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Car as Art - Xe là nghệ thuật Thiết kế kiến trúc xe dựa trên
công nghệ SkyActiv

SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI
KỶ NGUYÊN MỚI THƯƠNG HIỆU MAZDA

Hệ thống an toàn chủ động thông minh i-Activsense 



Vẻ đẹp thực thụ trong thiết kế không đơn thuần là việc thỏa mãn yếu tố thẩm mỹ mà còn
khơi gợi hứng khởi hành động trong mỗi người. New Mazda6 được tạo nên để giúp bạn mở rộng 

tầm nhìn, khám phá những chân trời mới và khai thác khả năng tiềm ẩn bên trong bạn

 PHONG CÁCH THIẾT KẾ
HIỆN ĐẠI, LỊCH LÃM



Không chỉ ngoại thất, không gian bên trong New Mazda6 được tinh chỉnh qua đôi bàn tay 
của các nghệ nhân bậc thầy để đạt đến độ hài lòng khi nhìn và thỏa mãn khi chạm.

Sử dụng các vật liệu tự nhiên như da Nappa và gỗ sen Nhật Bản mang đến sự sang trọng, tinh tế. 
Ứng dụng kỹ thuật Ultrasuede® tương tự như khi trang trí các chi tiết công phu trên Kimono để 

hoàn thiện cánh cửa hay bảng điều khiển, chính là yếu tố giúp New Mazda6 đạt đến sự đẳng cấp. 

KHÔNG GIAN MANG PHONG CÁCH SANG TRỌNG, TINH TẾ



Nâng cao chất lượng trải nghiệm lái xe với các trang bị cao cấp, tiện lợi, 
được lựa chọn cẩn thận và dễ dàng sử dụng.

TIỆN NGHI ĐẲNG CẤP

Hệ thống làm mát ghế Camera 360º

PHONG CÁCH TRẢI NGHIỆM   MẠNH MẼ, ĐẦY CẢM HỨNG

Màn hình HUDApple CarPlay/Android Auto



K I Ế N  T R Ú C  X E  D Ự A  T R Ê N  CÔ N G  N G H Ệ  S K YA C T I V

Nâng cấp đồng bộ và toàn diện, đảm bảo sự phối hợp
nhịp nhàng và chính xác giữa các bộ phận.

Nghiên cứu kỹ cơ chế hoạt động của cơ thể con người để cải tiến khung, thân xe, ghế ngồi, lốp xe nhằm
tạo nên kết nối bản năng giữa người và xe, để đạt đến cảm giác lái phấn khích đích thực.

Tối đa hóa khả năng giữ cân bằng tự 
nhiên của cơ thể người.

PHONG CÁCH TRẢI NGHIỆM   MẠNH MẼ, ĐẦY CẢM HỨNG

TRẢI NGHIỆM LÁI XE HỨNG KHỞI
Cảm hứng của bạn. Không gian của bạn.

Mọi chi tiết trên New Mazda6 đều xoay quanh bạn 
và nằm trong tầm tay bạn, giúp bạn tập trung

tận hưởng niềm vui duy nhất: Lái xe. 



HỆ THỐNG AN TOÀN CHỦ ĐỘNG THÔNG MINH i-ACTIVSENSE

ALH

LDWS
SBS

MRCC

RCTA

LAS

BSM
DAA

SCBS-F/R
Đèn pha LED thích ứng thông minh 

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi 

Cảnh báo điểm mù

Cảnh báo chệch làn đường Hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị

Hỗ trợ phanh thông minh 

Ga tự động tích hợp radar 

Hỗ trợ giữ làn đường

Nhắc nhở người lái tập trung

VẬN HÀNH MẠNH MẼ VÀ TỐI ƯU 

Động cơ SkyActiv-G mới gia tăng độ nhạy của phản ứng chân ga giúp người lái
dễ dàng điều khiển trong đô thị và tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.

TỰ TIN LÀM CHỦ HÀNH TRÌNH

Kết hợp cùng hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cấp GVC Plus,
mỗi chặng hành trình đều tràn đầy sự tự tin và cảm hứng tích cực. 

Hệ thống an toàn tiên tiến sẽ đưa ra cảnh báo về các mối
nguy hiểm, giúp tránh va chạm, hoặc giảm bớt tác động.

Đây chính là mục tiêu của i-Activsense® - Hệ thống
an toàn chủ động thông minh trên New Mazda6.



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.

Đỏ 46V Xám 46G Xanh 42M Đen 41WTrắng 25D

NEW MAZDA6 ĐỘNG CƠ 2.0L ĐỘNG CƠ 2.5L

LUXURY PREMIUM SIGNATURE PREMIUM

THÔNG SỐ CƠ BẢN/ SPECIFICATIONS
Kích thước tổng thể/ Overall Dimensions (mm) 4865 x 1840 x 1450 4865 x 1840 x 1450
Chiều dài cơ sở/ Wheel base (mm) 2830 2830
Bán kính quay vòng tối thiểu/ Minimum turning circle radius (m) 5.6 5.6
Khoảng sáng gầm xe/ Minimum ground clearance (mm) 165 165
Khối lượng không tải/ Curb weight (kg) 1520 1550
Khối lượng toàn tải/ Gross weight (mm) 1970 2000
Thể tích khoang hành lý/ Luggage capacity (L) 480 480
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) 62 62

ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ/ ENGINE - TRANSMISSION

Loại động cơ/ Engine type  SkyActiv-G 2.0L  SkyActiv-G 2.5L
Hệ thống nhiên liệu/ Fuel injection system Phun xăng trực tiếp/ Direct injection Phun xăng trực tiếp/ Direct injection
Dung tích xi lanh/ Displacement (cc) 1998 2488
Công suất tối đa/ Max. Power (Hp/rpm) 154/6000 188/6000
Momen xoắn tối đa/ Max. Torque (Nm/rpm) 200/4000 252/4000
Hộp số/ Transmission Tự động 6 cấp / 6AT Tự động 6 cấp / 6AT
Chế độ lái thể thao/ Sport Mode • •
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus)/ G-Vectoring Control Plus • •
Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh/ i-Stop • •
KHUNG GẦM/ CHASSIS

Hệ thống treo trước/ Front Suspension Loại McPherson/ McPherson Strut Loại McPherson/ McPherson Strut
Hệ thống treo sau/ Rear Suspension Liên kết đa điểm/ Multi-link Liên kết đa điểm/ Multi-link 
Hệ thống dẫn động/ Drivetrain Cầu trước / Front Wheel Drive Cầu trước/ Front Wheel Drive
Hệ thống phanh trước/ Front Suspension Đĩa thông gió/ Ventilated disc Đĩa thông gió/ Ventilated disc
Hệ thống phanh sau/ Rear Suspension Đĩa đặc/ Solid disc Đĩa đặc/ Solid disc
Hệ thống trợ lực lái/ Power Steering Trợ lực điện/ EPAS Trợ lực điện/ EPAS
Kích thước lốp xe/ Tires 225/55R17 225/55R17 (Tùy chọn  225/45R19)  225/45R19
Đường kính mâm xe/ Wheels diameter 17'' 17''  (Tùy chọn 19'') 19''

TRANG BỊ BÊN NGOÀI/ EXTERIOR

Cụm đèn trước/ Headlights

Đèn chiếu gần/Low beam LED LED LED
Đèn chiếu xa/ High beam LED LED LED
Đèn LED chạy ban ngày/ LED daytime running lights • • LED
Tự động Bật/Tắt/ Auto Headlights • • •
Tự động cân bằng góc chiếu/ Auto Leveling • • •
Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa/ HBC − • −
Thích ứng thông minh/ ALH − (Gói tùy chọn cao cấp) •

Gương chiếu hậu bên ngoài/ Outer mirrors
Điều chỉnh điện/ Power mirrors • • •

Gập điện/ Power folding • • •
Gạt mưa tự động/ Auto Wipers • • •
Cụm đèn sau dạng LED/ LED rear combination lamps • • •
Cửa sổ trời/ Sunroof • • •
Ốp cản sau thể thao/ − • •
TRANG BỊ BÊN TRONG/ INTERIOR

Ghế bọc da cao cấp/ Leather seats • • (Gói tùy chọn cao cấp: Da Nappa)
Ghế lái điều chỉnh điện tích hợp chức năng nhớ vị trí/ Power driver  seat with 2-position memory • • •
Ghế phụ điều chỉnh điện/ Power passenser seat • • •

Hệ thống thông tin giải trí - Infotainment

Đầu đĩa DVD/ DVD player • • •
Màn hình 8’’/ 8 inch screen • • •
Kết nối AUX,USB, Bluetooth/ AUX,USB, Bluetooth • • •
Số loa/ Number of Speakers 6 11 Bose 11 Bose

Lẫy chuyển số/ Paddle shift • • •
Phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh/ Electric Parking Brake with Auto hold • • •
Khởi động bằng nút bấm/ Start/Stop button • • •
Ga tự động/ Cruise Control • • •
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập/ Full automatic dual zone conditioner • • •
Cửa gió hàng ghế sau/ Rear air ventilation • • •
Cửa sổ chỉnh điện/ Power windows • • •
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động/ Auto dimming rearview mirror • • •
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40/ 60:40 rear seat folding • • •

Tựa tay hàng ghế sau/ Rear seat center armrest Ngăn để ly/ Cup holders • • •
Cổng sạc USB/ USB Chargers • • •

Chức năng thông hơi làm mát hàng ghế trước/ Front seat ventilation − • •
Màn hình hiển thị tốc độ HUD/ Active driving display (Head-Up Display) − • •
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện/ Electric back window sunshade − (Gói tùy chọn cao cấp) •
AN TOÀN/ SAFETY

Số túi khí/ Airbags 6 6 6
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS/ Anti-lock brake system • • •
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD/ Electronic brake force distribution • • •
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA/ Brake assist system • • •
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS/ Emergency Stop Signal • • •
Hệ thống cân bằng điện tử DSC/ Dynamic stability control • • •
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS/ Traction control system • • •
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA/ Hill Launch Assist • • •
Mã hóa chống sao chép chìa khóa/ Lmmobilizer • • •
Hệ thống cảnh báo chống trộm/ Burglar Alarm • • •
Camera lùi/ Reversing camera • • •
Cảm biến va chạm phía sau/ Rear Parking Sensors • • •
Cảm biến va chạm phía trước/ Front Parking Sensors • • •
Định vị GPS / Navigation − • •
Camera 360 độ/ 360 view monitor − • •
Hệ thống cảnh bảo điểm mù BSM/ Blind Spot Monitoring − • •
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA/ − • •
Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDWS/ Lane Departure Warning System − • •
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS/ Lane keep Assist System − • •
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía trước F.SCBS/ Front Smart City Brake Support − (Gói tùy chọn cao cấp) (Gói tùy chọn cao cấp)
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố phía sau R.SCBS/ Rear Smart City Brake Support − (Gói tùy chọn cao cấp) (Gói tùy chọn cao cấp)
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SBS/ Smart Brake Support − (Gói tùy chọn cao cấp) (Gói tùy chọn cao cấp)
Hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC/ Mazda Radar Cruise Control − (Gói tùy chọn cao cấp) (Gói tùy chọn cao cấp)
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA/ Driver Attention Alert − (Gói tùy chọn cao cấp) (Gói tùy chọn cao cấp)


