


Tamam yenilənmiş Mazda CX-9 özündə yeddi yerli premium SUV-un bütün üstünlüklərini birləşdirir. KODO – Soul of Motion dizayn 
fəlsəfəsi yeni CX-9-un da biçimli, atletik proporsiyalarına və əla dinamik mövqeyinə ilham mənbəyi olub. Həmçinin, Mazda-nın əsaslı 
SKYACTIV texnologiyasının bütöv dəsti sizə arzuladığınız performans, idarəetmə və təhlükəsizliyi verir.  

Atletik proporsiyalar hamar cizgilərə malik kuzov, güclü və 
stabil aşağı korpus və 20 düymlük təkərlərlə vurğulanıb. 

Dramatik ön qəfəs nəfis yerinə yetirilmiş ənənəvi Mazda 
qanadları ilə birlikdə ön plana çıxır, LED ön və arxa işıqlar isə 
avtomobilə şıq və premimum görünüş verir. 

Mazda CX-9 ailənizin avtomobili olmaqla yanaşı,  SKYACTIV 
TECHNOLOGY sayəsində həm də sizin ehtiraslı sürücülük 
ehtiyaclarınıza cavab verəcək. Artıq bu innovativ texnoloji 
üstünlüklər dəsti SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS ilə yeni 
mərhələyə qədəm qoyur, onun debüt funksiyası isə
G-Vectoring Control adlanır. Yeni CX-9 sizə SKYACTIV-G 2,5L 
Turbo mühərriklə (231 at gücü) xidmət edəcək. 
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Yeni Mazda CX-9 üç sıralı, yeddi yerli müasir krossoverdir. Üstəlik 
üçüncü sıra da ikinci sıra qədər sərbəst məkan təklif edir. Qatla-
nan oturacaqlar sayəsində salon yük daşımaları üçün komfortlu 
və tutumlu hala gəlir.

İnteryer sizə yüksəkkeyfiyyətli, orijinal materialların geniş çeşidi-
ni təklif edir. Alüminium parçalar tərz və incəlik abhavası bəxş 
edir, Qara və ya İpək Bej rəngli dəri isə lüks duyğusunu 
qüvvətləndirir. 

Avtomobilə nəzarət və idarəetmə alətləri rahat, erqonomik və 
incə tərtibatlıdır. İdarəetmə panelinin yerləşməsi və quruluşu 
sürücünün fikrini yolda cəmləməsinə imkan yaradır.

Mazda CX-9 sensorlu rəngli ekranla təchiz olunub. MZD Connect 
sistemi bütün lazımlı informasiyanı bu ekranda nümayiş etdirir, 
smartfonla sinxronizasiya olunur və internetə, sosial şəbəkələrə, 
digər kommunikasiya imkanlarına çatımı təmin edir. 

Həmçinin, sürücü alətlər panelində yerləşən TFT-displeyin və 
Active Driving Display adlı proeksiya displeyinin imkanlarından da 
yararlana bilər. 

Mazda həvəskarları yeni BOSE auditosistemini də 
dəyərləndirəcəklər. Sistemin dinamiklərinin sayı 12-dək artırılıb və 
xüsusilə Mazda üçün yüksəktezlikli dinamiklərə ipək örtüklər 
hazırlanıb. 
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Dörd görünüş kamerası və onların hər 
birindən böyüdülmüş təsvirə baxmaq 
imkanı sayəsində məhdud məkanda
parklama və manevr etmə çox asan 
olacaq.

Yoldakı vəziyyətdən asılı olmayaraq 
avtomobilinizin tam nəzarətinizdə 
olduğunu hiss etməyinizi təmin etmək 
məqsədilə tamötürmə sistemini işləyib 
hazırladıq. i-ACTIV AWD® təkərdə ilişmə 
qüvvəsinin itkisini proqnozlaşdırmaq 
özəlliyinə sahibdir. 

Hansı daha rahatdır: öyrəşdiyiniz 
smartfon və ya yenilənmiş MZD Connect 
multimedia sistemi? 
Rahatlıq hər ikisinin eyni zamanda 
işləməsidir - yenilənmiş Mazda CX-9-da 
olduğu kimi, Apple Carplay və Android 
Auto dəstəyi ilə.

CarPlay

İstənilən şəraitdə tam nəzarət

360° - dairəvi görünüş sistemi 


