


Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
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Suunniteltu seikkailuja 
varten
Uusi ASX kerää katseita uudistetulla, jämäkäl-
lä etu- ja takapäiden muotoilulla. Leveyttä ja 
vakautta painottava suunnittelufilosofia, mo-
nikäyttöinen tavaratila ja sähköisesti ohjattava 
nelivetojärjestelmä auttavat sinua pääsemään 
minne haluatkin. Olipa määränpääsi mikä ta-
hansa, uusin viihde- ja älyteknologia tarjoaa 
yhteyksiä ja viihdykettä.



Päivittäinen 
kumppanisi

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
Kuvat vain havainnollistamistarkoituksiin. Pakkaa tai kiinnitä pienet esineet ja muut tavarat huolellisesti. Turvallinen ja tarkkaavainen ajo on aina kuljettajan vastuulla.
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Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
Kuvat vain havainnollistamistarkoituksiin. Pakkaa tai kiinnitä pienet esineet ja muut tavarat huolellisesti. Turvallinen ja tarkkaavainen ajo on aina kuljettajan vastuulla.
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Viikonloppu reissussa



Istu ja nauti. 
Auto on hallinnassasi.

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla.
Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
Kuvat vain havainnollistamistarkoituksiin. Pakkaa tai kiinnitä pienet esineet ja muut tavarat huolellisesti.
Turvallinen ja tarkkaavainen ajo on aina kuljettajan vastuulla.
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Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
Kuvat vain havainnollistamistarkoituksiin. Pakkaa tai kiinnitä pienet esineet ja muut tavarat huolellisesti. Turvallinen ja tarkkaavainen ajo on aina kuljettajan vastuulla.
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Tyyliä, viihdettä ja mukavuutta kaikille



Kuvittele mahdollisuudet.
KÄYTETTÄVYYS

1 000 mm

KOKONAAN ALAS TAITTUVA TAKAISTUIN / 
60:40 -SUHTEESSA TAITETTAVA SELKÄNOJA
Takaistuimen vapautuspainikkeita on kenen tahansa helppo 
käyttää.
Voit kuljettaa suuria tai hankalan muotoisia tavaroita taitta-
malla takaistuinten selkänojat alas.

1 510 mm1 350 mm

TAVARATILA
Monikäyttöinen tavaratila on tilava ja käteväkäyttöinen. 
Kun käytettävissä on jopa 406* litraa tavaratilaa, kaikki 
viisi matkustajaa voivat ottaa mukaansa kaiken tarvitta-
van. Leveä takaluukku ja matala tavaratilan lattia tekevät 
tavaran kuormaamisesta ja purkamisesta helppoa.

* Takaistuimen selkänoja pystyasennossa. Sisältää 13-litraisen lattian alla sijait-
sevan tilan (jossa renkaanpaikkaussarja).
Tavaratilan enimmäisleveys 1 350 mm.
Enimmäispituus 1 510 mm takaistuimet taitettuina alas.
Mittaukset: Mitsubishi Motors Corporation.

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
Kuvat vain havainnollistamistarkoituksiin. Pakkaa tai kiinnitä pienet esineet ja muut tavarat huolellisesti. Turvallinen ja tarkkaavainen ajo on aina kuljettajan vastuulla.
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KATTOKAITEET
Vahvat ja urheilulliset kattokaiteet korostavat ASX:n ka-
ton virtaviivaisia linjoja. 

ETUISTUINTEN KESKIKÄSINOJA JA SÄILYTYSTILA

Pidä pikkuesineet tallessa keskikäsinojan säilytystilassa.
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Hoida työt sekä huvit
KATUMAASTURIOMINAISUUDET

JOUSITUS
Etupään MacPherson-joustintuet ja takapään 
monivarsituenta tekevät ajosta pehmeää ja miellyttävää 
epätasaisillakin teillä. Iskunvaimentimet ja vakaajat on 
säädetty tarkasti, ja ne tarjoavat herkästi reagoivaa 
käsiteltävyyttä sekä urheilullista, mukavaa suorituskykyä.

SÄHKÖISESTI OHJATTAVA NELIVETO JA 
AJOTILANVALITSIN (PAINIKE)

2.0-LITRAINEN MIVEC*-MOOTTORI

Voit valita kolmesta ajotilasta ajotyyliisi sekä tieolosuhteisiin 
parhaiten sopivan – näin parannat polttoainetehokkuutta ja 
nelivedon suorituskykyä.

AJOTILAN-
VALITSIN

2WD: Mahdollistaa lähes tavallista etuvetoista 
etumoottoriautoa vastaavan taloudellisuuden.

4WD AUTO: 4WD Auto -tilassa vääntö jaetaan 
automaattisesti pyörien kesken oikein ajo-olo-
suhteiden mukaan. Se säilyttää vakauden kovassa 
tuulessa, moottoritiellä ja liukkaalla alustalla.

4WD LOCK: 4WD Lock -tila on tarkoitettu jyrkkiin 
mäkiin, liukkaalle tai epätasaiselle tielle tai 
mudasta tai lumikinoksesta irti pääsemiseen.

2.0-litrainen moottori tuottaa kaiken tarvittavan voiman. 
MIVEC-teknologian ansiosta moottorissa yhdistyvät 
maksimaalinen voimantuotto ja polttoainetehokkuus.

Enimmäisvääntö Enimmäisteho

195Nm / 4 200 rpm 110kW / 6 000 rpm

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system



ASC:llä

ilman ASC:tä
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5 MANUAALIVAIHDETTA

AKTIIVINEN AJOVAKAUDENHALLINTA (ASC) JA 
LUISTONESTOJÄRJESTELMÄ (TCL)

SIIPIVALITSIMET

INVECS-III CVT

5 vaihteen manuaalivaihteiston avulla voit hallita ASX:ää 
tarkasti ja vauhdikkaasti.

Aktiivinen ajovakaudenhallintajärjestelmä analysoi anturien 
avulla auton liikettä ja tunnistaa renkaiden liukumisen 
sivusuunnassa. ASC auttaa vakauden ja hallinnan 
säilyttämisessä säätelemällä moottorin tehoa ja jarruttamalla 
oikeita pyöriä.

Sporttisilla vaihteenvalitsimilla voit valita vaihteen sujuvasti ja 
elektronisesti irrottamatta otetta ohjauspyörästä.

2.0-litraisen moottorin parina on portaaton INVECS-III 
(Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System) 
CVT-vaihteisto, joka on säädetty mahdollistamaan 
vaivattomat kiihdytykset millä tahansa nopeudella.

Huomautus: Siipivalitsimet ovat saatavilla vain CVT-malleihin.
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AUTO STOP & GO (AS&G)
Auto Stop & Go -järjestelmä (AS&G) sammuttaa moottorin py-
sähdysten ajaksi ja vähentää näin polttoaineenkulutusta sekä 
CO2-päästöjä haittaamatta sähköisten järjestelmien toimintaa. 
Moottori käynnistyy hetkessä, joten et joudu odottelemaan.
Huomautus: AS&G-järjestelmän vaatimukset vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan. AS&G 
voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

VAIHTOILMAISIN
Monitoiminäytön vaihtoilmaisin suosittelee parasta 
vaihteenvaihdon hetkeä senhetkisissä ajo-olosuhteissa.



Törmäysvaara: varoitus + jarrutusapu

Suuri törmäysvaara: varoitus + automaattijarrutus

Erittäin suuri törmäysvaara: varoitus + voimakas automaattijarrutus

Reagoi ajoneuvoihin ja jalankulkijoihin.

+

+ +

+ +

+ +

Älykästä turvallisuutta
TURVALLISUUS

ETUTÖRMÄYSVAROITIN (FCM)

Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä 
aiheutuvaa vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi 
autoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan avulla.
Huomautus: Etutörmäysvaroittimen tunnistus- ja hallintaominaisuudet ovat vain 
täydentäviä. Ne eivät estä törmäyksiä kaikissa tilanteissa. Aja turvallisesti äläkä 
luota ajaessasi pelkästään tähän järjestelmään. FCM toimii, kun auton edessä on 
ajoneuvo. FCM on suunniteltu tunnistamaan myös jalankulkijat, mutta se ei välttä-
mättä tunnista jalankulkijoita tai aktivoidu kaikissa tilanteissa. Automaattijarrutus 
aktivoituu edessä olevan ajoneuvon osalta ajonopeuden ollessa n. 5–80 km/h ja 
jalankulkijan osalta ajonopeuden ollessa n. 5–65 km/h. Koska FCM-järjestelmässä 
ei ole jarrutusta ylläpitävää toimintoa, jarrut vapautuvat noin 2 sekuntia pysäh-
tymisen jälkeen. Jotta ajoneuvo ei lähtisi rullaamaan taaksepäin, kuljettajan on 
painettava jarrupoljinta. Joissakin tapauksissa FCM ei välttämättä toimi, jos kuljet-
taja pyrkii ohjaus- tai kiihdytystoimillaan välttämään onnettomuuden. Ota yhteys 
paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, jos sinulla on kysyttävää.

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.



＋

VAIHTO

Lähivalot

Kaukovalot
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BSWW Kuolleen kulman valvonta LLCCCAA Kaista-avustustininn

AHHHBB Automaattiseiset ktt kaukuka ovaovavalotlot

FFCCMM EtuEt törmäym svaroitin

LDW Kaiistastavahvahtiti

KAISTAVAHTI (LDW)
Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos auto 
ajautuu ajokaistaltaan eikä suuntavilkkua käytetä. 
Huomautus: Kaistavaroitinta ei ole suunniteltu vähentämään riskiä, joka liittyy 
siihen, ettei eteen katsota tarkasti (huomio kiinnittyy johonkin sivulla, ajatusten 
harhaileminen jne.) tai huonon sään aiheuttamaan heikkoon näkyvyyteen jne. Se on 
suunniteltu tunnistamaan kaistat noin 65 km:n tuntinopeudessa tai suuremmassa 
nopeudessa. Ohjaa ajoneuvoa oikein ja aja turvallisesti. Järjestelmä ei välttämättä 
tunnista kaistaa oikein kaikissa olosuhteissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

AUTOMAATTISET KAUKOVALOT (AHB)
Jotta pimeällä ajaminen olisi turvallisempaa, mukavampaa ja 
helpompaa, kaukovalot vaihtuvat automaattisesti lähivaloiksi, 
kun edessä havaitaan muita ajoneuvoja. Valot myös palau-
tuvat kaukovaloiksi automaattisesti, jotta sinun ei tarvitse 
irrottaa otetta ohjauspyörästä valojen säätämiseksi.
Huomautus: Järjestelmä aktivoituu, kun ajonopeus on vähintään n. 40 km/h. Järjestelmä 
passivoituu tätä hitaammissa nopeuksissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.



+

Sitkeä, tasapainoinen ja itsevarma
TURVALLISUUS

+

KUOLLEEN KULMAN VALVONTA (BSW) / 
KAISTA-AVUSTIN (LCA)
Tämä turvallisuustoiminto käyttää takapuskurin tutka-
antureita tunnistaakseen auton takaosan vasemman- 
ja oikeanpuoleisissa kuolleissa kulmissa olevat toiset 
autot. Ovipeiliin syttyy merkkivalo, kun kuolleen kulman 
varoitin on käytössä eivätkä suuntavilkut ole päällä. 
Kun toinen auto havaitaan suuntavilkun ollessa päällä, 
auton puoleisen sivupeilin merkkivalo vilkkuu ja kuuluu 
äänimerkki.
Huomautus: Kuolleen kulman valvonnan (BSW) / kaista-avustimen (LCA) tunnis-
tus- ja hallintaominaisuudet ovat vain täydentäviä. Ne eivät varoita kuolleissa 
kulmissa olevista ajoneuvoista jokaisessa tilanteessa. Älä luota pelkästään tähän 
järjestelmään ajaessasi. BSW/LCA ei välttämättä toimi normaalisti kaikissa tilan-
teissa liikenteestä, sääolosuhteista, tienpinnan olosuhteista ja esteistä riippuen. 
Kuljettajat ovat täysin vastuussa omasta turvallisesta ajamisestaan. Tutka-aaltojen 
grafiikkaa käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin 
todellista toimintaa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

Huomautus: Älä luota pelkästään tähän järjestelmään. Se ei välttämättä tunnista 
kaikkia liikkuvia ajoneuvoja tietyissä olosuhteissa. Kuljettajat ovat täysin vastuussa 
omasta turvallisesta ajamisestaan. Tutka-aaltojen grafiikkaa käytetään vain ha-
vainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa. Lisätietoja 
on auton käyttöoppaassa.

RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ 
(RCTA)
Mittaristoon syttyy merkkivalo, kun järjestelmä on käy-
tössä. Jos takapuskurissa olevat tutka-anturit havaitsevat 
lähestyvän ajoneuvon, kun peruutusvaihde on kytkettynä, 
monitoiminäyttöön tulee varoitusviesti, kuuluu äänimerkki 
ja molempien sivupeilien merkkivalo vilkkuu.

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
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ilman mäkilähtöavustinta mäkilähtöavustimella

Huomautus: Mäkilähtöavustin (HSA) ei korvaa turvallista ajotapaa. Älä koskaan luota 
ainoastaan tähän toimintoon jyrkkiä teitä ajaessasi. Ajoneuvo voi liikkua taaksepäin, jos 
jarrupoljinta ei paineta riittävästi, jos mäki on erittäin jyrkkä tai jos tie on liukas. Toiminto 
on tarkoitettu pitämään ajoneuvoa paikallaan ylämäessä enintään kahden sekunnin ajan. 
Älä luota siihen, että tämä toiminto pitää ajoneuvon paikallaan, vaan sinun on painettava 
jarrupoljinta. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

Huomautus: 7 turvatyynyn järjestelmä on valinnainen. Varusteet voivat poiketa kuvassa 
esitetystä. Turvatyynyt ovat osa SRS-turvatyynyjärjestelmää. Jotta turvatyynyn 
täyttymisestä aiheutuva loukkaantumisriski olisi mahdollisimman pieni, käytä aina 
turvavyötä, istu pystyasennossa keskellä istuinta äläkä nojaa ovea vasten. Sijoita 
aina 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset takaistuimelle ja käytä sopivia turva- 
ja korokeistuimia. Älä koskaan sijoita kasvot taaksepäin osoittavaa turvakaukaloa 
etuistuimelle. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa ja turvaistuimen ohjeissa.

Huomautus: Automaattisen hätävilkkujärjestelmän ominaisuudet ovat vain täydentäviä. 
Ne eivät estä törmäyksiä kaikissa tilanteissa. Aja turvallisesti äläkä luota pelkästään tähän 
järjestelmään ajaessasi. Järjestelmä aktivoituu noin 55 kilometrin tuntinopeudessa ja sitä 
suuremmassa nopeudessa, kun se tunnistaa hätäjarrutuksen äkillisestä hidastamisesta 
sekä ABS-jarrujärjestelmän toiminnasta. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedusta-
jaan, jos sinulla on kysyttävää.

LED-AJOVALOT

LED-PÄIVÄAJOVALOT / LED-SUMUVALOT

PERUUTUSKAMERA

7 TURVATYYNYN JÄRJESTELMÄ

AUTOMAATTISET HÄTÄVILKUT RISE-KORI

MÄKILÄHTÖAVUSTIN (HSA)

LED-TAKAVALOT

Ajovalojen valokeila on leveä, ja se valaisee tietä laajalta 
alueelta.

L:n muotoiset päiväajovalot luovat auton etupäälle 
terävän ja sporttisen ilmeen. Suuntavilkkuihin yhdistetyt 
sumuvalot tuovat ulkoasuun persoonallisuutta.

Tosiaikainen, pysäköintiä helpottavilla suuntaviivoilla 
varustettu värikuva auttaa peruuttamaan turvallisesti.

7 turvatyynyn järjestelmä parantaa matkustajien 
turvallisuutta joka istuimella. Etuistuinten kohdalla on 
nokkakolareiden varalta etuturvatyynyt sekä kuljettajan 
paikalla polviturvatyyny. Sivulta tulevilta iskuilta etuistuinten 
matkustajia suojaavat sivuturvatyynyt, ja sekä edessä että 
takana on verhoturvatyynyt.

Kun järjestelmä havaitsee äkkijarrutuksen, se vähentää 
peräänajon riskiä vilkuttamalla automaattisesti 
hätävilkkuja takana ajavien kuljettajien varoittamiseksi.

Mitsubishin RISE-kori (Reinforced Impact Safety Evolution) 
vaimentaa liike-energiaa ja suojaa matkustamoa törmäyksen 
yhteydessä. Se parantaa törmäysturvallisuutta merkittävästi.

HSA helpottaa lähtöä jyrkästä ylämäestä estämällä autoa 
rullaamasta taaksepäin. Kun järjestelmä havaitsee ylämäen, se 
jarruttaa automaattisesti, kunnes kuljettaja painaa kaasua.

T:n muotoisten yhdistelmätakavalojen ulkoasu ja vaikutelma 
on leveä ja vakaa. Jarruvalot syttyvät erikseen, jotta ne 
erottuisivat hyvin.



Yhdistä kaikki maailmasi
YHTEYDET

8 TUUMAN NÄYTTÖ
Suuren, 8-tuumaisen kosketusnäytön avulla navigaattoria 
ja peruutuskameraa on helppoa käyttää. Uusi, tyylikäs 
värimaailma tuottaa hienostuneen vaikutelman.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Päivitettyjä tieto- ja viihdetoimintoja on helppoa tar-
kastella 8-tuumaiselta näytöltä. Torju tylsyys ja katso 
USB-muistitikulle tallennettuja videoita kätevästi auton 
näytöllä. Saatavilla oleva TomTom-navigointijärjestelmä 
näyttää ajoa helpottavia ja tosiaikaisia liikennetietoja.    

Huomautus: TomTom on TomTom International BV:n rekisteröity tavaramerkki.

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.
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BLUETOOTH®-HANDSFREE-SARJA / 
-YHTEYSJÄRJESTELMÄ
Pidä yhteyttä handsfree-sarjan avulla samalla, kun ajat 
turvallisesti. Yhdistämällä Bluetooth®-yhteensopivan 
matkapuhelimesi voit soittaa puheluja äänikomennoilla 
irrottamatta otetta ohjauspyörästä. 

1 2

3 4

Huomautus: Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION käyttää niitä 
lisenssillä.

Apple CarPlayTM 

Voit käyttää useita iPhonen audio-, viestintä- ja 
äänipuhelusovelluksia sekä kolmannen osapuolen 
navigointisovelluksia Apple CarPlayn avulla.
1 Kartat
2 Siri
3 Puhelin
4 Tietyt yhteensopivat kolmannen osapuolen sovellukset
Huomautus: Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Lisätietoja: www.apple.com/ios/carplay/



1 2 3

4 5 6

7 8 9

VARUSTEET

SISÄTILAN PANEELIT

PIANOMUSTA KESKIPANEELI (INTENSE/INSTYLE)HIILIKUITUKUVIOITU KESKIPANEELI (INVITE)

225/55R18-renkaat 18 tuuman 
alumiinivanteilla
215/70R16-renkaat 16 tuuman 
alumiinivanteilla

Ilmastoinnin ohjauspaneeli, 
hopeanväriset säätimet
USB-portti ja istuimenlämmintin
Vaihteenvalitsimen ilmaisinpaneeli
Sileät ovien koristelistat, synteettistä 
nahkaa

8

9

1

2
3
4

5
6
7

Mukitelineet
Oven koristelistat (kromi/musta)
Haineväantenni

Huomautus: Joidenkin varusteiden ulkoasu tai saatavuus voi vaihdella eri markkinoilla. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat lisätietoja.



MODEL INVITE INTENSE INSTYLE

Katon verhoilu Musta — —

Harmaa —

Istuinmateriaalit Nahkaverhoilu — —

Kangasverhoilu (Intense) — —

Kangasverhoilu (Invite) — —

Korin värit Red Diamond (Premium-metalliväri) [P62]

Oak Brown (Metalliväri) [C22]

Sporty Blue (Metalliväri) [D06]

Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

Sterling Silver (Metalliväri) [U25]

Silky White (Metalliväri) [W13]

Polar White (Perusväri) [W37]

Amethyst Black (Metalliväri) [X42]
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KORIN VÄRIT

VERHOILUMATERIAALIT

VÄRIYHDISTELMÄT

Huomautus: Värit voivat poiketa jonkin verran todellisista väreistä painoteknisten syiden vuoksi. Tutustu todellisiin väreihin paikallisen Mitsubishi-myyntiedustajan toimipisteessä.

Red Diamond (Premium-metalliväri) [P62] Oak Brown (Metalliväri) [C22] Sporty Blue (Metalliväri) [D06]

Titanium Grey (Metalliväri) [U17] Sterling Silver (Metalliväri) [U25] Silky White (Metalliväri) [W13]

Polar White (Perusväri) [W37] Amethyst Black (Metalliväri) [X42]

Kangasverhoilu (Invite)Kangasverhoilu (Intense)Nahkaverhoilu (Instyle)
Huomautus: Nahkaistuimissa on keinonahkaa sivuilla, 
takana, osittain istuinpinnoilla ja pääntuessa (myös 
takana keskikäsinoja, ovien käsinojat ja oviverhoilu jne.)

 : Vakio   – : Ei saatavilla



TEKNISET TIEDOT

 Malli

Vetotapa   2WD 4WD

Moottori   2.0 MIVEC AS&G

Varustetaso   Invite Invite Intense Intense/
Instyle

Intense / 
Instyle

Voimansiirto Tyyppi   5-vaihteinen 
manuaali

CVT-
automaatti

5-vaihteinen 
manuaali

CVT-
automaatti

CVT-
automaatti

Moottori

Tyyppi (koodi)   2.0-litrainen MIVEC bensiinimoottori (4J11) AS&G

Päästöluokka   EURO-6d temp EVAP ISC

Kuutiotilavuus cc 1,998

Max. Teho kW(hv)/rpm 110(150)/6,000

Max. Vääntö Nm/rpm 195/4,200

Suorituskyky

Huippunopeus km/h 190

Kihtyvyys 0-100 km/h s 10.2 11.7 10.2 11.7 12.2

Polttoaineen kulutus (WLTP)* 
yhdistetty litraa/100km 7.1 7.4 7.5 7.8 8.2

CO2 (WLTP)* yhdistetty g/km 161 167 171 176 185

Kääntösäde m 5.3

Vetokyky (jarrullinen) kg 1,300

Vetokyky (jarruton) kg 710 730 720 740 750

Polttoaine-
järjestelmä

Ruiskutusjärjestelmä   Sähköinen ruiskutus

Polttoainetankin tilavuus litraa 63 60

Mitat ja 
massat

Pituus mm 4,365

Leveys mm 1,770 1,810 

Korkeus mm 1,640 

Akseliväli mm 2,670 

Maavara mm 190 

Omamassa kg 1,355 1,385 1,375 1,405 1,470 

Kokonaismassa kg 1,970 

Istuinpaikat henkilöä 5

Ohjaus Tyyppi   Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus

Jousitus
Edessä   MacPherson joustintuet

Takana   Monivarsituenta

Jarrut
Edessä   Jäähdytetyt jarrulevyt

Takana   Jarrulevyt

Renkaat Edessä ja takana   215/70R16 215/70R16 225/55R18 225/55R18 225/55R18

HUOMIOITAVAA:      
* Polttoaineen kulutus 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 ja CO2 
–päästöihin, joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.



VARUSTETASOT 

INVITE

Tärkeimmät ominaisuudet
• 16” kevytmetallivanteet
• 4 kaiutinta
• Ajovaloautomatiikka (hämärätunnistin)
• Bluetooth
• Haineväantenni
• Kangasverhoilu
• Korinväriset, sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit
• Kuljettajan polviturvatyyny
• Lämmitettävät etuistuimet
• LED-ajovalot
• LED-päiväajovalot
• LED-takavalot
• Manuaalinen ilmastointi
• Nahkainen monitoimiohjauspyörä
• Pysäköintitutka takana
• Sivuturvatyynyt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)
• Sivuturvaverhot (1. ja 2. istuinrivi)
• Turvatyynyt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)
• USB-portti
• Vakionopeudensäädin

INTENSE
Tärkeimmät ominaisuudet Invite-varustetason lisäksi
• 18” kevytmetallivanteet
• 6 kaiutinta
• 8” Smartphone Display Audio-järjestelmä 

kosketusvärinäytöllä
• Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyys
• Automaattinen ilmastointi
• Automaattiset kaukovalot
• Avaimeton käynnistys ja lukitus
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella
• Kaistavahti
• LED-sumuvalot edessä
• Peruutuskamera
• Sähköisesti sisääntaittuvat sivupeilit 
• Tummennetut takalasit
• USB-portti x 2  

INSTYLE
Tärkeimmät ominaisuudet Intense-varustetason lisäksi
• Alumiinikoristeiset polkimet
• Kuljettajan istuimen 4-suuntainen sähkösäätö
• Kuolleenkulman valvonta
• Nahkaverhoilu
• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa
• TomTom-navigointijärjestelmä suomenkielisellä

opastuksella 
• Tumma kattoverhoilu

ivupeilit

a)

äksi

lisäksi

ä




