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VALMIINA TOIMINTAAN
Rohkeat linjat. Upea muotoilu. Tämä veistoksellinen auto uhkuu voimaa, kuin lähtötelineissään 
valmiina odottava pikajuoksija. ECLIPSE CROSS jättää hitaammat taakseen ihailemaan jyrkästi 
kallistettua takalasiaan.
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HALLITTUA AJAMISEN RIEMUA
Urheilullinen ja upeasti viimeistelty ohjaamo saa pulssisi kohoamaan ja ajonautinnon huippuunsa. 
Kaikki yksityiskohdat on suunniteltu valppauden ja hallinnan maksimoimiseksi. Tämän ansiosta 
ajaminen on intuitiivista ja välitöntä.
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Kuva tuulilasinäytön ilmoituksista

Tuulilasinäyttö [HUD]

Ajotiedot näytetään väreissä mittariston yläpuolelle 
tuulilasinäyttöön, mistä ne on helppo nähdä. Voit säätää 
kuvan kirkkauden ja korkeuden itsellesi sopivaksi ja 
vuorokauden ajan mukaiseksi.



VIRKISTÄVÄ ELÄMYS KAIKILLE
Ajamisen ilo välittyy myös matkustajille tilavassa matkustamossa, jossa laadukkaita materiaaleja ja 
ammattitaitoa ei ole säästelty. Mukavat ja tukevat istuimet sekä runsas jalkatila tekevät pitkistäkin 
matkoista virkistävän kokemuksen.
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Takaistuimen säätäminen

Mukavat 9 asentoon kallistettavat ja 200 mm:n liukumavaralla 
varustetut takaistuimet voidaan asettaa aivan taakse, jolloin 
takapenkille saadaan luokkansa suurin jalkatila. Tällöinkin tavaratilaa 
on runsaasti ja sitä saadaan tarvittaessa lisää 60:40-suhteessa 
taittuvien takaistuinten selkänojien ansiosta.

Kapeat kylkilistat

Kylkilistat ovat kapeat ja 
ne on suojattu roiskeilta 
ovikoristein. Autoon voi 
siis huoletta astua sisään 
pelkäämättä likaavansa 
jalkojaan tai vaatteitaan. 

Takaluukun ikkuna

Takanäkymä on kahden 
takaikkunan ansiosta 
erinomainen, ja takaistuinten 
säädettävät pääntuet on 
suunniteltu siten, että ne 
tarjoavat erinomaisen tuen 
myös ala-asennossa, joten 
ne häiritsevät näkyvyyttä 
mahdollisimman vähän.

LIUKUVAT ISTUIMET

200mm



SÄILYTÄ HALLINTA YLLÄTTÄVISSÄKIN TILANTEISSA.
Haastavat tilanteet saattavat ilmaantua täysin yllättäen. Kun ajat mutkaisella tiellä tai lumessa, S-AWC-järjestelmä 
tuottaa optimaalisen väännön takapyörille sekä parhaan mahdollisen voimajakauman vasemmalle ja oikealle 
etupyörälle, jolloin vakaus ja auton hallinta ovat erinomaiset.
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AUTO-tila

Takaa varman nelivedon erilaisissa 
olosuhteissa.

SNOW-tila

Parantaa vakautta liukkailla teillä. 
Optimoitu lumisille teille.

GRAVEL-tila

Erinomainen suorituskyky 
hiekkateillä, estää ajoneuvon 
juuttumisen.

S-AWC-nelivetojärjestelmä

S-AWC-järjestelmän ansiosta kaikenlaisilla teillä ajaminen on helpompaa. Järjestelmä yhdistää elektronisesti ohjatun nelivedon Mitsubishi Motorsin 
aktiiviseen kaarreajonhallintaan, joka käyttää jarrutusvoimaa jakaakseen väännön optimaalisesti vasemman- ja oikeanpuoleisten pyörien välille. Vaikka 
jarruttaisit tai kiihdyttäisit lumisessa kaarteessa vahingossa liian kovaa, on auto helppo pitää hallinnassa ilman voimakkaita ajoliikkeitä, sillä S-AWC 
tunnistaa tieolosuhteet reaaliaikaisesti ja säätää jarrutusta ja takatasauspyörästön toimintaa auton suorituskyvyn parantamiseksi. Mittaristossa on 
merkkivalo, josta näet S-AWC-järjestelmä tilan. Voit valita AUTO-, SNOW- tai GRAVEL-ajotilan riippuen tieolosuhteista, jotta kaarreajo olisi tarkempaa, 
vakaus parempi suoralla tiellä ajettaessa ja ajoneuvon hallinta helpompaa liukkaissa olosuhteissa. 
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1,5-litrainen suoraruiskutuksella varustettu turboahdettu 
bensiinimoottori 

Moottoria on pienennetty tehokkuuden parantamiseksi ja siinä on 
turboahdin väännön tehostamiseksi. Moottorin herkkyys ja tehokkuus 
on saatu aikaan mm. suoraruiskutusjärjestelmällä, sylinterin kanteen 
integroidulla pakosarjalla, natriumilla täytetyillä pakoventtiilillä ja MIVEC-
järjestelmällä (venttiilien ajoitusjärjestelmä).

CVT ja 6 MT

Kehittynyt CVT-vaihteisto tukee pehmeää ja voimakasta 
kiihdytystä ja takaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden. 
Saatavilla on myös uusi kevyt 6-vaihteinen manuaalivaihteisto.

Auto Stop & Go

Auto Stop & Go (AS&G) vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2.-päästöjä 
sammuttamalla moottorin automaattisesti auton pysähtyessä esimerkiksi 
liikennevaloihin. Moottori käynnistyy välittömästi, kun nostat jalkasi 
jarrupolkimelta (CVT-malli) tai painat kytkintä (MT-malli). 
Huom: Jos automaattinen jarrujen ylläpito on käytössä, moottori pysyy sammutettuna, kunnes kaasupoljinta 
painetaan. 
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Tee kaikki oikeat ohjausliikkeet rennosti ja mukavasti. 
Auton käsittely on vakaata, intuitiivista ja ennakoitavaa. ECLIPSE CROSS kulkee tarkasti ja vakaasti juuri haluamaasi suuntaan tarkkaan viritetyn 
jousituksen, herkän ohjauksen ja erittäin jäykän korin ansiosta. Näitä ominaisuuksia vahvistavat myös pistehitsaukset, rakennevahvikkeet ja moottorin 
yläpuolella oleva vahviketanko. Myös matkustajilla on erittäin mukavat oltavat määränpäästä riippumatta.

Ovien ja takaluukun aukon rakennevahvikkeet parantavat korin 
jäykkyyttä. (Kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa.)

      



Automaattiset kaukovalot
Jotta pimeällä ajaminen olisi turvallisempaa, mukavampaa
ja helpompaa, kaukovalot vaihtuvat automaattisesti
lähivaloiksi, kun edessä havaitaan muita ajoneuvoja.
Valot myös palautuvat kaukovaloiksi automaattisesti, jotta
sinun ei tarvitse irrottaa käsiäsi ohjauspyörästä valojen
säätämiseksi.

Mukautuva vakionopeussäädin

Ylläpitää valitun etäisyyden autosi ja edellä ajavan auton välillä tutkaa käyttäen, jotta ajaminen olisi turvallisempaa 
ja rennompaa. Se vähentää kuljettajan stressiä etenkin, kun moottoritiellä on ruuhkaa.

Etutörmäysvaroitin

Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä 
aiheutuvaa vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi 
autoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan avulla.

 
Etutörmäysvaroitin: Etutörmäysvaroitin on vain täydentävä järjestelmä. Se ei estä törmäyksiä kaikissa tilanteissa. Aja turvallisesti, äläkä aja vain tämän järjestelmän varassa. Etutörmäysvaroitin toimii, kun 
oman autosi edessä on toinen auto. Etutörmäysvaroitin on suunniteltu tunnistamaan myös jalankulkijat, mutta ei joissakin tilanteissa välttämättä tunnista heitä tai jostakin syystä aktivoidu. Automaattinen 
jarrutus aktivoituu edelläsi ajavan auton suhteen, kun ajonopeutesi on noin 5–80 km/h (noin 5–180 km/h jos autossasi on mukautuva vakionopeussäädin) tai jalankulkijan suhteen, kun ajonopeutesi on noin 
5–65 km/h. Etutörmäysvaroittimen ei ole tarkoitus ylläpitää jarrutusta, joten jarru vapautetaan noin 2 sekuntia pysähtymien jälkeen. Jotta auto ei tämän jälkeen lähtisi vierimään, saattaa olla tarpeen, että 
kuljettaja painaa jarrua. Joissakin tapauksissa etutörmäysvaroitin ei välttämättä toimi, jos kuljettaja pyrkii välttämään törmäyksen esimerkiksi autoa ohjaamalla tai kiihdyttämällä. Pyydä tarvittaessa lisätietoja 
paikalliselta Mitsubishi Motors -jälleenmyyjältä tai maahantuojalta.

Mukautuva vakionopeussäädin: Mukautuva vakionopeussäädin on vain täydentävä järjestelmä. Aja turvallisesti, äläkä aja vain tämän järjestelmän varassa. Mukautuva vakionopeussäädin ei välttämättä 
aktivoidu joissakin tilanteissa. Järjestelmä ei välttämättä tunnista tilannetta edessä olevan auton tyypistä tai kunnosta, sääolosuhteista tai tieolosuhteista johtuen. Lisäksi järjestelmä ei välttämättä pysty 
jarruttamaan riittävästi, jos edellä ajava auto jarruttaa äkillisesti tai toinen auto kiilaa eteesi, jolloin autosi lähestyy sitä nopeasti. Pyydä tarvittaessa lisätietoja paikalliselta Mitsubishi Motors -jälleenmyyjältä 
tai maahantuojalta.

Kaistavaroitin: Kaistavaroitinta ei ole tarkoitettu pienentämään riskejä, jotka aiheutuvat auton edessä olevan tilanteen huomioimatta jättämisestä (jokin vie huomion sivuun, kuljettaja on mietteissään jne.) 
tai esimerkiksi sääolosuhteista johtuvasta huonosta näkyvyydestä. Se on suunniteltu tunnistamaan kaistaviiva nopeuden ollessa vähintään noin 65 km/h. Ohjaa autoasi asianmukaisesti ja aja turvallisesti. 
Järjestelmä ei välttämättä tunnista kaistaa asianmukaisesti joissakin olosuhteissa. Katso lisätietoja auton käyttöohjekirjasta.

Automaattiset kaukovalot: Tämä järjestelmä aktivoituu, kun nopeus on noin 40 km/h ja poistuu käytöstä hitaammalla ajonopeudella. Katso lisätietoja auton käyttöohjekirjasta.

Ei autoa edessä Auto edessä Auto edessä (hidastaa/pysähtyy)

Valitsemasi nopeus säilytetään, vaikka nostaisit 
jalkasi kaasupolkimelta.

Järjestelmä seuraa edellä ajavan auton nopeutta 
ja säilyttää 
valitun etäisyyden. 

Kun edellä ajava auto hidastaa tai pysähtyy, 
järjestelmä hidastaa sinunkin autoasi tai pysäyttää 
sen.

Kaistavaroitin

Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos auto ajautuu ajokaistaltaan, 
eikä suuntavilkkua käytetä.

Törmäysvaara Korkea törmäysvaara Erittäin korkea törmäysvaara

Varoitus ja suositus jarruttamisesta Varoitus ja voimakas automaattinen jarrutusVaroitus ja automaattinen jarrutus

 

Kaukovalot Lähivalot

KOKONAISVALTAISTA 
TURVALLISUUTTA
Kehittynyt turvallisuusteknologia tukee turvallisempaa ajamista niin tien päällä 
kuin parkkipaikallakin. ECLIPSE CROSS on kokonaisvaltaisen turvallinen: siinä on 
aktiivista aputeknologiaa ja passiivisia turvallisuustoimintoja, sekä älykkäät anturit, 
jotka tarkkailevat ympäristöä ja varoittavat vaaroista. 
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Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä

Mittaristoon ilmestyy merkkivalo, kun järjestelmä on käytössä. Jos takapuskurissa 
olevat tutka-anturit havaitsevat lähestyvän ajoneuvon kun peruutusvaihde on 
kytkettynä, monitoiminäyttöön tulee varoitusviesti, kuuluu äänimerkki ja molempien 
sivupeilien merkkivalo vilkkuu.

Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä

Auton edessä, takana ja sivuilla olevien kameroiden (ja lintuperspektiivin) näkymät 
voidaan esittää erilaisina yhdistelminä, jolloin nähdään, mitä kuolleissa kulmissa 
on ja pysäköiminen on turvallisempaa. Ajoneuvo voidaan esittää näytöllä jollakin 
valitsemastasi 7 värivaihtoehdosta.

Oikea 
kamera 

Vasen 
kamera 

Etukamera 

 
Takakamera

Takanäkymä + lintuperspektiivi

Mäkilähtöavustin

Mäkilähtöavustin estää 
autoa vierimästä taaksepäin 
lähdettäessä liikkeelle 
jyrkässä ylämäessä. Se pitää 
automaattisesti jarrut päällä 
enintään kahden sekunnin 
ajan, kunnes kaasupoljinta 
painetaan.

Ajovakauden hallintajärjestelmä

Jos pyörät menettävät
pitonsa liukkailla pinnoilla tai
käännyttäessä, säätää järjestelmä 
moottorin tehoa automaattisesti ja 
jarruttaa tarvittaessa pyöriä niin, 
että auto pysyy hallinnassa ja luisto 
voidaan ehkäistä.

7 SRS-turvatyynyä

Etuturvatyynyt, sivuturvatyynyt, 
turvaverhot ja kuljettajan 
polviturvatyyny suojaavat 
sinua ja matkustajia 
törmäystilanteessa.

Ilman 
mäkilähtöavustinta

Mäkilähtöavustimella

Vahvistettu korirakenne

Törmäysturvallisuutta on parannettu 
huomattavasti Mitsubishi Motorsin 
RISE-korilla (Reinforced Impact 
Safety Evolution), joka absorboi 
tehokkaasti törmäysenergiaa ja 
suojaa koria törmäystilanteessa.

 
Kuolleen kulman varoitin: Kuolleen kulman varoittimen tunnistus- ja ohjaustoiminnot ovat vain täydentäviä, eivätkä varoita kuolleissa kulmissa olevista autoista kaikissa olosuhteissa. Älä aja vain 
tämän järjestelmän varassa. Kuolleen kulman varoitin ei välttämättä toimi asianmukaisesti joissakin tapauksissa, riippuen liikenteestä, säästä, tien kunnosta ja mahdollisista esteistä. Kuljettajat ovat 
itse täysin vastuussa omasta turvallisesta ajotavastaan. Kuvassa esitetyt tutka-aallot ovat vain havainnollistamista varten, eivätkä ole esitys anturin todellisesta toimintatavasta. Katso lisätietoja auton 
käyttöohjekirjasta.

Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä: Älä luota autoillessasi vain tähän järjestelmään, joka ei välttämättä tunnista kaikkia liikkuvia ajoneuvoja joissakin olosuhteissa. Kuljettajat ovat itse täysin vastuussa 
omasta turvallisesta ajotavastaan.
Kuvassa esitetyt tutka-aallot ovat vain havainnollistamista varten, eivätkä ole esitys anturin todellisesta toimintatavasta. Katso lisätietoja auton käyttöohjekirjasta.

Aktiivinen ajonvakauden hallinta: Aktiivinen ajonvakaudenhallinta toimii vain täydentävänä järjestelmänä. Kiinnitä aina ajaessasi huomiota turvallisuuteen äläkä luota ainoastaan näihin toimintoihin. 
Varmista, että kaikissa neljässä pyörässä on samanlaiset tyypiltään ja kooltaan määritysten mukaiset renkaat. Älä asenna autoosi jälkimarkkinoilla myytäviä tasauspyörästön lukkoja. Katso lisätietoja auton 
käyttöohjekirjasta. 

Mäkilähtöavustin: Mäkilähtöavustin ei korvaa turvallista ajotapaa. Älä koskaan luota pelkästään tähän toimintoon ajaessasi jyrkissä mäissä. Auto saattaa liikkua taaksepäin, jos jarrupolkimella on suuri 
kuorma tai jos tie on erittäin jyrkkä tai liukas. Toimintoa ei ole suunniteltu pitämään autoa paikallaan ylämäessä yli kahta sekuntia. Älä luota tähän toimintoon auton pitämiseksi paikallaan vaihtoehtona 
jarrupolkimen painamiselle. Katso lisätietoja auton käyttöohjekirjasta.

7 SRS-turvatyynyä: Turvatyynyt ovat osa täydentävää turvajärjestelmää (SRS). Jotta laukeava turvatyyny aiheuttaisi mahdollisimman vähän vahinkoa, käytä aina turvavyötä, istu suorassa istuimen 
keskiosassa äläkä nojaa oveen. Pyri aina sijoittamaan alle 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset takapenkille ja käytä asianmukaisia turvaistuimia. Jos käytät etuistuimella selkä menosuuntaan asennettavaa 
lastenistuinta, aktivoi SRS-turvatyynyn käytöstäpoistokytkin. Katso lisätietoja auton käyttöohjekirjasta ja turvaistuimen mukana tulleista ohjeista.

Kuolleen kulman varoitin

Tämä turvallisuustoiminto käyttää takapuskurin tutka-antureita tunnistaakseen 
autosi takaosan vasemman- ja oikeanpuoleisissa kuolleissa kulmissa olevat toiset 
autot. Ovipeiliin syttyy merkkivalo, kun kuolleen kulman varoitin on käytössä ja 
suuntavilkut eivät ole päällä. Kun toinen auto havaitaan suuntavilkun ollessa päällä, 
auton puoleisen sivupeilin merkkivalo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki.

Ei järjestelmää (luistavat etupyörät)

Ei järjestelmää (luistavat takapyörät)

Kuva turvatyynyn aktivoitumisesta



SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Laajenna kokemusmaailmaasi älypuhelimen liitettävyydellä

INTUITIIVISTA LIITETTÄVYYTTÄ
TIEN PÄÄLLÄ

 
■ Android, Android Auto, Google Play ja muut tavaramerkit ovat Google LLC: n tavaramerkkejä.
■ iPhone, Siri ja Apple CarPlay ovat Apple:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Aja minne haluat, milloin haluat. Tutustu uusiin paikkoihin ja uuteen musiikkiin. Smartphone-link Display Audio (SDA) antaa sinulle aikaa 
tutustumisretkiin. Voit käyttää kartta-asetuksia, toistaa musiikkia ja soittaa puheluita äänikomennoilla. Näin ajaminen on hauskempaa ja 
turvallisempaa.

Kytkemällä Android™ -älypuhelimesi SDA-järjestelmään, voit käyttää suosikkisovelluksiasi äänikomennoin, jolloin voit pitää katseesi tiessä 
ja ajaa turvallisesti. 

Kun kytket iPhonesi SDA-järjestelmään, sinun on helppo esimerkiksi käyttää karttoja, kuunnella musiikkia, soittaa puheluita ja lähettää 
viestejä Sirin avulla. SDA-järjestelmä auttaa sinua intuitiivisesti tekemään iPhonellasi mitä haluat, jopa tien päällä.

Lisätietoja: www.android.com/auto/Android Auto™ 

Lisätietoja: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay

KARTAT
Aseta määränpääsi Applen Kartat-sovellusta 
käyttäen. Voit käyttää sitä myös hakeaksesi 
esimerkiksi lähistöllä olevia ravintoloita tai 
parkkipaikkoja tai arvioidaksesi mahdollisiin 
ylimääräisiin matkoihin tarvittavaa aikaa.

Siri
Pidä ohjauspyörän painiketta painettuna 
käynnistääksesi Sirin. ”Soita musiikkia”, 
”Missä on lähin huoltoasema?” jne. Siri on 
täydellinen matka-apulainen.

SOVELLUKSET
Voit käyttää useita audio-, viestintä- ja 
äänipuhelusovelluksia Apple  CarPlayn 
avulla. Voit myös järjestellä kuvakkeet 
uudelleen käyttäen iPhone-puhelimesi 
asetuksia.

VIESTIT
Anna Sirin lukea ja lähettää viestisi, niin voit 
keskittyä ajamiseen.

PUHELIN
Voit pyytää Siriä soittamaan puheluita tai 
tarkistamaan puheviestit.

MUSIIKKI
Kerro Sirille artistin tai kappaleen nimi ja 
kuuntele lempimusiikkiasi Apple Musicista 
tai jonkin muun audiosovelluksen kautta.

KARTAT
GPS-karttojen päivittäminen ei enää 
ole tarpeen. Kun käytät Google Mapsin 
reaaliaikaisia liikennetietoja ja jatkuvasti 
päivittyviä karttoja, et taatusti eksy.

ÄÄNIOHJAUS
Pidä ohjauspyörän painiketta 
painettuna tai sano ”OK Google”. Uusi 
puheentunnistusteknologia on käytössäsi.

SOVELLUKSET
Käytä helposti lempisovelluksiasi (esim. 
WhatsApp, Spotify jne.). Yhteensopivien 
sovelluksien määrä kasvaa jatkuvasti.

VIESTIT
Luetuta viestisi tai kirjoita ja lähetä viestejä 
äänikomennoilla.

MUSIIKKI
Tutustu uusiin kappaleisiin ja laadi oma 
soittolistasi Google Play Musicin 40 
miljoonan kappaleen joukosta. Ajomatkalle 
valmistautuminen ei koskaan ole ollut näin 
hauskaa!

PUHELIN
Voit soittaa puheluita ja tarkistaa 
ääniviestit käsiä käyttämättä.

 

7-tuumainen 
kosketusnäyttyö DAB/FM/AM

Hands-free 
puhelin/musiikki 

(Bluetooth®)
iPod® USB-liitäntä × 2 Multi Around Monitor 

-kamerajärjestelmä
Polttoaineen- 
kulutuksen  
merkkivalo

Eco-tiedot



1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5
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Ensiluokkainen Rockford Fosgate®-äänentoistojärjestelmä

Nauti yhdessä Rockford Corporationin kanssa kehitellyn audiojärjestelmän uskomattoman hienosta 
äänenlaadusta. Yhdeksän ympäri matkustamoa sijoiteltua kaiutinta tuottavat upean DTS Neural 
Surround™ -äänen.
Huom: Rockford Fosgate® siihen liittyvät logot ovat Rockford Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 
DTS Neural Surround™ on DTS:n tavaramerkki.

USB-liitäntä

Liitäntä on sijoitettu kätevästi vaihdevivun 
viereen, jotta sitä on helppo käyttää molemmilta 
etuistuimilta.

Kosketuslevy

Kosketuslevyn avulla SDA-järjestelmän käyttö onnistuu intuitiivisesti. Se on yhteensopiva 
Apple CarPlay -järjestelmän kanssa. (Android Auto ei ole saatavilla.)

Kursori: Vedä 1 sormella 
Valitse: Paina 1 sormella

Äänenvoimakkuus: Sipaise 2 
sormella ylös/alas 
Viritin: Sipaise 2 sormella 
vasemmalle/oikealle

ECO-toiminnon tiedot.
Näytöllä esitetään ECO-
tuloksesi ja muut ECO-
toimintojen tiedot.

Jaettu näyttö   
Näyttää samalla näytöllä
samaan aikaan esimerkiksi
karttatiedot ja audiotiedot.

3D-karttanäkymä 
Näyttää maamerkit 
kaupunkikarttojen 
päällä kolmiulotteisina.

Leveä VGA-näyttö
Esittää tiedot tarkasti ja 
helppolukuisesti.

Äänenlaadun säätö  
Tukee erilaisia äänenlaadun 
säätötoimintoja. Mahdollistaa 
äänentoiston eri  
ominaisuuksien helpon
säätämisen.

Navigointiohjeet 
mittarinäytössä 
Opastus ja etäisyystiedot 
helpottavat turvallista 
ajamista.

MMCS-navigointijärjestelmä

Tämä leveä VGA-kosketusnäyttö tekee navigoinnista helppoa ja näyttää selkeästi ajotiedot. Näytöllä esitetään myös takakameran näkymä, kun 
peruutat.

Huom: Näytetyt tiedot vaihtelevat moottorityypistä riippuen.
Jotkut toiminnot eivät välttämättä ole käytössä älypuhelimen ja soittimen mallista riippuen. Pyydä tarvittaessa lisätietoja paikalliselta Mitsubishi Motors -jälleenmyyjältä tai maahantuojalta.

SDA:n yhteydessä

3,5 cm:n pehmeäkartioinen 
diskanttikaiutin
16 cm:n tyhjiömuovattu kartiokaiutin
16 cm:n tyhjiömuovattu koaksiaalinen 
2-tiekaiutin
25 cm:n kaksinkertaisella äänikelalla 
varustettu subwoofer
710 watin 8-kanavainen tehokas 
vahvistin

1

2

3

4

5



TÄRKEIMPIÄ  OMINAISUUKSIA    

Sähkökäyttöinen panoraama-kattoluukku

Tyylikäs kaksoiskattoluukku, jossa ulompi liukuva lasi aukeaa kuljettajan ja 
matkustajien iloksi. Aurinkoverhoja voidaan käyttää erillisesti, jotta sisään 
pääsee sopiva määrä virkistävää auringonvaloa.

Lämmitettävä tuulilasi

Tuulilasissa olevat lämmityslangat 
poistavat huurun tai huurteen, jotta 
näkyvyys selkiytyisi nopeammin 
kuin lämmitintä tai huurteenpoistoa 
käyttäen.

Avaimeton käyttöjärjestelmä

Kun avain on mukanasi, voit 
painaa jomman kumman etuoven 
tai takaluukun ulkopainiketta 
lukitaksesi tai avataksesi 
kaikkien ovien ja takaluukun 
lukituksen ja painaa moottorin 
käynnistyspainiketta ohjaamossa 
moottorin käynnistämiseksi tai 
sammuttamiseksi.

Istuinlämmittimet

Kuljettajan istuimessa, 
etumatkustajan istuimessa ja 
kahdessa takaistuimessa on 
istuinlämmittimet istuinosissa ja 
selkänojissa. Lämmittimet on helppo 
kytkeä päälle kätevillä kytkimillä.

Lämmitettävä ohjauspyörä

Lämmitettävän ohjauspyörän 
ansiosta ajaminen on miellyttävää 
myös kylmällä ilmalla. Sen 
käyttökytkin on sijoitettu kätevästi 
keskipaneeliin.

Sähkötoiminen seisontajarru 
automaattisella ylläpidolla

Vedä vain kytkin ylös kytkeäksesi 
seisontajarrun tai paina se alas 
vapauttaaksesi sen. Jos automaattinen 
ylläpito on päällä, auto pysyy paikallaan, 
vaikka jarrupoljin vapautettaisiin. 
Kaasupolkimen painaminen vapauttaa 
jarrut.

 

Lämmitetty alue 

Lämmitetty 
alue 

Moottorin  
käynnistys- 
painike

Lämmitetty alue 
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Värillinen LCD-
monitoimikosketusnäyttö

Mittariston keskellä oleva suuri 
4,2 tuuman LCD-monitoiminäyttö 
esittää kaiken erittäin selkeästi. Sen 
avulla pysyt ajan tasalla monista 
hyödyllisestä tiedoista, jotka 
liittyvät muun muassa auton tilaan, 
reittiisi, ulkolämpötiloihin, ECO-
apujärjestelmään.

Mukautuva vakionopeudensäädin

Ajonopeus ylläpidetään ilman, 
että sinun tarvitsee pitää jalkaasi 
kaasupolkimella. Näin ajaminen 
on rennompaa etenkin pitkillä 
matkoilla. Jarrun painaminen poistaa 
järjestelmän käytöstä.

Rengaspaineiden 
valvontajärjestelmä

Järjestelmä valvoo renkaiden 
ilmanpainetta pyörissä olevilla 
tunnistinlähettimillä ja sytyttää 
tietonäyttöön varoitusvalon, jos jokin 
renkaista tyhjenee merkittävästi.

Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoitin estää autoa 
ylittämästä valitsemaasi ajonopeutta 
useimmissa tilanteissa. Saatat 
joutua painamaan jarrua estääksesi 
nopeuden ylittymisen ajaessasi 
alamäkeä. Jos ylität asetetun 
nopeuden, näyttöön tulee varoitus ja 
järjestelmä antaa äänimerkin.

Sadetunnistin

Sadetunnistin käynnistää 
tuulilasinpyyhkijät automaattisesti, 
kun tuulilasissa havaitaan kosteutta.

Automaattiset ajovalot

Kun auton ympärillä on pimeää 
(esimerkiksi tunnelissa ajettaessa 
tai yöllä), ajovalot syttyvät 
automaattisesti, jotta ajaminen olisi 
turvallista ja miellyttävää.

Tunneleissa: ajovalot 
päällä

Ylikulkusiltojen alla: 
ajovalot pois

Valmiustila Aktiivinen Varoitus



VARUSTETASO

INFORM

 INVITE

Titanium Grey (M)

Bronze Metallic (M)

Vakiovarusteet (Informin lisäksi)
• Peruutuskamera
• Hopeanväriset alleajosuojat edessä ja takana
• Nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä audion 

kaukosäädöllä
• 6,95" SDA-järjestelmä kosketusvärinäytöllä, 6 kaiutinta 
• Touchpad-ohjain keskikonsolissa
• Sumuvalot edessä
• Bluetooth® hands-free äänentunnistimella

Vakiovarusteet
• 16” kevytmetallivanteet  215 / 70 R16 -renkaat
• Takailmanohjain LED-jarruvalolla
• Korinväriset, sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit
• Mustat kattokaiteet
• Ajovaloautomatiikka (hämäräkytkin)
• Automaattiset kaukovalot
• LED-päiväajovalot
• Haineväantenni
• Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt
• Kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyynyt
• Kuljettajan polviturvatyyny
• Hätäjarruvalojärjestelmä
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella
• Kaistavahti
• Lukkiintumattomat ABS-jarrut, elektroninen 

jarrutasapainonjako ja hätäjarrutehostin

• Kaksitasoinen ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmä 
ESC

• Mäkilähtöavustin (HSA)
• Sadetunnistin
• Radio AM/FM, 4 kaiutinta, CD-soitin MP3 toistolla
• Tavaratilan rullatyyppinen näkösuoja
• Renkaan paikkasarja
• Tummennetut takalasit
• Lämmitettävät etuistuimet
• Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
• 60:40 suhteessa taitettava takaistuin 200mm 

etäisyyssäädöllä
• Vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä
• Automaattinen ilmastointi
• Kauko-ohjattu keskuslukitus, kahdella avaimiin 

sijoitetulla lähettimellä

• Musta ja hopea etumaski
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VARUSTETASO

INTENSE 

INSTYLE

Silky White (P)

Red Diamond (M)

 Vakiovarusteet (Intensen lisäksi)
• Panorama lasikatto, edestä avattava
• Nahkaverhoilu
• 7" MMCS-järjestelmä kosketusvärinäytöllä, Integroitu 

englanninkielinen navigointijärjestelmä
• Aktiivinen vakionopeudensäädin, käyttökytkimet 

ohjauspyörässä
• Kuolleenkulman valvonta
• Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä

• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa
• Rockford Fosgate® premium audio, 9 kaiutinta
• Kuljettajan istuimen sähkösäätö 4-suuntaan, lehtitasku 

takana
• LED-ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä
• Ajovalojen pesurit

Vakiovarusteet (Inviten lisäksi)
• 18” kevytmetallivanteet  225 / 55 R18 -renkaat
• Sähköisesti taitettavat sivupeilit
• Kromatut ovienkahvat sisällä
• Keskikyynärnoja takana mukitelineellä
• Paddle shifter -vaihteensiirtokahvat ohjauspyörän  

takana
• Automaattinen kaksialueilmastointi
• Musta kangasverhoilu hopeisin tikkauksin
• HUD-heijastusnäyttö
• Kannellinen, peilillä varustettu häikäisysuoja 

molemmille etumatkustajille
• Kiiltomusta ja hopea etumaski kromikoristein
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys
• Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla
• Sähkötoiminen käsijarru

• Lammitettävä tuulilasi
• Pysäköintitutka edessä ja takana



Bronze Brown (metalliväri)Red Diamond (metalliväri)

Orient Red (metalliväri) Amethyst Black (metalliväri)

UUSI VÄRI UUSI VÄRI

ULKOVÄRIT

 

Nahkaverhoilu oranssein 
tikkauksin

Musta kangasverhoilu hopeisin  
tikkauksin

Musta kangasverhoilu

ISTUIMIEN MATERIAALI



Varustetaso INFORM  INVITE INTENSE INSTYLE

Istuimet Väri Musta Musta Musta Musta

Materiaali
Kangasverhoilu Kangasverhoilu Kangasverhoilu hopeisin 

tikkauksin Nahkaverhoilu

Ulkovärit

Bronze Brown (metalliväri) ■ ■ ■ ■
Orient Red (metalliväri) ■ ■ ■ ■
Red Diamond (metalliväri) ■ ■ ■ ■
Titanium Grey (metalliväri) ■ ■ ■ ■
Sterling Silver (metalliväri) ■ ■ ■ ■
Silky White (metalliväri) ■ ■ ■ ■
Polar White (perusväri) ■ ■ ■ ■
Amethyst Black (metalliväri) ■ ■ ■ ■

21 22

Polar White (perusväri)

Silky White (metalliväri)

Titanium Grey (metalliväri)

Sterling Silver (metalliväri)

ULKOVÄRIT JA ISTUINMATERIAALIT 
■ Saatavilla



■ Saatavilla

Malli INFORM  INVITE INTENSE INSTYLE
Voimansiirto ja alusta 16” kevytmetallivanteet  215 / 70 R16 -renkaat ■ ■ - -

18” kevytmetallivanteet  225 / 55 R18 -renkaat - - ■ ■
Renkaan paikkasarja ■ ■ ■ ■
Lukkiintumattomat ABS-jarrut, elektroninen jarrutasapainonjako ja hätäjarrutehostin ■ ■ ■ ■
Kaksitasoinen ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmä ESC ■ ■ ■ ■
Mäkilähtöavustin (HSA) ■ ■ ■ ■

Ulkoasu Musta ja hopea etumaski ■ ■ - -
Kiiltomusta ja hopea etumaski kromikoristein - - ■ ■
Hopeanväriset alleajosuojat edessä ja takana - ■ ■ ■
Hopeiset ovilistat - - ■ ■
Korinväriset, sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit ■ ■ ■ ■
Sähköisesti taitettavat sivupeilit - - ■ ■
Korin väriset ovenkahvat ■ ■ ■ ■
Lammitettävä tuulilasi - - ■ ■
Tummennetut takalasit ■ ■ ■ ■
Mustat kattokaiteet ■ ■ ■ ■
Haineväantenni ■ ■ ■ ■
Takailmanohjain LED-jarruvalolla ■ ■ ■ ■
Panorama lasikatto, edestä avattava - - - ■

Turvallisuus Ajonestolaite ■ ■ ■ ■
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt ■ ■ ■ ■
Kuljettajan ja etumatkustajan sivuturvatyynyt ■ ■ ■ ■
Kuljettajan polviturvatyyny ■ ■ ■ ■
Sivuturvaverhot ■ ■ ■ ■
Korkeussuunnassa säädettävä turvavyön olkavyön läpivienti edessä ■ ■ ■ ■
Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella ■ ■ ■ ■
Kaistavahti ■ ■ ■ ■
Aktiivinen vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä - - - ■
Kuolleenkulman valvonta - - - ■
Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä - - - ■
Hätäjarruvalojärjestelmä (ESS) ■ ■ ■ ■
Pysäköintitutka edessä ja takana - - ■ ■
TPMS-rengaspaineenvalvontajärjestelmä ■ ■ ■ ■
Peruutuskamera - ■ ■ ■

Sisusta Nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä audion kaukosäädöllä - ■ ■ ■
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö ■ ■ ■ ■
Paddle shifter -vaihteensiirtokahvat ohjauspyörän takana - - ■ ■
Vakionopeudensäädin, käyttökytkimet ohjauspyörässä ■ ■ ■ ■
Lämmitettävä ohjauspyörä - - ■ ■
Sähkötoiminen käsijarru - - ■ ■
Musta kangasverhoilu ■ ■ - -
Musta kangasverhoilu hopeisin tikkauksin - - ■ -
Nahkaverhoilu - - - ■
60:40 suhteessa taitettava takaistuin 200mm etäisyyssäädöllä ■ ■ ■ ■
Korkeussuunnassa säädettävät niskatuet edessä ja takana ■ ■ ■ ■
Keskikyynärnoja takana mukitelineellä - - ■ ■
Lämmitettävät etuistuimet ■ ■ ■ ■
Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla - - ■ ■
Juomapullolokerot kaikissa ovissa ■ ■ ■ ■
Kromatut ovienkahvat sisällä - - ■ ■
Kauko-ohjattu keskuslukitus, kahdella avaimiin sijoitetulla lähettimellä ■ ■ ■ ■
KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys - - ■ ■
Kannellinen, peilillä varustettu valaistu häikäisysuoja molemmille etumatkustajille ■ ■ ■ ■
LCD multi-information näyttö ■ ■ ■ ■
HUD-heijastusnäyttö - - ■ ■
12V-virtapistokkeet kojetaulussa ja keskikonsolissa takamatkustajille ■ ■ ■ ■
Keskikyynärnoja edessä ■ ■ ■ ■
Tavaratilan rullatyyppinen näkösuoja ■ ■ ■ ■
Lisälokero tavaratilan lattian alla ■ ■ ■ ■
Kartanlukuvalolla varustettu kattovalo edessä ■ ■ ■ ■
Kattovalo takana ■ ■ ■ ■
Tavaratilan valo ■ ■ ■ ■
Keskikonsolin säilytyslokeron valaistus ■ ■ ■ ■
Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana ■ ■ ■ ■

VAKIO- JA LISÄVARUSTEET

 



■ Saatavilla

Malli INFORM  INVITE INTENSE INSTYLE
Mukavuus ja Audio Automaattinen ilmastointi ■ ■ - -

Automaattinen kaksialueilmastointi - - ■ ■
Radio AM/FM, CD-soitin MP3 toistolla, 4 kaiutinta ■ - - -
6,95" SDA-järjestelmä kosketusvärinäytöllä, 6 kaiutinta, Apple CarPlay ja Android Auto 
-liitettävyys - ■ ■ -
Touchpad-ohjain keskikonsolissa - ■ ■ -
7" MMCS-järjestelmä kosketusvärinäytöllä, Integroitu englanninkielinen navigointijärjestelmä - - - ■
Rockford Fosgate® premium audio, 9 kaiutinta - - - ■
Bluetooth® hands-free äänentunnistimella - ■ ■ ■

Valot ja näkyvyys Halogeeniajovalot ■ ■ ■ -
LED-ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä - - - ■
Ajovaloautomatiikka (hämäräkytkin) ■ ■ ■ ■
Automaattiset kaukovalot ■ ■ ■ ■
LED-päiväajovalot ■ ■ ■ ■
Ajovalojen pesurit - - - ■
Sumuvalot edessä - ■ ■ ■
LED-takavalot ■ ■ ■ ■
Takasumuvalo ■ ■ ■ ■
Sadetunnistin ■ ■ ■ ■
Ajastimella varustettu takalasin lämmitin ■ ■ ■ ■
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VAKIO- JA LISÄVARUSTEET



TEKNISET TIEDOT 

2WD 4WD
1.5 litrainen 1.5 litrainen

MIVEC
6-v manuaali CVT-automaatti

AS&G
5-paikkainen

INFORM INVITE INTENSE INVITE INTENSE/INSTYLE
Moottori 
Tyyppi 1.5-litrainen 16-venttiilinen DOHC MIVEC Turboahdettu (4B40)
Tilavuus cc 1.499
Päästoluokka EURO-6b
Max. Teho kW (hv)/rpm 120 (163)/5,500
Max. Vääntö N'm (kg-m)/rpm 250 (25.5)/1,800-4,500
Polttoainejärjestelmä
Polttoaineen tyyppi Bensiini 95
Polttoainetankin koko litraa 63 60
Voimansiirto

2.631-0.378
Välitykset

D toiminta-alue -
1. 3,833 2,631
2. 2,047 1,765
3. 1,303 1,313
4. 0,975 1,046
5. 0,744 0,843
6. 0,659 0,664
7. - 0,518
8. - 0,404
Peruutus 3,545 1,960 

Suorituskyky
Kiihtyvyys (0-100km/h) s. 10,3 9,3 9,8
Huippunopeus km/h 205 200
Polttoaineen kulutus

Yhdistetty litraa/100 km 6,6 6.7 7.0
CO2. Yhdistetty g/km 151 154 159

Vetokyky (jarrullinen) kg 1.600
Jousitus
Edessä MacPherson-joustintuet ja kallistuksenvakain  
Takana Multi link -jousitus ja kallistuksenvakain  
Jarrut
Edessä Jäähdytetty levy
Takana Levy
Ohjaus
Tyyppi Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus
Massat
Omamassa kg 1.425 1.460 1.490 1.520 1.550
Kokonaismassa kg 2.050 2.150
Renkaat ja vanteet
Rengaskoko 215/70R16 215/70R16 225/55R18 215/70R16 225/55R18

 



MITAT

1805

1545 955 7802670

4405

16
85

1545

Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä.
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HUOMIOITA SDA-JÄRJESTELMÄSTÄ
■ Jotta Android Auto voidaan aktivoida, älypuhelimen käyttöjärjestelmän on oltava vähintään 

 Android 5,0 (Lollipop) tai uudempi
■ Jotta Apple CarPlay voidaan aktivoida, älypuhelimen käyttöjärjestelmän on oltava vähintään 

iOS 8 tai uudempi
■ Vaikka järjestelmiä tukevien maiden määrä lisääntyy, Android Auto ja Apple CarPlay EIVÄT ole 

saatavilla joillakin markkina-alueilla. Katso uusimmat saatavuustiedot seuraavilta internet-sivuilta:
■ Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
■ Apple  CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
■ Android Auto ja Apple CarPlay eivät välttämättä toimi tuetuillakaan alueilla, jos verkkosignaali on 

heikko tai sitä ei ole lainkaan.
■ Asiakas vastaa kaikista viestintämaksuista. Asiakkaalta voidaan veloittaa myös ylimääräisiä maksuja 

televiestintäpalvelujen tarjoajan sopimushintojen mukaisesti.

■ Televiestintäpalvelujen tarjoaja voi edellyttää sopimusta roaming-palveluista, kun laitetta käytetään 
ulkomailla.

■ Kaikki älypuhelimien sovellukset eivät ole yhteensopivia Android Auto- tai Apple CarPlay -järjestelmien 
kanssa.

■ Turvallisuussyistä vain yhteensopivat sovellukset ovat saatavilla tälle Smartphone-link Display Audio 
-järjestelmälle.

■ Jotkin toiminnot tai sovellukset eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
■ Käytetyt kuvat eivät välttämättä vastaa uusimpia päivityksiä.
■ Varmista älypuhelimen yhteensopivuus Smartphone-link Display Audio -järjestelmän kanssa tältä 

internet-sivulta. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ Itse SDA-järjestelmässä ei ole navigointitoimintoa.
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Mitsubishi Suomi Facebookissa
Facebook-sivultamme löydät Mitsubishin fanit, uusimmat uutiset ja päivitykset.  
Voit lisäksi tuoda oman äänesi kuuluviin ja osallistua keskusteluihin.
Mukaan pääset helposti suunnistamalla oheiseen osoitteeseen.
Nähdään Facebookissa!

Varustelu saattaa vaihdella markkina-alueiden mukaan.Esite painettu kansainvälisenä 
yhteispainatuksena, kuvissa esiintyvät mallit saattavat poiketa Suomessa myytävistä 
malleista. Varmista yksityiskohdat paikalliselta Mitsubishi-jälleenmyyjältäsi. Kaikki 
oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta varataan. 

Delta Motor Group Oy  
www.mitsubishi.fi 
01/2018 

MITSUBISHIN 5 VUODEN TAKUU
Kaikille uusille Mitsubishi-autoille myönnetään 5 vuoden / 100 000 
kilometrin takuu. Korin puhkiruostumattomuustakuu on voimassa 
12 vuotta ensirekisteröintipäivästä lukien. Maalitakuu on samanmit-
tainen kuin auton perustakuu. Ajoakun takuu on 8 vuotta / 160 
000km. Matkanne turvaksi tarjoamme veloituksetta markkinoiden 
parhaan ajoturvajärjestelmän, Mitsubishi Ajoturva Palvelun MAP:n.

MAP-AJOTURVA 5 VUODEKSI
Me luotamme Mitsubishi-laatuun ja tarjoamme 
suojaksenne ainutlaatuisen Mitsubishi MAP-
ajoturvan, joka on voimassa 30 Euroopan 
maassa. Mikäli autoonne tulee tekninen häiriö, 
autonne joutuu ilkivallan kohteeksi tai joudutte 

onnettomuuteen, apunanne on MAP-ajoturva. Se palvelee 7 päivää 
viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa asiakkaan omalla äidinkielellä. 
MAP-ohjekirja löytyy auton asiakirjakotelosta.
 
AMMATTITAITOINEN HUOLTO ON OSA AUTON HYVÄÄ ELÄMÄÄ
Noin 2500 koulutettua ja Mitsubishi Motorsin valtuuttamaa huolto-
pistettä on palveluksessanne Euroopassa.
 
AMMATTITAITOISTA HUOLTOA
Myös uudet autot vaativat, etenkin Suomen haastavissa 
olosuhteissa, määräajoin suoritettuja huoltotoimenpiteitä. Ne eivät 
ole tärkeitä vain auton teknisen toimivuuden vuoksi, vaan myös 
auton turvallisuuden varmistamiseksi. Vain valtuutetuilla Mitsubishi-
huoltokorjaamoilla on Mitsubishi-autoihin sopivat testilaitteistot, 
joiden avulla auton moottori ja tekniset järjestelmät saadaan 
tarkistettua.
 
MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS
Mitsubishi Motorsin valmistamat ja valtuutettujen huoltopisteiden 
markkinoimat huolto-osat on suunniteltu Mitsubishin korkeiden laa-
tustandardien mukaisesti. Auto koostuu tuhansista osista, joita voi-
daan jäljitellä ulkonäöllisesti. Jäljitelmien materiaalit ja koko tuotan-
toketjun toimintakriteerit eivät ole välttämättä samaa tasoa 
alkuperäisten osien kanssa.
 
DRIVESTYLE
Mitsubishi Motors -lisävarusteet on suunniteltu Mitsubishianne var-
ten. Ne tekevät omasta Mitsubishistanne toiveiden mukaisen ja yk-
silöllisen.

AUTOJEN KIERRÄTYS
Yhteinen velvollisuutemme on pitää huolta ympäristöstä.
Ajoneuvon viimeinen omistaja on oikeutettu luovuttamaan romuajo-
neuvon veloituksetta mihin tahansa Suomen autokierrätyksen val-
tuutettuun vastaanottopisteeseen. Vastaanottopisteessä autosta 
kirjoitetaan romutustodistus, jolloin autoon liittyvät velvoitteet lop-
puvat ja auto poistetaan rekisteristä. Lainsäädännön mukaan auton 
viimeisellä omistajalla on velvollisuus toimittaa romuauto tuottaja-
vastuun piiriin kuuluvaan vastaanottopisteeseen.

EU:n romuajoneuvodirektiivi edellyttää, että tuottajavastuuta sovel-
letaan välittömästi 1.7.2002 jälkeen myytyihin autoihin ja ennen ky-
seistä ajankohtaa myytyihin autoihin 1.1.2007 alkaen. Suomessa 
ilmainen romuajoneuvojen vastaanotto kohdistetaan myös ennen 
1.7.2002 käyttöönotettuihin henkilö- ja pakettiautoihin 1.9.2004 al-
kaen.
 

www.facebook.com/mitsubishisuomi


