INFORMATIVNI CENIK & OPREMA
Veljavnost cenika od 19.1.2017

Oprema

Menjalnik

Pogon

Moč kW
(KM)

Kombinirana
poraba
(l/100km)

Emisije
C02
(g/km)

MPC
(EUR)

Akcijski
popust
(EUR)

Akcijska
MPC
(EUR)

INFORM

6 st. ročni

2WD

120 (163)

6,6

151

21.890

2.000

19.890

INVITE

6 st. ročni

2WD

120 (163)

6,6

151

24.490

2.000

22.490

INTENSE

6 st. ročni

2WD

120 (163)

6,6

151

25.490

2.000

23.490

INTENSE+

6 st. ročni

2WD

120 (163)

6,6

151

26.490

2.000

24.490

INVITE

CVT

2WD

120 (163)

6,7

154

25.990

2.000

23.990

INTENSE+

CVT

2WD

120 (163)

6,7

154

28.490

2.000

26.490

INSTYLE

CVT

4WD

120 (163)

7

159

31.490

2.000

29.490

INSTYLE+

CVT

4WD

120 (163)

7

159

33.490

2.000

31.490

Motor

1.5
MIVEC
TURBO

Doplačila

EUR

Strošek priprave vozila

160

Kovinska ali biserna barva

550

Uradni distributer: AC-Mobil d.o.o., Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana

www.mitsubishi-motors.si
Vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah so na voljo pri pooblaščenih trgovcih z vozili Mitsubishi.
Vsi podatki so informativne narave in za njihovo natančnost ne prevzemamo odgovornosti. Priporočene maloprodajne cene so v EUR.
Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Mitsubishi.

Seznam opreme
INFORM / 6MT / 2WD
VARNOST:
Protiblokirni sistem zaviranja (ABS)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Zavorni asistent (BA)
Aktivni nadzor stabilnosti in zdrsa vozila (ASC in TCL)
Pomočnik pri speljevanju na klancu (HSA)
Samodejni vklop smernikov ob zaviranju v sili (ESS)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)
Zračne blazine: Voznikova, sovoznikova (z možnostjo
izklopa), stranski na voznikovi in sovoznikovi strani,
stranske varnostne zavese v prvi in drugi vrsti,
kolenska za voznika
Elektronski imobilizator motorja
ISO-FIX sidrišča
Dodatno ojačena karoserija (RISE)

NOTRANJOST IN OBLAZINJENJE
Oblazinjenje iz tkanine
Voznikov sedež višinsko nastavljiv
Volan nastavljiv po višini in globini
Drsna zadnja vrsta sedežev z nastavljivim naklonom
Enostavno zložljivi zadnji sedeži (60:40)
Kozmetični ogledalci v senčnikih (voznik in sovoznik)
Merilniki z visoko kontrastno osvetlitvijo in barvnim LED
multi-informacijski prikazovalnik
Srebrna obroba merilnikov
Naslonjalo za roke spredaj
Držalo za pijačo v vratih in v sredinski konzoli
Pokrivalo prtljažnega prostora
Dodaten predal v dnu prtljažnika
Pritrdišča v prtljažnem prostoru (x4)

AKTIVNA VARNOST:
Sistem za ublažitev naleta (FCM) s funkcijo samodejnega
zaviranja in prepoznave pešcev
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)

UDOBJE IN KORISTNA OPREMA:
Samodejna klimatska naprava
Upravljanje avdio sistema in tempomata na volanu
Električno pomična stekla spredaj in zadaj
Daljinsko centralno zaklepanje (dva daljinska
upravljalnika)
Električna vtičnica spredaj in zadaj (12V)
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Senzor padavin za samodejni vklop brisalcev
LM/MW/FM radio, CD/MP3
USB vhod
4 zvočniki

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
16-palčna aluminijasta platišča, pnevmatike 215/60R16
16-palčne hlajene zavorne koluti spredaj, 16-palčne
koluti zadaj
Komplet za popravilo pnevmatike
ZUNANJOST
Ogledala & kljuke vrat v barvi vozila
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Sprednja maska v srebrni barvi
Kromirana obroba stranskih oken
Črna zaščita prednjega in zadnjega odbijača
Strešni spojler
Strešni nosilci (v črni barvi)
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
Antena v obliki plavuti
Zaščitne obrobe blatnikov

LUČI IN OSVETLITEV
Halogenska žarometa
Senzor svetlobe za samodejni vklop/izklop luči
Sistem podpore dolgih luči/Avtomatske dolge luči (AHB)
LED dnevne luči
Smerniki integrirani v zunanja ogledala
Časovni vklop/izklop luči (funkcija ob prihodu/odhodu)
LED zavorna luč
Osvetlitev stropa in lučka za branje
Osvetlitev prtljažnika
LED notranja osvetlitev (pri prednjih nosilcih pijače in
odlagališču pametnega telefona)

INVITE / 6MT / 2WD & INVITE / CVT / 2WD (dodatno k opremi INFORM)
Srebrna zaščita prednjega in zadnjega odbijača
Kamera za vzvratno vožnjo
Usnjen volan in prestavna ročica
Upravljanje prostoročnega telefoniranja na volanskem
obroču
Kromirana letvica na prtljažnih vratih
Sprednje meglenke

SDA (Smartphone Link Display Audio)
Zaslon na dotik
MW/FM radio + DAB radio
6 zvočnikov (2 visokotonska)
USB x2
Touchpad controller
Povezljivost s pametnim telefonom
TM
Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje &
avdio povezljivost

Uradni distributer: AC-Mobil d.o.o., Baragova ulica 9, 1000 Ljubljana
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Vsi podatki so informativne narave in za njihovo natančnost ne prevzemamo odgovornosti. Priporočene maloprodajne cene so v EUR.
Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Mitsubishi.

INTENSE / 6MT / 2WD (dodatno k opremi INVITE)
18-palčna aluminijasta platišča, pnevmatike 225/55R18
17-palčne hlajene zavorne koluti spredaj, 16-palčne
koluti zadaj
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Sistem vstopanja in zagona motorja brez ključa (dva
pametna ključa)
Komolčni opornik na zadnji klopi (2. vrsta) z nosilcem
kozarcev

Drsno naslonjalo za roke spredaj (usnjeno oblazinjen)
Kromirana sprednja maska
Srebrne stranske zaščitne letvice (na spodnjem delu vrat)
Električno sklopljivi zunanji ogledali
Dodatno zvočno izolirano vetrobransko steklo
H-Line notranje oblazinjenje
Kromirane kljuke na notranji strani vrat

INTENSE + / 6MT / 2WD (dodatno k opremi INTENSE)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj

Head up Display

INTENSE+ / CVT / 2WD (dodatno k opremi INTENSE+)
Električna parkirna zavora z Auto-Hold funkcijo

Ob-volanske prestavne ročice

INSTYLE / CVT / 4WD (dodatno k opremi INTENSE+ CVT)
Sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem kotu (BSW)
Sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratni
vožnji (RCTA)
Sistem štirih kamer za pregled okolice vozila (tudi s ptičje
perspektive)

S-AWC vrhunski 4WD pogon
(3 načini vožnje – Auto, Snow, Gravel)
LED žarometi z samodejno nastavitvijo višine
Naprava za pranje žarometov

INSTYLE+ / CVT / 4WD (dodatno k opremi INSTYLE)
Usnjeno oblazinjenje
Voznikov sedež električno nastavljiv
Ogrevani prednji sedeži

SDA z Rockford Fosgate Premium ozvočenjem
Prilagodljiv tempomat s sistemom sledenja pri nizki
hitrosti (ACC)

PREDNOSTI MITSUBISHIJA
GARANCIJA
Vozila Mitsubishi imajo 5-letno garancijo proizvajalca do maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega katero vrednost doseže vozilo prej.
Natančnejši pogoji garancije vozila so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Mitsubishi Motors. Garancija proti prerjavenju velja 12 let. Statistike, ki
merijo zanesljivost vozil, so za Mitsubishi res odlične, a če bi se vam vseeno kaj pripetilo, vam ponujamo MAP.
MOBILNOST MAP – BREZPLAČNA POMOČ PRI OKVARI
Ker vam želimo dokazati, da delamo za vašo mobilnost in da verjamemo v zanesljivost naših vozil, boste ob nakupu novega Mitsubishija prejeli brezplačno
kartico MAP, ki velja 5 let. MAP je kratica za Mitsubishi Motors Assistance Package (Mitsubishijev paket pomoči). S kartico MAP v žepu boste brez skrbi
potovali po več kot 30 evropskih državah. Če bi potrebovali pomoč – v primeru okvare, nesreče, kraje ali vandalizma, lahko 24 ur na dan 7 dni v tednu
pokličete na telefonsko številko na kartici, ne glede na to kje se boste nahajali in vaš problem bomo rešili na mestu samem. Če bo šlo za resnejšo težavo, bodo
vozilo odpeljali na najbližji pooblaščeni servis, vam pa bomo ponudili hotelsko prenočitev, nadaljevanje poti, zamenjavo vozila in vrnitev vozila.
DRUGE INFORMACIJE
INFORMACIJE O CENAH IN OPREMI
Vse cene so informativne priporočene maloprodajne cene. Uradni distributer si pridružuje pravico do spremembe cen in dodatkov brez predhodnega obvestila. Maloprodajne
cene vozil vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Cene dodatkov vključujejo 22% DDV in stroške vgradnje, razen če je drugače
označeno, ne vključujejo pa morebitnega stroška vpisa te dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila. Veljavnost cenika vozil in seznama dodatkov velja od datuma izdaje do
preklica oziroma do izdaje novega cenika.

INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije
o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem
mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
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