2022 års Mazda2 Cosmo i den nya färgen Platinum Quarts metallic
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Mazda2 med reducerade utsläpp
•
•

Uppdaterad motor med lägre koldioxidutsläpp
Trådlös Apple CarPlay®

Kungsbacka, 22:e september 2021
Inför 2022 års modellutbud uppdateras Mazda2 med bland annat en
förbättrad motor, uppdaterat infotainmentsystem samt nya namn för dess
utrustningsnivåer.

Mazda2 är den minsta modellen i Mazdas produktportfölj. De kompakta
halvkombin utmärker sig i segmentet med en elegant design, en hög
materialkvalitet interiört samt goda köregenskaper. Exteriören fick en större
uppdatering redan 2020 och inför 2022 införs ytterligare förbättringar.
Drivlina
I Sverige marknadsförs Mazda2 endast med Mazdas 1.5-liters Skyactiv-G
bensinmotor på
90 hk med antingen en 6-växlad manuell växellåda eller en 6-växlad
automat. I kombination med den manuella växellådan har modellen också ett
12V mildhybridsystem som standard för att spara på bränsle i stadstrafik.
Inför 2022 modifieras bensinmotorn som redan tidigare hade en ovanligt hög
kompression på 14:1 till hela 15:1, för att öka verkningsgraden ytterligare.
Den förändringen i kombination med en optimerad motorstyrning förbättrar
bränsleförbrukningen* med drygt 10% och sänker därmed koldioxidutsläppet
vid blandad körning från 120 g/km till 107 g/km.
Modellprogram och infotainment
I samband med 2022 års uppdatering införs nya namn för Mazda2:s
utrustningsnivåer – Sense, Sky och Cosmo. Mazda2 Sense är en välutrustad
instegsmodell och Cosmo inkluderar all utrustning som Mazda2 kan erbjuda.
Infotainment-upplevelsen förbättras också i och med att Apple CarPlay® blir
trådlös, så att föraren slipper ansluta sin iPhone via sladd under körning.
Apple CarPlay® och Android Auto™ finns som standard på Mazda2 redan från
instegsnivån Sense.
Ny färg
2022 års Mazda2 kommer också med den nya metalliclacken Platinum
Quarts, som ger bilen en elegant framtoning.
Priser
Mazda2 1.5 90 hk, 6 man, Sense - 189 900 kr
Mazda2 1.5 90 hk, 6 man, Sky - 204 900 kr

Mazda2 1.5 90 hk, 6 man, Cosmo - 229 900 kr
*Gäller för manuell växellåda och blandad körning enligt WLTP.
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