
SPECIFICATION
 Overall dimensions (mm) 4,395 x 1,795 x 1,540 4,395 x 1,795 x 1,540

Wheelbase (mm) 2,655 2,655
Min. turning radius (m) 5,3 5,3

Ground clearance (mm) 175 175
Kerb weight (Kg) 1,441 1,452

Gross weight (Kg) 1,936 1,936
Cargo capacity (L) 430 - 1,406 430 - 1,406

 Fuel tank capacity (L) 51 51
ENGINE - TRANSMISSION

Engine type
Fuel system Direct injection Direct injection

Displacement (cc) 1,998 1,998
Max output (hp/rpm)

Max torque (Nm/rpm)
Transmission 6AT 6AT

Sport mode select
 G - Vectoring control plus

 i-stop system
CHASSIS

Front suspension / Independent McPherson Strut with stabilizer bar
 Rear suspension Torsion beam

Drivetrain  FWD
Front brake Ventilated disc

Rear brake Solid disc
Power steering system Electric power assisted steering

Tire
Wheel 18”

EXTERIOR

 Headlamp

Low beam LED LED
High beam LED LED

Daytime running lights LED Signature LED
Adaptive front light system

Auto headlight
Auto Levelling

Coming home light

/ Outer mirrors

Power adjust
Auto folding

Auto dimming (driver side)
Position memory

Auto wiper
Taillamp LED Signature LED

Power liftgate
 Roof rails

Spoiler
Sunroof

 INTERIOR
Leather seat

Instrument panel  with colour 7” LCD
Power driver’s seat with position memory

 Infotainmet system

Centre display

/ USB. Radio,Carplay & android auto
Speaker 8 8

 Windshield project color active driving display (HUD) (position memory
Electronic parking brake with autohold

Smartkey-Start button
Dual-zone automatic air conditioner

Rear air vents
Power windows with one-touch up & down (all windows)

 Auto-dimming inner mirror (frameless mirror)
(60/40 splits fold down rear seatback)

Rear seat center armest
SAFETY

Airbag 7 7
Walk away lock

Anti-lock braking system
Electronic brake-force distribution

 Brake assist system
 Emergency signal system

Dynamic stability control system
Traction control system

 Hill launch assist
 Immobilizer

Burglar alarm
Resersing camera

Front parking sensors
Rear parking sensors

 I-ACTIVSENSE SAFETY FEATURES
High beam control system

Blind spot monitoring

Lane departure warning system
Lane-keep assist system

Smart brake support

cruise control / Mazda Radar Cruise Control
Driver attention alert

Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. 
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
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Trắng 25D
Snowflake White

Đỏ 46V
Soul Red Crystal

Xanh 42M
Deep Crystal Blue

HUD hiển thị thông tin
trên kính lái

Màn hình cảm ứng 8.8” với hệ
thống Mazda Connect, Carplay 

Mặt điều khiển trung tâm thể thao
kết hợp màn hình LCD 7”

Cụm điều khiển trung tâm thiết kế
khoa học, tinh xảo & hiện đại

HỆ THỐNG AN TOÀN CHỦ ĐỘNG THÔNG MINH I-ACTIVESENSE

ARTFUL DESIGN
THIẾT KẾ MỸ THUẬT

KODO DESIGN
“Linh hồn của sự chuyển động

Soul of Motion” 

MẪU SUV THỂ THAO, PHONG CÁCH VÀ THỜI TRANG

KHÔNG GIAN NỘI THẤT RỘNG RÃI,
HIỆN ĐẠI VÀ THỂ THAO

Chiếc xe không chỉ là vật thể bằng kim loại mà Mazda thổi hồn vào từng chiếc xe để tạo ra 
cảm xúc hòa quyện giữa xe và người sử dụng. Chúng tôi cam kết tạo ra những chiếc xe làm 

rung động trái tim qua đôi tay tài hoa của người thầy nghệ nhân. 

NGHỆ  NHÂN BẬC THẦY NHẬT BẢN
J A PA N E  S  E   M A S  T  E  R  Y

WORLD CAR AWARDS

design award

Mặt sau xe với thiết kế mang phong thái thể thao, kết hợp với các chi tiết dập nổi và ốp nhựa xám bên 
dưới cản sau mang đến sự khỏe khắn, năng động cùng với đèn hậu viền LED nổi bật tạo điểm nhấn gợi 

nhắc đến thiết kế KODO đậm nét khi quan sát từ sau.

 Dựa trên quan điểm mỹ thuật hiện đại
“Ít mà nhiều - Less is more”, thân xe Mazda 
CX-30 được thiết kế tinh giản chỉ còn một 
đường nét duy nhất nhưng vẫn tạo cảm giác 
phấn khích và sống động. Mặt ca lăng phía 
trước là sự kết hợp của đường viền chrome 
biểu tượng đôi cánh của thương hiệu của 
Mazda, kết hợp với tính hiện đại của hệ thống 

đèn pha công nghệ LED. 

Thiết kế sản phẩm thế hệ mới của 
Mazda được tinh chỉnh và tối giản 
hóa, loại bỏ các chi tiết thừa để tạo 
không gian thoáng đãng quanh vị trí 
lái. Với triết lý phát triển lấy con 
người là trung tâm, Mazda CX-30 
bố trí từng vị trí điều khiển một cách 
khoa học và thuận tiện nhất. Từng 
chi tiết nội thất đều được các nghệ 
nhân gia công tỉ mỉ theo tinh thần 
chế tác thủ công để tạo nên đẳng 
cấp khác biệt cho từng mẫu xe.

SỰ TIỆN NGHI TRÊN NỀN 
TẢNG TINH GIẢN

Khi đi bộ, con người phối hợp sự dao động đôi chân, xương chậu và cột sống một cách đồng bộ, bảo đảm 
phần đầu được giữ cân bằng với sự chuyển động của cơ thể một cách tự nhiên. Đó là khả năng giữ cân bằng 
tự nhiên của con người. Với triết lý Tất cả vì mọi người - Human Centric, các kỹ sư Mazda đã tỉ mỉ nghiên 

cứu khả năng đó để tạo ra mẫu xe giúp người sử dụng giữ được cảm giác lái tự nhiên nhất.  

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ SKYACTIV 
SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE

Phát triển trên nền tảng công nghệ 
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS –  
Tối ưu hiệu năng của các thành tố 
Động cơ – Hộp số – Khung gầm – 
Thân xe kết hợp cùng hệ thống kiểm 
soát gia tốc thế hệ mới G-Vectoring 
Control Plus.     

Chúng tôi hiểu rằng chỉ khi thật sự an tâm với hệ thống an toàn của chiếc xe, người sử dụng mới 
tự tin điều khiển xe và cảm nhận đầy đủ sự hưng phấn & thú vị với tinh thần thoải mái thật sự. Vì 

vậy chúng tôi đã nâng cấp toàn diện hệ thống an toàn của Mazda CX-30.

HỖ TRỢ AN TOÀN CHỦ ĐỘNG

SBS - Hệ thống hỗ trợ phanh
thông minh

Smart Brake Support

BSM - Hệ thống cảnh báo
điểm mù

Blind Spot Monitoring

RCTA – Hệ thống cảnh báo phương  tiện
cắt ngang khi lùi

Real Cross Traffic Alert

LAS - Hệ thống hỗ trợ
giữ làn đường

Lane Keep Assist System

MAZDA  CX-30
THẾ HỆ MỚI - ĐẲNG CẤP MỚI

CON NGƯỜ I  LÀ TRUNG TÂM
H U M A N  C  E  N T  R  I  C  I  T  Y

Người lái không phải học cách thích nghi với chiếc xe, chính chiếc xe sẽ phải
thuần phục người lái. Tất cả những chiếc xe Mazda được thiết kế và phát triển

dựa trên những nhu cầu của người lái và hành khách tạo cảm nhận thư thái
nhất và luôn đạt trạng thái cân bằng giữa thư giãn và tập trung khi lái xe.

MẪU XE SUV
VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Mazda CX-30 ứng dụng triết lý thiết kế KODO mới với các đặc trưng riêng biệt của 
thương hiệu, mang lại niềm tự hào và đẳng cấp khác biệt cho người sở hữu.

Mazda CX-30 là mẫu xe thế hệ mới được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense 
giúp hành khách tự tin làm chủ mọi hành trình.


