Mazda Business

Stimate Domn,
Achiziționarea unei flote de automobile este o decizie
importantă, cu consecințe pe termen lung. Automobilele
destinate businessului sunt mereu pe drumuri, deci trebuie
să lase o impresie bună și să fie eficiente din punct de
vedere al costurilor de întreținere. Ei bine, Mazda le are pe
toate.
Flota noastră de automobile este construită folosind
tehnologia inovatoare, SKYACTIV, ce permite realizarea
de motoare eficiente cu o rată de compresie excelentă și
emisii de CO2 reduse. Caroseria și șasiurile au fost complet
reinventate – sunt mai ușoare și mult mai sigure.
Multipremiata temă de design, KODO, asigură o estetică
excepțională, în timp ce dotările avansate, cu suficient
de multe sisteme de securitate și un avansat sistem de
conexiune mobilă, vor asigura siguranța și entertainmentul
pasagerilor.
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De aceea, fiecare kilometru va fi sigur, economic și distractiv.
Iar alegerea unei flote Mazda mult, mult mai ușoară.

Cristian Rigu

Country Manager
Mazda România

Brandul Mazda
Sfidăm convenționalul în tot ceea ce facem
Suntem o companie auto, însă una altfel. Și suntem altfel datorită numeroaselor provocări din trecutul
nostru dar, și datorită modului complet unic în care percepem lumea. Pe când ceilalți văd convențiile
ca repere care trebuie urmate, noi vedem convențiile ca piedici care trebuie combătute pentru a face
lucrurile mai bine. Această mentalitate a fost un atu până acum și a stat la baza unor tehnologii de
avangardă, de care te poți bucura în fiecare Mazda produsă de noi. Ne mândrim cu acest lucru și nu vrem
să ne schimbăm.

Mazda Shinari Concept Car
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De ce să aleg Mazda?

Dă sens businessului
Achiziționând automobile Mazda pentru
flota dumneavoastră, aveți garanția că
primiți:
o valoare bună la revânzare
o economie superioară de combustibil
emisii reduse de CO2
un nivel superior de dotări
excelente servicii post-vânzare
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De ce automobilele Mazda au o valoare reziduală ridicată?

Costuri reduse pentru combustibil și emisii CO2 reduse

Sistem avansat de siguranță
și dotări

Ne pasă de serviciile
post-vânzare

Prin tehnlogia inovatoare SKYACTIV, am pornit
totul de la zero și am a rescris regulile de
proiectare a motoarelor. Am combinat eficiența
și performanțele extraordinare într-un singur
pachet câștigător. Iar motoarele noastre ultraeficiente, cât și tehnologia implementată
aduc economii consistente în costurile cu
combustibilii, cât și emisii reduse de CO2. Totul
se traduce printr-un cost scăzut de mentenanță
a flotei Dvs. de automobile.

Nivelul superior de echipare al mașinilor noastre
este un alt motiv pentru care acestea sunt atât
de căutate pe piața second-hand. Orice mașină
Mazda destinată companiilor beneficiază de
un înalt nivel de echipare. Datorită dotărilor
de siguranță de top și încadrării competitive în
ceea ce privește taxele de asigurare, mașinile
noastre se depreciază mai lent decât alte modele
concurente.

Ai fi impresionat de calitatea serviciilor noastre
post-vânzare. Dealerii noștri Mazda sunt echipați
și atestați și vor continua să aibă grijă de
automobilul tău. Consultanții vor avea grijă ca tu
să primești suportul de care ai nevoie, oricând,
în orice moment.

Calitate și fiabilitate
Suntem mândri de tradiția noastră ce se reflectă
în fiecare autovehicul pe care îl construim.
Calitatea mașinilor noastre este dovedită de
rezultatele excelente obținute în urma testelor
de fiabilitate și siguranță susținute de-a lungul
timpului. Asta a condus la costuri minime
destinate întreținerii.

Design atrăgător
Designul mașinilor noastre este foarte
important. Se distinge „din mulțime”. Designul
excelent face ca aceste mașini să fie foarte
căutate și pe piața mașinilor second-hand –
un alt factor important în deciziile
destinate flotelor de mașini.
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Design & Tehnologie Mazda
Designul câștigător de trofee – „KODO – Sufletul mișcării”
Mașinile Mazda sunt faimoase pentru lipsa de compromisuri în plăcerea de a conduce, cât și pentru
designul impresionant. Noua generație Mazda este proiectată conform unicului limbaj de design
KODO, concept inspirat de mișcarea elementelor din natură. Extrem de dinamic, elegant, cu un
design puternic, ce creează un simț al mișcării chiar și atunci când mașina staționează.
Conceptul unic de design KODO, a fost imediat remarcat și premiat de către experți și publicul
larg. Mazda CX-5, primul model Mazda produs sub „limbajul” designului KODO, a câștigat, în 2012,
Premiul pentru cel mai bun design din Europa, oferit de revista de specialitate Auto Bild, în timp
ce, noua Mazda6 primea premiul Red Dot Design Award 2013 – faimosul premiu pentru un design
de produs remarcabil.
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Tehnologia inovatoare SKYACTIV
La Mazda, noi nu facem compromisuri, între performanțe și economia de carburant. Cu tehnologia SKYACTIV am reușit să combinăm emisiile reduse de CO2 cu
consumul redus și o dinamică aproape perfectă. Practic, am reinvetat total mașinile – de la motoare la transmisie la șasiu și caroserie.
Motoarele SKYACTIV au o compresie excelentă, 14:1, atât pentru motoarele pe benzină, cât și pentru cele pe motorină. Motorizarea pe benzină SKYACTIV-G oferă
cea mai mare rată de compresie, de 14:1 (chiar mai mare decât motoarele folosite în cursele de Formula 1) și varianta diesel SKYACTIV-D, oferă cea mai mică rată de
compresie, de 14:1.

Avantajele SKYACTIV:
te ajută să economisești bani
consum mic și emisii reduse de CO2
o greutate redusă, pentru un condus dinamic

Alături de tehnologiile inovatoare Mazda,
precum: i-STOP și i-ELOOP, tehnologia SKYACTIV
aduce un raport unic din plăcerea condusului,
completat de siguranță deplină pentru mediu și
pasageri.
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Design & Tehnologie Mazda
Sistem inteligent de oprire-pornire i-STOP
i-STOP este primul sistem „start-stop” din lume care repornește motorul cu ajutorul demarorului dar și prin inițierea combustiei.
Când autovehiculul este oprit, sistemul oprește automat motorul și îl repornește imediat ce este apăsată pedala de accelerație.
Este cu mult mai silențios, mai omogen și mai rapid decât competiția sa (re-pornește motorul în 0,35 secunde).
Sistemul i-STOP te ajută să economisești combustibil și să reduci emisiile de CO2.
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Sistem de frânare regenerativă i-ELOOP
i-ELOOP este primul sistem de frânare regenerativă din lume ce folosește un capacitor. Capacitorul cu încărcare rapidă
economisește energia cinetică și o transformă în electricitate. Aceasta poate alimenta toate sistemele electrice și
electronice de care are nevoie mașina. Cu i-ELOOP am îmbunătățit eficiența motoarelor și am redus consumul de
combustibil cu până la 10%, în timp ce, în mod normal, autovehiculele folosesc energia produsă de motor pentru a
alimenta sistemele electrice (faruri, sistem audio, climatizare).

Acumulator

Faza de decelerare
ÎNCĂRCARE
CURENT
ELECTRIC
Recuperarea
energiei
Motor

Consumatori electrici
Convertor DC/DC
(25V →12V)

Alternator
cu tensiune
variabilă
(12V ~ 25V)

Consumatori electrici
motor
Sisteme vehicul:
Aer condiționat
Sisteme audio
Iluminat etc.

Capacitor

Acumulator

Faza de accelerare
CURENT
ELECTRIC

Consumatori electrici

Motor

Convertor DC/DC
(25V →12V)

Alternator
cu tensiune
variabilă
(12V ~ 25V)

Consumatori electrici
motor
Sisteme vehicul:

Capacitor

Aer condiționat
Sisteme audio
Iluminat etc.
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i-ACTIVSENSE
Modelele: Mazda CX-5, Mazda6 și Mazda3 sunt echipate cu caracteristici inovatoare de siguranță: i-ACTIVSENSE!*

Siguranță activă
Pilot automat adaptiv Mazda Radar (MRCC)
Îți permite să setezi limita de viteză a mașinii și să o menții fără a folosi pedala de accelerație.
Desemenea, sistemul beneficiază de senzori ce ajustează viteza de deplasare pentru a menține o
distanță de siguranță.

Asistent inteligent de frânare în oraș (SCBS)
Acest sistem folosește senzor laser foarte precis pentru a monitoriza și analiza traficul din fața
mașinii și te ajută să frânezi la timp, pentru a evita coliziunile din spate. Dacă sistemul depistează
un risc de coliziune, el va pregăti întreg sistemul, pentru a livra putere maximă de frânare atunci
când șoferul va apăsa pedala de frână. Dacă nu frânezi, sistemul va opri automat automobilul.
Sistemul funcționează la viteze de deplasare cuprinse între 4 km/h și 30 km/h.

Avertizare la depășirea benzii de rulare (LDWS)
Sistemul folosește o cameră frontală, montată în partea de sus a parbrizului pentru a monitoriza
marcajele stradale. Dacă sistemul detectează faptul că mașina începe să părăsească nejustificat
banda, va emite un sunet de avertizare.

Sistem de monitorizare spate a vehiculului (RVM)
Această caracteristică îmbunătățită asigură extra securitate. Am integrat senzori speciali ce
reperează mașinile ce se apropie de tine din spate, pe linia adiacentă. Sistemul avertizează șoferul
despre apariția vreunui alt autovehicul din „unghiul mort”, printr-un martor special, dar și prin
semnale acustice. Cu această caracteristică vei ști mereu când poți schimba în siguranță banda de
deplasare sau când este sigur că poți face în siguranță deplină manevra de întoarcere.

Semnalizare de urgență la frânare (ESS)
În eventualitatea unei frânări bruște, la o viteză de peste 50 km/h, sistemul va porni automat luminile de avarie, avertizând participanții la trafic aflați în spate.

* în funcție nivel de echipare și model
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Siguranță activă
Sistem de control automat faza lungă (HBCS):
Pentru un condus mai confortabil și mai sigur.
Tehnologia HBC comută automat luminile farurilor, de pe „faza lungă” pe „faza scurtă” când detectează
farurile vehiculelor din față sau blocurile optice spate ale vehiculelor, asigurând astfel un șofat nocturn mai
lejer, mai confortabil și sigur.

Faruri adaptive (AFS)
Sistemul AFS direcționează farurile bi-xenon înspre direcția de mers, pentru o vizibilitate mai bună în curbe.

Siguranță pasivă
Ușor, dar extrem de robust, șasiul SKYACTIV este compus, în mare parte, din oțel cu
înaltă limită de elasticitate, ceea ce oferă un grad ridicat de rezistență și o siguranță
mai mare. Partea din față a mașinii este proiectată cu o zonă de impact mai mare și cu
materiale foarte rezistente, pentru a preveni deformarea habitaclului în caz de impact.
Întărirea habitaclului cu protecții laterale speciale asigură și mai multă siguranță.
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Sistemul de conectivitate MAZDA – MZD Connect*
Sistemul performant de conexiune mobilă îți oferă acces nelimitat la serviciile online, informații, entertainment și rețele sociale.
Cu el vei fi conectat la internet, ușor și sigur, pe toată durata călătoriei.

Head-up Display
Aflat pe raza vizuală a șoferului, monitorul transparent afișează informații
esențiale referitoare la vehicul, inclusiv viteza, indicații de navigare și
martori de avertizare.
Pe lângă faptul ca beneficiază de o tehnologie avansată, ecranul te ajută să
ai controlul total asupra mașinii și să te concentrezi la drum.

Unitatea de comandă HMI (Human Machine Interface)
Cele mai eficiente comenzi sunt cele intuitive. Centrul de comenzi HMI este un buton
rotativ situat la îndemâna șoferului și încadrat de o serie de taste ergonomice.
Tastatura poate fi accesată natural, cu ușurință, fără a distrage atenția șoferului.
Sistemul poate fi folosit și prin intermediul comenzilor vocale (ex: schimbarea
posturilor de radio, zoom in pe hartă sau căutarea contactelor în agendă).

Display Color Tactil de 7"
Acest ecran imens LCD color, permite
accesarea cu ușurință a navigației și
caracteristicilor de entertainment. Ecranul
poate fi accesat prin funcțiile tactile, butonul
rotativ HMI sau prin comenzi vocale.
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Comunicare

Divertisment

Sistem de navigație

Conectează-ți smartphone-ul folosind tehnologia
Bluetooth, USB, sau poți folosi ecranul tactil
pentru a citi sau trimite SMS-uri, dar și pentru a
sta conectat pe Facebook sau Twitter.

Cu smartphone-ul conectat la MZD Connect, poți
accesa numeroase servicii online – peste 30.000
de posturi radio online, înregistrări sau cărți
audio.

Automobilele Mazda sunt echipate cu un sistem
modern de navigație ce poate fi controlat și prin
comenzi vocale. Iar, în cazul modelului Mazda3,
vine și cu 3 ani de upgrade gratis pentru hărțile
folosite.
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* În funcție de nivelul de echipare. Pentru a te bucura de toate avantajele MZD Connect, este necesar un smartphone cu acces la Internet.

Lasă-te răsfățat de modelele Mazda

Noua Mazda3

Motorizări disponibile
Motor
SKYACTIV

Performanțe

CD150
G100
G120
G165

110 kW (150 CP)
74 kW (100 CP)
88 kW (120 CP
121 kW (165 CP)

Variante caroserie
Mazda3 Sedan

Transmisie

Standard
emisii

Combustibil

Manuală / Automată
Manuală
Manuală / Automată
Manuală

Euro6
Euro 5
Euro 5
Euro 5

Diesel
Benzină
Benzină
Benzină

Mazda3 Sport

Consum carburant / emisii CO2
Mixt:
Consum combustibil: 3,9 – 5,8 l/100km
Emisii CO2: 104 – 135 g/km
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Mai multe detalii despre motorizări, dotări și emisii poți găsi la cea mai apropiată reprezentanță Mazda, pe www.mazda.ro sau în broșura dedicată Mazda3.

Noua Mazda3 este perfectă din toate privințele. În primul rând, te va impresiona cu designul său aerodinamic, cu linii
fluide, derivate din titratul concept de design „KODO - Sufletul mișcării”. Exteriorul sport, dar în același timp rafinat, se
contopește într-un interior confortabil și spațios, ce acordă o foarte mare atenție la detalii. Designul dinamic promite o
manevrabilitate excelentă cât și un condus dinamic, pe măsura așteptărilor.
La Mazda, noi nu facem compromisuri, așa că am îmbunătățit performanțele și am redus semnificativ consumul. Cu
ajutorul tehnologiei SKYACTIV, am perfecționat: caroseria, șasiul, cutia de viteze, motorul, și am atins un consumul
mixt impresionant de 3,9 l/100 km, pentru motoarele diesel bi-turbo. Practic, te așteaptă un condus confortabil,
dinamic și prietenos cu mediul.
Pe lângă designul impresionant, MZD Connect se va asigura că vei avea parte de o experiență de neuitat la volan. Vei
putea afla în timp real informațiile din trafic în timp ce, pe ecranul color tactil de 7", te vei putea bucura de un conținut
variat de divertisement, de la cele peste 30.000 de stații radio online, cărți audio, înregistrări via AHA sau aplicații
Stitcher, vei putea primi și expedia SMS-uri și vei putea fi mereu alături de prietenii tăi, pe Facebook sau Twitter.

Cea mai bună din clasa sa
Dotările și echiparea excelentă al noii Mazda3 fac ca această „bijuterie” să fie cea mai bună din clasa sa. Ne-am
preocupat ca ea să fie cât mai confortabilă, sigură și distractivă.

Echipare selectivă
Asistent inteligent de frânare în oraș (SCBS)
Pilot automat adaptiv Mazda (MRCC) cu sistem de prevenire a coliziunilor (SBS)
Head-up display
Sistem de navigație de 17,8 cm (7"), de mare rezoluție, hărți 3D și ecran tactil
Centru de comandă HMI
Funcție pentru SMS și tehnologie Text-to-speech
Faruri Bi-Xenon cu AFS (faruri adaptive)
Interfață Bluetooth®
Senzori de parcare cu afișare pe ecran
Scaune față încălzite
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Noua Mazda6

Motorizări disponibile
Motor
SKYACTIV

Performanțe

CD150
CD175
2.0i
2.0i
2.5i

110 kW (150 CP)
129 kW (175 CP)
107 kW (145 CP)
121 kW (165 CP)
141 kW (192 CP)

Variante caroserie
Mazda6 Sedan

Transmisie

Standard
emisii

Combustibil

Manuală / Automată
Manuală / Automată
Manuală
Manuală / Automată
Automată

Euro6
Euro6
Euro5
Euro5
Euro5

Diesel
Diesel
Benzină
Benzină
Benzină

Mazda6 Combi

Consum carburant / emisii CO2
Mixt:
Consum combustibil: 3,9 – 6,4 l/100km
Emisii CO2: 104 – 148 g/km
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Mai multe detalii despre motorizări, dotări și emisii poți găsi la cea mai apropiată reprezentanță Mazda, pe www.mazda.ro sau în broșura dedicată Mazda6.

Noua Mazda6 a convins rapid publicul larg, dar și pe cel profesionist. Experții, fanii și cumpărătorii i-au adus deja câteva
premii pentru design, tehnologie inovatoare și „mașina anului” – inclusiv Premiul Red Dot Design 2013, premiu oferit
pentru design produs revoluționar.
Cu ajutorul SKYACTIV, noua Mazda6 combină dinamica excelentă cu un consum redus (de la 3,9 l/100 km) și emisii de
CO2 (de la 104 g/km). Designul superior, plăcerea de conduce o mașină dinamică cu un consum redus, și în plus te poți
bucura de cel mai mare ampatament din clasa medie pentru versiunea Sedan sau de spațiul modulabil pentru versiunea
Combi, toate acestea fac din Mazda6 vârful de gamă pe segmentul său. Și asta nu e tot!
În timp ce interiorul ergonomic asigură plăcerea unui condus relaxat, echipările dublate de sistemele revoluționare,
precum i-ACTIVSENSE și i-ELOOP, asigură liniștea unui condus economic și foarte plăcut.

Echipare selectivă
Sistem monitorizare spate a vehiculului (RVM)
Avertizare la depășirea benzii de rulare (LDWS)
Pilot automat adaptiv Mazda (MRCC) cu sistem de prevenire a coliziunilor (SBS)
Faruri Bi-Xenon adaptive
Cameră video marșarier
Centru de comandă HMI
Sistem de navigație Mazda cu card
Ecran color tactil de 14,7 cm (5,8")
Bluetooth®
Sistem audio premium BOSE® cu 11 difuzoare
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Mazda CX-5

Motorizări disponibile
Motor
SKYACTIV Performanțe
CD150
CD150
CD175
2.0i
2.0i

110 kW (150 CP)
110 kW (150 CP)
129 kW (175 CP)
121 kW (165 CP)
118 kW (160 CP)

Transmisie
Manuală / Automată
Manuală / Automată
Manuală / Automată
Manuală
Manuală / Automată

4x2
4x4
4x4
4x2
4x4

Standard
emisii

Combustibil

Euro6
Euro6
Euro6
Euro5
Euro5

Diesel
Diesel
Diesel
Benzină
Benzină

Consum carburant / emisii CO2
Mixt:
Consum combustibil: 4,6 – 6,6 l/100km
Emisii CO2: 119 – 155 g/km
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Mai multe detalii despre motorizări, dotări și emisii poți găsi la cea mai apropiată reprezentanță Mazda, pe www.mazda.ro sau în broșura dedicată Mazda CX-5.

SUV-urile sunt deseori criticate pentru „consumul” lor, dar asta nu se aplică pentru Mazda CX-5. Este primul model
din noua generație construit și bazat integral pe tehnologia SKYACTIV. Cu un consum extrem de mic, începând de la
4,6 l/100 km și emisii de CO2 începând cu 119 g/km, vei putea, la fel de bine, să te bucuri de un șofat dinamic și o
motorizare pe măsură.
Sistemele de siguranță îți vor asigura un șofat sigur și foarte plăcut: Asistentul inteligent de frânare în oraș,
Sistemul de monitorizare spate a vehiculului și Avertizarea la depășirea benzii de rulare. Sistemul audio premium,
BOSE® Centerpoint®, cu 9 difuzoare și un ecran tactil full-colour de 5,8" îți oferă un sunet clar și o experiență pe care
nu o vei uita prea curând.
Mazda CX-5 a obținut mai multe premii pentru design și grijă față de mediul înconjurător: revista britanică „What Car”
i-a oferit premiul Green SUV, 2012. Cititori din peste 16 țări Europene au numit Mazda CX-5 ca fiind cel mai atrăgător
SUV (European AUTO BILD Design Award 2012).

Echipare selectivă
Sistem monitorizare spate vehicul (RVM)
Avertizare la depășirea benzii de rulare (LDWS)
Asisten inteligent de frânare în oraș (SCBS)
Control automat fază lungă (HBC)
Pilot automat
Bluetooth®
Scaune din piele, încălzite față și reglabile electric cu funcție de memorare a poziției șoferului
Ecran color tactil de 14,7 cm (5,8")
Centru de comandă HMI
Sistem audio premium BOSE® cu 9 difuzoare
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Servicii Mazda
Garanția producătorului
La achiziționarea unui autoturism nou de la un dealer Mazda, vei obține o garanție de producător.
Aceasta cuprinde:
3 ani garanție sau 100.000 km
3 ani garanție pentru vopsea și coroziune, indiferent de kilometrii parcurși
12 ani garanție anti perforare, indiferent de kilometrii parcurși

Garanție extinsă
Să conduci o Mazda e cu adevărat o experiență de neuitat. Pentru un șofat lipsit de griji, clienții noștri
business au posibilitatea de a prelungi garanția de producător cu până la 2 ani sau 150.000 de km. Cu
ajutorul ei vei fi sigur de evitarea unor costuri neașteptate, pentru reparații, sau lipsa unor piese esențiale,
asta în timp ce autoturismele achiziționate își păstrează valoarea pentru o eventuală revânzare, toate
acestea datorită pieselor originale pe care Mazda le folosește în service-urile dealerilor săi.
Acestea fac obiectul termenilor și condițiilor. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați cel mai
apropiat dealer Mazda.

Călătorește fără griji oriunde în Europa
Autoturismele care fac parte din flota companiilor sunt mai mereu pe drumuri și nu de puține ori se întâmplă
să întâmpine probleme: diverse avarii, accidente sau furturi. Mazda Europe Service (MES) oferă asistență
rutieră, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. În peste 40 de țări Europene, ești la doar
un apel telefonic de echipa de asistență Mazda. O echipă de specialiști este mereu pregătită să te asiste,
oriunde te-ai afla.

Mazda Europe Service (MES) oferă:
Asistență în caz de avarie și remorcarea automobilului până la cel mai apropiat dealer Mazda
Automobil de schimb pe toată durata reparației sau cazare la cel mai apropiat hotel
Piese de schimb și transportul acestora
Recuperarea automobilului avariat
Servicii de intervenție rapidă, pe loc

22
Pentru detalii MES consultați reprezentanții Mazda.

23

Dealeri Mazda
ATP Exodus
Calea Borșului nr. 34B
Oradea
T: 0737.020.129
F: 0359.800.568
E-mail: mazda@atp-exodus.com
Web: dealers.mazda.ro/atp_exodus1/

ATP Exodus
B-dul București nr. 65
Baia Mare
T: 0262.274.244, 0372.620.620
F: 0362.413.234
E-mail: mazda@atp-exodus.com
Web: dealers.mazda.ro/atp_exodus/

Autosincron
Str. Calea Turzii nr. 150
Cluj
T/F: 0264.438.687
E-mail: mazda@autosincron.com
Web: dealers.mazda.ro/autosincron/

Arian Motors
Calea București nr. 124-126
Brașov
T: 0268.311.126
F: 0268.311.127
E-mail: gabriela.pavaloiu@radacini.ro
Web: dealers.mazda.ro/arian_motors/
Motors City Center
Str. Ștrandului nr. 150
Ploiești
T: 0720.880.908
E-mail: cristina.manolache@poliserv.ro
Web: dealers.mazda.ro/motors_city_center/
Irmex
Șos. Rm. Sărat nr. 68
810506 Brăila
T/F: 0239.613.493
E-mail: mazda.braila@radacini.ro
Web: dealers.mazda.ro/irmex/

Premier Motors
Calea Zimandului FN
Arad
T: 0357.431.955
M: 0726.235.988
F: 0357.431.955
E-mail: mazda@premiermotors.ro
Web: dealers.mazda.ro/premier_motors/

Premier Motors
Calea Lugojului nr. 67
Timișoara
T: 0726.235.804
M: 0726.004.300
F: 0256.232.508
E-mail: mihai.valuta@premiermotors.ro
tiberiu.stoia@premiermotors.ro
Web: dealers.mazda.ro/premier_motors/

Arian Motors Nord
Șos Pipera nr. 46C
Sector 2, București
T: 021.233.19.80
F: 021 233.19.82
E-mail: vanzari@mazda-radacini.ro
Web: dealers.mazda.ro/arian_motors/

B.D.T. Grivița
Calea Griviței nr. 198-200
Sector 1, București
T/F: 021.539.02.51
E-mail: office@mazdabdt.ro
Web: dealers.mazda.ro/bdt/

Arian Motors Vest
B-dul. Iuliu Maniu nr. 246
Sector 6, București
T: 021.434.11.33
F: 021.434.11.77
E-mail: vanzari@mazda-radacini.ro
Web: dealers.mazda.ro/arian_motors/

B.D.T. Splai
Splaiul Unirii nr. 223
Sector 3, București
T/F: 021.321.13.93
E-mail: office@mazdabdt.ro
Web: dealers.mazda.ro/bdt/

Expocar
Str. Baba Novac nr. 78
Constanța
T: 0241.694.222
F: 0241.695.868
E-mail: mazda@expocar.ro
Web: dealers.mazda.ro/expocar/

www.mazda.ro

