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Täysin uusi Mazda CX-5 saa Euroopan 

ensiesittelynsä Geneven autonäyttelyssä 
• Suositun Mazda CX-5:n seuraava sukupolvi on entistäkin tyylikkäämpi, turvallisempi, 

urheilullisempi ja nautittavampi ajaa 

• Uudessa CX-5:ssä Mazdan Jinba Ittai* -filosofia on viety pidemmälle kuin koskaan 

• Esillä uusi syvänpunainen Soul Red Crystal –premium metalliväri  

• Myös uudistuneet mallivuoden 2017 Mazda CX-3 ja Mazda2 nähdään Genevessä 

ensimmäistä kertaa 

Geneve/Helsinki, 7.3.2017. Mazda on tänä vuonna 50. kertaa mukana Geneven 
autonäyttelyssä ja avaa samalla myös 50 vuotis juhlallisuudet Suomessa. Mazda juhlistaa 
tasavuosia esittelemällä suositun keskikokoisen CX-5-katumaasturinsa toisen sukupolven mallin 
ensimmäistä kertaa Euroopassa. Mazdan näyttelyosaston vetonauloihin Genevessä kuuluvat 
myös kompaktin CX-3-crossoverin ja laadukkaan kaupunkiauton Mazda2:n 2017mallivuodelle 
päivitetyt versiot.  
 
Täysin uuden CX-5:n perustana ovat samat vahvuudet, joiden ansiosta sen edeltäjästä sukeutui 
Mazdan myydyin automalli Euroopassa. Ensimmäisen CX-5-sukupolven Jinba Ittai -luonnetta on 
kehitetty entisestään G-Vectoring järjestelmän avulla. Mazda haluaa, että myös matkustajat 
pääsevät paremmin osallisiksi ihmiskeskeisestä filosofiasta, joka pohjautuu kuljettajan ja auton 
saumattomaan vuorovaikutukseen. Sisätilat ovat entistä hienostuneemmat, 
materiaalivalintoihin ja intuitiiviseen käytettävyyteen on kiinnitetty entistä suurempi huomio. 
Ergonomiaan ja mukavuuteen on panostettu kokonaisvaltaisesti: autossa on muun muassa uusi 
tuulilasiin heijastava HUD näyttö, väsymystä ehkäisevät istuimet ja merkittävästi parantunut 
äänieristys. Myös ajo-ominaisuudet ovat omaa luokkaansa alustan ja voimalinjan parannusten 
ansiosta. Uuden, ajoa vakauttavan G-Vectoring Control (GVC) -järjestelmän ohella 
uutuusmallista löytyvät kaikki muutkin Mazdan aktiivisen turvallisuuden innovaatiot. Entistä 
matalampi kattolinja ja minimalistinen muotoilu antavat uudelle CX-5:lle urheilullisen ja hiotun 
ilmeen. Uusi, jalokivimäisen läpikuultava Soul Red Crystal -koriväri korostaa tätä vaikutelmaa 
erityisen hyvin.  
 
Mazda haluaa korostaa ajamisen nautintoa kaikissa automalleissaan. Mallivuoden 2017 Mazda 
CX-3 ja Mazda2 tuovat mukanaan useita parannuksia jo ennestään segmenttiensä 
parhaimmistoon kuuluviin malleihin.  
 
Uusi GVC-järjestelmä on molemmissa malleissa vakiovarusteena. CX-3:n aktiivisen 
turvallisuuden i-ACTIVSENSE-järjestelmäkokonaisuus on entistä kattavampi ja esimerkiksi 
edistynyt kaupunkijarrutusavustin hyödyntää uutta kamerateknologiaa. CX-3:een on nyt 
saatavilla lämmitetty ohjauspyörä ja sähköisesti säätyvät istuimet. Mazda2:n sisätilojen 
mukavuutta ja hienostuneisuutta on parannettu muun muassa näyttöjen, ohjauspyörän ja 
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viimeistelyn osalta.  Molempien mallien palkittu ulkomuoto on sen sijaan pysynyt miltei 
ennallaan. 
 
Mazdan maailmanlaajuinen myynti on ollut ennätyksellistä kuluvalla tilikaudella, joka Mazdalla 
päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä. Crossover-mallien osuus Mazdan kokonaismyynnistä 
on 39 %. Euroopassa Mazdan myynti kasvoi viime vuonna kaksinumeroisin prosenttiluvuin jo 
neljäntenä vuonna peräkkäin, erityisesti CX-sarjan katumaasturien vahvan menestyksen 
ansiosta. 
 
Mallivuoden 2017 CX-3 ja Mazda2 rantautuvat Suomeen kevään aikana. Täysin uuden CX-5:n 
hinnat julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä ja malli saapuu Suomeen alkukesästä. Kaikki 
kolme uutuusmallia löytyvät Mazdan osastolta nro 5150, joka sijaitsee hallissa 5. Mazdan 
lehdistötilaisuus alkaa tänään klo 11.15. 
 
 
*Jinba Ittai – ”the onenes between the horse and rider” kuvastaa tunnokasta ajettavuutta ja kuljettajan sekä auton 
saumatonta vuorovaikutusta. #DriveTogether. 

mailto:aki.kaukola@inchcape.fi
http://www.mazda-press.com/

