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Tilbud på tilbehør til Mazda 2 DJ 5-dørs (2015/02→)
Pris inkl. montering

Aluminiums pedalsæt AT/MT

Giver dig fornemmelsen af ydeevne i topkvalitet

2.764 kr.

Anhængertræk, aftageligt

Tag krogen af dit anhængertræk når den ikke skal bruges

9.121 kr.

Apple Car Play

Sammenkobler din telefon til displayet i bilen

3.295 kr.

Auto nedblændings bakspejl

Dæmper bakspejlet automatisk for af undgå synsproblemer

1.948 kr.

Automatisk spejlfolde kit

"Gælder kun OPTIMUM" Spejle folder ud ved opstart af bilen

2.085 kr.

Bagagerumsbakke

Opsamler skidt og støv og gør rengøringen lettere

691 kr.

Bagkofanger folie

Beskytter din bils lak ved pålædsning i bagagerummet

625 kr.

Bakkamera

Følg med i dine omgivelser og gør din parkering sikker

5.021 kr.

Belysningspakke m/LED

Fodbelysning, loftbelysning & bagagerumslys

3.689 kr.

Basis startpakke

Stofmåtter, Bagagerumsbakke, Sikkerhedskit & Auto-P. skive

1.995 kr.

Dørtrinsbeskytter f/ 4 døre

Beskytter din bil ved indstigning og holder fri for ridser

1.414 kr.

Gummimåtter

Disse gummimåtter beskytter interiøret mod snavs og slid

Midterarmlæn

Komfort og masser af ekstra opbevaring

2.493 kr.

Navigation

Opgrader din touchskærm med navigation

7.994 kr.

Parkeringssensor, bag

Angiver afstande mellem objekter bagud ved parkering

3.958 kr.

Parkeringssensor, for

Angiver afstande mellem objekter forud ved parkering

4.514 kr.

Sikkerhedskit

Advarselstrekant, sikkerhedsvest og nødhjælpspakke

188 kr.

Stofmåtter

Hold din bil ren og mere stilfuld med disse sorte gulvmåtter

371 kr.

Stænklapper, bag

Beskytter lakken for stenslag og sandslibning

1.006 kr.

Stænklapper, for

Beskytter lakken for stenslag og sandslibning

1.006 kr.

Tagbøjler

Effektiv måde af transportere ekstra last på

2.901 kr.

Undervognsbehandling

Korrosionsbeskyttelse imod rust

4.594 kr.

16" Mazda alu-fælge (upgrade)

Inkl. dæk og bilens nye originale 15" hjul retur

6.761 kr.

15" Helårsdæk BF Goodrich

Bilens nye dæk retur

2.325 kr.

15" Helårsdæk Michelin

Bilens nye dæk retur

3.305 kr.

Total inkl moms
Priser pr. 1. januar 2019 inkl. 25% moms og montering. Der tages forbehold for fejl, ændringer og prisjusteringer

627 kr.

