SUUNNITELTU ERITTÄIN KESTÄVÄKSI
Seikkailuista pitää päästä kotiin
varmasti joka päivä.
Pelkkä kestävyys ei riitä,
joten L200 on testattu kattavasti.
Tavoitteena on äärimmäinen kestävyys ja luotettavuus.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond (Helmiäisväri) [W85]
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VAHVA ULKOASU
Voimakas luonne syntyy jykevistä linjoista ja rohkeista ominaispiirteistä. Vahvan
ja dynaamisen keulan suojaama kori on vankka mutta silti tyylikäs ja urheilullinen.
Se on pickup, joka on suunniteltu kestäväksi etusäleiköstä takaluukkuun.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Vasemmalla: 4WD Double Cab INSTYLE / Graphite Grey (Metalliväri) [U28]
Oikealla: 4WD Double Cab INSTYLE / Sterling Silver (Metalliväri) [U25]
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TYYLI JA KESTÄVYYS KOHTAAVAT
Mukavat ja ajonautintoa lisäävät sisätilat ovat dynaamisten muotojen ja laadukkaan
viimeistelyn ansiota. Veistoksellinen keskipaneeli ja liitäntäkonsoli sisältävät värillisen
LCD-monitoiminäytön. Asettelussa painopisteinä ovat toiminnot ja koko, mikä sopii täydellisesti pickupin tyyliin.
Istumapaikkojen pehmusteissa, käsinoja ja seisontajarrukahva mukaan luettuina, on käytetty kaksoistikkausta, joka tuntuu ja näyttää ylelliseltä ja tyylikkäältä.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

4WD Double Cab INSTYLE / Nahkasisustus

Värillinen LCD-monitoiminäyttö ja
selkeä mittaristo UUSI

Ylelliset etuistuimet

* Todellinen ulkoasu voi vaihdella.
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AVARAA TILAA
Double Cab -versiossa on mukava matkustaa. Se tarjoaa luokkansa huippua olevat tilat ja
muun muassa reilusti jalkatilaa. Ergonomisiksi suunnitellut, laadukkaat istuimet parantavat matkustusmukavuutta. Ensiluokkaisen äänieristyksen ja tärinänvaimennuksen ansiosta ajo on hiljaista ja mukavaa. Kaikki mukavan matkan edellytykset ovat kohdallaan aina
tavaratiloja myöten.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

4WD Double Cab INSTYLE / Nahkasisustus

Luokkansa pisin matkustamo

Hiljaisempaa, rentouttavampaa ajoa
1 Kojelaudassa ääntä vaimentavaa materiaalia
2 Lattiassa ääntä vaimentavaa materiaalia
3 Ääntä eristävää materiaalia etuosassa ja loka-

suojissa
4 Rungossa ääntä vaimentavaa materiaalia
* Varustelu voi vaihdella malleittain.
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VARMAT LIIKKEET
Pysy hallinnassa riippumatta siitä, minne tie vie. Voit ajaa varmasti hankalassakin
maastossa kivikoista lumeen ja mutaan. Vahvan suorituskyvyn ansiosta päihität
haasteet helposti.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

4WD Double Cab INSTYLE / Sterling Silver (Metalliväri) [U25]
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Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

VANKKA AJETTAVUUS
L200-mallissa on panostettu vakauteen ja pitoon. Jykevä runko lisää vankkaa ajettavuutta, ja aerodynaamisesti muotoiltu kori tarjoaa vakautta maantieajossa. Luotettavan nelivetomallin kehittynyt jousitus antaa tuntumaa pintaolosuhteisiin, jotta tilanne pysyisi varmasti hallinnassasi.

SUPER
SELECT

4WD-II

Ajotilanvalitsimella voit siirtyä saumattomasti kaksivedosta (2H) nelivetoon (4H, 4HLc) aina 100 kilometrin
tuntinopeuteen asti. Jos maasto käy vaativaksi, voit lukita keskimmäisen tasauspyörästön epätasaiseen
maastoon tarkoitetulla 4HLc-asetuksella tai nousua, mutaa ja lunta varten tarkoitetulla 4LLc-asetuksella.

Normaalit tieolosuhteet

Epätasaiset tiet ja vaaralliset
olosuhteet

Epätasainen maasto ja huono pito

Jyrkät mäet, muta, hiekka, syvä lumi
jne.

Huomautus: Super Select 4WD-II -nelivetojärjestelmässä voit vaihtaa 2H-, 4H- ja 4HLc-tilojen välillä aina 100 kilometrin tuntinopeuteen asti.
Ajoneuvo on pysäytettävä siirryttäessä 4HLc-asetuksesta 4LLc-asetukseen. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

EASY SELECT 4WD
Vaihda mukavasta takavetotilasta (2H) maantiellä varmaan 4WD-tilaan
(4H) ajaessasi enintään 100 kilometrin tuntinopeudella. Siirrä vääntöä
kaikille neljälle pyörälle pyöräyttämällä ajotilan valitsin 4H-tilaan tai siirtymällä 4L-tilaan. Se tarjoaa lyhyemmät vaihdevälitykset ja enemmän
vääntömomenttia hitailla ajonopeuksilla epätasaisessa maastossa.
Huomautus: Easy Select 4WD -nelivetojärjestelmässä voit vaihtaa 2H ja 4H- tilojen välillä aina
100 kilometrin tuntinopeuteen asti. Ajoneuvo on pysäytettävä siirryttäessä 4H-asetuksesta
4L-asetukseen. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

OFF-ROAD -AJOTILAT

UUSI

Paranna pitoa maastossa valitsemalla sopiva asetus (sora, muta/lumi,
hiekka tai kivikko*). Paina OFF-ROAD -valitsinta, kunnes haluamasi tila
näkyy monitoiminäytössä. Moottorin tehoa, vaihteiston asetuksia ja
jarrutusta säädetään optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Huomautus: SS4-II:lla varustetuissa malleissa OFF-ROAD -ajotila on käytettävissä vain 4HLcja 4LLc-asetuksissa. * SS4-II:lla varustetuissa malleissa KIVIKKO-asetus on käytettävissä vain
4LLc-asetuksissa.

Alamäkihidastin [HDC]

UUSI

Kun HDC-tilavalitsinta painetaan, HDC-järjestelmä aktivoituu. Se käyttää
jarruja automaattisesti nykyisen nopeuden ylläpitämiseksi, kun ajetaan
mäkeä alas. Sen ansiosta kuljettaja voi keskittyä ohjaamiseen ja mäen
ajamiseen entistä turvallisemmin, koska jarruja ei tarvitse käyttää
manuaalisesti. Automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa HDC
voidaan aktivoida nopeuden ollessa 2–20 km/h.
Huomautus: Alamäkihidastin [HDC] ei korvaa turvallista ajotapaa. Älä koskaan luota ainoastaan
tähän toimintoon jyrkkiä teitä ajaessasi. Ajettaessa liukkailla (mutaisilla, jäisillä tai päällystämättömillä) teillä ajoneuvon nopeus ei välttämättä pysy määrättynä hitaana nopeutena, mikä
voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
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4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond (Helmiäisväri) [W85]
Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

VAKAA KÄSITELTÄVYYS
Koska haasteita on kaiken muotoisia ja kokoisia, L200 on suunniteltu kiipeämään,
ylittämään, kiertämään ja kestämään rajuimmatkin maastot.

Ajettavuus on entistä parempi tiellä ja maastossa. Näkyvyys eteenpäin on entistäkin parempi konepeltiin ja tuulilasinpyyhkimiin
tehtyjen säätöjen ansiosta.
– Kulmat koskevat autoa 265/60R18 -renkailla, kun asennettuna ovat astinlaudat sekä tyylikäs taka-astinlaudalla varustettu puskuri.
– Jättökulma on 22° ilman tyylikästä taka-astinlaudalla varustettua puskuria.

Takatasauspyörästön
lukko
Takatasauspyörästön lukitseminen
minimoi takapyörien väliset pyörimisnopeuserot. Se takaa erinomaisen pidon myös hiekassa, mudassa
ja kivikossa.

Luokkansa pienin
kääntösäde 5,9 metriä
Koska kääntösäde on yllättävän
pieni tämänkokoiselle autolle, L200
on erityisen helppo pysäköidä ja
hallita.

5,9
,,9

metriä

Huomautus: Takatasauspyörästön lukko
on käytettävissä, kun vaihdetaan 4HLc- ja
4LLc-tilojen välillä (Super Select 4WD-II:ssa) tai
4H- ja 4L-tilojen välillä (Easy Select 4WD:ssä).
Ajoneuvo on pysäytettävä ennen takatasauspyörästön lukon asetuksen vaihtamista.
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4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond (Helmiäisväri) [W85]
Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

VOIMAA JA TEHOA

2,2-litrainen 16-venttiilinen
välijäähdytetty DOHCturbodiesel
(110 kW / 3 500 r/min,
400 Nm / 1 750–2 250 r/min)
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Poikkeuksellisen kevyt 2,2-litrainen turbodieselmoottori tuottaa reilusti tehoa ja vääntöä.
Käytössä on muun muassa yhteispaineruiskutus.
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2,2-litrainen turbodieselmoottori

Moottorin käyntinopeus (r/min)

Tasaisesti käyvä, hiljainen ja tehokas yhteispaineruiskutuksella varustettu puhdas dieselmoottori tuottaa reilusti tehoa ja rivakan kiihtyvyyden heti
liikkeellelähdöstä. Vääntöä on runsaasti myös alhaisilta kierrosnopeuksilta keskikierroksille. Polttoainetehokkuus ja hiljaisuus ovat optimaaliset
moottorin vähäisen kitkan ansiosta. Lisäksi pelkistyskatalysaattorijärjestelmä [SCR] hillitsee haitallisia typpioksidipäästöjä (NOx), joten ajaminen on
mukavaa ja ekologisempaa.
Huomautus: Dieselin pakokaasuneste [DEF] (esim. AdBlueTM) on käytössä ureapelkistyskatalysaattorijärjestelmässä [SCR]. Järjestelmä puhdistaa typpioksidipäästöt (NOx) ruiskuttamalla nestettä
pakokaasuihin. Tästä syystä järjestelmä on täytettävä määrätyn ajomäärän välein. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
AdBlueTM: Verband der Automobilindustrie e.V:n (VDA) tavaramerkki

6-vaihteinen automaattivaihteisto,
jossa Sport-tila UUSI
Optimoitujen huippuvaihteiden välitysten ansiosta polttoainetalous on
parantunut ja moottorin melu pysyy kurissa suurillakin ajonopeuksilla.
Kun tarvitaan täydellistä hallintaa, Sport-tilan ansiosta vaihdetta voi
vaihtaa käsin. Tällöin ajonautinto on hyvin samankaltainen kuin manuaalivaihteistoa käytettäessä.

6-vaihteinen manuaalivaihteisto
Kuusi manuaalista vaihdetta takaavat ajajalle täyden tehonhallinnan
aina ajo-olosuhteiden mukaan. Tukevan valitsimen vaihdevälit ovat
miellyttävästi lyhemmät, ja mallissa on hieman kevyempi ja helppokäyttöisempi kytkimenhallinta. Lisäksi laaja välityssuhde lisää polttoainetehokkuutta.

Vaihteiden vaihto käsin
Sporttisilla vaihteenvalitsimilla voit valita vaihteen napin painalluksella
irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Auto Stop & Go [AS&G]
Auto Stop & Go (AS&G) vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä sammuttamalla moottorin automaattisesti, kun ajoneuvo on
paikallaan, esimerkiksi liikennevaloissa. Moottori käynnistyy uudelleen
heti, kun nostat jalkasi jarrupolkimelta (automaattivaihteisto) tai painat kytkinpoljinta (manuaalivaihteisto).

LIIKKEELLÄ

JARRUN
PAINAMINEN

KYTKIMEN
VAPAUTUS

MOOTTORIN
SAMMUTUS

PAIKALLAAN

JARRUN
VAPAUTUS

MOOTTORIN
KÄYNNISTYS

KYTKIMEN
PAINAMINEN

Säädettävä nopeudenrajoitin
Säädettävä nopeudenrajoitin estää ajoneuvoa ylittämästä valitsemaasi nopeutta useimmissa tilanteissa. Koska ajoneuvon nopeutta
rajoitetaan säätämällä moottorin vääntömomenttia, voit joutua jarruttamaan alamäessä hidastaaksesi nopeutta. Jos asettamasi nopeus
ylittyy, näyttöön ilmestyy varoitus ja kuuluu varoitusääni.
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Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

4WD Double Cab INSTYLE / Sunflare Orange (Helmiäisväri) [M08]
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ÄLYKÄS TURVALLISUUS
Kaikilla ajomatkoilla turvallisuustoiminnot pitävät sinut ja matkustajasi suojattuina. Anturit kertovat ympäristön tapahtumista ja aktiiviset ajoavustimet ja passiiviset turvallisuusominaisuudet takaavat, että voit ajaa varmasti päivin ja
öin.

Etutörmäysvaroitin jalankulkijan
tunnistuksella [FCM] UUSI
Järjestelmä auttaa estämään etutörmäyksen tai lieventää sen
aiheuttamia vaurioita, jos törmäystä ei voida välttää. Järjestelmä reagoi ajoneuvoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan avulla.

Kuolleen kulman valvonta [BSW]

UUSI

Tämä turvallisuustoiminto käyttää takapuskurin
ultraääniantureita kuolleessa kulmassa olevien ajoneuvojen
tunnistamiseen oikealla ja vasemmalla puolella. Kun ajoneuvo
tunnistetaan, varoitusvalo syttyy kyseisen puolen ovipeilissä.

Kaistavahti [LDW]
Jos alat valua pois omalta kaistaltasi ajonopeuden ollessa
yli 65 km/h, LDW-järjestelmä tunnistaa sen tuulilasikameran
avulla. Järjestelmä ilmoittaa tilanteesta merkkiäänen ja
merkkivalon avulla.

Huomautus:
FCM: Etutörmäysvaroittimen [FCM] tunnistus- ja hallintaominaisuudet ovat vain täydentäviä. Ne eivät estä törmäyksiä kaikissa tilanteissa. Aja turvallisesti, äläkä luota pelkästään tähän
järjestelmään ajaessasi. FCM toimii, kun ajoneuvosi edessä on ajoneuvo. FCM on suunniteltu tunnistamaan myös jalankulkijat, mutta se ei välttämättä tunnista jalankulkijoita tai aktivoidu kaikissa
tilanteissa. Automaattijarrutus aktivoituu edessä olevan auton 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 pysähtymisen jälkeen. Jotta ajoneuvo ei lähtisi rullaamaan sen jälkeen, kuljettajan on painettava jarrupoljinta. Joissakin
tapauksissa FCM ei välttämättä toimi, jos kuljettaja pyrkii ohjaus- tai kiihdytystoimillaan välttämään onnettomuuden. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, jos sinulla on kysyttävää.
BSW: Kuolleen kulman valvontajärjestelmän tunnistus- ja hallintaominaisuudet [BSW] ovat vain täydentäviä. Ne eivät varoita kuolleissa kulmissa olevista ajoneuvoista jokaisessa tilanteessa. Älä
luota pelkästään tähän järjestelmään ajaessasi. Kuolleen kulman valvonta ei välttämättä toimi normaalisti kaikissa tilanteissa 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.
LDW: Kaistavahtia 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. Ohjaa ajoneuvoa oikein ja aja turvallisesti. Järjestelmä ei välttämättä tunnista kaistaa oikein kaikissa olosuhteissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Automaattiset kaukovalot [AHB]

UUSI
Turvallisuuden, mukavuuden ja ajamisen helppouden
parantamiseksi pimeällä kaukovalot vaihtuvat automaattisesti
lähivaloiksi, kun edessä havaitaan ajoneuvoja. Kaukovalot
syttyvät uudelleen, joten kättä ei tarvitse irrottaa
ohjauspyörästä valojen vaihtamiseksi manuaalisesti.

Kaukovalot

Lähivalot

Risteävän liikenteen varoitus
peruutettaessa [RCTA] UUSI
Mittaristossa palaa merkkivalo, kun RCTA on aktiivinen.
Jos takapuskurissa olevat tutka-anturit tunnistavat
lähestyvän ajoneuvon peruutusvaihteen ollessa kytkettynä,
monitoiminäytössä näkyy varoitus, merkkiääni kuuluu ja
merkkivalot vilkkuvat kummassakin ovipeilissä.

Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä
[UMS] UUSI
Jotta törmäykset voitaisiin estää pysäköinnin aikana, tämä
järjestelmä toistaa merkkiäänen ja näyttää varoituksen,
jos etu- tai taka-anturit tunnistavat lähellä olevan esteen
ajoneuvon reitillä. Moottorin tehoa hallitaan automaattisesti,
jos kiihdytät äkillisesti epähuomiossa.

Moottorin tehon hallinta aktivoituu:
– ajettaessa erittäin hitaasti (vaihdevipu ei N- tai P-asennossa)
– kun este tai ajoneuvo on lyhyen etäisyyden päässä
– kun kaasupoljinta painetaan voimakkaasti tai äkillisesti
– kun kuljettaja ei käännä välttääkseen esteen tai ajoneuvon.

Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä

UUSI

Ajoneuvon edessä, takana ja sivuilla olevien kameroiden
näkymät (myös ylänäkymä) voidaan näyttää eri yhdistelminä,
jotta kuolleissa kulmissa olevat kohteet näkyisivät ja
pysäköinti onnistuisi turvallisesti.

Takanäkymä + ylänäkymä

Huomautus:
AHB: Järjestelmä aktivoituu, kun ajonopeus on vähintään n. 40 km/h. Järjestelmä passivoituu tätä hitaammissa nopeuksissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
RCTA: 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 havainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
UMS: Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmän [UMS] tunnistus- ja hallintaominaisuudet ovat vain täydentäviä. Ne eivät estä törmäyksiä kaikissa tilanteissa. Aja turvallisesti, äläkä luota pelkästään
tähän järjestelmään ajaessasi. • Jotta UMS:n tarjoama moottorin tehon hallinta ei aiheuttaisi haittaa ajettaessa epätasaisilla teillä, järjestelmä passivoituu automaattisesti ja mittaristossa näkyy
UMS OFF, kun 4LLc-, R/D-lukko- tai HDC-asetus on päällä tai ASTC-toiminto ei ole päällä. • Mikään toiminto ei pysäytä ajoneuvoa kokonaan automaattijarrutuksen avulla. Ajoneuvo ryömii eteenpäin,
vaikka moottorin tehoa säädellään. • Tunnistusjärjestelmä ei välttämättä toimi verkkomaisissa ja teräväreunaisissa esteissä, jotka eivät heijasta ultraääntä riittävästi.
• UMS ei sisällä toimintoa, joka pitää ajoneuvon paikallaan. Kuljettajan vastuulla on ajoneuvon pysäyttäminen painamalla jarrupoljinta ajo-olosuhteiden niin vaatiessa. • Ultraäänianturin aaltojen
grafiikkaa käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa.
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VAKAAT TURVALLISUUSOMINAISUUDET
RISE-kori
Mitsubishin RISE-kori (Reinforced Impact Safety Evolution) vaimentaa
liike-energiaa ja suojaa matkustamoa törmäyksen yhteydessä. Se
parantaa törmäysturvallisuutta merkittävästi.

Vankka ja kevyt kori

980 Mpa:n luokka
590 Mpa:n luokka
440 Mpa:n luokka

Kori on erittäin tukeva ja kevyt, sillä siinä on käytetty
runsaasti suurlujuusteräslevyjä, jotka nekin parantavat
törmäysturvallisuutta.

7 SRS-turvatyynyä
Törmäyksen yhteydessä seitsemän SRS-turvatyynyä suojaavat
kuljettajaa ja matkustajia vaimentamalla iskua. Järjestelmä sisältää
etuturvatyynyt ja etusivutyynyt, ikkunaturvatyynyt ja kuljettajan
puolella polviturvatyynyn.

Turvavöiden esikiristimet
Esikiristimet kiristävät etuturvavyöt automaattisesti nokkakolarin
sattuessa, jolloin kuljettaja ja etumatkustaja pysyvät paremmin
paikoillaan ja etuturvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa pienemmän
iskun.

Turvavyön kaksinkertainen esikiristin
(kuljettajan istuimessa)

Huomautus:
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: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Aktiivinen ajonvakautus ja pidonhallinta [ASTC]
Aktiivinen ajonvakautus ja pidonhallinta säätelee automaattisesti
pyörien jarrutustehoa kaarreajossa, jolloin ajettavuus pysyy vakaana.
Lisäksi se optimoi luistoneston hallitsemalla moottorin tehoa ja kohdistamalla pyöriin jarruvoimaa, jolloin vääntömomenttia ei menetetä
pyörien sutiessa.

Perävaununvakautusjärjestelmä [TSA]
Perävaununvakautusjärjestelmä lisää vakautta hinatessa. Jos ajoneuvo
alkaa heilua, järjestelmä hallitsee automaattisesti moottorin tehoa ja
kaikkiin pyöriin kohdistettavaa jarruvoimaa vakauttaakseen ajoneuvon
ja perävaunun.

Mäkilähtöavustin [HSA]
Lähdettäessä liikkeelle jyrkässä rinteessä mäkilähtöavustin estää
liukumisen taaksepäin jarrua vapautettaessa. Se pitää jarruvoimaa yllä
kahden sekunnin ajan tai kunnes kaasua painetaan.

ABS-jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla (EBD)
ABS-jarrujen ansiosta voit väistää esteet turvallisesti myös
hätäjarrutuksen aikana. Elektroninen jarruvoiman jako EBD avustaa
lisäämällä takajarrujen jarrutustehoa tarpeen mukaan. Järjestelmä
mahdollistaa lyhyemmät jarrutusmatkat, vaikka kyydissä olisi
matkustajia ja raskas kuorma.

Jäähdytetyt levyjarrut edessä
18 tuuman vanteilla varustetuissa ajoneuvoissa on suuremmat
etujarrulevyt ja tehokkaat kaksimäntäiset jarrusatulat jarrutustehon
lisäämiseksi. Voit ajaa varmasti tietäen, että hallitset tilanteen.

Huomautus:
ASTC: ASTC-järjestelmän hallintaominaisuudet täydentävät ajoneuvon ominaisuuksia. Aja turvallisesti, äläkä koskaan luota pelkästään näihin toimintoihin ajaessasi. Muista käyttää samaa
rengastyyppiä ja -kokoa kaikissa neljässä pyörässä. Älä asenna ajoneuvoon jälkimarkkinoilta saatavaa tasauspyörästön lukitusjärjestelmää. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
TSA: Perävaununvakautusjärjestelmän (TSA) hallintaominaisuudet täydentävät ajoneuvon ominaisuuksia. Aja turvallisesti, äläkä koskaan luota pelkästään näihin toimintoihin ajaessasi. Liukkaan
tienpinnan, voimakkaan
sivutuulen, kuorman virheellisen lastauksen ja/tai suuren ajonopeuden takia TSA-järjestelmä ei välttämättä pysty vakauttamaan perävaunua. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
HSA: 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 sen sijaan, että painaisit jarrupoljinta. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.
ABS: ABS-jarrujen avulla kuljettaja voi estää vaaralliset tilanteet jarrutuksen aikana, mutta se ei korvaa turvallista ajotapaa. ABS-jarrut eivät aina lyhennä pysähtymismatkaa. Esimerkiksi tienpinnan
kunto ja kitka renkaiden ja tienpinnan välillä vaikuttavat pysähtymismatkaan.
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VANKKAA LUOTETTAVUUTTA
L200 on suunniteltu kestämään kaikki haasteet. Avara tavaratila ja kestävyys yhdistyvät upeaan muotoiluun ja tilavaan mukavuuteen, jota matkakumppanisikin arvostavat. Virtaviivainen muotoilu antaa lisämakua luokkansa johtavalle aerodynamiikalle sekä tekee ajosta sujuvaa ja hiljaista.

Reilusti tilaa
Upea muotoilu yhdistyy vankkaan luotettavuuteen.
Avara kuljetuslava on vahvistettu ja erinomaisen kestävä.

Double Cab

Club Cab

*2

*2

1 470

1 470

mm

50

18

20
15
*1

47
5

m

mm

m

m

m

47
5

mm

mm

*1

*1: Mitattu kuljetuslavan pohjalta *2: Mitattu kuljetuslavan yläreunojen välistä

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Vasemmalla: 4WD Club Cab INVITE / Sterling Silver (Metalliväri) [U25]
Oikealla: 4WD Club Cab INVITE / White Solid (Perusväri) [W32]

Vahva jousitus

Entistä parempi takajousitus

Jämäkkään jousitukseen kuuluvat
kaksinkertaiset kolmiotukivarret,
edessä kierrejousitus ja vakaajatanko
sekä takana akselin yläpuolella lujat
lehtijouset erinomaista pitoa varten.
Ajo on vakaata ja mukavaa kaikille
matkustajille.

Takajousitus tarjoaa erinomaisen
mukavuuden ja pidon myös
epätasaisilla ja pomppuisilla
teillä. Optimoidut lehtijouset ja
halkaisijaltaan entistä suuremmat
iskunvaimentimet takana tasoittavat
kyytiä ja vaimentavat tärinää.

* Varustelu voi vaihdella malleittain.

Kestävä muotoilu
Jäykkä moottoritila ja konepellin turvamekanismiin kuuluva
kaksinkertainen kannatin edessä lisäävät kestävyyttä ja turvallisuutta.
Kuljetuslavan takakulmat on erityisvahvistettu, jotta iskuvoima
jakautuisi lastin liikkuessa eikä sivupaneeleihin tulisi halkeamia tai muita
vaurioita.
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MUKAVUUS

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO

CD-/MP3-soitin

Aja minne haluat, milloin haluat. Tutustu uusiin paikkoihin ja uuteen musiikkiin. Smartphonelink Display Audio (SDA) antaa sinulle aikaa tutustumisretkiin. Voit käyttää kartta-asetuksia,
toistaa musiikkia ja soittaa puheluita äänikomennoilla.

Laadukas viritin/CD-soitin ja USB-portti lattiakonsolissa mahdollistavat iPodin tai muun
audiosoittimen helpon liittämisen lataamista tai kuuntelemista varten.

Peruutuskamera

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

Älypuhelinalusta ja USB-latauspistokkeet keskikonsolissa

Älypuhelinalusta ja integroidut USB-latauspistokkeet takaistuimen
matkustajille UUSI

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden
säätö

Lämmitettävä ohjauspyörä UUSI
Lämmitettävä ohjauspyörä on mukava
varuste kylmissä olosuhteissa.
Sen virtakytkin sijaitsee kätevästi
keskipaneelissa.

Kaksialueinen automaattinen
ilmastointilaite

Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Peili vähentää automaattisesti takana
ajavien autojen ajovaloista aiheutuvaa
häikäistymistä, jotta näkyvyys taaksepäin
säilyisi hyvänä ja ajaminen olisi turvallista.

Avaimeton käyttöjärjestelmä
Kun avain on mukanasi, voit lukita tai avata kaikki ovet painamalla kumman tahansa etuoven
lukkoa tai käynnistää moottorin painamalla ohjaamossa olevaa moottorikytkintä.

ETACS (elektroninen aika- ja hälytysjärjestelmä)
Sähköikkunoiden ajastin
Sähköikkunat voidaan avata tai sulkea 30 sekunnin ajan
moottorin sammuttamisen jälkeen, jos ovea ei ole avattu.

Automaattinen ovien uudelleenlukitus
Järjestelmä lukitsee ovet uudelleen, jos mitään niistä ei ole
avattu 30 sekunnin kuluessa siitä, kun avauspainiketta painettiin auton ulkopuolelta.

Ajovalojen automaattinen sammutus
Kun sytytysvirta katkaistaan ja autosta astutaan ulos,
ajovalot sammuvat automaattisesti ja säästävät näin akun
varausta.

Tuulilasinpyyhkijät automaattisella nopeudensäädöllä
Timing-tilassa tuulilasinpyyhkijät toimivat nopeammin ajettaessa suuremmalla nopeudella.
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VAKIO- JA LISÄVARUSTEET

245/70R16 All Terrain
-renkaat + 16” teräsvanteet
ja keskikuppi (kromi)

245/70R16 renkaat +
16” kevytmetallivanteet

265/60R18 renkaat +
18” kevytmetallivanteet UUSI

Kromatut ovenkahvat
ulkopuolella

Kromatut sähkösäätöiset
ulkopeilit sivuvilkuilla UUSI

Kromattu takaluukun kahva
UUSI

LED-päiväajovalot [DRL] UUSI

LED-takavalot UUSI

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Astinlaudat UUSI

Kuljetuslavalla olevat
kuormalenkit, 6 kpl

Nahkainen vaihdekepin nuppi

Nahkainen 4-puolainen
ohjauspyörä

Vakiolattiakonsoli ja kansi, keinonahkaa + mukiteline
etuistuimelle UUSI
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KORIN VÄRIT

Quartz Brown (Metalliväri) (C06)

Impulse Blue (Metalliväri) (D23)

Sterling Silver (Metalliväri) (U25)

Graphite Grey (Metalliväri) (U28) UUSI

Jet Black (Metalliväri) (X37)

ISTUINMATERIAALIT JA -VÄRIT

Kangasverhoilu (PRO)

Kangasverhoilu (Invite/Intense)

Nahkaverhoilu (Instyle)

Huomautus: Nahkaistuimissa on keinonahkaa sivuilla, takana, osittain istumapinnoilla ja pääntuessa (myös takana keskikäsinojan sivut, ovien käsinojat ja oviverhoilu jne).

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Red Solid (Perusväri) (P63) UUSI

Sunflare Orange (Helmiäisväri) (M08) UUSI

White Solid (Perusväri) (W32)

White Diamond (Helmiäisväri) (W85) UUSI

KORIN JA SISUSTUKSEN VÄRIEN YHDISTELMÄT
■ Vakio
Varustetaso

Kangasverhoilu (PRO)
Istuinmateriaalit ja -värit

Kangasverhoilu (Invite/Intense)
Nahkaverhoilu (Instyle)

Korin värit

Quartz Brown (Metalliväri)

C06

Impulse Blue (Metalliväri)

D23

Sunflare Orange (Helmiäisväri)

M08

Red Solid (Perusväri)

P63

Sterling Silver (Metalliväri)

U25

Graphite Grey (Metalliväri)

U28

White Solid (Perusväri)

W32

White Diamond (Helmiäisväri)

W85

Jet Black (Metalliväri)

X37

Club Cab

Double Cab

4WD

4WD

– Ei saatavilla

PRO

INVITE

PRO

INVITE/INTENSE

INSTYLE

■
–
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■

–
■
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
–
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■

–
■
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■

–
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Huomautus: Värit voivat erota painoteknisistä syistä jonkin verran autoissa olevista. Tutustu todellisiin väreihin paikallisen Mitsubishi-myyntiedustajan toimipisteessä.
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TEKNISET TIEDOT

Malli

Korimalli

Club Cab

Double Cab

Vetotapa

4WD

Moottori
Varustetaso

2.2 DI-D AS&G

2.2 DI-D AS&G

2.2 DI-D AS&G

2.2 DI-D AS&G

2.2 DI-D AS&G

PRO

Invite

PRO

Invite

Intense / Instyle

5,215

5,295

5,225

Mitat ja massat
Pituus

mm

Leveys

mm

Korkeus

mm

1,780

Akseliväli

mm

3,000

Maavara

mm

205

Lavan lattian korkeus maasta

mm

850

Omamassa
Kokonaismassa
Istuinpaikat

5,305

1,815

kg

1,935

kg

2,920

henkilöä

1,990

1,970

2,030

2,035

3,110

3,010

3,110

3,110

2

2/5

Suorituskyky
Huippunopeus

km / h

174

174

174

174

171

Polttoaineen kulutus (WLTP)*

yhdistetty

litraa/100km

8.6

8.8

8.6

8.8

9.7

CO2 (WLTP)*

yhdistetty

g/km

226

231

226

231

254

Kääntösäde

m

5.9

5.9

5.9

5.9

5.9

Vetokyky (jarrullinen)

kg

Vetokyky (jarruton)

kg

3,000

3,100
750

Moottori
Tyyppi (koodi)

2.2-litrainen 16-venttiilinen turboahdettu DOHC dieselmoottori (4N14) AS&G

Päästöluokka
Kuutiotilavuus
Max. Teho
Max. Vääntö

EURO-6d temp
cc

2,268

kW(hv)/rpm

110(150)/3,500

Nm/rpm

400/2,000

Polttoainejärjestelmä
Ruiskutusjärjestelmä
Polttoainetankin tilavuus

Sähköinen yhteispaineruiskutus
litraa

75

4WDjärjestelmä

Tyyppi

Voimansiirto

Tyyppi

Ohjaus

Tyyppi

Tehostettu hammastanko-ohjaus

Jousitus

Edessä

Kierrejousi, tukivarsi

Jarrut

Easy Select
4WD

Super Select
4WD-II

Easy Select
4WD

Super Select
4WD-II

6-vaihteinen manuaali

Super Select
4WD-II
6-vaihteinen
automaatti

Takana

Lehtijousitus

Edessä

Jäähdytetyt
Jäähdytetyt
Jäähdytetyt
Jäähdytetyt
Jäähdytetyt jarruvelyt
jarruvelyt
jarruvelyt
jarruvelyt
jarruvelyt
(Halkaisija 320 mm)
(Halkaisija 294 mm) (Halkaisija 320 mm) (Halkaisija 294 mm) (Halkaisija 320 mm)

Takana

11.6-tuuman rumpujarrut

Renkaat
Edessä ja takana

245/70R16

265/60R18

245/70R16

265/60R18

265/60R18

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.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

VARUSTETASOT

Club Cab PRO
Tärkeimmät ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16” teräsvanteet
Aktiivinen ajonvakautus- ja pidonhallinta (ASTC)
Alleajosuoja edessä
Astinlaudat
Audiojärjestelmä Radio/CD-soitin MP3-toistolla
Easy Select 4WD -järjestelmä
Halogeeniajovalot manuaalisella korkeudensäädöllä
Kangasverhoillut istuimet
Korinvärinen etupuskuri
Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
Kytkettävä taka-akselin lukko (nappilukko)
(Huom. ei saatavilla Club Cab Invite-mallissa)
Lämmitettävät etuistuimet
Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä elektronisella
EBD-jarruvoimanjaolla
Mäkilähtöavustin (HSA)
Manuaalinen ilmastointi
Nahkapäällysteinen 4-puolainen ohjauspyörä
Ohjauspyörän korkeuden säätö
Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA)
Sähkötoimiset sivuikkunat
Takasumuvalo

Club Cab PRO

Club Cab Invite
Tärkeimmät ominaisuudet Club Cab PRO -varustetason
lisäksi
• 18” kevytmetallivanteet
• 7” Smartphone Display Audio-järjestelmä
kosketusvärinäytöllä
• Ajovaloautomatiikka
• Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyys
• Astinlaudalla varustettu takapuskuri
• Audiosäädöt ohjauspyörässä
• Automaattinen ilmastointi
• Bluetooth hands-free
• Etusumuvalot
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö
• Peruutuskamera
• Sisääntaittuvat sivupeilit
• Sivuturvatyynyt, sivuturvaverhot ja kuljettajan polviturvatyyny
• Super Select II 4WD -järjestelmä
• Tummennetut takalasit
• Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin
• Vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella

Club Cab Invite
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VARUSTETASOT

Double Cab PRO
Tärkeimmät ominaisuudet
• 16” kevytmetallivanteet
• Aktiivinen ajonvakautus- ja pidonhallinta (ASTC)
• Alleajosuoja edessä
• Astinlaudat
• Audiojärjestelmä Radio/CD-soitin MP3-toistolla
• Easy Select 4WD -järjestelmä
• Halogeeniajovalot manuaalisella
korkeudensäädöllä
• Kangasverhoillut istuimet
• Korinvärinen etupuskuri
• Kromattu etusäleikkö
• Kromattu takaluukun kahva
• Kromatut ovenkahvat
• Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
• Kytkettävä taka-akselin lukko (nappilukko)
• Lämmitettävät etuistuimet
• Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä
elektronisella EBD-jarruvoimanjaolla
• Mäkilähtöavustin (HSA)
• Manuaalinen ilmastointi
• Nahkapäällysteinen 4-puolainen ohjauspyörä
• Ohjauspyörän korkeuden säätö
• Perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA)
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät sivupeilit
• Sähkötoimiset sivuikkunat
• Sivuturvatyynyt, sivuturvaverhot ja kuljettajan polviturvatyyny
• Takasumuvalo
• Vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella

Double Cab PRO

Double Cab Invite
Tärkeimmät ominaisuudet Double Cab PRO -varustetason lisäksi
• 18” kevytmetallivanteet
• 7” Smartphone Display Audio-järjestelmä
kosketusvärinäytöllä
• Ajovaloautomatiikka
• Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyys
• Astinlaudalla varustettu takapuskuri
• Audiosäädöt ohjauspyörässä
• Automaattinen ilmastointi
• Bluetooth hands-free
• Etusumuvalot
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Multi Around Monitor-kamerajärjestelmä
• Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeuden säätö
• Peruutuskamera
• Sisääntaittuvat sivupeilit
• Super Select II 4WD -järjestelmä
• Tummennetut takalasit
• Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin

Double Cab Invite

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Double Cab Intense
Tärkeimmät ominaisuudet Double Cab Invite
-varustetason lisäksi
• Alamäkihidastin
• Automaattivaihteisto
• LED-ajovalot ja LED-päiväajovalot
• Offroad-ajovalitsin (Gravel, Mud, Snow, Sand, Rock)
• USB-latauspistoke keskikonsolissa x 2
• Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä

Double Cab Instyle
Double Cab Intense/Double Cab Instyle

Tärkeimmät ominaisuudet Double Cab Intense
-varustetason lisäksi
• Automaattinen kaksialueilmastointi
• Automaattiset kaukovalot
• KOS, Avaimeton käynnistys ja lukitus
• Kuljettajan istuimen 6-suuntainen sähkösäätö
• Kuolleenkulman valvonta
• Nahkaverhoillut istuimet
• Pysäköintitutkat edessä ja takana
• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa
• Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä
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https://www.facebook.com/mitsubishisuomi

https://www.instagram.com/mitsubishisuomi

ERINOMAISET JÄLKIMARKKINOINTIPALVELUT TAKAAVAT HUOLETTOMAN AUTOILUN
Euroopan noin 2 500 valtuutettua Mitsubishi Motors -huoltopistettä
auttavat asiakkaita kaikkialla.

AMMATTIMAINEN HUOLTO
Uusiakin autoja on huollettava säännöllisesti. Näin varmistetaan liikkuminen sekä kuljettajan ja matkustajien turvallisuus. Valtuutetussa
Mitsubishi-huoltopisteessä koulutetut ammattilaiset käyttävät huoltotöissä erikoisdiagnostiikkalaitteita ja alkuperäisosia. Kustannukset
ilmoitetaan etukäteen, joten ajoneuvoa noudettaessa ei tule ikäviä
yllätyksiä.

KATTAVA TAKUU – LUONNOLLISESTI
Uusissa Mitsubishi-ajoneuvoissa on vakiona kattava 5* vuoden tai
100 000 km:n takuu. Korin puhkiruostumattomuustakuu on voimassa
ensimmäiset 12* vuotta. Mitsubishi-ajoneuvot ovat tilastojen
perusteella erittäin luotettavia, mutta mikäli jossakin tilanteessa
tarvitset apua, saatavilla on Mitsubishi-ajoturvapalvelu.
*Ajoneuvon mallin ja markkina-alueen mukaan, katso tarkat tiedot Mitsubishi-huoltokirjasta.

MITSUBISHI MOTORSIN MITSUBISHI-AJOTURVAPALVELU –
MAKSUTON APU RIKKOUTUMISTILANTEESSA
Olemme sitoutuneet varmistamaan asiakkaan
liikkumisen ja luotamme ajoneuvoihimme, joten
MAP
tarjoamme asiakkaalle maksuttoman Mitsubishi-ajoturvapalvelun 5 vuoden ajaksi asiakkaan
uuteen Mitsubishiin. Mitsubishi-ajoturvapalvelun
ansiosta asiakkaan liikkuminen on taattu yli 30
maassa koko Euroopassa. Jos asiakas tarvitsee apua rikkoutumisen,
onnettomuuden, varkauden tai ilkivallan takia, ajoturvapalvelun numeroon soittamalla ongelma korjataan paikan päällä. Apua on saatavana
viikon jokaisena päivänä kellonajasta riippumatta. Jos ongelma on
vakava, asiakkaan auto kuljetetaan Mitsubishi-myyntiedustajan lähimpään toimipaikkaan ja asiakkaalle tarjotaan palveluita, kuten hotellimajoitus, matkan jatko, sijaisauto ja ajoneuvon palauttaminen kotiin.
MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE

MITSUBISHI MOTORS -ALKUPERÄISOSAT
Pienikin tekninen vika voi aiheuttaa onnettomuuden. Tästä syystä kaikki
Mitsubishi Motors -alkuperäisosat on kehitetty ja testattu tiukkojen
laatuvaatimusten mukaisesti. Mitsubishi Motors -alkuperäisosien
käyttöä suositellaan, jotta ajoneuvon turvallisuus voitaisiin pitää
ennallaan ja matkustajat suojattuina. Mitsubishi Motors -alkuperäisosia
on saatavilla kaikista valtuutetuista Mitsubishi-huoltopisteistä.

On-call 24 hours a day, 7 days a week

AT HOME
ABROAD

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
www.mitsubishi-motors.com

Bergé Auto Nordics Oy
www.mitsubishi-motors.fi
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. Kaikki oikeudet pidätetään.
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