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1. KIES UW VERSIE 

PURE
STANDAARD UITRUSTING

Beschikbare
motor

1.5L Hybrid 
VVT-i

116

* Apple CarPlay™ en Android Auto™ enkel beschikbaar op de Belgische markt

EXTERIEUR

 • Halogeen koplampen
 • Automatische dimfunctie grootlichten
 • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels  

in koetswerkkleur
 • Lichtsensor
 • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en 

traditionele sleutel
 • 15” Stalen velgen met wieldeksels met bandenmaat 

185/65 R15
 • Deurgrepen in koetswerkkleur
 • Bumpers voor- en achter in koetswerkkleur
 • Haaienvinantenne

INTERIEUR

 • Automatische airconditioning
 • Boordcomputer met buitenthermometer
 • Analoge tellereenheid
 • Elektrisch bediende ruiten voor
 • In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
 • Stuurwielbedieningen voor audio
 • In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
 • Centrale armsteun vooraan met opbergruimte
 • Neerklapbare achterbank 60/40
 • Zetelbekleding in zwarte stof 
 • Deurbekleding vilt vooraan
 • Dakhemel grijs
 • Bagagescherm
 • Zonnekleppen met make-up spiegel  

aan passagierszijde
 • Grepen dakhemel voor
 • Keuzeschakelaar rijmodus (EV/eco/power)
 • Elektrische handrem (EPB)

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

 • DAB radio, USB- (x1) aansluiting, 2 luidsprekers
 • Multimediasysteem met 7” aanraakkleurenscherm
 • Bluetooth®
 • Apple Carplay™* / Android Auto™*

VEILIGHEID

 • Adaptieve cruise control en snelheidsbegrenzer
 • Remassistent voor de stad
 • Kruispuntassistent
 • Rijstrookassistent
 • Alertheidsysteem voor bestuurder
 • Verkeersbordenherkenningssysteem
 • ABS + EBD (remkrachtverdeler) en EBA (noodremhulp)
 • DSC (dynamische stabiliteitscontrole) met TCS 

(tractiecontrole)
 • Twee frontairbags, zijairbags vooraan, centrale airbags 

vooraan en gordijnairbags voor- en achteraan
 • Bandenspanningscontrolesysteem
 • E-Call noodoproepsysteem
 • Vertrekhulp bij hellingen inclusief auto-hold functie



Analoge tellereenheid

Pure interieur: zetelbekleding in zwarte stof, deurbekleding vilt vooraan en multimediasysteem met 7” aanraakkleurenschermHaaienvinantenne

Automatische airconditioning



1. KIES UW VERSIE 

AGILE
EXTRA UITRUSTING T.O.V. PURE

Beschikbare
motor

1.5L Hybrid 
VVT-i

116

EXTERIEUR

 • Halogeen mistlampen vooraan
 • Achteruitrijcamera
 • Regensensor
 • Centrale deurvergrendeling met intelligente sleutel
 • 15” Lichtmetalen velgen met bandenmaat 185/65 R15
 • Akoestische voorruit
 • Dakspoiler

INTERIEUR

 • Elektrisch bediende ruiten voor/achter
 • Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
 • Verwarmd stuurwiel
 • Zetelverwarming vooraan
 • Zetelbekleding in zwarte premium stof 
 • Deurbekleding vilt voor/achter
 • Zonnekleppen met make-up spiegel aan bestuurder- 

en passagierszijde
 • Grepen dakhemel voor/achter
 • Startknop voor motor

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

 • DAB radio, USB- (x1) aansluiting, 6 luidsprekers
 • Multimediasysteem met 8” aanraakkleurenscherm



Multimediasysteem met 8” aanraakkleurenscherm en Apple CarPlay™

Halogeen mistlampen vooraan

Agile interieur: zetelbekleding in zwarte premium stof, lederen stuurwiel en versnellingspookknop



1. KIES UW VERSIE 

SELECT
EXTRA UITRUSTING T.O.V. AGILE

Beschikbare
motor

1.5L Hybrid 
VVT-i

116

EXTERIEUR

 • LED-koplampen
 • LED-mistlampen vooraan
 • LED-richtingaanwijzer
 • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels  

in zwart
 • Automatisch inklapbare buitenspiegels
 • Privacy glas achteraan
 • Parkeersensoren achteraan/vooraan (met remfunctie 

achteraan)
 • 16” Lichtmetalen velgen met bandenmaat 195/55 R16
 • Inleg radiatorrooster in zwarte hoogglans en sierlijst in 

gesatineerd chroom
 • Sierlijst deuren in gesatineerd chroom

INTERIEUR

 • Automatische airconditioning met twee zones
 • Digitale tellereenheid
 • Head-up display in kleur met projectie op voorruit
 • Zelfdimmende binnenspiegel
 • In de hoogte verstelbare passagierszetel
 • Sportzetels met bekleding in zwart kunstleder/stof
 • LED-sfeerverlichting
 • Zonnekleppen met verlichte make-up spiegel aan 

bestuurder- en passagierszijde

VEILIGHEID

 • Dodehoekwaarschuwing

CONNECTIVITEIT EN INFOTAINMENT

 • Draadloze lader in de middenconsole



Elektrisch verstelbare, verwarmde en automatisch  
inklapbare buitenspiegels in zwart

Select interieur: sportzetels met bekleding in zwart kunstleder/stof, digitale tellereenheid, automatische airconditioning met twee zones en head-up display  
in kleur met projectie op voorruit

LED-koplampen en LED-richtingaanwijzer



* Tegen meerprijs

2. KIES UW KOETSWERKKLEUR

OPERA BLACK (49W)* MONUMENT BRONZE (48H)*STORMY SILVER (49S)*

FORMAL RED (A9V)*NORTHERN WHITE PEARL (48D)*

LUNAR WHITE (A8D)

LEAD GREY (48G)*



3. KIES UW VELGEN

4. KIES UW INTERIEUR

Zetelbekleding in zwarte premium stof 

(AGILE)

Sportzetels met bekleding in zwart 
kunstleder/stof

(SELECT)

15” Stalen velgen met wieldeksels met  

bandenmaat 185/65 R15 

(PURE)

15” Lichtmetalen velgen met  

bandenmaat 185/65 R15

(AGILE)

16” Lichtmetalen velgen met  

bandenmaat 195/55 R16

(SELECT)

Zetelbekleding in zwarte stof 

(PURE)



5. UW IDEALE MOTOR

HYBRID

PRIJS

Hybrid VVT-i = Benzine hybride / CVT = Continu Variabele Transmissie
(1) Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). De WLTP-test vindt plaats op een uniforme, gestandaardiseerde en gecontroleerde wijze in het testlabo op basis van een testcyclus. Het 
verbruik en de CO2 uitstoot wordt daarenboven gemeten op basis van een voertuig met een basisuitrusting zoals beschikbaar op het moment van de meting. Optionele uitrustingen, rijstijl, verkeersomstandigheden en omgevingsfactoren kunnen deze gegevens beïnvloeden. Het daadw-
erkelijke verbruik en CO2-uitstoot kan dan ook verschillen van de WLTP-waarde. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn hiervoor in geen geval aansprakelijk. Indien u meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden en/of hun mogelijke impact op de fiscaliteit van een 
voertuig, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. Meer info over verbruik en CO2 op www.mazda.be/wltp.

WLTP(1)

cc kW pk Fisc. pk Versn. Gem. verbr. CO2 Prijs € BTWe Prijs € BTWi

1.5L Hybrid VVT-i 116 pk

Pure 1.490 85 116 8 CVT 3,8 87  € 20.157,02  € 24.390 

Agile 1.490 85 116 8 CVT 3,8 87  € 21.809,92  € 26.390 

Select 1.490 85 116 8 CVT 4,0 92  € 24.371,90  € 29.490 

1.5L Hybrid VVT-i

116pk
 Vermogen pk (kW) 116 (85)

 Versnelling Continu Variabele Transmissie

 Cilinderinhoud cc  1.490

 Brandstofverbruik(1) l/100km  3,8-4,0

 CO2
(1) g/km 87-92



Beschikbaar op Prijs € BTWe Prijs € BTWi

Pure Agile Select

Plus Pack

 - - € 826,45 € 1.000
Halogeen mistlampen vooraan, lederen stuurwiel en versnellingspookknop, elektrische bediende ruiten voor/
achter, dakspoiler, regensor, 4 luidsprekers, handgrepen dakhemel voor/achter, zonneklep met make-up spiegel 
bestuurder & passagier, deurbekleding vilt, zetelbekleding in premium stof, akoestische voorruit, verwarmd stuurwiel, 
zetelverwarming vooraan

Comfort Pack

-   € 909,09 € 1.100

LED-koplampen, LED-mistlampen vooraan, LED-richtingaanwijzer, automatisch inklapbare buitenspiegels, 
buitenspiegels in zwart, inleg radiatorrooster in zwarte hoogglans en sierlijst in gesatineerd chroom, sierlijst deuren in 
gesatineerd chroom, sportzetels met bekleding in zwart kunstleder en stof, in de hoogte verstelbare passagierszetel, 
automatische airconditioning met twee zones, opbergvak rugleuning passagierszetel, zonneklep met verlichte  
make-up spiegel bestuurder & passagier, digitale tellereenheid

Safety Pack (vereist Comfort Pack)
-   € 743,80 € 900

Parkeersensoren achteraan en vooraan (met remfunctie achteraan), dodehoekassistent, zelfdimmende binnenspiegel

Panoramisch dak zonder verlichte make-up spiegel - -  € 743,80 € 900

Standaardkleur Lunar White     -  -

Metaalkleur Lead Grey, Stormy Silver, Opera Black, Monument Bronze    € 454,55 € 550

Metaalkleur Northern White Pearl, Formal Red    € 619,83 € 750

6. MAAK UW MAZDA2 HYBRID NOG PERSOONLIJKER

PACKS & OPTIES

• = standaard /  = optie / - = niet beschikbaar



*Exclusief TPMS-sensoren.

6. MAAK UW MAZDA2 HYBRID NOG PERSOONLIJKER

ACCESSOIRES Prijs € BTWiPrijs € BTWi

Thule fietsendrager EasyFold XT2 € 580 Thule fietsendrager voor e-bikes EuroClassic G6 928 € 480Thule fietsendrager Coach 274 € 440

16” velg - Design 175 Silver € 820* Bagagebox volledig opvouwbaar € 10515” velg - Design 174 Silver € 690*



ONZE ACCESSOIRE PACKS Prijs € BTWi

Protection Luxe Vloermatten "Luxe" en kofferbeschermer € 140

Protection Luxe 1 (+ nummerplaat vooraan) Vloermatten "Luxe", kofferbeschermer en nummerplaat vooraan € 156

Protection Plus Vloermatten "Rubber" en kofferbeschermer € 140

Protection Plus 1 (+ nummerplaat vooraan) Vloermatten "Rubber", kofferbeschermer en nummerplaat vooraan € 156

Transport 1 Afneembare trekhaak en fietsendrager voor 2 fietsen (Thule Coach 274) € 1.287

Transport 2 Afneembare trekhaak en fietsendrager voor 2 e-bikes (Thule EuroClassic G6 928) € 1.323

Transport 3 Afneembare trekhaak en fietsendrager voor 2 fietsen of e-bikes (Thule Easyfold XT 2) € 1.413

Spatlappen (voor- en achteraan)  € 140 

Achterbumper beschermfolie  € 85 

Deurhendel beschermfolie  € 60

Drempelbeschermers vooraan  € 150 

Vloermatten "Standaard"  € 75 

Vloermatten "Rubber"  € 90 

Vloermatten "Luxe"  € 90 

Kofferbeschermer  € 85 

Afneembare trekhaak  € 990 

TPMS sensoren (kit)  € 160

Warmte– en koelbox  € 140

Asbak  € 49

ACCESSOIRES: De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en montage, tenzij anders vermeld, en onder voorbehoud van drukfouten of vergissingen. Wij behouden ons het recht om assortiment en prijzen tussentijds te wijzigen, zonder voorafgaand bericht. Vraag uw Mazda-verdeler naar de
meest recente informatie alvorens te bestellen. Wielen = velgen en banden. Voor het volledige aanbod van accessoires kunt u terecht bij uw erkende Mazdaverdeler of op www.mazda.be.

Prijs € BTWiACCESSOIRES

6. MAAK UW MAZDA2 HYBRID NOG PERSOONLIJKER



1.5L  Hybr id  VVT- i  116 pk
MATEN EN GEWICHTEN
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter mm te bevestigen
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor mm te bevestigen
Inhoud laadruimte conform VDA 2-zitter (tot dak) l 286

Inhoud laadruimte conform VDA 5-zitter (tot gordellijn) l 935

Maximale asbelasting voor / achter kg 900 / 840
Maximale daklast kg 50
Maximum toegelaten gewicht totaal kg 1.615
Maximum toegelaten gewicht voor / achter kg te bevestigen
Maximumgewicht aanhanger geremd (helling 12%) kg 450
Rijklaar gewicht kg 1.105 - 1.145
Spoorbreedte voor / achter mm 1.531 / 1.528
Totale lengte / breedte / hoogte mm 3.940 / 1.785 / 1.500
Vrije hoogte tussen assen (leeg) mm 135
Wielbasis mm 2.560
MOTORTYPE
Boring x slag mm 80,5 x 97,6
Cilinderinhoud cc 1.490
Compressieverhouding 14,0 : 1
Kleppen per cilinder 4
Maximum koppel (benzinemotor) Nm / tpm 120 / 3.600 - 4.800
Maximum vermogen (benzinemotor) kW (ch) / tpm 68 (92) / 5.500
Gecombineerd vermogen ch 116
PRESTATIES
Acceleratie (0-100 km/u) sec 9,7
Maximum snelheid km/h 175
Inhoud brandstoftank Liters 36
VERBRUIK EN UITSTOOT (VOLGENS WLTP) (1)

Brandstofverbruik Gecombineerd l/100km 3,8 (15”) / 4,0 (16”)
Extra hoog l/100km 5,0 (15”) / 5,3 (16”)
Hoog l/100km 3,5 (15”) / 3,6 (16”)
Medium l/100km 2,9 (15”) / 3,1 (16”)
Laag l/100km 2,8 (15”) / 3,0 (16”)

CO2 uitstoot Gecombineerd g/km 87 (15”) / 92 (16”)
Emissienorm Euro 6d
STUURINRICHTING
Draaicirkel tussen muren m 10,4 (15”) 11 (16”)
HYBRIDE
Batterij Lithium ion
Spanning V 177,6
Capaciteit kWh 4,3

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hybrid VVT-i = Benzine hybride / CVT = Continu Variabele Transmissie
(1) Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test procedure). De overheid kan zich echter nog steeds voor bepaalde fiscale doeleinden beroepen op de NEDC 2.0 -waarden. De WLTP-test vindt 
plaats op een uniforme, gestandaardiseerde en gecontroleerde wijze in het testlabo op basis van een testcyclus. Het verbruik en de CO2 uitstoot wordt daarenboven gemeten op basis van een voertuig met een basisuitrusting zoals beschikbaar op het moment van de meting. Optionele 
uitrustingen, rijstijl, verkeersomstandigheden en omgevingsfactoren kunnen deze gegevens beïnvloeden. Het daadwerkelijke verbruik en CO2-uitstoot kan dan ook verschillen van de WLTP-waarde. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn hiervoor in geen geval aansprakelijk. Indien 
u meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden en/of de mogelijke impact van de NEDC 2.0 -waarden op de fiscaliteit van een voertuig, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. Meer info over verbruik en CO2 op www.mazda.be/wltp.



MAZDA MOTOR BELUX  
BLAASVELDSTRAAT 162 B-2830 WILLEBROEK 
WWW.MAZDA.BE

Volg Mazda Belgium op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram! 

Mazda Motor Belux behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te wijzigen in het kader van de aanloopfase. De kleur- en bekledingsstalen in deze brochure kunnen verschillen van 
de eigenlijke kleuren wegens de beperkingen van het drukprocedé. Daarom raden we aan dat u contact opneemt met uw Mazda-verdeler voor meer informatie. Het Bluetooth® -woordmerk 
en –logo’s zijn eigendom van Mazda Motor Belux behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te wijzigen in het kader van permanente productontwikkeling. De kleur- en 
bekledingsstalen in deze brochure kunnen verschillen van de eigenlijke kleuren wegens de beperkingen van het drukprocedé. De getoonde modellen zijn mogelijk niet in overeenstemming met 
de specificaties van de Belgische en Luxemburgse markt. We raden u aan om contact op te nemen met uw Mazda-dealer voor meer informatie. Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door 
Mazda is met toestemming. Andere handelsmerken en merknamen zijn gebruikt met toestemming van hun respectieve eigenaren. De tekst en afbeeldingen in deze brochure zijn niet bindend 
en geven slechts een globale beschrijving. Adverteerder: Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281.
Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). Mazda Klantendienst: 00800/32 43 54 65. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be
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MET EEN MAZDA  
BENT U ALTIJD GERUST.
BI J  AANKOOP VAN EEN NIEUWE MAZDA ONTVANGT U  GRATIS  
ROAD CARE  EVERYWHERE.

Mazda gaat steeds tot het uiterste om de hoogste kwaliteit af te leveren. Net daarom scoren wij in tal van rankings het hoogst op het vlak van betrouwbaarheid. 
Maar ondanks alle zorg die wij aan uw wagen besteden, kan het gebeuren dat u ooit geconfronteerd wordt met pech onderweg of een ongeval hebt. Daarom 
krijgt u van ons gratis Road Care Everywhere als u een nieuwe Mazda koopt. Drie diensten die ervoor zorgen dat u altijd gerust de weg op gaat. U ziet: met  
een Mazda kiest u voor kwaliteit én zekerheid.

DE VOORDELEN VAN ROAD CARE  EVERYWHERE.

RIJ ZORGELOOS IN HEEL EUROPA MET MAZDA EUROPE SERVICE

Hebt u een ongeval of pech? Via onze partner VAB kunt u rekenen op een snelle en persoonlijke hulpverlening in heel Europa. Waar u ook bent, Mazda 
waakt over u. Zo kunt u in alle gemoedsrust uw reis verderzetten. 
De Mazda Europe Service is geldig gedurende de garantieperiode van 3 jaar. En zelfs tot de volledige levensduur van uw Mazda, zonder beperking van 
kilometers of leeftijd, op voorwaarde dat u de voorgeschreven onderhoudsbeurten laat uitvoeren bij een erkende Mazda hersteller. U zal een 
herinneringsbrief of e-mail ontvangen zodat u van deze dienst kunt blijven genieten.

VIND ALTIJD UW WEG, MET PERMANENTE NAVIGATIE-UPDATES

U krijgt 5 jaar lang gratis kaartupdates van Mazda. Nieuwe wegen, veranderingen in oude wegen, nieuwe restaurants, musea, … U vindt alles steeds 
zonder problemen. 
mazda.be/eigenaars/services/road-care-everywhere/

GA GERUST DE WEG OP, MET EEN WETTELIJKE KIT

Met de Wettelijke Kit van Mazda gaat u geruster op weg en bent u goed voorbereid op mogelijke problemen. Deze gevarendriehoek, brandblustoestel, 
verbandetui en fluoveiligheidsjasje beantwoorden aan alle wettelijke voorschriften en bieden u betrouwbare Mazdakwaliteit.



MAZDA MOTOR BELUX
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