


Uuden sukupolven ASX  
Kompakti katumaasturi sähköistetyillä 
voimalinjoilla

Tutustu uuteen sukupolveen
Noustessasi ASX:n rattiin huomaat, että hymy on herkässä. Kompaktilla 
katumaasturilla ajaminen on ennen kaikkea ketterää ja tasaista. Tilojensa puolesta 
siihen mahtuu mukavasti viisi henkilöä ja edistykselliset kuljettajaa avustavat 
järjestelmät takaavat, että voit seikkailla kaupungissa itsevarmasti ja turvallisesti.
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Ulkopuoli

Näyttävä muotoilu 
tuo huomion 
keskipisteen sinuun
Mitsubishille tunnusomainen 
muotoilukieli on tärkeä osa 
muotoilufilosofiaamme. 
Uuden ASX:n keula korostaa 
sporttisuutta, kilpailunhalua ja 
kykyä tarttua uusiin haasteisiin.

Upeat yksityiskohdat muotoilussa
Lisätäksesi tyylikkyyttä entisestään, valitse omaan ASX:ääsi mustat tai kromiset 
sivulistat, mustat sivuhelmat ja mustat tai kromiset lokasuojan yksityiskohdat.

Näe paremmin ja 
tule nähdyksi
ASX:ssä on aina vakiovarusteena 
näyttävästi muotoillut LED-
ajovalot sekä LED-takavalot. 
Ne ovat ennen kaikkea 
energiatehokkaat sekä takaavat 
maksimaalisen näkyvyyden. 
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InformIntenseInstyle

Tilaa viidelle henkilölle tavaroineen 
Kompaktiksi katumaasturiksi ASX:ssä on runsaasti tilaa viidelle aikuiselle. Takaistuimien selkänojan voi kaataa 
tarvittaessa 60:40-suhteessa. Liu’uta takaistuimet kokonaisuudessaan eteenpäin saadaksesi entistä enemmän 
tavaratilaa käyttöösi.

Mukavuuden uusi taso
ASX:n istuimet on suunniteltu tarjoamaan maksimaalisen tuen. Kun haluat ripauksen lisää luksusta, valitse nahkaverhoillut 
istuimet. Voit myös valita ASX:ään sähköisesti säädettävän kuljettajan istuimen manuaalisella ristiselän tuella.

Sisätilat 02
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Lisävaloa sisätiloihin
Panoraamakatossa on neljä 
eri asentoa, joiden väliltä voit 
valita oman makusi mukaan. 
Panoraamakatto tekee sisätiloista 
entistä rentouttavammat tuoden 
auringonvaloa sisätiloihin.

10-tuumainen digitaalinen kuljettajan näyttö 
Kuljettajan edessä sijaitsee Multi-information-näyttö, josta kuljettaja 
näkee nopeuden, kierroslukumittarin ja sen kautta voi lukea hyödyllisiä 
sekä ajankohtaisia tietoja esimerkiksi ajotilasta. Mikä parasta, kuljettaja voi 
personalisoida mittariston näkymiä makunsa mukaan.

Elegantit sisätilat
Rentouttava tunnelma auton 
sisätiloissa on äärimmäisen 
tärkeä asia, ja siinä uusi ASX 
onkin omiaan. ASX:n sisätilat 
ovat luotu niin kuljettajan kuin 
matkustajien rentoutumista 
varten. Tästä esimerkkeinä toimii 
pehmeät ja mukavat istuimet, 
laadukas äänentoistojärjestelmä 
ja tyylikkäät sisätilan 
tunnelmavalaistukset.

Sisätilat
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Tilavat sisätilat
Vaikka kyydissä olisi viisi henkilöä, ASX:n tavaratiloihin 

mahtuu silti jopa 422 litran edestä tavaroita. 

Liu’uttaessasi takaistuimet eteenpäin saat käyttöösi 

vielä 114 litraa lisäkapasiteettia.*

Edistyksellinen infotainment
Moderni 9.3-tuumainen Smartphone-link Display Audio 

järjestelmä takaa, että olet aina yhteyksissä.  

Sähköistetyt voimalinjat
Voit valita jopa viiden eri voimalinjavaihtoehdon 

väliltä, joihin lukeutuu muun muassa 

vähäpäästöiset täyshybridi (HEV) sekä plug-in 

hybridi (PHEV) voimalinjat. 

Edistykselliset 
turvallisuusominaisuudet
Ensiluokkaista turvallisuutta kompaktissa koossa. ASX 

on varusteltu uusimmilla turvallisuusteknologioilla 

sekä kuljettajaa avustavilla järjestelmillä, kuten osittain 

autonomisella MI-PILOT-järjestelmällä.  

MULTI-SENSE-ajotilat
Valitse ajotila makusi mukaan ECO, SPORT tai täysin 

personalisoitavan MY-SENSE-ajotilojen väliltä.  Jos 

haluat MY-SENSE ajotilasta täyden personalisoinnin, 

vaihda ohjaustilaa, säädä kaasuvastetta ja valitse 

itsellesi mieluinen tunnelmavalaistus. 

Moderni muotoilu
Uuden sukupolven ASX kääntää päitä dynaamisen ja 

vankan keulan sekä näyttävän takaosan ansiosta. 

Tutustu ASX:n kaikkiin upeisiin 
ominaisuuksiin

5 vuoden tai 100 000 kilometrin tehdastakuu ei 
ainoastaan tuo mielenrauhaa sinulle, vaan sen 
mukana saat myös 8 vuoden tai 160 000 kilometrin 
ajoakun kapasiteettitakuun sekä 5 vuoden 
Mitsubishi-Ajoturvapalvelun veloituksetta. 

5 vuoden takuu

*Tavaratilan kapasiteetti vaihtelee eri voimalinjojen välillä.
Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot
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Bensiini Kevythybridi
Manuaali

Kevythybridi
Automaatti

Täyshybridi 
(HEV)

Plug-in 
Hybridi (PHEV)

Ominaisuudet 6-vaihteinen 

manuaali.

6-vaihteinen 

manuaali.

7-portainen 

kaksoiskytkin-

automaattivaihteisto.

Automaatti-

vaihteisto.

Automaatti-

vaihteisto

1.0-litrainen 

turboahdettu 

moottori.

1.3-litrainen 

turboahdettu

moottori.

1.3-litrainen 

turboahdettu 

moottori.

1.6 litrainen 

moottori + 

sähkömoottori.

1.6 litrainen 

moottori + 

sähkömoottori.

Hyödyt Turboahdin 

mahdollistaa 

moottorin 

kompaktin koon 

sekä taloudellisen ja 

ideaalin ajettavuuden 

kaupunkiajossa. 

Bensiinimoottorissa 

on matalat CO2-

päästöt.

Pieni 

sähkömoottori 

avustaa 

kiihdytyksissä 

ja säästää 

polttoainetta. Se 

on hyödyllinen 

varsinkin 

kaupungissa 

ajaessa, jossa 

pysähtyminen ja 

liikkeellelähdöt ovat 

toistuvia. 

Pieni sähkömoottori 

avustaa kiihdytyksissä 

ja säästää 

polttoainetta. Se on 

hyödyllinen varsinkin 

kaupungissa ajaessa, 

jossa pysähtyminen 

ja liikkeellelähdöt 

ovat toistuvia. 

Automaattivaihteisto 

tekee ajamisesta 

vaivatonta.

Ajon aikana 
itselataava 
hybridi. Matalissa 
nopeuksissa 
sähkömoottori 
tuottaa energiaa 
ajoneuvon 
liikuttamiseen. 
Taloudellisempi ja 
vähäpäästöisempi 
vaihtoehto 
kevythybridien 
sijasta. Täyshybridi 
takaa hiljaisen 
ajettavuuden.

Ajoakun lataus 
tapahtuu 
latausjohdon 
välityksellä. 
Suurempi akku 
mahdollistaa 
nopeamman ajon 
ja pidemmän 
toimintamatkan 
pelkästään 
sähköajotilassa 
ajaessa. 
Polttoainetta ei 
kulu eikä päästöjä 
synny EV-tilassa. 

Teknologiat
Voimalinjavaihtoehtoja jokaiseen elämäntyyliin
Etsitpä sitten ympäristöystävällistä täyshybridiä tai plug-in hybridiä, uuden ASX:n 
monipuolinen mallisto varmistaa, että löydät siitä itsellesi mieluisan version.

9-tuumainen Smartphone-
Link Display Audio-näyttö 
[SDA]
SDA-näyttö sijaitsee ASX:n 
keskikonsolissa. Voit yhdistää 
älypuhelimesi siihen helposti Android 
Auto™ tai Apple CarPlay™ teknologioiden 
avulla. *

Langaton lataus 
Yksi ominaisuus mistä varmasti 
pidät on älypuhelimen langaton 
lataus. Laitat vain älypuhelimesi 
langattomalle latausalustalle 
aloittaaksesi latauksen.

TÄRKEÄÄ: iPhone, Siri ja Apple CarPlay ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Android ja Android Auto ja muut niihin liittyvät merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Bose on Bose Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

BOSE® Premium Sound 
äänentoistojärjestelmä
BOSE® Premium Sound- 
äänentoistojärjestelmään 
kuuluu 9 kaiutinta. Tämän lisäksi 
siinä on tavaratilassa sijaitseva 
Fresh Air Subwoofer, joka on 
yhdistetty auton ulkopuolelle 
optimoidakseen bassoa. Nauti 
kookkaasta tavaratilasta tikimättä 
Bose:n tunnetusti rikkaasta 
matalasta äänimaailmasta.*
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Turvallisuus

MI-PILOT
Tämä osittain autonominen järjestelmä yhdistää 
mukautuvan vakionopeudensäätimen (pitää 
etäisyyden vakiona edessä olevaan ajoneuvoon) ja 
kaistakeskittimen (pitää ajoneuvon keskellä kaistaa). 
Näiden yhdistelmä tekee varsinkin pitkien matkojen 
ajamisesta mukavampaa ja turvallisempaa.*

Kaistakeskitin [LCA] 
Kaistakeskitin valvoo tienpinnan kaistamerkintöjä 
ja ohjaa ajoneuvoa jatkuvasti, jotta auto pysyy 
keskellä kaistaa. Kuljettajan on kuitenkin pidettävä 
kädet koko ajan ohjauspyörällä ja keskityttävä 
liikenteeseen. Jos järjestelmä ei tunnista käsiä 
ohjauspyörällä, se toistaa varoituksen.*

Mukautuva 
vakionopeudensäädin Stop & 
Go-ominaisuudella [ACC]
Tämä aktiviinen teknologia avustaa pitämään etäisyyden 

vakiona edessäsi olevaan ajoneuvoon pitäen myös 

samalla nopeuden vakiona. Järjestelmä ei ainoastaan 

pysäytä ASX:ääsi vaan se myös seuraa edessä olevan 

autoa sen aloittaessa kiihdyttämään uudelleen.*

Kaistavahti [LDW]  
& kaistallapitoavustin [LKA]
Tämä järjestelmä tunnistaa tien kaistaviivat. Jos pelkästään 
kaistavahti on aktivoituna, kun yksi kaistaviivoista ylittyy ilman 
vilkun käyttöä, järjestelmä varoittaa kuljettajaa haptisella 
palautteella ohjauspyörässä. Jos kaistallapitoavustin on 
aktivoitu, varoittamisen sijasta järjestelmä aktiivisesti ohjaa 
ajoneuvoa avustaakseen kuljettajaa pysymään omalla 
kaistallaan.*

Kuolleen kulman varoitin [BSW]
Kuolleen kulman varoitin tunnistaa liikkuvat objektit kuljettajan 
kuolleessa kulmassa (autot, moottoripyörät ja muut ajoneuvot) 
jopa viiden metrin päästä ajoneuvon sivu- ja takaosasta. Jos 
järjestelmä tunnistaa objektin, LED-valo vilkkuu sivupeilissä sillä 
puolella autoa, jonka kuolleessa kulmassa objekti on.  

Etutörmäysvaroitin [FCM]
ASX:n sisäänrakennettu tutka ja etukamera määrittelee etäisyyden edessä 

oleviin ajoneuvoihin, jalankulkijoihin tai pyöräilijöihin (pysähtyneisiin 

tai liikkeessä oleviin). Jos kolari on todennäköinen, järjestelmä avustaa 

jarrutuksessa, vaikka kuljettaja jarruttaisikin. Tilanteissa, jossa kolari on 

todennäköinen eikä kuljettaja jarruta tarpeeksi tai ollenkaan, järjestelmä 

hidastaa tai pysäyttää ASX:n kokonaan.*

*Kuljettajaa avustavat järjestelmät ovat suunniteltu avustamaan ajamista. Kuljettaja on aina täysin vastuussa ajamisesta ja hänen tulee aina seurata liikennettä, pitää kädet 

ohjauspyörällä ja noudattaa tieliikennelakeja.
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Personalisointi

MULTI-SENSE: 
Tee ajokokemuksesta sinun näköisesi
Kojelaudan keskellä sijaitsevasta SDA infotainment-näytöstä voit 

personalisoida monia ASX:n asetuksia oman makusi mukaan. Valitse ECO, 

SPORT tai MY-SENSE-ajotilojen väliltä. Jos haluat täyden personalisoinnin, 

vaihda ohjaustilaa ja valitse itsellesi mieluinen tunnelmavalaistus. Voit myös 

personalisoida mittaristoon sisäänrakennettua näyttöä ja sen näkymiä.

Valitse upeasta värivalikoimastamme sinulle mieluisin
ASX:n värivalikoima on lyhyesti sanottuna upea. Miltä kuulostaisi kaksivärinen viimeistely valkoisella korivärillä ja 
mustalla katolla? Tai entäpä ASX, jossa on punainen koriväri ja musta katto? 

Crystal WhiteCharcoal Blue

Onyx Black

Steel Grey Sunrise Red
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Pyöräteline
Kantokyky enintään jopa kolme 
pyörää. Saatavina kahtena eri 
versiona.

Astinlaudat
Tyylikkäät ja käytännölliset. 

 Takaluukun koristelista
Saatavilla mustana tai hopeisena.

Kynnyslistat
 Saatavina eri tyylisinä sekä 
valaistuksella. 

Langaton lataus
Induktiolataus älypuhelimelle.

Vetokoukut
Saatavilla kiinteänä, irrotettavana tai 
kääntyvänä versiona.

Lisää viimeinen silaus personallisuutta lisävarusteilla
Kaikki Mitsubishin alkuperäiset lisävarusteet ovat valmistettu samalla intohimolla, mikä 

tekee Mitsubishin ajoneuvoista suorituskykyisiä, luotettavia ja turvallisia. Lisävarusteiden 

laatu ja muotoilu ovat ensiluokkaista tehden ajoneuvostasi ennen kaikkea tyylikkäämmän 

ja käytännöllisemmän. Halusit sitten kohentaa ASX:n tyylikkyyttä entisestään tai lisää 

käytännöllisyyttä, Mitsubishin laajasta lisävarustevalikoimasta löydät varmasti itsellesi 

mieluisat lisävarusteet. Kaiken tämän lisäksi saat 5 vuoden takuun alkuperäisille Mitsubishi 

lisävarusteille.

Personalisointi

Kattoboksi
Monitoiminen tavaransäilytys
Tilavuus: 380 / 480 / 630 litraa

Kevytmetallivanteet (17” tai 18”)  
Saatavilla erilaisilla muotoiluilla ja 
talvirenkaisiin.

Säädettävä tavaratilan suoja 
Helposti asennettava.
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Sivuikkunoiden tuuliohjaimet
Saatavilla ainoastaan etuikkunoihin.

Säädettävä tavaratilan suoja Kangasmattosarja 
Saatavilla kahta versiota (Comfort 
tai Elegance).

Roiskeläpät 
Eteen ja taakse.

KumimattosarjaTakaluukun koristelista
Saatavilla mustana tai hopeisena.

Personalisointi

Alkuperäiset lisävarusteet

Taakkateline
Wingbar-tyylinen.

Tavaraverkko
Mustalla maalipinnalla.
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• 17” Flex -teräsvanteet

• 4.2-tuumainen analoginen mittaristo

• 7-tuumainen Smartphone-Display-Audio 

(SDA)-näyttö

• Ilmastointi

• Vakionopeudensäädin 

nopeudenrajoittimella

• Pysäköintitutkat edessä ja takana

Inform varustetason lisäksi/sijasta

• Automaattinen ilmastointi

• Kattokaiteet

• Nahkapäällysteinen ja lämmitettävä ohjauspyörä

• Sähköisesti taitettavat peilit

• Älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys

• Tummenetut takalasit

Invite varustetason lisäksi/sijasta:
• 7-tuumainen digitaalinen mittaristo
• 2 X USB-portteja takana

• Kangas- /keinonahkaverhoilu 

• Automaattisesti himmentyvä taustapeili

• Automaattiset kaukovalot

• Sähkötoiminen käsijarru & autohold-toiminto

• MULTI-SENSE tilat

• Korkeussuunnassa säädettävät kuljettajan ja 

matkustajan istuimet edessä

Intense varustetason lisäksi/
sijasta :

• 18-tuumaiset kevytmetallivanteet 

• MI-PILOT-järjestelmä kaistakeskittimellä 

• BOSE® Premium Sound 

-äänentoistojärjestelmä, 9 kaiutinta

• Langaton älypuhelimen lataus 

• Mustanahkaverhoilu

• Manuaalinen ristiseläntuki kuljettajan 

istuimessa

• Panoraamakatto

• Kuljettajan istuimen sähkösäätö

 PHEV Intense varustetason lisäksi :

• Mukautuva vakionopeudensäädin

• Kuolleen kulman varoitin

• Kattokaiteet

• 18-tuumaiset kevytmetallivanteet

MHEV/HEV voimalinjoilla varustellut

• Mukautuva vakionopeudensäädin

• Kuolleen kulman varoitin

• Haineväantenni

• Kattokaiteet

•  18-tuumaiset kevytmetallivanteet

PHEV voimalinjoila varustellut:

• 10-tuumainen digitaalinen kuljettajan 

näyttö

• 9.3” SDA-näyttö + navigointi

• Vakionopeudensäädin 

• 17-tuumaiset Flex-teräsvanteet

Vain HEV malleissa

• 7-tuumainen digitaalinen mittaristo

• LED-ajovalot

• Lämmitettävät peilit

• Kangasverhoilu (Musta/harmaa)

• Etutörmäysvaroitin 

• Kaistavahti

• Kaistallapitoavustin

• Peruutuskamera

• Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 

• e-Call-järjestelmä

Inform

Intense

Intense+
(PHEV mallit)

Instyle

Invite

Varustetasot 06
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07
Varusteluettelo

Varustetiedot perustavat esitteen julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen ennakkotietoihin. Tarkistathan aina ajankohtaiset tiedot hinnastosta osoitteessa www.mitsubishi-motors.fi.
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Turvallisuus

Hätäjarrutehostin (EBA) ● ● ● ● ●
ABS-jarrut ● ● ● ● ●
Turvatyynyt edessä (Kuljettaja ja matkustaja) ● ● ● ● ●
Renkaiden paineenvalvontajärjestelmä (TPMS) ● ● ● ● ●
Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ● ● ● ● ●
Mäkilähtöavustin ● ● ● ● ●
MI-PILOT-järjestelmä kaistakeskittimellä - - - - ●
Kuolleen kulman varoitin - - M(HEV)* ● ●
Pysäköintitutkat edessä ja takana ● ● ● ● ●
Ylinopeudenestojärjestelmä - - PHEV* ● ●
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR) ● ● ● ● ●
Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella ● ● ● ● ●
Automaattiset kaukovalot - - ● ● ●
Peruutuskamera ● ● ● ● ●
Sadetunnistin - ● ● ● ●
Kaistallapitoavustin ● ● ● ● ●
Kaistavahti ● ● ● ● ●
Sivuturvatyynyt edessä ● ● ● ● ●
Sivuverhoturvatyynyt edessä ja takana ● ● ● ● ●
E-call-järjestelmä ● ● ● ● ●

Ulkoasu

Kattokaiteet - ● M(HEV)* ● -
Panoraamakatto - - - - ●
Tummennetut takalasit - ● M(HEV)* ● ●
18-tuumaiset kevytmetallivanteet kaksivärisellä viimeistelyllä - - M(HEV)* ● ●
17-tuumaiset flex teräsvanteet ● ● PHEV* - -
Mustat sivupeilit ● ● ● ● ●
Haineväantenni - - ● ● ●
Korin väriset ovenkahvat ● ● ● ● ●
LED-päiväajovalot ● ● ● ● ●
Kiiltävän musta etusäleikkö kromisilla yksityiskohdilla ● ● ● ● ●
Kiiltävän musta etusäleikön alaosa ● ● ● ● ●

Mustat keulan yksityiskohdat ● ● - - -

Kiiltävän mustat keulan yksityiskohdat - - ● ● ●

Musta etupuskurin alaosa ● - - - -

Kiiltävän musta etupuskurin alaosa - ● ● ● ●

Musta lokasuojan koriste ● ● - - -

Kiiltävän musta lokasuojan koriste ja kromisella yksityiskohdalla - - ● ● ●

Musta sivuhelma ● ● - - -

Hopea/krominen sivuhelma - - ● ● ●

Musta korin kylkilinja ● ● - - -

Hopea/krominen korin kylkilinja - - ● ● ●

Musta takapuskurin alahelma ● - - - -

Kiiltävän musta takapuskurin alahelma - ● ● ● ●

Mustat takapuskurin yksityiskohdat ● ● - - -

Kiiltävän mustat takapuskurin yksityiskohdat - - ● ● ●

LED-ajovalot ● ● ● ● ●

LED-takavalot ● ● ● ● ●

Kaksivärinen viimeistely mustalla katolla - - o o o

Takaspoileri ● ● ● ● ●

● = Vakiovaruste, o = valinnainen varuste & - = ei saatavilla. 
M(HEV)* = Saatavilla kevythybridi- ja täyshybridivoimalinjoilla varustettuihin malleihin. 
MHEV** = Saatavilla kevythybridivoimalinjoilla varustettuihin malleihin. 
1.0 / MHEV** = Saatavilla vain bensiinimoottori tai kevythybridivoimalinjoilla varustettuihin malleihin.
HEV* = Saatavilla vain täyshybridivoimalinjoilla varustettuihin malleihin.
PHEV* = Saatavilla vain plug-in hybridivoimalinjoilla varustettuihin malleihin.

Sisusta
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Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
- ● ● ● ●

Keinonahkapäällysteinen ohjauspyörä ● - - - -
Automaattisesti himmentyvä taustapeili - - ● ● ●
Manuaalisesti himmennettävä taustapeili ● ● - - -
Tavaratilan säilytyslaatikko - ● ● ● ●
Multi-sense tilat tunnelmavalaistuksen säädöllä - - ● ● ●
Hattuhylly ● ● ● ● ●
Kangasverhoilu (Musta/harmaa) ● ● - - -
Kangas- /keinonahkaverhoilu (musta/vaalean harmaa) - - ● ●
Musta nahkaverhoilu - - - - ●
Korkeussuunnassa säädettävä kuljettajan istuin ● ● - - -
Korkeussuunnassa säädettävät kuljettajan ja matkustajan istuimet edessä -          - ● ● ●
Kuljettajan istuimen sähkösäätö - - - - ●
Takaistuimen selkänoja kaadettavissa 60:40-suhteessa ● ● ● ● ●
ISOFIX-kiinnike (1x edessä ja 2x takana) ● ● ● ● ●
Manuaalinen ristiseläntuki kuljettajan istuimessa - - - - ●
Häikäisysuoja peilillä (kuljettaja ja matkustaja) - - ● ● -

Häikäisysuoja peilillä ja valolla (kuljettaja ja matkustaja)
- - - - ●

Mukavuus

Ilmastointi ● - - - -
Automaattinen ilmastointi - ● ● ● ●
Raitisilmasuodatin ● - - - -
Ilmanpuhdistin - ● ● ● ●
Lämmitettävä takaikkuna ● ● ● ● ●
Langaton älypuhelimen lataus - - - - ●
Mode 2 -latauskaapeli - - PHEV* PHEV* PHEV*
Renkaanpaikkaussarja ● ● ● ● ●
Navigointi - - PHEV* ● ●
Eco-ajotila ● ● ● ● ●

KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys - ● ● ● ●

Kauko-ohjattava keskuslukitus ● - - - -

Sähkötoiminen käsijarru ja autohold-toiminto - - ● ● ●

Manuaalinen käsijarru ● ● - - -

Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit ● - - - -

Sähkösäätöiset, lämmitettävät ja sähköisesti taitettavat peilit - ● ● ● ●

Kyynärnoja edessä ● ● ● ● ●

Lämmitettävä ohjauspyörä - ● ● ● ●

Lämmitettävät etuistuimet - ● ● ● ●

Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana ● ● ● ● ●

Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella ● ● PHEV* - -

Mukautuva vakionopeudensäädin - - M(HEV)* ● ●

Vaihdevalitsimet ohjauspyörässä - - MHEV** - -

2x USB-portteja takana - - ● ● ●

LED-lukuvalot - - ● ● ●

Audio ja media

9.3-tuumainen Smartphone-Display-Audio (SDA)-näyttö - - PHEV* ● ●

7-tuumainen Smartphone-Display-Audio (SDA)-näyttö ● ● M(HEV)* - -

4.2-tuumainen analoginen mittaristo ● 1.0 / MHEV* - - -

7-tuumainen digitaalinen mittaristo - HEV* M(HEV) - -

10-tuumainen digitaalinen kuljettajan näyttö
- -

PHEV* ● ●

6 kaiutinta ● ● ● ● -

BOSE® Premium Sound -äänentoistojärjestelmä, 9 kaiutinta - - - - ●
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Tekniset tiedot

1.0L DOHC Tur-
boahdettu MPI 

bensiini

1.3L DOHC 
Turboahdettu 
suorasuihkut-
teinen bensiini 

(MT)

1.3L DOHC 
Turboahdettu 
suorasuihkut-
teinen bensiini 

(AT)

1.6L MPI / 
Sähkömoottori 

HEV

1.6L MPI / 
Sähkömoottori 

PHEV

MOOTTORI

Käyttövoima Bensiini 95 E10 Bensiini 95 E10 / 
Kevythybridi

Bensiini 95 E10 / 
Kevythybridi

Bensiini 95 E10 / 
Hybridi

Bensiini 95 E10 / Plug-in 
hybridi

Iskutilavuus cc 999 1333 1333 1598 1598

Sylinterin halkaisija & iskunpituus mm 72.2 x 81.34 72.2 x 81.34 72.2 x 81.34 78x83,6 78x83,6

Sylinterien/venttiilien lukumäärä 3/12 4/16 4/16 4/16 4/16

Polttomoottorin suurin teho (suluissa hybridi-
järjestelmän yhdistetty teho)

kW / rpm 67 / 4600 103 / 4500 - 6000 116 / 5500 69 / 5600
(105 kW)

68 / 5600
(117 kW)

Suurin vääntömomentti kW / rpm 160 / 2 000 - 3750 260 / 1750 - 3500 270 / 1800 - 3750 148 / 3600 
(polttomoottori) 

205 / 0-1600 
(sähkömoottori)

144 / 3200 (polttomoot-
tori) 

205 / 0-2300 (säh-
kömoottori)

Jakopään rakenne Ketju Ketju Ketju Ketju ajoituk-
senmuuntimella 

(VVT)

Ketju ajoituksenmuunti-
mella (VVT)

Ahtaminen Turboahdin säh-
köisellä hukka-

portilla

Turboahdin 
sähköisellä huk-

kaportilla

Turboahdin 
sähköisellä huk-

kaportilla

Monipistesuihku-
tus tuplasuut-

timilla

Monipistesuihkutus 
tuplasuuttimilla

Polttoainejärjestelmän tyyppi Monipistesuihkutus Suorasuihkutus Suorasuihkutus Monipistesuihku-
tus tuplasuut-

timilla

Monipistesuihkutus 
tuplasuuttimilla

VAIHTEISTO

Vaihteiston tyyppi Manuaali-
vaihteisto

Manuaali-
vaihteisto

Kaksoiskytkin-
vaihteisto

Automaattinen 
monitila-
vaihteisto

Automaattinen 
monitila-
vaihteisto

Vaihteiden määrä 6 6 7 2 sähkömoot-
torille, 4 poltto-

moottorille

2 sähkömoottorille, 4 
polttomoottorille

SUORITUSKYKY

Huippunopeus km/h 168 196 204 170 170

0-100 km/h km/h (s) 14,0 10,3 8,5 9,9 10,1

Suurin nopeus sähköajotilassa (HEV tai PHEV 
-mallit)

km/h NA 135

Polttoaineen kulutus painotettu* Litraa/100km 5,8 5,7 - 5,8 5,8 - 5,9 4,6 - 4,8 1,3- 1,4

CO2-päästöt painotettu* g/km 131 - 132 130 - 131 132- 133 104 - 108 30 - 31

Toimintamatka sähköllä painotettu (EAER)**  km/lataus 48

JOUSITUS

Etujousitus McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson

Takajousitus  Yhdystukiakselisto 
kierrejousilla

Yhdystukiakselis-
to kierrejousilla

Yhdystukiakselis-
to kierrejousilla

Yhdystukiakselis-
to kierrejousilla

Monivarsituenta kierre-
jousilla

OHJAUS

Ohjauksen tyyppi  Sähköinen 
ohjaustehostin 

muuttuvalla tehos-

Sähköinen 
ohjaustehostin 

muuttuvalla 

Sähköinen 
ohjaustehostin 

muuttuvalla 

Sähköinen 
ohjaustehostin 

muuttuvalla 

Sähköinen ohjauste-
hostin muuttuvalla 

tehostuksella

Kääntöympyrä renkaista 11,1

Ohjauspyörän kierrokset 2,63

JARRUT

Etujarrut Jäähdytetyt levyt 
280X24 

Jäähdytetyt 
levyt 280X24 

Jäähdytetyt 
levyt 280X24 

Jäähdytetyt 
levyt 296X26 

Jäähdytetyt levyt 
296X26 

Takajarrut Rummut 9" Rummut 9" Rummut 9" Rummut 9" Levyt 290X13

AJOAKKU

Akun tyyppi Li-ion Li-Ion, katodi NMC, 
anodi C

Nimellisjännite (V) V 150-285V 345V

Nimelliskapasiteetti (kWh) kWh 1,26 10,464

1.0L DOHC 
Turboahdettu 
MPI bensiini

1.3L DOHC 
Turboahdettu 
suorasuihkut-
teinen bensiini 

(MT)

1.3L DOHC 
Turboahdettu 
suorasuihkut-
teinen bensiini 

(AT)

1.6L MPI / 
Sähkömoottori 

HEV

1.6L MPI / 
Sähkömoottori 

PHEV

LATAAMINEN

1-vaihelaturi 2,3 kW - 10A  (0-100%) 4h30 

1-vaihelaturi 3,7 kW - 16A (0-100%)  3h 

MITAT JA MASSAT

Maavara mm 174 166

Kokonaispituus mm 4227

Leveys ilman peilejä mm 1797

Leveys peilien kanssa mm 2003

Korkeus mm 1576

Etuylitys mm 876

Takaylitys mm 712

Akseliväli mm 2639

Tavaratilan tilavuus (VDA) litraa 422 326 265

Polttoainesäiliön tilavuus litraa 48 39

Omamassa kg 1734 1799 1834 1896 2060

Yhdistelmämassa kg 2934 2999 3334 2646 2810

Perävaunumassa (jarrullinen) kg 1200 1200 1500 750 750

Perävaunumassa (jarruton) kg 640 665 690 720 750

Sallittu kattokuorma kg 80 80 80 80 80

4227 mm

2639 mm876 mm

1797

712 mm

1576 mm

1797
2003

08

*Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO2-päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro6d Final päästöstandardin. Ajotapa ja muut tekijät 

(tieolosuhteet,ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen, sähkönkulutukseen ja CO2 –päästöihin, joten käytännön kulutus voi 

poiketa mitatuista arvoista. **Toimintamatka on ilmoitettu uuden WLTP-testin mukaisesti. Ajotapa ja muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto, 

lämmitys/ilmastointilaitteenkäyttö jne.) vaikuttavat toimintamatkaan, joten käytännön sähköinen toimintamatka voi poiketa mitatuista. Talvikäytössä ajoakkuun ladattua energiaa 

käytetään sisätilojen lämmittämiseen, jolloin sähköinen toimintamatka jää tyypillisesti huomattavasti keskimääräisiä olosuhteita alhaisemmaksi, jopa alle puoleen 

WLTP-mittaustavan mukaisesta arvosta.
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09
Tuotekategoria Tuotenimi Tuotteen kuvaus Osan numero

ULKOPUOLEN MUOTOILU Astinlaudat Max kantokyky 150kg MZ315387

Peilinkuoret Satiinin harmaat MZ315357

Haineväantenni Musta MZ315350

Takaluukun koristelista Kromattu MZ315407S

Piano Black MZ315407B

Takavalojen koriste Kromattu MZ315408S

Piano Black MZ315408B

17-tuumaiset kevytmetallivanteet Harmaat MZ315347

Hopeat MZ315348

18-tuumaiset kevytmetallivanteet Mustat MZ315409B

Mustat kaksivärisellä viimeistelyllä (Diamond Cut black) MZ315349

Lukittavat pyöränmutterit Hopea MZ315380

Musta MZ315380B

Vanteiden keskikuppi Musta MZ315381

SISÄTILAT & MUKAVUUS Tekstiilimattosarja Comfort Comfort. Laadukasta veluuria , Mitsubishi Motors -logolla. MZ315371

Tekstiilimattosarja Elegance Elegance. Laadukasta veluuria , ASX -logolla. MZ315370

Kumimattosarja ASX -logolla MZ315355

Tupakoinnin tarvikkeet Tuhkakuppi ja tupakansytytin. MZ315403

Kynnyslistasarja 2 kpl muovisia kynnyslistoja eteen. ASX -logolla. MZ315392

2 kpl kynnyslistoja eteen. Ruostumatonta terästä. ASX -logolla. MZ315358

Valaistu kynnyslistasarja 2 kpl muovisia kynnyslistoja eteen. ASX -logolla sekä LED-valoilla. MZ315393

2 kpl kynnyslistoja eteen. Ruostumatonta terästä. ASX -logolla ja LED-va-
loilla.

MZ315359

Sport poljinsarja Sport poljinsarja harjattua kevytmetallia ja kumia. 3 kpl manuaalivaihteisiin. MZ315385

Sport poljinsarja harjattua kevytmetallia ja kumia. 2 kpl automaattivaihteisiin. MZ315386

Langaton latausalusta älypuhelimelle MZ315384

USB mini kaapelit MZ315400

Monitoiminen alusta pidikkeillä Kiinnitys pääntukeen. MME03C02 

Takkikoukku pääntukeen Kiinnitettävä lisäosa pääntukeen. MME03C03

Koukku pääntukeen Kiinnitettävä lisäosa pääntukeen. MME03C04

Tarjotin pääntukeen Kiinnitettävä lisäosa pääntukeen. MME03C05

Magneettinen puhelimenpidike Kiinnitys liimalla. MME03B01

Imukuppi kiinnitys. MME03B02

Puhelimen pidike ja Qi-puhelimenlatausalusta MME03B03

Sivuikkunoiden tuuliohjainsarja Sivuikkunoiden tuuliohjainsarja, eteen. MZ315379

TURVALLISUUS & SUOJAUS Roiskeläpät 2 kpl roiskeläppiä. Voidaan asentaa eteen tai taakse. MZ315356

Ensiapupakkaus DIN 13164 MZ315058

Safety pack Ensiapupakkaus (DIN13164) , varoituskolmio ja turvaliivi. MZ315059

Turvaliivi Keltainen, pakattu pussiin, jossa Mitsubishi Motors -logo. MME50722

Varoituskolmio Varoituskolmio. Helppo taittaa kasaan. MZ312957

Tavaraverkko MZ315353

Säädettävä tavaratilan suoja MZ315360

Tavaratilan kaukalomatto Tavaratilan kaukalomatto, ASX -logolla. MZ315372

Tavaratilan jakaja MZ315394

Häikäisysuoja Häikäisysuoja takaikkunoihin. MZ315404

Häikäisysuoja Häikäisysuoja takaikkunoihin. MZ315405

Suojapeite Punaisen ja valkoisen värinen, Mitsubishi Motors -logolla. MME01C01

Hälytin MZ315354

Hakemisto [Lisävarusteet]
Tuotekategoria Tuotenimi Tuotteen kuvaus  Osan numero

KULJETTAMINEN & VAPAA-AIKA Kiinteä vetokoukku Kiinteä vetokoukku, 13-napaisella sähkösarja. MZ315361K1

Irroitettava vetokoukku Irroitettava vetokoukku, 13-napaisella sähkösarja. MZ315362K1

Kääntyvä vetokoukku Taitettava vetokoukku, 13-napaisella sähkösarjalla ja kytkimellä. MZ315363K1

Vetokoukun sähkösarjan adapterit Vetokoukun sähkösarjan adapterit 13/7 MZ315268

Vetokoukun sähkösarjan adapterit 7/13 MZ315269

Vetokoukun sähkösarjan adapterit 13/13 MZ315270

Pyöräteline Kapasiteetti: 2 pyörää; max kantokyky 1 pyörä/2 pyörää: 25kg/45.8kg; 
13-napainen, Mitsubishi Motors -logolla.

MZ314957

Kapasiteetti: 3 pyörää; 13-napainen, Mitsubishi Motors -logolla. MZ315375

Vetokoukkuun kiinnitettävä pyöräteline Kapasiteetti: 2 pyörää. MZ315395

Kapasiteetti: 3 pyörää. MZ315396

Taakkatelineet autoihin, joissa on kattokaiteet QuickFix, Mitsubishi Motors -logolla. MZ315373

Taakkatelineet autoihin, joissa ei ole kattokaiteta QuickFix, Mitsubishi Motors -logolla. MZ315374

Taakkatelineen lukkosylinterisarja 6 lukon sarja taakkateline lisävarusteiden (2 lukkoa) ja taakkatelineen (4 
lukkoa) yhdistämiseksi samalle avaimelle.

MZ315032S4

Kattoboksi 380 L , Mitsubishi Motors -logolla. MZ315376

480 L , Mitsubishi Motors -logolla. MZ315377

630 L , Mitsubishi Motors -logolla. MZ315378

Pyöräteline katolle Alumiinia, integroidulla lukolla ja Mitsubishi Motors -logolla. MZ315032

Terästä, integroidulla lukolla. MZ314156

Adapteri pyörätelineeseen (katolle kiin-
nitettävä)

Adapterisarja teräksestä valmistettuja pyöriä varten. MZ314156S1

Adapterisarja Fat bike pyörille. MZ315032S3

Adapterisarja hiilikuidusta valmistettuihin pyöriin. MZ315032S2

Suksi-/lumilautateline 50 cm, enintään 4 suksipariatai 2 lumilautaa, Mitsubishi Motors -logolla MZ315029

Murtomaasuksille teline. MZ315031

Tavarateline Alumiininen teline, mustilla suojuksilla; 91x135 cm. MZ314891

Sidontaliina 1 kpl MZ311382

Kuormanpysäytinsarja 4 kpl, vain alumiinisille tangoille, Mitsubishi Motors -logolla. MZ315035

Latauskaapelipussi Pussi Mode-3 latauskaapelille. Sisältää hanskat ja pyyhkeen. Mitsubishi 
Motors -logolla.

MME50700B

Mode 3 latauskaapeli Julkisille- ja kotilatausasemille. (Ei pikalataukseen.) MZ315299

Bluetooth® Focal audio headset MZ315397

Focal Music Premium 4.1 kaiutinsarja MZ315398

Focal Music Premium 6.1 kaiutinsarja MZ315399

MAALIT Paikkamaalikynä (12 ml) Paikkamaalikynä, Clear coat MZ94ACCLR

Paikkamaalikynä, Under coat Silver MZ942SUCS

Paikkamaalikynä, Charcoal blue solid MZ94ACRPE

Paikkamaalikynäsarja (väri + lakka 12+12ml) MZ942SQNC

MZ942SNNP

MZ942SGNE

MZ942SKNG

MZ942SRQH

Spraymaalipullo (150 ml) Spraymaalipullo (150 ml). MZ93ACCLR

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään ilman ennakkovarausta.
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Aja rauhallisin 
mielin.
Lähde seikkailulle ilman huolta
Yli 100 vuoden ammattitaito, intohimo ja omistautuneisuus takaavat sen, että 

jokainen Mitsubishin ajoneuvo tarjoaa sinulle optimaalisen suorituskyvyn.  

Olemme varmoja, että ajoneuvojemme sekä lisävarusteidemme laatuun voi 

luottaa. Meille onkin äärimmäisen tärkeää, että sinä koet samoin. Tämän vuoksi 

huollon asiakaslupaus koskee jokaista uutta ajoneuvoamme. 

MEIDÄN HUOLLON ASIAKASLUPAUS:

MITSUBISHI HUOLLON ASIAKASLUPAUS

5 vuoden/100 000 kilometrin tehdastakuu

5 vuoden takuu alkuperäisille lisävarusteille

5-vuoden Mitsubishi Ajoturvapalvelu (MAP)

Ilmainen auton kuntotarkastus

8 vuoden/160 000 kilometrin akkukapasiteetti takuu.

SERVICE 
COMMITMENT/
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Mitsubishi Motors Europe B.V.

Olemme pyrkineet varmistamaan kaikin tavoin, että tämän esitteen tiedot ovat mahdollisimman 

tarkat ja ajantasaisia esitteen julkaisuhetkellä. Esite on valmistettu hyödyntäen prototyyppi 

ajoneuvoja. Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin teknisten tietojen, ajoneuvojen ominaisuuksien 

ja varaosanumeroiden osalta ilman ennakkoilmoitusta. Väärinkäsitystenvälttämiseksi saat 

Mitsubishi Motors -jälleenmyyjältä tiedot tämän esitteen julkaisun jälkeen mahdollisesti tehdyistä 

muutoksista. Jotkin esitteessä olevat tuotteet tai ajoneuvot saattavat vaihdella markkina-alueen 

mukaan. Auton värivaihtoehdot voivat erota ulkoasultaan hieman esitteessä näkyvistä esitteen 

tulostusprosessin takia. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen kopioiminen 

missään muodossa on kiellettyä ilman Mitsubishi Motors Europe B.V:n kirjallista suostumusta. 


