AKTIIVINEN KUMPPANI SEIKKAILUIHIN
Uusi kompakti Mitsubishi ASX -katumaasturi takaa voimakkaan
ajonautinnon tiellä kuin tiellä. Voimakkaasta uudesta keulastaan ja
edistyksellisestä turvallisuusteknologiasta uusiin sisätilojen
yksityiskohtiin, ASX on kokonaan uudistettu inspiroivia ajomatkoja
varten. Tartu siis hienostuneen rosoisen katumaasturisi
ohjauspyörään ja anna adrenaliinin virrata.

AVOIN KUTSU
Olemme työskennelleet kovasti tiivistääksemme ASX:n juuri oikean
kokoiseksi aktiivista ajonautintoa varten. Saatat yllättyä tilavuudesta
joka sinua ja matkustajia odottaa. Takamatkustajia miellyttävät auton
jalka- ja päätilat, ja kaikki voivat nauttia ylellisestä puolinahka- tai
pehmeästä kangasverhoilusta. Lukuisat ympäri matkustamoa
sijoitetut säilytysratkaisut tarjoavat runsaasti tilaa kaikelle,
mitä matkaan tarvitaan mukaan.

LCD-MONITOIMIVÄRINÄYTTÖ

TIKATTU PEHMEÄ POLVISUOJUS

ETUKESKIKÄSINOJA JA SÄILYTYSTILA

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ MATKUSTAMISTA
1,6-LITRAINEN MIVEC-MOOTTORI
1,6-litrainen moottori tarjoaa riittävän tehon urheilulliseen ajoon kaikilla teillä.
Alumiinisella sylinterilohkolla varustettu MIVEC-teknologiaa hyödyntävä vahva moottori
varmistaa ripeät liikkeellelähdöt ja laajan huipputehoalueen.
AUTO STOP & GO -JÄRJESTELMÄ
Auto Stop & Go (AS&G) sammuttaa moottorin liikennevaloissa, mikä pienentää
polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä sähköjärjestelmän toimintaa häiritsemättä.
Moottori käynnistyy uudelleen välittömästi, eikä sinun tarvitse koskaan odotella.
VAIHDEILMAISIN
Monitoiminäytön vaihdeilmaisin kertoo, milloin vaihdon ajoitus on ajo-olosuhteisiin nähden
optimaalinen.
SEITSEMÄN TURVATYYNYN JÄRJESTELMÄ
ASX:n seitsemän turvatyynyn järjestelmä varmistaa mahdollisessa kolaritilanteessa kaikkien
matkustajien turvallisuuden. Etuturvatyynyt suojaavat etumatkustajia, kuljettajan jalkojen
suojaamiseksi etutörmäyksessä varustukseen kuuluu lisäksi polviturvatyyny. Sivutörmäyksessä
etumatkustajia suojaavat sivuturvatyynyt ja kummankin rivin matkustajia sivuturvaverhot.

XENON AJOVALOT AUTOMAATTISELLA KORKEUDENSÄÄDÖLLÄ

ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT TUKEVAT TURVALLISTA AJOA
RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ
Mittaristoon ilmestyy merkkivalo, kun RCTA on käytössä. Jos takapuskurissa olevat tutka-anturit
havaitsevat lähestyvän ajoneuvon, kun peruutusvaihde on kytkettynä, monitoiminäyttöön tulee
varoitusviesti, kuuluu äänimerkki ja molempien sivupeilien merkkivalo vilkkuu.
AKTIIVINEN AJONVAKAUTUS JA LUISTONESTO
Aktiivinen ajonvakautusjärjestelmä analysoi antureiden avulla auton liikettä ja tunnistaa pyörien
sivuttaisluiston. Ohjaamalla moottorin tehoa ja kohdistamalla jarrutusvoimaa soveltuviin pyöriin
ASC auttaa pitämään auton liikkeen vakaana ja hallittavana.
MÄKILÄHTÖAVUSTIN
HSA helpottaa liikkeellelähtöä jyrkkään ylämäkeen estämällä autoa liukumasta taaksepäin.
Kun järjestelmä havaitsee mäen, se ylläpitää automaattisesti jarrutusvoimaa, kunnes kaasupoljinta
painetaan.

NAUTI TILAVUUDESTA

TAVARATILAT
Minne oletkin matkalla, ASX:n kyytiin voit ottaa mukaan kaiken tarvitsemasi, sillä tarjolla on jopa 406
litraa tavaratilaa, kun matkustajia on viisi. Helposti avattava takaluukku on riittävän leveä isoimmillekin
tavaroille, ja matala lattiakorkeus helpottaa painavamman lastin siirtämistä sisään ja ulos. Lattian alla
olevassa säilytystilassa tavarat pysyvät kätevästi poissa tieltä.

TÄYSIN LITTEÄ TAKAISTUIN / 60: 40-SUHTEESSA JAKAUTUVA TAITETTAVA SELKÄNOJA
Takaistuin voidaan taittaa kokonaan alas, jolloin saadaan runsaasti säilytystilaa suurten tavaroiden
kuljettamiseen. 60:40-takaistuin voidaan myös taittaa osittain alas, jolloin saadaan tilaa polkupyörille
tai muille erikoispitkille esineille - takaistumatilasta tinkimättä.

RUNSAASTI VARUSTEITA

9 KAIUTTIMEN ROCKFORD FOSGATE® -ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ
Järjestelmän äänenlaatu on erinomainen ja bassossa riittää potkua. Kaiuttimet on sijoitettu tarkasti
ovipaneeleihin, jotka toimivat taajuutta parantavina kaiutinkaappeina. Lisäksi äänenvoimakkuus
mukautuu automaattisesti auton nopeuteen.
BLUETOOTH®-HANDS-FREE-SARJA/LINKKIJÄRJESTELMÄ
Pidä yhteydet kunnossa ja ajaminen turvallisena käyttämällä handsfree-sarjaa. Yhdistä Bluetooth®
-yhteensopiva matkapuhelimesi ja soita puheluita ääniohjauksen avulla irrottamatta käsiäsi
ohjauspyörästä.
LASIKATTO
Panoraamalasikatto lisää uuden ulottuvuuden ajamiseen. Sen ansiosta sinä ja matkustajasi voitte
nauttia maisemasta joka suunnasta. Yöllä katto on valaistu upeilla LED-valoilla.
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Huom! Saatavilla vain mustana
Black-mallin yhteydessä

1. Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsimen nuppi
2. USB-liitäntä ja istuinlämmitin (USB-liitäntä× 2 SDA*-versiolle) *Smartphone Link Display Audio
3. 7” SDA-järjestelmä kosketusvärinäytöllä sekä Rockford Fosgate® -äänentoistojärjestelmä,
9 kaiutinta, 710 W vahvistin ja peruutuskamera. Apple CarPlayTM ja Android AutoTM -yhteensopivuus
4. Ovikoriste pehmeää keinonahkaa
5. LED-päiväajovalot ja etusumuvalot
6. Haineväantenni
7. Pyöräkotelon listat (vain 18-tuumaiset mallit)
8. Krominen takaluukun koriste ja takapuskuri, jossa LED-takasumuvalo
9. Kromattu pakoputken ulostulo
10. 215/70R16-renkaat, 16” kevytmetallivanteet
11. 225/55R18-renkaat, 18” mustat kevytmetallivanteet. Saatavilla vain Black-varustetason yhteydessä

TEKNISET TIEDOT

Varustetaso

Invite Business 2WD 5MT

Black 2WD 5MT

Moottori
Tyyppi
Iskutilavuus

1,6l 16-venttiilinen DOHC MIVEC
cc

1590

Päästöluokka

Euro 6d-Temp

Suurin teho

kW (hv)/rpm

Suurin vääntö

Nm /rpm

86 (117) / 6,000
154 / 4,000

Polttoaine

Bensiini 95+ (lyijytön)

SUORITUSKYKY
Kiihtyvyys (0-100km/h)

s

11,5

12,2

Huippunopeus

km/h

183

183

Polttoaineen kulutus yhdistetty

l/100km

6,8

7,3

CO2-päästöt yhdistetty

g/km

153

165

Kääntösäde

m

5,3

5,3

Vetokyky jarrullinen / jarruton

kg

1200 / 665

1200 / 665

Maavara

mm

190

190

JOUSITUS
Edessä

MacPherson joustintuet

Takana

Yhdystukiakselisto

Jarrut
Edessä

Jäähdytetyt levyjarrut

Takana

Levyjarrut

Ohjaus
Tyyppi

Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus

Massat ja tilavuudet
Omamassa

kg

1260

1285

Kokonaismassa

kg

1870

1870

Polttoainetankin tilavuus

l

63

63

Tavaratilan tilavuus

l

406

406

Renkaat ja vanteet
Rengaskoko

215/70R16

225/55/R18

Vannekoko

16” x 6.5J alumiinivanne

18” x 7.0J alumiinivanne

SISÄTILAT JA MITAT

PUOLINAHKAVERHOILU PUNAISIN TIKKAUKSIN (BLACK)

1,630 (16") / 1,640 (18")

KANGASVEROILU (INVITE BUSINESS)

190
1,525 (16") / 1,545 (18")

2,670

1,530 (1

1,770 (Inform / Invite) /
1,810 (Intense / Instyle)

4,365

1,770 (In
1,810 (In

ULKOVÄRIT

SPORTY BLUE [Metalliväri]

GRANITE BROWN [Metalliväri]

ORIENT RED [Metalliväri]

TITANIUM GREY [Metalliväri]

STERLING SILVER [Metalliväri]

SILKY WHITE [Metalliväri]

POLAR WHITE [Perusväri]

AMETHYST BLACK [Metalliväri]

VARUSTETASOT

INVITE BUSINESS
Tärkeimmät ominaisuudet
• 16” kevytmetallivanteet
• 7 turvatyynyä (sis. kuljettajan polviturvatyyny)
• ABS-jarrut ja hätäjarrutehostin
• Aktiivinen ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmä
• Audion säätimet ohjauspyörässä
• Automaatti-ilmastointi
• Etusumuvalot
• Kattokaiteet
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Lämmitettävät ja sähkösäätöiset ulkopeilit
• Mäkilähtöavustin
• Nahkapäällysteinen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
• Radio/CD-soitin
• Rengaspaineen valvontajärjestelmä
• Sadetunnistin
• Sähkötoimiset sivuikkunat edessä ja takana
• USB-liitin
• Vakionopeudensäädin

BLACK
Tärkeimmät varusteet
• 18” mustat kevytmetallivanteet
• 7” SDA-järjestelmä kosketusvärinäytöllä
• 7 turvatyynyä (sis. kuljettajan polviturvatyyny)
• Aktiivinen ajovakauden- ja pidonhallintajärjestelmä
• Apple CarPlayTM ja Android AutoTM -liitettävyys
• Audion säätimet ohjauspyörässä
• Automaatti-ilmastointi
• Bluetooth® hands-free
• KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys
• Lämmitettävät ja sähkösäätöiset ulkopeilit
• Mäkilähtöavustin
• Nahkapäällysteinen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
• Panorama-lasikatto LED-valaistuksella
• Peruutuskamera
• Puolinahkaverhoilu punaisin tikkauksin
• Rockford Fosgate® premium audio, 9 kaiutinta
• Vakionopeudensäädin
• Xenon ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä

Huom! Saatavana vain Titanium Grey värillä

INTUITIIVISTA LIITETTÄVYYTTÄ TIEN PÄÄLLÄ
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.
Android Auto™

Lisätietoja: www.android.com/auto
Android Auto™ palvelun saatavuusaikataulusta Suomessa vastaa palvelun omistaja Google Inc.

KARTAT
GPS-karttojen päivittäminen ei enää ole tarpeen. Kun käytät Google Mapsin reaaliaikaisia
liikennetietoja ja jatkuvasti päivittyviä karttoja, et taatusti eksy.
PUHELIN
Voit soittaa puheluita ja tarkistaa
ääniviestit käsiä käyttämättä.

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

Apple CarPlay™

MUSIIKKI
Tutustu uusiin kappaleisiin ja laadi oma
soittolistasi Google Play Musicin 40 miljoonan kappaleen joukosta. Ajomatkalle
valmistautuminen ei koskaan ole ollut
näin hauskaa!
ÄÄNIOHJAUS
Pidä ohjauspyörän painiketta
painettuna tai sano ”OK Google”. Uusi puheentunnistusteknologia on käytössäsi.
VIESTIT
Luetuta viestisi tai kirjoita ja lähetä
viestejä äänikomennoilla.

Lisätietoja: www.apple.com/ios/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.
PUHELIN
Voit pyytää Siriä soittamaan puheluita
tai tarkistamaan puheviestit.

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

MUSIIKKI
Kerro Sirille artistin tai kappaleen nimi ja
kuuntele lempimusiikkiasi Apple Musicista
tai jonkin muun audiosovelluksen kautta.
SIRI
Pidä ohjauspyörän painiketta painettuna
käynnistääksesi Sirin. ”Soita musiikkia”,
”Missä on lähin huoltoasema?” jne. Siri
on täydellinen matka-apulainen.
VIESTIT
Anna Sirin lukea ja lähettää viestisi,
niin voit keskittyä ajamiseen.

PALVELUKSESSASI
Tervetuloa Mitsubishi-perheeseen. Valitse auto, jonka luotettavuudesta kertoo markkinoiden pisimpiin kuuluva tehdastakuu.
On tärkeää muistaa, että hyvästäkin autosta on pidettävä huolta.
Ja mitä parempaa huolta, sitä pidempään ja paremmin se säilyttää
arvonsa. Mitsubishi-palveluiden avulla voit ajaa huoletta. Olemme
palveluksessasi kautta maan ja huolehdimme autostasi, jotta sinä
voit nauttia matkasta.

5 VUODEN TAKUU
Jokainen Mitsubishi on valmistettu markkinoiden parhaista ja kestävimmistä materiaaleista.
Tästä syystä myönnämme sille markkinoiden pisimpiin kuuluvan tehdastakuun: 5 vuotta tai
100 000 kilometriä. Korin puhkiruostumattomuustakuu on voimassa 12 vuotta auton rekisteröinnistä. Pitkä takuuaika kertoo uuden autosi laadusta ja parantaa sen jälleenmyyntiarvoa,
kun päätät aikanaan luopua siitä.
AJOTURVA
Uuden Mitsubishi-autosi mukana saat veloituksetta markkinoiden parhaan ajoturvapalvelun
viideksi vuodeksi. Mitsubishi MAP-ajoturvapalvelu toimii yli 30 Euroopan maassa. Se varmistaa matkan jatkamisen kaikissa tapauksissa. Mikäli autoasi ei saada kuntoon saman päivän
aikana, palvelu kattaa sijaisauton, majoituksen tai vaihtoehtoisen kuljetuksen.

5

Vuoden takuu
tai 100 000 km

www.mitsubishi.fi
@mitsubishisuomi
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Kaikki tiedot, kuvat ja määrittelyt pitävät esitteen painohetkellä paikkansa, mutta saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tässä esitteessä olevat mallit ja tiedot saattavat poiketa malleista, joita omalla markkina-alueellasi on saatavilla.
Painoteknisten rajoitusten vuoksi autojen korien värit saattavat poiketa hieman todellisista.
Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

