USKALTAUDU HAASTAVAANKIN MAASTOON
Olosuhteet saattavat vaihdella kaupungin kaduista seikkailuun
pienillä metsäpoluilla. Ole valmis vastaamaan kaikkiin haasteisiin.
Elektronisesti ohjatun nelivetojärjestelmän avulla saat Outlanderin
moottorin tehosta kaiken irti sääolosuhteista riippumatta.
Kehittynyt turvallisuusteknologia suojaa autoa joka suunnalta ja
tekee vaikeiden olosuhteiden voittamisesta nautinnon.

DYNAAMINEN JA TYYLIKÄS MUOTOILU
Rohkea ja voimakas ulkomuoto joka henkii tyylikkyyttä,
kestävyyttä ja suorituskykyä. Outlander on täynnä lupauksia
upeasta ajokokemuksesta aina määrätietoisesta keulasta
tyylikkääseen takaosaan.

VIRKISTÄVÄÄ HILJAISUUTTA JA LAATUA
Outlander tarjoaa erittäin miellyttävän ajokokemuksen nopean ja
hyvin reagoivan ajettavuutensa ja laadukkuutensa ansiosta.
Auto on myös todella hiljainen aiempaa pienemmän NVH-arvon
myötä. Sekä moottorin, tien että ilmavirran aiheuttamaa melua on
onnistuttu vähentämään. Matkustamo on tilava, istuimet ovat
mukavat, käytetyt materiaalit ovat laadukkaita ja mukavuusvarusteet tyylikkäitä. Matkustusmukavuutesi on huomioitu kaikessa.

VAPAUTTAVAA TILAA JA MUKAVUUTTA
Outlander ympäröi sinut ja matkustajasi mukavuudella. Pisimmätkin
matkat ovat virkistäviä tilavan matkustamon, seitsemälle matkustajalle
tarkoitettujen mukavien istuinten ja ensiluokkaisten materiaalien,
kuten aidon nahan, ansiosta. Takaistuimet voidaan järjestää joustavasti
muuttuvien tarpeiden mukaan.

Istuinten järjestely
Toisen ja kolmannen rivin istuimet voidaan järjestellä joustavasti melkeinpä kaikkia mahdollisia matkustajien ja matkatavaroiden yhdistelmiä varten. Kaikki takaistuinten selkänojat voidaan myös taittaa alas,
jolloin saadaan erittäin tilava tasainen tavaratila. Toisen rivin istuimia voi liu’uttaa, jolloin kolmannelle
penkkiriville on helpompi päästä.

Mukavat kolmannen rivin istuimet
Kolmannen penkkirivin istuinten jousitus ja pehmusteet tekevät
matkustamisesta miellyttävää. Selkänojat voi säätää neljään eri
asentoon.

ELOISAA SUORITUSKYKYÄ
Outlander tarjoaa katumaasturilta edellyttämääsi suorituskykyä,
johon kuuluvat tehokas kiihtyvyys ja täsmällinen ja herkkä
ajotuntuma. Ajoitpa minne vain, voit nauttia seuraavan sukupolven
katumaasturin ominaisuuksista ja samalla minimoida ympäristön
kuormituksen polttoainetehokkuuden ja alhaisten CO2-päästöjen
ansiosta.

MOOTTORI
2-litrainen MIVEC -bensiinimoottori
on sekä tehokas, hyvin kiihtyvä että
polttoainetaloudellinen.

SÄHKÖISESTI OHJATTU
NELIVETOJÄRJESTELMÄ
Sähköisesti ohjattu nelivetojärjestelmä tarjoaa uskomatonta pitoa
ja vakautta myös haastavassa
maastossa yhdessä ajovakauden
hallintajärjestelmän kanssa. Ajotilan
valitsimella voit valita tilanteeseen
sopivimman ajotilan halutessasi:
4WD ECO -tilan taloudellisuuden
maksimoimiseksi, 4WD AUTO -tila
tavallisiin ajo-olosuhteisiin tai 4WD
LOCK -tilan vaikeaan maastoon.

MÄKILÄHTÖAVUSTIN (HSA)
Mäkilähtöavustin estää autoa
vierimästä taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle jyrkässä ylämäessä.
Se pitää automaattisesti jarrut
päällä enintään kahden sekunnin
ajan, kunnes kaasupoljinta painetaan.
7 SRS-TURVATYYNYÄ
Törmäystilanteessa seitsemän
SRS-turvatyynyä suojaavat sinua ja
matkustajia vaimentamalla iskua.
Järjestelmä sisältää etuturvatyynyt,
sivuturvatyynyt ja kuljettajan polviturvatyyny.

INVECS-III CVT
Moottori on yhdistetty kehittyneeseen CVT-vaihteistoon,
joka mukautuu automaattisesti tieolosuhteisiin ja auton
toimintaan tuottaakseen pehmeän ja nopean kiihtyvyyden aina tarvittaessa. Lisäksi se mahdollistaa erinomaisen polttoainetaloudellisuuden, joka on huomattavasti
tavallista automaattivaihteistoa paremmalla tasolla.
Polkimen painaminen kokonaan alas aiheuttaa voimakkaan kiihdytyksen, mutta moottorin ääni on hiljainen.
Jos haluat nauttia manuaalivaihteiston tuntumasta, voit
käyttää 6-vaihteista Sports-tilaa ja ohjauspyörän
vaihdevipuja.
AUTO STOP & GO [AS&G]
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).
OHJAUSPYÖRÄN VAIHTAJAT
Urheilullisten ohjauspyörässä olevien vaihtajien ansiosta
voit vaihtaa vaihteita pehmeästi irrottamatta käsiäsi
ohjauspyörästä.
HIENOSTUNEET ISKUNVAIMENTIMET
Uudet suuren halkaisijan etujoustintuet ja takaiskunvaimentimet auttavat varmistamaan ihanteellisen vaimennuksen kaikilla nopeuksilla.
RAKENNEVAHVIKKEET
Oven ja takaluukun aukon rakennevahvikkeet parantavat korin paneelien jäykkyyttä, mikä tekee ohjauksesta
vakaampaa.
AUTOMAATTISESTI HIMMENTYVÄ TAUSTAPEILI
Tämä peili vähentää automaattisesti takana tulevan
auton ajovalojen aiheuttamaa häikäisyä, jotta näet selkeästi myös taaksepäin ja ajaminen on turvallisempaa.
RISE-KORI
Törmäysturvallisuutta on parannettu huomattavasti
Mitsubishi Motorsin RISE-korilla (Reinforced Impact
Safety Evolution), joka absorboi tehokkaasti törmäysenergiaa ja suojaa koria törmäystilanteessa.

KOKONAISVALTAISTA TURVALLISUUTTA
Kehittynyt turvallisuusteknologia tukee turvallisempaa ja
varmempaa ajamista, niin tien päällä kuin parkkipaikallakin,
päivin ja öin.

ETUTÖRMÄYSVAROITIN [FCM]
Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä aiheutuvaa vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi autoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan avulla.
MUKAUTUVA VAKIONOPEUSSÄÄDIN [ACC]
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.
KAISTAVAROITIN [LDW]
Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos auto ajautuu ajokaistaltaan, vaikka
suuntavilkkua ei käytetä.
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.

KUOLLEEN KULMAN VAROITIN [BSW]
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.
RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ [RCTA]
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.
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.

TEKNISET TIEDOT

2,0 MIVEC
Varustetaso

Intense 2WD MT

Intense 2WD CVT 5P / 7P

Intense Plus, Instyle NAVI

Moottori
Tyyppi
Iskutilavuus

2,0l 16-venttiilinen DOHC MIVEC
cc

1 998

Päästöluokka

Euro 6d-Temp

Suurin teho

kW (hv)/rpm

Suurin vääntö

Nm /rpm

110 (150) / 6,000
195 / 4,200

Polttoaine

Bensiini 95+ (lyijytön)

SUORITUSKYKY
Kiihtyvyys (0-100km/h)

s

10,9

12,1

13,3

Huippunopeus

km/h

190

192

190

Polttoaineen kulutus yhdistetty

l/100km

7,7

8,1

8,7

CO2-päästöt yhdistetty

g/km

173

184

196

Kääntösäde

m

5,3

5,3

5,3

Vetokyky jarrullinen / jarruton

kg

1600 / 745

1600 / 750

1600 / 750

Maavara

mm

190

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

1410

1445 (5P) / 1475 ( 7P)

1510 (Intense Plus) / 1540 (Instyle NAVI)

Kokonaismassa

kg

1900

1980 (5P) / 2160 (7P)

2045 (Intense Plus) / 2225 (Instyle NAVI)

Polttoainetankin tilavuus

l

63

63

60

Tavaratilan tilavuus

l

477

477 (5P) / 502 (7P)

477 (Intense Plus) / 490 (Instyle NAVI)

Renkaat ja vanteet
Rengaskoko

215/70R16

225/55/R18

225/55/R18

Vannekoko

16" x 6,5J alumiinivanne

18” x 7,0J alumiinivanne

18” x 7,0J alumiinivanne

SISÄTILAT JA MITAT

Intense - kangasverhoilu

Intense Plus - puolinahkaverhoilu

Instyle Navi - nahkaverhoilu

ULKOVÄRIT

Granite Brown

Tanzanite Blue

Titanium Gray

Sterling Silver

Polar White

Orient Red

Silky Silver

Amethyst Black

VARUSTETASOT

INTENSE MT
Tärkeimmät ominaisuudet
• 16” alumiinivanteet
• Ajovaloautomatiikka (hämärätunnistin)
• Halogeeniajovalot
• LED-päiväajovalot
• Tummennetut takaikkunat
• Kangasverhoilu
• Nahkainen monitoimiohjauspyörä
• Vakionopeudensäädin
• Automaattinen kaksialueilmastointi
• Avaimeton käynnistys ja lukitus
• Lämmitettävät etuistuimet
• Peruutuskamera
• Pysäköintitutka takana
• 6 kaiutinta
• Bluetooth hands-free
• 7” Smartphone Display Audio-järjestelmä kosketusvärinäytöllä
• Android AutoTM ja Apple CarPlayTM-tuki

INTENSE CVT
Tärkeimmät varusteet Intense MT-varustetason lisäksi
• 18” alumiinivanteet
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Sähkötoiminen takaluukku
• Sähkötoiminen käsijarru

INTENSE PLUS
Tärkeimmät varusteet Intense CVT-varustetason lisäksi
• LED-ajovalot ja LED-sumuvalot edessä
• Pysäköintitutkat edessä ja takana
• Kuolleenkulman valvonta
• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa
• Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä
• Kuljettajan istuimen 8-suuntainen sähkösäätö
• Puolinahkaverhoilu

INSTYLE NAVI
Tärkeimmät varusteet Intense Plus-varustetason lisäksi
• Nahkaverhoilu
• Lämmitettävä tuulilasi
• Multi Around View kamerajärjestelmä
• Rockford Fosgate Premium audiojärjestelmä
• Kaistavahti
• Aktiivinen vakionopeudensäädin
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella
• Automaattiset kaukovalot
• Kattoikkuna
• CD-soitin MP3 toistolla
• 7” MMCS-järjestelmä kosketusvärinäytöllä
• Integroitu englanninkielinen navigointijärjestelmä

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.
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Vuoden takuu
tai 100 000 km

www.mitsubishi.fi
@mitsubishisuomi

Bergé Auto Nordics Oy
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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.

