Afdeling AMSTERDAM - KENNEMERLAND

Mazda, visie op technologie en ontwerp.
Technische bijeenkomst - Nieuwjaarsreceptie
Mazda biedt alle klanten het ultieme rijplezier en zet daarbij veiligheid en milieubewustzijn voorop. Dit
is in het kort de visie van Mazda als fabrikant.
Deze avond wordt een afwisseling van historie, rijplezier en techniek. Jur Raatjes, Directeur Public
Relations Mazda Motor Nederland, neemt u mee naar de oorsprong van het merk Mazda en de visie
op techniek en design.
Op de Los Angeles Auto Show, november 2018, introduceerde Mazda de nieuwe Mazda3, die zal
worden voorzien van de revolutionaire Skyactiv-X motor. Een zelfontbrandende benzinemotor met
een zeer hoog rendement en met een 20 tot 30 % lager brandstofverbruik ten opzichte van
conventionele benzinemotoren.
Dit betekent een grote stap voorwaarts in de reductie van CO2 uitstoot en een vergelijking met de
opwekking van elektrische energie voor EV's is op zijn plaats.
Mazda streeft naar een ontwerp van auto's waarin mens en machine een eenheid vormen, in het
Japans Jinba-ittai. Dit wordt bereikt met een op de bestuurder gericht interieur en meerdere
technische snufjes die het autorijden veiliger en plezieriger maken.
In de onlangs vernieuwde CX-5 maakten tal van journalisten
een barre tocht over het bevroren Baikalmeer, het grootste
zoetwaterreservoir van de wereld in Siberië, 600 km lang en
1,6 km diep. U gaat deze reis in beeld & geluid meebeleven,
en daarnaast nog andere avontuurlijke tochten.
Deze avond brengt u weer terug naar uw rijden "voor
avontuur en plezier".
Wij zien u graag, met partner en vrienden, op
10 januari 2019.
Plaats:

tel.:
Programma:
20:00
20:15

21:00
21:30
22:30

Epic drive op Baikalmeer
Foto: Mazda Motor Nederland

Hotel De Zoete Inval
Haarlemmerstraatweg 183
2065 AE Haarlemmerliede
023-543 3333
Welkom en ontvangst
Presentatie Mazda
Introductie Mazda Skyactiv-X motor en
andere technieken
Toast op het jaar 2019
Felicitatie jubileum-leden
Mazda Epic Drives (waaronder het Baikalmeer)
Afsluiting
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