust en een intuïtieve,  

moeiteloze interactie met de auto.

Bekroond met 5 sterren door het Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) NCAP is een Europees 

programma voor de beoordeling van de veiligheidsprestaties van auto’s waarbij 5 sterren de hoogste score is.



LED-koplampen met Adaptive High Beam Control*

De LED-koplampunit bestaat uit twaalf blokken die individueel in-en uitgeschakeld kunnen worden als de situatie 

erom vraagt. Een camera houdt het overige verkeer in de gaten en dimt eventueel LED-blokken om verblinding van 

overige weggebruikers te voorkomen zonder uw zicht te verliezen op de rest van de omgeving.

*LED-koplampen zijn Standaarduirusting, Adaptive High Beam Control vanaf Luxury

V E I L I G H E I D  B O V E N  A L L E S

De Mazda CX-5 straalt uitzinnig rijplezier uit en laat u onbezorgd genieten. Daarom is de auto uitgerust met onze i-Activsense 

veiligheidsfuncties. Deze functies werken optimaal samen zodat u altijd precies weet wat er om u heen gebeurt en u extra tijd heeft 

om te reageren. U blijft volledig in controle en kunt volop genieten van elke kilometer. In combinatie met de stijve carrosserie zorgen 

de i-Activesense functies voor ”all-around” veiligheid van alle inzittenden, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of prestaties.
�

Advanced Smart City Break Support - voor en achter

Advanced Smart City Brake Support van Mazda is ontworpen om het gevaar van aanrijdingen met auto’s voor u bij 

snelheden tot 80km/u te reduceren. Het systeem controleert de afstand en snelheid ten opzichte van de voorligger 

en remt automatisch als een aanrijding dreigt. Advanced Smart City Brake Support herkent tevens voetganger en remt 

automatisch als een aanrijding dreigt. Met het optionele i-Activsense pakket of standaard op de Luxury beschikt u 

ook over SCBS Reverse (SCBS R) dat automatisch de remmen activeert en de rijsnelheid verlaagt om de schade van 

aanrijdingen tijdens het achteruit rijden te beperken. SCBS Reverse werkt tussen de 2 en 8 km/uur.

*SCBS-F als standaarduitrusting, SCBS-R op i-activsense & luxury 

 

Lane Keep Assist*

Lane-Keep Assist is ontwikkeld voor extra veiligheid. Het systeem ondersteunt de bestuurder bij het sturen dankzij 

een camera in de voorruit die de rijstrookmarkering in de gaten houdt. Lane-Keep Assist werkt bij snelheden boven  

de 60 km/uur en bevat twee opties: Lane-Trace, voor assistentie bij het sturen, en Lane Departure Avoidance,  

dat alleen in actie komt als de auto de rijstrook verlaat.

*Standaarduitrusting

Mazda Radar Cruise Control Stop & Go-functie*

Mazda Radar Cruise Control (MRCC) maakt gebruik van een radarsensor in de millimeterband die de snelheid en 

afstand tot voorliggers bepaalt en automatisch de rijsnelheid regelt om een veilige afstand te bewaren. Lange ritten 

op de snelweg worden hierdoor minder vermoeiend. Met de stop & go functie is het Mazda Radar Cruise Control al 

vanaf stilstand te activeren.

*Luxury, Stop & Go Functie alleen op uitvoeringen met automatische transmissie.



U I T R U S T I N G



De Mazda CX-5 is standaard zeer rijk uitgerust waarbij drie belangrijke merkwaardes terugkomen; rijplezier, veiligheid en een complete uitrusting. Zodra u richting de Mazda CX-5 loopt en plaatsneemt  

ervaart u gelijk een complete en zeer rijk uitgeruste uitvoering. Zo zijn onder andere, LED-koplampen, een breed assortiment aan veiligheidssystemen, multimediasysteem met Apple Carplay, en comfort opties  

(zoals climate control, licht- en regensensor, dimmende binnenspiegel en leder stuurwiel) standaard. Deze rijk uitgeruste uitvoering bied alle essentiële opties om een gezonde dosis rijplezier en rijbeleving te krijgen 

zoals Mazda dat het liefst ziet. 

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de beschikbare prijsdocumentatie of kijk achterin deze brochure naar de specificaties van de Mazda CX-5.

C X - 5  U I T R U S T I N G

CX-5 Standaarduitrusting

17-inch lichtmetalen velgen, Gray Metallic 7-Inch Kleurenscherm

Via dit scherm bedient u de entertainmentfuncties met uw vingertoppen bij stilstand of via de 

HMI-commander in de middenconsole tijdens het rijden.

Interieur waarin de inzittenden centraal staan

Bewerkt tot het kleinste detail en gemaakt rondom de bestuurder met hoogwaardige kwaliteit materialen, de ”cockpit” is gemaakt voor de ultieme rijervaring. Functies zoals de elektronische handrem zijn allemaal 

op de juiste plek om het rijcomfort te perfectioneren. 



Vanuit de rijke standaarduitrusting van de Mazda CX-5 kunt u kiezen om deze completer te maken door te kiezen voor de Mazda CX-5 Comfort. Naast de standaard rijke uitrusting heeft deze uitvoering meer 

comfortabele opties. Door zijn stoelverwarming voor met drie standen, adaptieve bochtenverlichting, verwarmbaar stuurwiel en parkeersensoren zowel voor als achter biedt de Mazda CX-5 Comfort u net even  

dat extra comfort. Optioneel op de Comfort kunt u kiezen voor een aantal pakketten. Zoals het i-Activsense pakket, een pakket met innovatieve opties zoals head-up display en 360 view monitor of kies bijvoorbeeld voor  

het Bose®/leer pakket, een pakket waarbij uw Mazda CX-5 Comfort voorzien is van een zwart leder interieur, een Bose® audiosysteem en Smart Keyless Entry.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering en de combinatiemogelijkheden betreft de pakketten in de beschikbare prijsdocumentatie of kijk achterin deze brochure naar de specificaties van de Mazda CX-5.

C O M F O R T

Parkeersensoren (voor en achter)

De parkeersensoren geven u door middel van geluidssignalen en een weergave op het scherm informatie 

over de obstakels rondom uw auto bij bijvoorbeeld inparkeren.

Adaptieve bochtenverlichting

Adaptieve bochtenverlichting verbetert het zicht in het donker.

Interieur met meer comfort

Standaard heeft Mazda CX-5 al een rijke uitrusting maar de ’Comfort’ zorgt net even voor extra comfort. Of het nu de parkeersensoren zijn of de stoel en stuuwiel verwarming. Ze zorgen dat uw rit nog rustgevender is.



De Mazda CX-5 Luxury accentueert het unieke Kodo design van de CX-5 en straalt dit uit met onder andere zijn 19-inch velgen en luxe afwerking. In het interieur zorgen het 7-inch digitale instrumentarium,  

Bose premium audiosysteem en ventilatie van de voorstoelen voor nog meer luxe. Optioneel is wit lederen interieur voor extra personalisatie.

Bekijk voor meer details over de specifieke uitvoering de prijsdocumentatie of kijk achterin deze brochure naar de specificaties van de Mazda CX-5 Luxury.

L U X U R Y

Elektrisch bedienbare achterklep

De achterklep kan met een druk op de knop worden geopend en gesloten en biedt zo nog meer 

comfort en gemak.

Active Driving Display met verkeersbord herkenning

Het Active Driving Display geeft de belangrijkste rij-informatie weer zoals navigatie-aanwijzingen,  

rijsnelheid en informatie over belangrijke verkeersborden.

Luxe in elk detail

Kiest u voor de Luxury biedt de Mazda CX-5 u bovenop de Comfort uitrusting extra luxe. Van de fraaie 19-inch lichtmetalen velgen tot het zwart lederen interieur, de Radar Cruise Control, het head-up en een 7-inch 

digitale meterset.



Vraag Mazda designers om een Mazda CX-5 - die al zeer luxe is uitgevoerd - samen te stellen, en dan krijgt u de Signature, de handtekening van de designers. Een schitterende uitvoering waar u het vakmanschap van 

de designers ervaart door onder meer een donkerbruin nappa leder interieur, prachtige interieuraccenten van Japans senhout en de mooie chrome details. De donker hemelbekleding en de randloze binnenspiegel 

maken het geheel compleet. Signature is met recht een unieke verschijning.

Bekijk voor meer details over de uitvoering de beschikbare prijsdocumentatie of kijk achterin deze brochure naar de specificaties van de Mazda CX-5.

S I G N A T U R E

Japans Sen-hout Donkerbruin nappaleder interieur 

De keuze van de designers



B E K L E D I N G

STOF, ZWART (OP CX-5 EN COMFORT)

NAPPALEDER, DONKERBRUIN  

(SIGNATURE)

LEDER, WIT (OPTIONEEL OP LUXURY)

LEDER, ZWART (OPTIONEEL OP  

COMFORT, STANDAARD OP LUXURY)

V E L G E N

17-INCH LICHTMETALEN VELGEN, 

GRAY METALLIC (CX-5 EN COMFORT)

19-INCH LICHTMETALEN VELGEN, 

SILVER (LUXURY)

19-INCH LICHTMETALEN VELGEN, 

CHROME SHADOW (SIGNATURE)



D E A L E R O P T I E S

ZWARTE SPIEGELKAPPEN ZILVERKLEURIGE SPIEGELKAPPEN

BRILLIANT BLACK VOOR- EN ZIJSKIRTS

ZIJSKIRT ONDERSKIRT ACHTER

VERLICHTE DORPELLIJSTEN
 

ONDERSKIRT VOOR



SPATLAPPEN VÓÓRLED INTERIEURVERLICHTINGSSET

LED INSTAPVERLICHTING

D E A L E R O P T I E S

DAKDRAGERS

DAKRAILS SKID PLATE AAN DE ONDERKANT, ACHTER



S P E C I F I C A T I E S

BENZINE DIESEL

Skyactiv-G 165 2WD 

6MT (Benzine)

Skyactiv-G 165 2WD  

6AT (Benzine)

Skyactiv-G 165 4WD 

6AT (Benzine)

Skyactiv-G 194 2WD 

6AT (Benzine)

Skyactiv-G 194 4WD 

6AT (Benzine)

Skyactiv-D 150 2WD 

6MT (Diesel)

Skyactiv-D 150 2WD 

6AT (Diesel)

Skyactiv-D 184 4WD 

6AT (Diesel)

BESCHIKBARE UITVOERINGEN
CX-5 – – – –

Comfort – – – –

Luxury

Signature

MOTORTYPE
Cilinderinhoud (cc) 1.998 1.998 1.998 2.488 2.488 2.191 2.191 2.191

Boring x slag (mm) 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 89,0 x 100,0 89,0 x 100,0 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3 86,0 x 94,3

Kleppen per cilinder 4 4 4 4 4 4 4 4

Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] 121 (165)/6.000 121 (165)/6.000 121 (165)/6.000 143 (194)/6.000 143 (194)/6.000 110 (150)/4.500 110 (150)/4.500 135 (184)/4.000

Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) 213/4.000 213/4.000 213/4.000 258/4.000 258/4.000 380/1.800-2.600 380/1.800-2.600 445/2.000

Compressieverhouding 13,0:1 13,0:1 13,0:1 13,0:1 13,0:1 14,4:1 14,4:1 14,4:1

Aandrijving voorwielaandrijving voorwielaandrijving vierwielaandrijving voorwielaandrijving vierwielaandrijving voorwielaandrijving voorwielaandrijving vierwielaandrijving

i-Stop

i-Eloop – – – – – –

STUURSYSTEEM
Stuurinrichting Rondsel-en-tandheugel

Draaicirkel (muur tot muur) (m) 12 12 12 12 12 12 12 12

TRANSMISSIE
Type Handgeschakelde  

zesversnellingsbak

Automatische  

zesversnellingsbak

Automatische  

zesversnellingsbak

Automatische  

zesversnellingsbak

Automatische  

zesversnellingsbak

Handgeschakelde  

zesversnellingsbak

Automatische  

zesversnellingsbak

Automatische  

zesversnellingsbak

Overbrengings- 
verhoudingen:

1e 3,700 3,552 3,552 3,552 3,552 3,357 3,487 3,487

2e 1,947 2,022 2,022 2,022 2,022 1,826 1,992 1,992

3e 1,300 1,452 1,452 1,452 1,452 1,565 1,449 1,449

4e 1,029 1,000 1,000 1,000 1,000 1,147 1,000 1,000

5e 0,837 0,708 0,708 0,708 0,708 0,893 0,707 0,707

6e 0,680 0,599 0,599 0,599 0,599 0,745 0,600 0,600

Achteruit 3,724 3,893 3,893 3,893 3,893 4,091 3,990 3,990

Eindoverbrenging 4,388 4,624 4,624 4,624 4,624 4,105 (1-2)/ 3,120 

(3-6)

4,090 4,090

PRESTATIES EN VERBRUIK
Acceleratie (0-100 km/uur in 
seconden)

10,3 9,8 10,3 8,9 9,2 9,9 10,7 9,6

Topsnelheid (met begrenzer) (km/uur) 201 192 188 195 195 204 200 208

Brandstofverbruik* 
(l/100 km):

In de stad 7,7 7,8 8,4 9,2 8,8 5,6 (5,5**) 6,1 6,2

Buiten de stad 5,6 5,9 6,1 5,8 6,3 4,6 (4,5**) 5,1 5,1

Gecombineerd 6,4 6,6 7,0 7,1 7,2 5,0 (4,9**) 5,5 5,5

CO2-uitstoot(1) (g/km) (met 19-inch) 146 (145**) 150 159 161 164 130 (128**) 143 145

EG-emissienorm Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp Euro Stage 6d Temp

Aanbevolen brandstof Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Ongelood 95 RON Diesel (51 cetaan) Diesel (51 cetaan) Diesel (51 cetaan)

Inhoud brandstoftank (l) 56 56 58 56 58 56 56 58

 = Leverbaar;     — = Niet leverbaar. *1e - 2e versnelling / 3e - 6e versnelling. 

* Voertuigen worden goedgekeurd volgens de nieuwe goedkeuringsprocedure WLTP (Verordening (EU) 1151/2017; Verordening (EG) 715/2007). Ter vergelijking worden NEDC-waarden als referentiewaarden gebruikt. Deze zijn vastgesteld overeenkomstig 

uitvoeringsverordening (EU) 1153/2017. 

** Van toepassing bij uitvoeringen met 19-inch.
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1.840 mm 4.550 mm 

BENZINE DIESEL

Skyactiv-G 165 2WD 

6MT (Benzine)

Skyactiv-G 165 2WD  

6AT (Benzine)

Skyactiv-G 165 4WD 

6AT (Benzine)

Skyactiv-G 194 2WD 

6AT (Benzine)

Skyactiv-G 194 4WD 

6AT (Benzine)

Skyactiv-D 150 2WD 

6MT (Diesel)

Skyactiv-D 150 2WD 

6AT (Diesel)

Skyactiv-D 184 4WD 

6AT (Diesel)

MATEN EN GEWICHTEN
Totale lengte / breedte / breedte excl.  
spiegels / hoogte (met 19-inch) (mm)

4.550 / 2.115 / 1.840 / 1.675 (1.680)

Bodemspeling (mm) tussen de assen onbelast  
(17-inch / 19-inch)

192 / 200 192 / 200 – / 200 – / 200 – / 200 192 / 200 192 / 200 – / 200

Bodemspeling (mm) tussen de assen belast  
(17-inch / 19-inch)

185 / 193 185 / 193 – / 193 – / 193 – / 193 185 / 193 185 / 193 – / 193

Spoorbreedte (mm): Voor 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595

Achter 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595 1.595

Wielbasis (mm) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Hoofdruimte  / beenruimte /  
schouderruimte voor (mm)

1.007 / 1.041 / 

1.451

1.007 / 1.041 / 

1.451

999 / 1.041 / 1.451 999 / 1.041 / 1.451 999 / 1.041 / 

1.451

1.007 / 1.041 / 

1.451

1.007 / 1.041 / 

1.451

999 / 1.041 / 1.451

Hoofdruimte / beenruimte /  
schouderruimte achter (mm)

991 / 1.007 / 

1.391

991 / 1.007 / 1.391 991 / 1.007 / 1.391 991 / 1.007 / 1.391 991 / 1.007 / 

1.391

991 / 1.007 / 

1.391

991 / 1.007 / 1.391 991 / 1.007 / 1.391

Knieruimte achter (mm) 67 67 67 67 67 67 67 67

Laadvolume volgens 
VDA (l):

5-zits opstelling  
(tot bagagescherm)*

442 442 442 442 442 442 442 442

tot dak met achterbank 
neergeklapt*

1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342 1.342

Massa in rijklare toestand (kg)** 1,515 1,555 1,612 1,587 1,647 1,651 1,682 1,746

Massa ledig voertuig (kg)*** 1,415 1,455 1,512 1,487 1,547 1,551 1,582 1,646

Maximum  
toegelaten massa (kg):

Totaal 2,020 2,035 2,115 2,070 2,140 2,130 2,143 2,235

Voor / achter 1.015 / 1.005 1.040 / 995 1.060 / 1.055 1.075 / 995 1.100 / 1.040 1.120 / 1.010 1.132 / 1.011 1.170 / 1.065

Maximumgewicht 
aanhanger (kg):

Geremd (12% helling) 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100

Ongeremd (12% helling) 750 750 750 750 750 750 750 750

Maximale daklast (kg) Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

Dakrails: 75 kg 

Dakdragers: 50 kg

*Exclusief ruimte onder laadvloer. 

**Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90% gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. 

***De massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt o.a. toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.



S P E C I F I C A T I E S

CX-5 COMFORT LUXURY SIGNATURE

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Blind Spot Monitoring (BSM): dodehoekdetectiesysteem

Rear Cross Traffic Alert (RCTA): waarschuwingssysteem bij achteruitrijden

Smart City Brake Support (voor)

Smart City Brake Support (achter) — (2)

Traffic Sign Recognition (TSR) — (2)

Dynamic Stability Control met Traction Control System

Hill Launch Assist

Bandenspanningwaarschuwingssysteem

Lane Keep Assist: rijbaan assistent met feedback aan de bestuurder

Spankrachtbegrenzer achterin (buitenste zitplaatsen)

Schakelindicator

LED-koplampen met koplampsproeiers en automatische hoogteverstelling

Adaptieve bochtenverlichting (AFLS) — — —
High Beam Control (HBC) — —
Adaptive High Beam Control (ALH): automatisch dimmende LED-verlichting bij naderend verkeer — —
Cruise Control Cruise Control (met bediening op stuurwiel) — —

Radar Cruise Control — —
Radar Cruise Control met Stop & Go functie (enkel bij automaat) — —

Auto Door Locking (ADL): automatisch sluitende portieren bij wegrijden

Driver Attention Alert (DAA): adviseert een pauze bij verminderde alertheid van de bestuurder — (2)

Airbags voor bestuurder en bijrijder

Zijairbags voor

Gordijnairbags voor en achter

Airbag passagier voor uitschakelbaar

Waarschuwingslampje vergeten veiligheidsgordel (bestuurdersstoel, passagiersstoel en achterbank) met geluidssignaal

Veiligheidsgordels: Voor, twee driepuntsgordels (ELR) met gordelspanners

Achter, driepuntsgordels (ELR)

ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin (buitenste zitplaatsen)

Elektronische wegrijbeveiliging

Inbraakalarm A A A A

Achteruitrijcamera weergave op 7-inch kleurenscherm met dynamische parkeerhulplijnen —
360-view monitor — (2)

Parkeersensoren Voor —
Achter —

Head-up display weergave op head-up scherm — (2) — —
projectie in de voorruit — —

 = Standaard;      = Optie tegen meerprijs;     — = Niet leverbaar;      = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs;     A = Optioneel accessoire tegen meerprijs. 
(1) Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack. 
(2) Onderdeel optioneel i-Activsense pack. 

Bose® Leather Pack en i-Activsense pack zijn alleen te combineren als u het stijl-pakket aanschaft.

CX-5 COMFORT LUXURY SIGNATURE

COMFORT EN GEMAK
Afstandbediening centrale deurvergrendeling 2x

Centrale deurvergrendeling —
Smart Keyless Entry — (1)

Start-/Stopknop

Stuurbekrachtiging: Elektrisch 

Elektronische parkeerrem met autohold functie

Drive mode selection (alleen op benzine, automaat)

Elektrisch bedienbare ramen: Vóór en achter met snel open- / dichtfunctie en timer

Airconditioning: Automatisch, in twee zones

Ventilatie instelbaar voor de achterpassagiers

Luchtvochtigheidssensor

Vloermatten vóór en achter: Rubbermat A A A A

Tapijtset, ’Standard’, zwart A A A A

Tapijtset, ’Luxury’, zwart

Achterbumperbeschermfolie A A A A

Zonnekleppen: Aan bestuurderszijde met afdekbare make-upspiegel en parkeerkaarthouder

Aan passagierszijde met afdekbare make-upspiegel en verlichting

Automatisch dimmende binnenspiegel

Lichtsensor

Regensensor

Coming home light / Leaving home light

Bandenreparatieset

Wiper de-icer: ondersteuning bij ruiten schoonmaken in winterse omstandigheden —
 = Standaard;      = Optie tegen meerprijs;     — = Niet leverbaar;      = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs;     A = Optioneel accessoire tegen meerprijs. 

(1) Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack. 
(2) Onderdeel optioneel i-Activsense pack.  

Bose® Leather Pack en i-Activsense pack zijn alleen te combineren als u het stijl-pakket aanschaft.



S P E C I F I C A T I E S

CX-5 COMFORT LUXURY SIGNATURE

INTERIEUR
Stoelen met geïntegreerde hoofdsteun: Bestuurdersstoel en passagiersstoel met verstelbare rugleuning en regelbare zithoogte en diepte verstelling

Bestuurdersstoel en passagiersstoel met elektrisch verstelbare rugleuning en regelbare zithoogte en diepte 
verstelling

(1)

Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun

Bestuurdersstoel met elektrisch verstelbare lendensteun (1)

Stoelverwarming voor, drie standen

Geheugenfunctie bestuurdersstoel (1)

Achterbank: Achterbank in drie delen neerklapbaar 40:20:40

Karakuri Tonneau Cover 

Karakuri dive down functie one touch

Leuning achterbank in twee standen verstelbaar

Middenarmsteun achter met twee bekerhouders en twee USB aansluitingen

Ventilatie achter

Verwarming achterbank, buitenste twee zitplaatsen

Stoelbekleding Stof Zwart

Leder Zwart (1)

Leder Pure White

Nappaleder Donkerbruin

Stuurwiel: Met zacht leder bekleed

In hoogte en diepte verstelbaar

Verwarming

Pookknop: Met leer bekleed

Portiergrepen interieur: Voor en achter, zilverkleurig

Handgrepen: Voorin aan passagierszijde en twee achterin met jashaken

Multimediasysteem MZD connect: audio- multimedia- en smartphone-connectiviteitsysteem met 6 speakers

2x USB aansluiting 

AUX (3,5 mm stereo mini)

HMI Commander

Bedieningsknoppen voor audio en telefonie op het stuurwiel 

Spraakbesturing 

Mazda navigatiesysteem 

Apple Carplay

CD-/MP3 speler

DAB+: Digitale Radio+ ontvanger

Bose® premium audio met 10 speakers (1)

12V aansluiting

iPhone Lightning®-aansluitkabel A A A A

Bluetooth®

CX-5 COMFORT LUXURY SIGNATURE

INTERIEUR
Meters: Informatiedisplay met boordcomputer, kilometerteller, brandstof- en watertemperatuurmeter, toerenteller

Meterdisplay met 4,6 inch kleurenscherm

7-inch digitale meterset

Dimbare verlichting meterset

Waarschuwingssignaal vergeten verlichting (geluidssignaal)

Opbergmogelijkheden: Dashboardkastje (met verlichting)

Opbergvak in rugleuning (bestuurders- en passagiersstoel)

Portiervakken voor en achter

Middenconsole, vóór

twee bekerhouders voor

twee bekerhouders achter

Opbergruimte tussen beide voorstoelen

Plafondverlichting en ingebouwde spot

Afzonderlijke leeslampjes voor zitplaatsen achterbank

Instapverlichting voetenruimte voorin (zowel aan bestuurders- als aan passagierszijde) A A A A

Bagageruimte: Verlichting

12V aansluiting

Karakuri-tonneaucover

Karakuri dive down one touch bediening

Extra kofferbakverlichting A A A A

Kofferbakmat velours A A A A

Kofferbakmat met achterbumperbeschermer A A A A

Kofferbaknet A A A A

Opbergsysteem voor kofferbak A A A A

Hondenrek A A A A

Dashboardkastje binnenkant met stof bekleed

Binnenspiegel: automatisch dimmend

automatisch dimmend, randloos design

Bekerhouder-organiser A A A A

 = Standaard;      = Optie tegen meerprijs;     — = Niet leverbaar;      = Onderdeel van een optiepakket tegen meerprijs;     A = Optioneel accessoire tegen meerprijs.
(1) Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack.
(2) Onderdeel optioneel i-Activsense Pack.

Bose® Leather Pack en i-Activsense Pack zijn niet combineerbaar.

Bose® en het Bose-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen. Voor gebruik is toestemming verleend. Het Bluetooth® -woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik ervan door 

Mazda Motor Company is toestemming verleend. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.



S P E C I F I C A T I E S

CX-5 COMFORT LUXURY SIGNATURE

EXTERIEUR
Banden en velgen: 17-inch lichtmetalen velgen, Gray Metallic — —

19-inch lichtmetalen velgen, Silver A

19-inch lichtmetalen velgen, Chrome Shadow A A A

Bumpers, voor en achter: Carrosseriekleur

Deurgrepen Carrosseriekleur

Skidplates onderzijde: Voor en achter A A A A

Dakspoiler achter: Carrosseriekleur

Grille: Piano zwart

Spatlappen: Voor A A A A

Achter A A A A

Privacy glass zijruiten achter en achterruit

Ruitenwissers: Voor, automatisch, met regensensor (gekoppeld aan automatische koplampen)

Achter, regelbare snelheid met interval

Koplampen: Dagrijverlichting (gloeilamp) — — —
LED-dagrijverlichting —
LED-koplampen

LED mistlampen voor —
Automatische hoogteregeling van koplampen

Achterlampen: Combinatieverlichting (gloeilamp) — — —
LED-combinatieverlichting achter —
Mistlampen achter

Derde remlicht, hoog gemonteerd

Sierdeel op B en C stijl Zwart — —
Piano zwart — —

Haaienvinantenne

CX-5 COMFORT LUXURY SIGNATURE

EXTERIEUR
Buitenspiegels: Carrosseriekleur, richtingaanwijzers (voor) en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Buitenspiegels klappen automatisch in/uit bij vergrendelen/openen —
Achterklep automatisch open/sluiten —
Achterbumperbeschermer: Roestvrij staal A A A A

Sunroof, schuif-/kanteldak Elektrisch bedienbaar (enkel op 4WD en de Skyactiv-G 194 2WD) — —
Dakdragersysteem: Ski- / snowboarddrager A A A A

Fietsendrager A A A A

Dakdrager A A A A

Skibox, klein A A A A

Skibox, groot A A A A

Trekhaak: Afneembaar A A A A

Fietsendrager A A A A

Trekhaakkabelset (leverbaar in 7-polige en 13-polige uitvoering) A A A A

Dubbel uitlaatsysteem (benzine)

 = Standaard;      = Optie tegen meerprijs;     — = Niet leverbaar;     A = Optioneel accessoire tegen meerprijs.
(1) Onderdeel optioneel Bose® Leather Pack.
(2) Onderdeel optioneel i-Activsense Pack.

Bose® Leather Pack en i-Activsense Pack zijn niet combineerbaar.



MAZDA CX-5 IN SOUL RED CRYSTAL, SIGNATURE

MACHINE GR AY METALLIC

SONIC SILVER METALLIC

SOUL RED CRYSTAL METALLIC

ETERNAL BLUE MICA DEEP CRYSTAL BLUE MICA

SNOWFLAKE WHITE PEARL TITANIUM FLASH MICA

JET BLACK MICA

EXTERIEURKLEUR

KENMERK

Arctic White 

Solid  

(A4D)

Snowflake  

White Pearl 

(25D)

Sonic Silver  

Metallic  

(45P)

Titanium Flash 

Mica  

(42S)

Eternal Blue  

Mica  

(45B)

Deep Crystal  

Blue Mica  

(42M)

Jet Black  

Mica  

(41W)

Machine Gray  

Metallic  

(46G)

Soul Red  

Crystal Metallic 

(46V)

CX-5

Comfort

Luxury

Signature

K L E U R E N

ARCTIC WHITE SOLID

 = Standaard;      = Optioneel



W A T  U  M A G  V E R W A C H T E N  V A N  M A Z D A

Service: u en uw Mazda altijd in perfecte harmonie 

Sturen, versnellen, denken als één. Mens en machine in perfecte harmonie. Dat is wat 

u ervaart wanneer u plaatsneemt achter het stuur van een Mazda. Onze service is erop 

gericht dat niets deze harmonie verstoort.

Fabrieksgarantie van 3 jaar: Uw Mazda blijft rijden als de eerste keer 

Het gevoel dat uw Mazda u gaf tijdens de eerste rit vergeet u waarschijnlijk nooit meer.  

Om dat gevoel vast te houden, biedt Mazda u drie jaar lang fabrieksgarantie met een 

maximum van 100.000 km. We gebruiken bij garantiereparaties alleen originele Mazda 

onderdelen, zodat uw Mazda de kwaliteit behoudt die hij had toen u de eerste keer 

achter het stuur zat. En uw Mazda blijft stralen zoals in die eerste kilometers met onze 

lakgarantie van 3 jaar zonder kilometerbeperking en de garantie tegen roesten van 

binnenuit van maar liefst 12 jaar.

Mazda Plus Garantie: Ook ná de eerste drie jaar rijden genieten  

van zekerheid 

Met Mazda Plus Garantie houdt u dat onbezorgde gevoel langer vast. Want het 

voorkomt vervelende verrassingen nádat de fabrieksgarantie is afgelopen. U geniet 

namelijk tot twee jaar langer van extra zekerheid. U betaalt geen eigen risico en de 

garantie is overdraagbaar. Waardoor de restwaarde van uw Mazda wordt vergroot.

Fabrieksonderhoud: Wanneer uw Mazda het nodig heeft en het u uitkomt 

Onderhoud voor uw Mazda is onderhoud voor het team dat jullie samen vormen. 

Daarom stemmen wij de werkzaamheden af op de behoeften van uw auto. Onze 

technici kennen uw Mazda namelijk als geen ander. Omdat ze altijd de nieuwste 

kennis krijgen vanuit de bron. Mazda zelf. Met de juiste Mazda software en apparatuur 

zetten zij deze kennis om in perfect handelen. Zo blijven ook de hightech systemen 

van uw Mazda zoals I-Activsense optimaal functioneren. De specifieke Mazdakennis 

vindt u ook terug in Mazda Original Oil. Bij de ontwikkeling is, in samenwerking met 

Total, zorgvuldig gekeken naar de eigenschappen van de unieke Skyactiv Technology. 

De olie is zo samengesteld, dat hij de perfecte dikte heeft. Hij bereikt hierdoor alle 

draaiende onderdelen van uw motor én helpt slijtage hiervan te voorkomen. Uw motor 

wordt beter beschermd en de rijprestaties blijven optimaal, iedere keer als u hem start. 

Daardoor stoot uw Mazda minder uit en bespaart u brandstof. Wij vinden dat uw 

vertrouwen in onze technici beloond mag worden. Daarom krijgt u een jaar Mazda  

Euro Service van ons cadeau als uw Mazda-dealer het onderhoud verzorgt.

Mazda Euro Service: In binnen- en buitenland gespecialiseerde Mazda 

pechhulp 

Uw Mazda brengt u moeiteloos naar alle uithoeken van Nederland én Europa. Onze 

persoonlijke service beperkt zich dan ook niet tot de landsgrenzen. Met Mazda Euro 

Service bent u altijd verzekerd van snelle hulp bij pech, 7 dagen per week, 24 uur per 

dag, waar in Europa dan ook. U wordt direct geholpen door mensen die uw Mazda 

kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. 

En als het nodig is, krijgt u vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats! 

Financieren 

Om ervoor te zorgen dat u zorgeloos kunt genieten van de Mazda van uw dromen, 

bieden wij een aantal interessante oplossingen die het bezit van een Mazda 

eenvoudiger, gemakkelijker bereikbaar en nog aantrekkelijker maken. Hiervoor kunt u 

in de meeste gevallen terecht bij uw vertrouwde contactpersoon bij de dealer. Of het 

nu gaat om verzekeren, leasen of financiering, gezamenlijk proberen wij de oplossing 

te vinden die bij uw wensen en mogelijkheden aansluit. Kijk voor meer informatie op 

https://www.mazda.nl/financieren

Mazda Private Lease 

Kiest u voor Mazda Private Lease, dan rijdt u voor een vast bedrag per maand met all-in  

rijplezier. Zorgeloos, want u hoeft niet meer na te denken over zaken als afschrijving,  

wegenbelasting en verzekeringen. Kijk voor meer informatie op www.mazda.nl/ 

private-lease

Mazda online

Begin uw online ervaring met de Car Configurator op de www.mazda.nl. Stel zelf uw 

auto samen en kies uitvoeringen, kleuren, interieur en motoren. Zo vindt u de Mazda 

die perfect bij u past. Heeft u al een Mazda? Via My Mazda blijft u op de hoogte. Bekijk 

de onderhoudshistorie en raadpleeg handige handleidingen en video’s. Via Facebook, 

Twitter, Instagram en YouTube blijft u op de hoogte van het laatste Mazdanieuws,  

aanbiedingen en video’s.

Skyactiv Technology: compromisloze prestaties

Indrukwekkende prestaties, zonder in te leveren op rijplezier. Door het gebruik van een 

lichter chassis en het optimaliseren van motoren en transmissies zijn onze modellen 

krachtig én zuinig. Wij noemen dat Skyactiv Technology. 

Wilt u meer weten over Mazda? Ga dan naar www.mazda.nl

facebook.com/mazdanl twitter.com/mazdanl youtube.com/mazdanederland instagram.com/mazdanederland



Facebook, Twitter, iPod®, Stitcher™, aha™, Bose®, Twiddler®, Centerpoint®, Nd®, Surround-Stage® en AudioPilot® zijn geregistreerde handelsmerken in de VS en in andere landen.  

Voor gebruik is toestemming verleend.

Mazda Customer Relation Center: 0 800 - 23 23 966   Internet: www.mazda.nl - Januari 2019 - NL-NL / C1C

Mazda Motor Nederland heeft deze brochure met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties en uitrusting als gevolg van voortdurende productontwikkeling.  

Wijzigingen in constructie, uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede drukfouten zijn voorbehouden. De in deze brochure afgebeelde kleuren en voorbeelden van interieurbekleding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen  

in het drukprocedé. Raadpleeg altijd uw Mazda-dealer over de door hem aangeboden uitvoering, over de laatste gegevens en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Mazda Motor Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Mazda Motor Company is met toestemming van dit bedrijf. 

Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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