SUORITUSKYKYISEMPI KUIN KOSKAAN.
Koe ajonautinnon uusi taso ladattavan hybridikatumaasturin
ratissa. Kullekin akselille asennetut sähkömoottorit ja tehokas
bensiinimoottori optimoivat suorituskyvyn ajotarpeita vastaavaksi.
Nauti niin uusista seikkailuista kuin päivittäisestä työmatkastasi
uuden OUTLANDER PHEV:n herkän hallinnan ja hiljaisen
mukavuuden ansiosta.

PAREMPI SUORITUSKYKY. ENTISTÄ HAUSKEMPI.
Koe PHEV:n evoluutio uudelleensuunnitellun S-AWC-teknologian
avulla. Kaksi päivitettyä sähkömoottoria sekä S-AWC tarjoavat
uudenlaista tehoa ja suorituskykyä, jotka tuovat nelivedon
hauskuutta kaikkiin tilanteisiin.

TILAA, MUKAVUUTTA JA TYYLIKKYYTTÄ.
Nauti mukavista ja tyylikkäistä sisätiloista, jotka tekevät ajamisesta
mukavaa mm. riittoisan jalkatilan, mukavuusvarusteiden ja
hiljaisuuden myötä. Etuistuimet tukevat kehoa joka kulmasta.
Kaikkien istuimien verhoilumateriaalit ovat erittäin laadukkaita ja
takapenkkien selkänojat voidaan taittaa alas, jos tarvitset lisätilaa
matkatavaroillesi.

SÄHKÖMOOTTORIN OHJAUSYKSIKKÖ

KORKEAJÄNNITEOHJAUSYKSIKKÖ
TAKASÄHKÖMOOTTORI
UUSI 2,4-LITRAINEN MOOTTORI

AJOAKKU

GENERAATTORI
ETUSÄHKÖMOOTTORI

INNOVAATIOITA JA SUORITUSKYKYÄ
Innovatiiviseen ladattavaan hybridijärjestelmään on lisätty dramaattista
hienostuneisuutta. Se sisältää nyt tehokkaamman takasähkömoottorin,
polttoainetaloudellisemman bensiinimoottorin ja hienostuneemman
virranhallinnan, jotka takaavat ylivertaisen hiljaisuuden, saumattomuuden sekä väännön. Näistä syntyy ainutlaatuinen kokemus.
SÄHKÖKÄYTTÖ

HYBRIDIAJO

EV-ajotila:
Ajo vain sähköllä
Sähkömoottorit tuottavat tehoa
käyttäen ajoakun varausta, jolloin
polttoainetta ei kulu lainkaan,
eikä CO2-päästöjä synny. Ajaminen on hiljaista, ympäristöystävällistä sekä tehokasta. Huippunopeus EV-tilassa on 135 km/h.

Sarjahybriditila: Ajo sähköllä +
bensiinimoottorin tuki
Sähkömoottorit tuottavat tehoa
bensiinimoottorin tuottaman
sähkön avulla. Bensiinimoottori
lataa ajoakkua, kun akun
lataustaso on alhainen, jotta
tehoa voidaan lisätä nopeissa
kiihdytyksissä tai ylämäissä.

Rinnakkaishybriditila: Ajo bensiinimoottorilla + sähkömoottorin
tuki
Bensiinimoottori tuottaa tarvittavan tehon (esim. suurilla ajonopeuksilla, kun bensiinimoottorin
teho on hyvä), ja sähkömoottorit
avustavat sitä, kun lisätehoa
tarvitaan.

Kaksimoottorinen neliveto ja S-AWC
Etu- ja taka-akselille asennetut erilliset sähkömoottorit tuottavat uskomattoman herkästi reagoivan
nelivedon, joka S-AWC-järjestelmän kanssa takaa erittäin hyvän vakauden sekä ohjaustuntuman.
Uusi 2,4-litrainen bensiinimoottori
Tehokas Atkinson-syklillä varustettu bensiinimoottori mahdollistaa hyvän polttoainetaloudellisuuden
sekä pienet C02-päästöt.
Generaattori
Tehokas generaattori muuntaa bensiinimoottorin tehon sähköksi ladatakseen ajoakkua ja auttaakseen
moottoria tarvittaessa.
Ohjausyksiköt
Nämä älykkäät ohjausyksiköt parantavat energiatehokkuutta ja optimoivat moottorin ohjauksen.
Maksimiväännön osalta järjestelmä on tehokkaampi kuin 3,0-litrainen bensiinimoottori.
Ajoakku
Tehokkaampi 13,8 kWh:n akku on sijoitettu lattian alle sisätilan maksimoimiseksi ja jotta auton painopiste olisi alempana turvallisuuden ja paremman käsiteltävyyden vuoksi.

PAREMPAA HALLINTAA AJON AIKANA.
Tahtosi on OUTLANDER PHEV:n laki. Kahdella sähkömoottorilla
varustettu neliveto ja S-AWC tuottavat vääntöä ja pitoa joka pyörälle.
Voit tuntea itsesi tien valtiaaksi. Uusi tehokkaampi takasähkömoottori takaa herkemmän kiihdytyksen, paremman vakauden ja hallinnan – erityisesti uusilla SPORT- ja SNOW-tiloilla.

SPORT-tila
kuivat, mutkittelevat
tiet

NORMAL-tila
kuivat, päällystetyt
maantiet

SNOW-tila
lumipeitteiset tiet

LOCK-tila
huonokuntoiset tiet

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)
Tämä Mitsubishi Motorsin oma integroitu ohjausjärjestelmä mahdollistaa uskomattoman
tehokkuuden ja ohjattavuuden. Järjestelmä ohjaa optimaalisesti aktiivista kallistuksenhallintaa
(AYC), ABS-järjestelmää, aktiivista ajovakaudenhallintaa sekä luistonestojärjestelmää (TCL).
Näin kahden moottorin nelivedosta saadaan kaikki irti vaarantamatta turvallisuutta, mukavuutta
tai polttoainetaloudellisuutta. Uuden ajotilan kytkimen avulla voit valita NORMAL-tilan tavallisia
ajo-olosuhteita varten, SNOW-tilan helpompia liikkeellelähtöjä ja varmempaa kaarreajoa varten
lumisilla teillä tai LOCK-tilan, joka simuloi tasauspyörästön lukitusta ja jakaa väännön optimaalisesti kaikille neljälle pyörälle taaten paremman pidon ja vakauden. Erillisen SPORT-tilan kytkimen
avulla voit ottaa missä tahansa ajotilassa käyttöön SPORT-tilan, joka takaa nopeamman vasteen
mutkittelevilla teillä.

TULEVAISUUDEN TEHOKKUUTTA JO TÄNÄÄN.
Innovatiivinen ladattava hybridijärjestelmä on huomattavan
ympäristöystävällinen. Sähkötilassa ajaessasi ei polttoainetta kulu
lainkaan ja C02-päästötkin ovat nollassa. Lisäksi ajaminen on
uskomattoman äänetöntä. Voit myös siirtyä hybriditilaan ajaaksesi
pidempiä matkoja taloudellisemmin. Voit myös tuottaa sähköä
ajoakkuun pidemmillä matkoilla.
Informatiivinen tehomittari
Mikä polttomoottorin tila on?
Entä sähkömoottorin? Tehomittarin avulla voit tarkistaa helposti
energian käytön, regeneroivan
jarrutuksen tehon, polttomoottorin tehon (kW) ja muuta.

EV-kytkin
Paina EV-kytkintä siirtyäksesi
EV Priority -tilaan ja estääksesi
polttomoottorin käynnistyksen*.
Voit valita täysin sähköisen ajotavan kahden sähkömoottorin
nelivedolla, jolloin polttoainetta ei
kulu, eikä moottorin ääntä kuulu
lainkaan. *Lisätietoja omistajan
käsikirjasta.

ECO-tulos
ECO-tulos ilmoittaa ajotapasi
ympäristöystävällisyyden.
Mitä useampi vihreä lehti,
sitä parempi.

Lataa ja säästä
Akun käytön hallinta on sormenpäittesi ulottuvilla integroidun
SAVE/CHRG -painikkeen avulla.
Ylläpidä akkutasoa valitsemalla SAVE ennen EV-ajoa. Tai voit
painaa CHRG-painiketta ladataksesi akkua polttomoottorilla ajon
aikana.

Regeneroivan jarrutuksen
tasonvalitsin
Ohjauspyörään asennetun kätevän regeneroivan jarrutuksen tasonvalitsimen avulla voit helposti
säätää regeneroivan jarrutuksen
voimakkuutta kuusitasoisesti*.
*Toiminto ei käytettävissä aktiivisen vakionopeudensäätimen
ollessa päällä

ECO-tilan ohjaus
Kun painat tätä painiketta,
sähkömoottoreita, polttomoottoria ja ilmastointia käytetään
energiatehokkaammin.

Energianhallinta
Tehokas energianhallinta mahdollistaa erilaisten teho-ominaisuuksien – ilmastointi ja äänentoistojärjestelmä mukaan lukien
– samanaikaisen käytön myös
akun lataamisen aikana.
Näytössä näkyy myös senhetkinen energiavirta, odotettu
latausaika ja muita hyödyllisiä
tietoja.

Helppo lataus kotona ja
tien päällä
Kytke vain OUTLANDER PHEV
kotona pistorasiaan ladataksesi
ajoakkua. Voit ladata akun nukkuessasi noin viidessä ja puolessa
tunnissa* integroidulla laturilla ja
latauskaapelilla. Vaihtoehtoisesti
voit käyttää pikalaturia ladataksesi vain 25 minuutissa (enintään
80 % lataus) yleisissä latauspisteissä. Lataustila näytetään
kätevästi mittaristossa.
*230V/10A. Latausaika 7 tuntia
kun 230V/8A.

TEKNOLOGIA PARANTAA TURVALLISUUTTA MONIPUOLISESTI
Kehittynyt turvallisuusteknologia tukee turvallisempaa ja
varmempaa ajamista, niin tien päällä kuin parkkipaikallakin,
päivin ja öin. OUTLANDER PHEV on kokonaisvaltaisen turvallinen:
siinä on aktiivista ajoaputeknologiaa ja passiivisia turvallisuustoimintoja, sekä älykkäät anturit, jotka tarkkailevat ympäristöä ja
varoittavat vaaroista.

ETUTÖRMÄYSVAROITIN
Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä aiheutuvaa vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi autoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan avulla.
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.
KAISTAVAROITIN
Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää
varoituksen, jos auto ajautuu ajokaistaltaan,
eikä suuntavilkkua 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
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
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.

MUITA KÄTEVIÄ OMINAISUUKSIA

SÄHKÖLÄMMITIN
Sähkölämmitin käyttää sähkötoimista vesipumppua kierrättääkseen kuumaa vettä ja
lämmittääkseen matkustamoa, vaikka bensiinimoottori ei ole käynnissä, esimerkiksi EV-ajon
aikana. Erittäin kylmällä ilmalla sähkölämmitintä voidaan käyttää myös lisälämmön lähteenä
bensiinimoottorin lisäksi.

MITSUBISHIN KAUKO-OHJAUS
Voit kätevästi käyttää älypuhelintasi ohjataksesi latauksen ajastinta, siirtääksesi latauksen
myöhempään ajankohtaan, jolloin sähkömaksut ovat alhaisemmat tai vaikkapa nähdäksesi jäljellä
olevan latausajan. Mitsubishin viimeisin kauko-ohjaussovellus mahdollistaa matkustamon
välittömän tai ajastetun jäähdytyksen tai lämmityksen.

ROCKFORD FOSGATE® PREMIUM ÄÄNIJÄRJESTELMÄ
Nauti yhdessä Rockford Corporationin kanssa kehitetyn uuden audiojärjestelmän uskomattomasta
äänenlaadusta. Äänijärjestelmä ympäröi sinut upealla DTS Neutral Surround -äänellä.

TEKNISET TIEDOT

2,4 MIVEC PHEV
Invite, Invite Plus, Intense, Instyle, Instyle Sport

Varustetaso
Moottori
Tyyppi
Iskutilavuus

2,4l 16-venttiilinen DOHC MIVEC
cc

Päästöluokka

2360
Euro 6d-Temp

Suurin teho

kW (hv)/rpm

Suurin vääntö

Nm/rpm

Polttoaine

99 (135) / 4,500
211 / 4,500
Bensiini 95+ (lyijytön)

Hybridijärjestelmä
Akku (tyyppi)

Litiumioni

Akun jännite

V

Akun kapasiteetti

kWh

Etusähkömoottorin suurin teho

kW (hv)

Etusähkömoottorin vääntö

Nm

Takasähkömoottorin suurin teho

kW (hv)

Takasähkömoottorin vääntö

Nm

Latausaika (Normaali 10A)

tuntia

Latausaika (Pikalataus)

minuuttia

300
13,8
60 (82)
137
70 (95)
195
5,5
25 (80% kapasiteetti)

Suorituskyky
Kiihtyvyys (0-100km/h)

s

Huippunopeus

km/h

10,5

Polttoaineen kulutus painotettu*

l/100km

CO2-päästöt painotettu*

g/km

46

Sähkönkulutus painotettu*

Wh/km

169

Toimintamatka sähköllä painotettu**

km/lataus

45

Kääntösäde

m

5,3

Vetokyky (jarrullinen)

kg

1500

Maavara

mm

170 (EV-tilassa 135)
2,0

185

Jousitus
Edessä

MacPherson joustintuet, kallistuksenvakain

Takana

Yhdystukiakselisto, kallistuksenvakain

Jarrut
Edessä

Jäähdyteyt levyjarrut

Takana

Levyjarrut

Ohjaus
Tyyppi

Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus

Massat ja tilavuudet
Omamassa

kg

1880 (Instyle Sport 1900)

Kokonaismassa

kg

2390

Polttoainetankin tilavuus

l

45

Tavaratilan tilavuus

l

463 (Instyle ja Instyle Sport 453)

Renkaat ja vanteet
Rengaskoko

225/55/R18 (Invite 215/70/R16)

Vannekoko

18” 7.0J alumiinivanne (Invite 16” 6.5J aluminivanne)

* Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO2 päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro 6d-Temp 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 arvoista.

VARUSTETASOT

INVITE
Tärkeimmät ominaisuudet
• 16” alumiinivanteet
• Ajovaloautomatiikka (hämärätunnistin)
• Halogeeniajovalot
• LED-päiväajovalot
• Tummennetut takaikkunat
• Puolinahkaverhoilu
• Nahkainen monitoimiratti
• Vakionopeudensäädin
• Automaattinen kaksialueilmastointi
• Avaimeton käynnistys ja lukitus
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Lämmitettävät etuistuimet
• Peruutuskamera
• Sähkötoiminen takaluukku
• 6 kaiutinta
• Bluetooth
• 6” Display-audio järjestelmä kosketusnäytöllä

INVITE PLUS
Tärkeimmät varusteet Invite-varustetason lisäksi
• 18” alumiinivanteet
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella
• Kaistavahti
• Aktiivinen vakionopeudensäädin
• 7” SDA-järjestelmä kosketusnäytöllä
• Android AutoTM ja Apple CarPlayTM-tuki
• Automaattiset kaukovalot

INTENSE
Tärkeimmät varusteet Invite Plus-varustetason lisäksi
• LED-ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä
• LED-sumuvalot edessä
• Remote Control-puhelinaplikaatio
• Pysäköintitutkat edessä ja takana

INSTYLE
Tärkeimmät varusteet Intense-varustetason lisäksi
• Kuolleenkulman valvonta
• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa
• Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä
• Kuljettajan istuimen 8-suuntainen sähkösäätö
• Kattoluukku
• Premium nahkaverhoilu ruututikkauksin
• Ajoakun lämmitysjärjestelmä
• Lämmitettävä tuulilasi
• Multi Around View kamerajärjestelmä
• Rockford Fosgate Premium audiojärjestelmä

INSTYLE SPORT
Tärkeimmät varusteet Instyle-varustetason lisäksi
• 18” tummakromiset alumiinivanteet
• Bilstein-iskunvaimennus
• Mustat kattokaiteet
• Tummakrominen etusäleikkö
• Alumiinikoristeiset polkimet

SISÄTILAT JA MITAT
Comfort Tec puolinahkaverhoilu (Invite, Invite Plus, Intense)

Premium nahkaverhoilu ruututikkauksin (Instyle, Instyle Sport)

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.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

LED-ajovalot LED-päiväajovaloilla
ja etusumuvaloilla

Puristussuojatoiminnolla varustettu sähkötoiminen kattoluukku

Tuulilasin lämmitin

Kattokaiteet

Sähkötoiminen takaluukku

Lämmitettävä ohjauspyörä

Takaspoleri

Avaimeton käyttöjärjestelmä

Sähkötoiminen seisontajarru
automaattisella ylläpidolla

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
ULKOVÄRIT

Sterling Silver (Metalliväri)

Quartz Brown (Metalliväri)

Silky White (Metalliväri)

Orient Red (Metalliväri)

Amethyst Black (Metalliväri)

Polar White (Perusväri)

Ruby Black (Helmiäisväri)

Titanium Grey (Metalliväri)

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
09-2018
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.

