


Nguyên lý thiết kế của Mazda được xây dựng trên nền tảng của trí tưởng tượng và sự 
khéo léo. Mazda đã biến điều chỉ có trong tưởng tượng thành hiện thực. Với bước tiến 
tiên phong của thiết kế “KODO - LINH HỒN CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG” cùng với công 
nghệ SKYACTIV vượt trội là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đột phá của Mazda và 
được thể hiện rõ nét nhất trên mẫu sedan đẳng cấp Mazda6.



KODO DESIGN

Lấy cảm hứng từ hình dáng chuyển động của 

loài báo trong tư thế săn mồi, các sản phẩm của 

Mazda mang vẻ đẹp tự tin và lôi cuốn, một diện 

mạo tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ và sống 

động trong từng khoảnh khắc dù chuyển động 

hay đứng yên.

NGÔN NGỮ THIẾT KẾ KODO
LINH HỒN CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG





1.  Hệ thống đèn LED với hiệu ứng ánh sáng đặc trưng, 
tích hợp các công nghệ tiên tiến, đảm bảo tầm quan sát 
tốt nhất cho người lái.

2.  Đèn sương mù công nghệ LED, với họa tiết Chrome 
trang trí nổi bật, cuốn hút.

3.  Lưới tản nhiệt mạnh mẽ, cá tính, càng nổi bật với 
đường viền mạ Chrome - biểu tượng đặc trưng của 
thương hiệu Mazda.

4.  Đèn báo rẽ dạng LED tích hợp trên gương chiếu hậu, 
đảm bảo phạm vi chiếu sáng và tầm quan sát cho các 
phương tiện khác khi lưu thông trên đường.
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5.  Đèn LED sau với hình tượng đôi mắt đặc trưng, 
giúp Mazda6 luôn nổi bật và cuốn hút. 

6.  Cửa sổ trời Đóng/Mở chỉnh điện.

7.  La-zăng kích thước 19” mạnh mẽ, sang trọng.

NGOẠI THẤT
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Mazda bố trí các thiết bị trong xe một cách rất khoa học mang lại sự tiện 
dụng tối đa. Các thông tin về hệ thống vận hành, giải trí được hiển thị 
ngay tầm mắt, giúp người lái luôn giữ được sự tập trung, quan sát tốt nhất 
khi điều khiển phương tiện.

KHÔNG GIAN HƯỚNG ĐẾN SỰ TẬP TRUNG CAO ĐỘ

NỘI THẤT

Với công nghệ vượt trội, Mazda6 mang đến sự an tâm 

tuyệt đối để bạn tận hưởng chuyến đi an toàn và hứng 

thú hơn. Màn hình Active Driving Display (ADD) giúp 

người lái tập trung cao độ. ADD thể hiện những dữ 

liệu quan trọng (tốc độ, tín hiệu định vị, biển báo giao 

thông, giới hạn tốc độ làn đường...)
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1.  Màn hình hiển thị đa thông tin

2.  Cần số bọc da sang trọng

3.  Gương chiếu hậu chống chói tự động

4.  Nút khởi động Start/Stop

5.  Ghế chỉnh điện, tích hợp nhớ vị trí ghế lái 

6.  Điều hòa tự động 2 vùng độc lập

7.  Nội thất da Nappa cao cấp
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* *Các  t rang  b ị  có  thể  thay  đổ i  tùy  theo  ph iên  bản



Mazda6 được chế tác và chăm chút không gian nội thất một cách 
tỉ mỉ và được hoàn thiện với chất lượng hoàn hảo nhất.

Với những thay đổi hoàn toàn mới về không gian nội thất, 
Mazda6 không chỉ tạo ấn tượng bởi sự sang trọng mà còn ở thiết 
kế tinh tế mang đến sự tiện nghi trong từng chi tiết.

TIỆN NGHI VÀ SANG TRỌNG

1.  Ngăn để ly hàng ghế sau

2.  Cửa gió điều hòa hàng ghế sau

3.  Ngăn để ly hàng ghế trước

4.  Cổng kết nối USB, AUX
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Home

Navigation

Back

Entertainment

Volume

Favorite

EntertainmentApplications

Màn hình hiển thị cài đặt thân 
thiện, có thể điều chỉnh các thông 
số: Độ sáng màn hình, âm thanh 
âm báo, vị trí màn hình ADD…

Hệ thống định vị GPS, kết hợp 
hệ thống dẫn đường bằng giọng 
nói, nâng cao tính năng an toàn, 
hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Đồng bộ danh bạ, cuộc gọi từ 
thiết bị được kết nối với hệ thống 
Mazda Connect, tạo sự thuận tiện 
khi sử dụng.

Hiển thị đầy đủ thông tin các mục 
giải trí như danh sách bài nhạc 
từ DVD, USB, Bluetooth, các kênh 
Radio AM, FM…

Hiển thị các thông số về mức 
nhiên liệu tiêu thụ, tình trạng 
hoạt động của i-Stop, thông báo 
lịch bảo trì, bảo dưỡng.

Communication Navigation Settings

m{zd{ connect

Được thiết kế và đặt ở vị trí thuận tiện, giúp người lái có thể dễ dàng thao tác và hạn 
chế sự mất tập trung khi lái xe. Mọi thao tác điều khiển hệ thống âm thanh, giải trí 
đều có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh núm xoay trung tâm hoặc các phím chức 
năng bố trí xung quanh được kết nối đồng bộ với màn hình hiển thị đa thông tin.

Hệ thống điều khiển trung tâm

Màn hình hiển thị kích thước 7’’ kết nối đồng bộ với cụm điều khiển trung tâm, đồng 
thời tích hợp chức năng cảm ứng đem lại sự thuận tiện khi sử dụng. Với độ phân 
giải cao, cùng giao diện đặc trưng của hệ thống Mazda Connect, màn hình trung 
tâm mang đến sự sang trọng, đẳng cấp cho không gian nội thất của Mazda6.

Màn hình cảm ứng 7 inches

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ

Trang bị hệ thống âm thanh cao cấp, cùng công 
nghệ hỗ trợ hiện đại CenterPoint (tự động hiệu 
chỉnh âm thanh vòm), AudioPilot (tự động cân 
bằng âm thanh theo môi trường).
Mazda6 tự tin mang lại những khoảnh khắc trải 
nghiệm âm thanh vượt trội dành cho khách hàng.

Công nghệ loa BOSE

Hệ thống 11 loa Bose được bố trí khoa học theo 
công nghệ hoàn toàn mới, tái hiện không gian 
âm nhạc sống động, toàn diện và chân thật đến 
từng vị trí ngồi trên xe.

Vị trí đặt loa



Triết lý KODO tạo nên sự khác biệt trong thiết kế của Mazda. Thiết 

kế lột tả thời khắc chuyển động của năng lượng thành hành động. 

Đó chính là vẻ đẹp của cơ bắp mà chúng ta thấy được khi mãnh 

thú vồ mồi, hoặc khi các vận động viên bật nhảy. Điều này được thể 

hiện trên từng đường nét thiết kế của Mazda6, làm toát lên vẻ đẹp 

sang trọng nhưng vẫn đậm chất thể thao.



Động cơ mạnh mẽ với tỉ số nén cao, công nghệ 
hộp số tiên tiến cùng bước đột phá trong chế tạo 
khung gầm và thân xe, sử dụng vật liệu nhẹ giúp 
giảm tiêu hao nhiên liệu ấn tượng.

Momen xoắn tối đa 250Nm / 3250rpm
Công suất tối đa 185hp / 5700rpm

Skyactiv-G 2.5L

Skyactiv-G 2.0L
Công suất tối đa 153hp / 6000rpm

200Nm / 4000rpmMomen xoắn tối đa

i-Stop là hệ thống tự động Ngắt/Tái khởi động 
động cơ thông minh, tối ưu khả năng tiêu hao 
nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Giúp 
Mazda6 trở thành một trong những mẫu xe tiết 
kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc. 

¡-stop

Skyactiv-G
Động cơ Skyactiv-G mạnh mẽ, hiệu quả 

SKYACTIV-G

■   Đặc điểm: 
Công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI)
Tỉ số nén cao (lên đến 13:1)
Giảm 30% năng lượng mất mát do 
ma sát
Giảm tổng trọng lượng động cơ
■   Lợi ích: 
Giảm tiêu hao nhiên liệu
Cải thiện mô-men xoắn ở tốc độ thấp
& trung bình

Động cơ
SKYACTIV-DRIVE

■   Đặc điểm: 
Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ
Tận dụng tối đa năng lượng động cơ tạo ra
Hộp điều khiển điện tử tích hợp trong hộp số
■   Lợi ích: 
Giảm tiêu hao nhiên liệu
Chuyển số nhanh và êm ái
Thời điểm chuyển số chính xác

Hộp số
SKYACTIV-BODY

■   Đặc điểm: 
Tay lái với tỉ số truyền thể thao
Tối ưu cấu trúc hệ thống treo
Giảm trọng lượng khung gầm
■   Lợi ích: 
Cảm giác lái thể thao, chân thật
Xe vận hành ổn định, thăng bằng

Khung gầm
SKYACTIV-CHASSIS

■   Đặc điểm:
Tối ưu hóa cấu trúc thân xe
Tăng độ cứng thân xe
Giảm trọng lượng thân xe
■   Lợi ích: 
Giảm tiêu hao nhiên liệu
Nâng cao khả năng khí động học
Đạt tiêu chuẩn an toàn hàng đầu

Thân xe

Tại Mazda chúng tôi cam kết giảm thiểu các tác 
động đến môi trường nhiều nhất có thể. Niềm 
đam mê công nghệ ô tô đã dẫn dắt chúng tôi 
đến một bước đột phá, đó là tạo ra Công nghệ 
SKYACTIV. Và Mazda6 là một trong những mẫu xe 
đầu tiên sử dụng công nghệ SKYACTIV - Vehicle 
Dynamics, một chuỗi công nghệ tích hợp hoạt 
động của động cơ, hộp số, khung gầm và thân xe 
để nâng cao mối liên hệ giữa xe và người lái.

CÔNG NGHỆ SKYACTIV VƯỢT TRỘI

LẪY CHUYỂN SỐ
Trang bị giúp người lái chủ động hơn trong việc 
điều khiển, cũng như các thao tác chuyển số 
được diễn ra gọn gàng, nhanh chóng hơn.

CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO
Hệ thống lựa chọn chế độ lái (Drive Selection) 
đem đến những trải nghiệm mới mẻ và đầy 
phấn khích mỗi khi cầm lái.

CHÌA KHÓA THÔNG MINH
Trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe Mazda6 thế 
hệ mới, đem đến sự thuận tiện và dễ dàng cho 
người sử dụng.

PHANH TAY ĐIỆN TỬ 
Hệ thống phanh tay điện tử đem đến không 
gian nội thất sang trọng và nâng cao sự tiện 
nghi khi sử dụng.

CÔNG NGHỆ



i-ACTIVSENSE là một tập hợp các công nghệ an toàn 
hàng đầu trên xe Mazda, giúp người lái chủ động 

phát hiện các tình huống nguy hiểm, từ đó hạn chế 
rủi ro xảy ra khi tham gia giao thông.

¡-activsense

Hệ thống hoạt động dựa trên các cảm biến, radar và camera được 
lắp đặt xung quanh xe, giúp người lái nhanh chóng nắm bắt được 
các tình huống để luôn chủ động xử lý kịp thời.

ALH
Adaptive LED Headlights

RCTA
Rear Cross Traffic Alert

BSM
Blind Spot Monitoring

Lane Departure Warning System
LDWS

alh

Hệ thống ALH mang đến khả năng điều chỉnh 
tự động và linh hoạt, giúp người lái luôn có 
được tầm nhìn tốt nhất.

bsm

Hệ thống BSM hỗ trợ người lái nhận diện 
cảnh báo khi có các phương tiện di chuyển 
vào vùng điểm mù của xe.

rcta

Hệ thống RCTA hỗ trợ cảnh báo người lái 
khi phát hiện có phương tiện di chuyển cắt 
ngang khi đang lùi xe.

LDWS

Hệ thống LDWS nhận diện vạch kẻ đường, 
phát tín hiệu cảnh báo khi nhận thấy người 
lái chuyển làn bất thường không có chủ đích.

i-ACTIVSENSE - HỆ THỐNG CẢM BIẾN AN TOÀN THÔNG MINH



g-vectoring control

Sự gắn kết giữa người lái và phương tiện chính là mục tiêu hàng đầu Mazda luôn theo đuổi. 
Sống động như một bộ phận của cơ thể, Mazda đã tạo ra các sản phẩm có thể lắng nghe, 
thấu hiểu được những mong muốn, suy nghĩ của người lái, từ đó mang lại sự chính xác cao 
khi điều khiển, cũng như mang đến những giây phút trải nghiệm chân thực nhất.

Hệ thống G-Vectoring Control (GVC) - Một bước tiến mới của Mazda trong việc nâng cao sự 
thoải mái và ổn định cho hành khách, thông qua việc hỗ trợ kiểm soát gia tốc khi vận hành.

Hệ thống GVC tác động tích 
cực đến khả năng vận hành của 
Mazda6, giúp các thao tác và phản 
ứng của người lái diễn ra nhanh 
hơn, chính xác hơn, từ đó đem 
lại sự tự tin và thoải mái hơn cho 
người sử dụng.

Khi trọng tâm dồn về phía sau, do tác động từ 
lực quán tính, cơ thể người lái và hành khách sẽ 
dồn về sau, ổn định và chắc chắn hơn.

Khi trọng tâm dồn về phía trước, bánh trước có 
độ ma sát với mặt đường lớn hơn, từ đó người 
lái sẽ điều khiển phương tiện chính xác hơn.

Nâng cao sự thoải mái, ổn địnhNâng cao khả năng kiểm soát

G-vectoring control activation

-  Hệ thống xác nhận góc xoay của vô lăng
-  Truyền đạt thông tin đến bộ xử lý để điều khiển
    động cơ hoạt động tối ưu nhất

Nâng cao sự kiểm soát
khi bắt đầu chuyển hướng

-  Giảm momen xoắn của động cơ
-  Trọng tâm xe dồn về phía trước

Bắt đầu đánh lái

-  Khôi phục lại momen xoắn của động cơ
-  Trọng tâm dồn về phía sau

Nâng cao sự ổn 
định khi vào cua

Tay lái giữ ở vị trí cố định

G-VECTORING CONTROL - HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MOMEN XOẮN



Hệ thống chống trượt TCS (Traction Control 
System) kiểm soát lực phanh, giúp hạn chế tình 
trạng bánh xe bị trơn trượt khi vận hành.

Hệ thống cân bằng điện tử DSC (Dynamic Stability 
Control) nâng cao sự ổn định, hạn chế tình trạng mất 
lái, nâng cao tính năng an toàn khi vận hành

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock 
Break System) giúp bánh xe không bị bó cứng 
ngay cả khi phanh gấp trên đường trơn trượt.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
(Hill Launch Assist)
Tự động giữ chân phanh trong khoảng thời gian người lái di 
chuyển từ chân phanh sang chân ga, giúp xe không bị trượt 
xuống dốc khi khởi hành, nâng cao tính năng an toàn.

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
(Electronic Brake Force Distribution)
Giúp phân bổ lực phanh lên từng bánh xe một cách độc lập,
đảm bảo chức năng phanh đạt hiệu quả cao nhất.

Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
(Emergency Stop Signal)
Trong trường hợp phanh đột ngột, hệ thống sẽ phát hiện và nhấp 
nháy đèn phanh với tần số cao để cảnh báo cho phương tiện phía 
sau biết tình huống khẩn cấp phía trước để kịp thời xử lý.

Khi nói đến chiếc Mazda6, chúng tôi có thể nhìn thấy sự sang trọng tinh tế và niềm 
hân hoan của khách hàng khi lái xe. Vào bên trong, bạn sẽ cảm nhận được không gian 
tao nhã và tiện nghi cùng với công nghệ SKYACTIV mang lại cảm giác lái vượt trội 
hoàn toàn khác biệt với hai chế độ thể thao và tiết kiệm nhiên liệu.
Mazda6 tự tin mang đến công nghệ an toàn cao cấp i-ACTIVSENSE. Tất cả cùng 
hợp nhất với thiết kế KODO để tạo ra một tuyệt phẩm.

AN TOÀN

HOÀN TOÀN TỰ TIN

Hệ thống khung gầm chắc chắn, cấu trúc khung 
hấp thụ xung lực tác động từ bên ngoài đảm bảo 
an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Mazda6 phiên bản mới được trang bị 6 túi khí:
2 túi khí trước, 2 túi khí bên hông và 2 túi khí rèm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT - TRANG BỊ

KÍCH THƯỚC  - TRỌNG LƯỢNG  /  DIMENSIONS-WEIGHT
Kích thước tổng thể - Overall Dimensions 4865 x 1840 x 1450 (mm)
Chiều dài cơ sở - Wheel base 2830 (mm)
Bán kính quay vòng tối thiểu - Minimum turning circle radius 5.6 (m)  
Khoảng sáng gầm xe - Minimum ground clearance 165 (mm)
Khối lượng không tải - Curb weight 1470 (kg) 1470 (kg) 1490 (kg)
Khối lượng toàn tải - Gross weight 1920 (kg) 1920 (kg) 1940 (kg)
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity 62 (L)

ĐỘNG CƠ  -   HỘP SỐ /  ENGINE-TRANSMISSION
Dung tích xi lanh - Displacement 1998 (cc) 1998 (cc) 2488 (cc)
Công suất tối đa - Max. Power 153/6000 (Hp/rpm) 153/6000 (Hp/rpm) 185/5700 (Hp/rpm)
Momen xoắn tối đa - Max. Torque 200/4000 (Nm/rpm) 200/4000 (Nm/rpm) 250/3250 (Nm/rpm)
Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh - i-Stop ● ● ●
Hộp số tự động 6 cấp + Chế độ thể thao - 6-speed Auto Transmission + Sport Mode ● ● ●
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) - G-Vectoring Control ● ● ●

KHUNG GẦM /  CHASSIS
Hệ thống treo trước - Front Suspension McPherson - McPherson Struts
Hệ thống treo sau - Rear Suspension Liên kết đa điểm - Multi-link
Hệ thống phanh trước - Front Brakes Đĩa thông gió - Ventilated discs
Hệ thống phanh sau - Rear Brakes Đĩa đặc - Soild discs
Kích thước lốp xe - Tires 225/55R17 225/45R19 225/45R19
Kích thước mâm xe - Wheels 17’’ 19’’ 19’’

NGOẠI THẤT /  EXTERIOR
Hệ thống đèn trước công nghệ LED - LED Headlights ● ● ●
Đèn trước tự động Bật/Tắt theo môi trường ánh sáng - Auto headlights On/Off ● ● ●
Chức năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS - Adaptive Front-lighting System ● − −
Đèn trước thích ứng thông minh ALH - Adaptive LED Headlights − ● ●
Chức năng tự động cân bằng góc chiếu - Auto Leveling ● ● ●
Đèn sương mù trước dạng LED - LED front fog lamps ● ● ●
Cảm biến gạt mưa tự động - Rain-sensing wipers ● ● ●
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, báo rẽ 
Outer Mirror Electric Adjustment, Power Folding, with Side Turn Lamp ● ● ●

Trụ B sơn đen bóng - Painting B-pillars − − ●
Cụm đèn sau dạng LED - LED Rear Combinations lamps ● ● ●
Đèn sương mù sau - Rear Fog lamps ● ● ●
Ống xả đôi thể thao - Dual exhaust system ● ● ●

TRANG BỊ TIỆN NGHI / EQUIPMENT 2.0L 2.0L PREMIUM 2.5L PREMIUM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS 2.0L 2.0L PREMIUM 2.5L PREMIUM

Thông số kỹ thuật và hình ảnh có thể khác so với thực tế sau khi tài liệu này được in. Xin vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết.

NỘI THẤT /  INTERIOR
Nội thất bọc da cao cấp - Leather seats ● ● Nappa
Màu sắc trần xe - Ceiling’s color Sáng - Light Sáng - Light Tối - Dark
Cửa sổ trời Đóng / Mở chỉnh điện - Electric Sunroof ● ● ●
Ghế lái chỉnh điện, tích hợp chức năng nhớ vị trí - Driver power seat with position memory ● ● ●
Ghế hành khách trước chỉnh điện - Passenger power seat ● ● ●
Nút điều chỉnh ghế mạ chrome sang trọng - Chrome power seat switch − − ●
Tấm che nắng trang bị gương và đèn trang điểm - Sun visor vanity mirror lamp ● ● ●
Tay lái bọc da, tích hợp các phím chức năng - Leather steering wheel mounted control ● ● ●
Lẫy chuyển số trên tay lái - Paddle shift − ● ●
Màn hình hiển thị thông tin ADD - Active Driving Display − ● ●
Gương chiếu hậu chống chói tự động - Auto dimming rearview mirror ● ● ●

Hệ thống âm thanh
Audio system

Đầu DVD, Mp3, Radio - DVD player, Mp3, Radio ● ● ●
Màn hình cảm ứng 7”- 7’’ touch screen ● ● ●
Hệ thống loa - Speaker system 11 Loa Bose - 6 Speakers 11 Loa Bose - 11 Bose Speakers 11 Loa Bose - 11 Bose Speakers
Nút xoay điều khiển trung tâm Mazda Connect - Commander Switch ● ● ●
Kết nối AUX,USB, Bluetooth - AUX,USB, Bluetooth connection ● ● ●

Chức năng điều khiển bằng giọng nói - Voice command ● ● ●
Kết nối bluetooth đàm thoại rảnh tay - Bluetooth hands-free system ● ● ●
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập - Full automatic dual zone air conditioner ● ● ●
Cửa sổ chỉnh điện, một chạm tất cả các cửa - Power window, one touch up/down ● ● ●
Phanh tay điện tử - Electric Parking Brake ● ● ●
Rèm che nắng kính lưng - Rear sunshade − ● ●

AN TOÀN /  SAFETY
Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, EBA
Anti-lock Brake System, Electronic Brake-force Distribution & Emergency Brake Assist ● ● ●

Hệ thống cân bằng điện tử DSC, chống trượt TCS - Dynamic Stability Control, Traction Control System ● ● ●
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA - Hill Launch Assist ● ● ●
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS - Emergency Stop Signal ● ● ●
Chìa khóa thông minh - Smart Keyless ● ● ●
Khóa cửa tự động khi vận hành - Speed sensing door lock ● ● ●
Ga tự động Cruise control - Cruise control ● ● ●
Hệ thống cảnh báo chống trộm - Burglar Alarm ● ● ●
Mã hóa động cơ - Immobilizer ● ● ●
Nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước - Front seatbelt reminder ● ● ●
Camera lùi - Reversing camera ● ● ●
Cảm biến trước sau hỗ trợ đỗ xe an toàn - Front & rear parking sensors ● ● ●
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM - Blind Spot Monitoring − ● ●
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA - Rear Cross Traffic Alert − ● ●
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS - Lane Departure Warning System − ● ●
Hệ thống định vị GPS, dẫn đường Navi - GPS, Navigation ● ● ●
Hệ thống túi khí - Airbags 6 6 6

TRANG BỊ TIỆN NGHI / EQUIPMENT 2.0L 2.0L PREMIUM 2.5L PREMIUM
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MAZDA là một trong những nhà chế tạo động cơ ô tô đầu tiên của Nhật Bản được thành lập từ năm 1920. Với lịch sử 
gần 100 năm, Mazda cũng là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng toàn cầu. Các sản phẩm của MAZDA được 
ưa chuộng trên khắp thế giới bởi chất lượng bền bỉ, kiểu dáng thể thao sang trọng và thiết kế hiện đại. 
Tại thị trường Việt Nam, Tập đoàn Mazda hợp tác với Thaco từ năm 2011 để sản xuất, lắp ráp, phân phối các mẫu xe 
Mazda sang trọng như: Mazda2, Mazda3, CX-5, Mazda6, CX-9, BT-50.

Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Vina Mazda được xây dựng tại Khu Phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường 
Hải (Quảng Nam) trên diện tích 7,5ha, vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, công suất 27.000 xe/năm. Nhà máy được Tập 
đoàn Mazda Motor (Nhật Bản) chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư của nhà máy. 

Hệ thống showroom và xưởng dịch vụ của Mazda có mặt trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn 3S của Mazda toàn cầu, đem 
đến cho khách hàng các dịch vụ tư vấn, mua xe tiện lợi cùng dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo dưỡng đáng tin cậy. Các 
dòng xe Mazda được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km với các phụ tùng thay thế chính hãng.
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