
REALIZUJEMY MARZENIA 

 

 

 

 Kompletacja samochodu marki Mazda 3 do oferty wynajmu firmy Hanmon, 

oferującej najwyższą jakość obsługi. 

 
 

 

 

Marka: Mazda 

Model: 3 

Silnik: 1998 cm3 

Moc: 120 KM 

Skrzynia biegów: automatyczna 

Paliwo: benzyna 

Liczba miejsc: 5 

Klimatyzacja: tak 

 

Cena: 100 PLN brutto za dobę / 1395 PLN brutto za miesiąc 
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km 

 

 
W sprawie wynajmu zadzwoń +48 791 555 100 lub napisz biuro@hanmon.pl 

 

Hanmon Spółka z o.o., ul. T.A. Wendy 10B, 70-656 Szczecin 
biuro@hanmon.pl 

www.hanmon.pl 

 

 



 

 

 

Wyposażenie: 
Wersja SkyEnergy 
Pakiet Xenon 
Diodowe światła do jazdy dziennej (LED) 
Elektroniczny układ kontroli trakcji (TCS) 
HLA - układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu 
Immobilizer 
Kurtyny powietrzne 
Przednie i boczne poduszki powietrzne 
Przednie światła przeciwmgielne 
Reflektory biksenonowe 
RVM - system monitorowania tyłu pojazdu (ostrzegający o pojazdach w martwym 
polu) 
SCBS - system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej 
prędkości - przód) 
TPMS - system monitorowania ciśnienia w oponach 
Układ awaryjnego hamowania (EBA) 
Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) 
Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) 
Układ zapobiegający hamowaniu kół podczas hamowania (ABS) 
Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V 
Czujnik deszczu i zmierzchu - inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania 
Czujniki parkowania tylne 
Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne 
Elektrycznie sterowane lusterka boczne 
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne 
Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne) 
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa 
Odtwarzacz CD/MP3 
Podgrzewane fotele przednie 
Port USB x2 
Radio AM/FM; RDS z 6 głośnikami 
Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu) 
System i-stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju) 
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat) z regulowanym ogranicznikiem 
Wejście AUX 
Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków w pilocie) 
Zestaw głośnomówiący Bluetooth 
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40 
Kierownica multifunkcyjna 
Komputer pokładowy 
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem 
MZD Connect - multimedialny system łączności i rozrywki 
Podłokietnik ze schowkiem w pierwszym rzędzie siedzeń 
Podświetlany schowek przed pasażerem 
Przycisk do uruchamiania silnika 
Radio cyfrowe (DAB) 



Schowek nad kierowcą na okulary 
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów 
Skórzany uchwyt dźwigni hamulca ręcznego 
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym 
Wyświetlacz centralny 7" ze sterowaniem dotykowym (dostępnym w trakcie postoju) 
Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne 
Przyciemniane tylne szyby 
Trzecie światło stop 
 
 
Cena: 100 PLN brutto za dobę / 1395 PLN brutto za miesiąc 
*przy dziennym limicie przebiegu 100 km / przy miesięcznym limicie przebiegu 1000 km 
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