


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 työmatkastasikin uuden OUTLANDER PHEV:n herkän hallinnan 
ja hiljaisen mukavuuden ansiosta.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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INSTYLE / Red Diamond (Premium-metalliväri) [P62]
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PITKÄ HISTORIA, PITKÄ KEHITYS
Mitsubishi Motors on ylpeä pitkästä, yli 50 vuoden päähän ulottuvasta 
historiastaan sähköisten ajoneuvojen ja rallin parissa. Hyödynnämme 
sinnikkään tuotekehityksen tuloksena syntyneet teknologiat ja 
osaamisen ajoneuvotuotannossa. Pyrimme tarjoamaan äärimmäisen 
ajonautinnon ja -turvallisuuden. Uusin PHEV-teknologiammekin kumpuaa 
pitkästä sähköautokehityksestä sekä armottomasta rallimaailmasta.

Mitsubishi Motors, sähköautojen edelläkävijä
Mitsubishi Motors on ollut hallitsevana voimana sähköautojen kehityksessä 1970-luvulta asti. Se lanseerasi 
maailman ensimmäisen massatuotetun sähköauton i-MiEV:n vuonna 2009 ja maailman ensimmäisen ladattavan 
hybridikatumaasturin* Outlander PHEV:n vuonna 2013. Outlander PHEV:n kokonaismyynti ylitti 200 000:n rajapyykin 
vuonna 2019, ja se onkin maailman myydyin ladattava hybridikatumaasturi**.
* Mitsubishi Motorsin tutkimus.  ** Mitsubishi Motorsin tutkimus, tilanne kesäkuussa 2019.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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Mitsubishin rallitausta
Kuten Lancer Evolutionin kehitys kahden vuosikymmenen aikana osoittaa, monet Mitsubishi Motorsin teknologiat 
ovat syntyneet kiinteistä kytköksistä rallimaailmaan. Sama lähestymistapa pätee uusimpaan Outlander PHEV:hen – 
se ammentaa vuosien 2013 ja 2014 Asia Cross Count Rallyihin ja vuoden 2015 Baja Portalegre 500:aan kehitetyistä 
teknologioista. Moottoreita, akkua, PHEV-ohjausta ja neliveto-ohjausta on hiottu entisestään, ja tuloksena on sulavaa 
ja mukavaa suorituskykyä.
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ENEMMÄN SEIKKAILUA, 
ENEMMÄN NAUTINTOA
Jos pidät nelivetomaastureita haitallisina ympäristölle, OUTLANDER 
PHEV:stä ei tarvitse olla huolissaan. Se tarjoaa runsaasti maastoauton 
tehoa, käsiteltävyyttä ja ajettavuutta sekä seikkailut mahdollistavaa 
monikäyttöisyyttä. Silti kaksi sähkömoottoria tekevät siitä suorituskykyisen 
mutta ympäristöystävällisen, polttoainetaloudellisen sekä pehmeän ja 
hiljaisen ajettavan. Kun tähän yhdistetään tilava tavaratila, johon kaikkien 
tavarat mahtuvat, olet valmis lähtemään matkaan turvallisin mielin.

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



INSTYLE NAVI with SAFETY / Silky White Pearl [W13]INSTYLE / Silky White (Metalliväri) [W13] 
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PAREMPI SUORITUSKYKY, ENTISTÄ HAUSKEMPI
Koe PHEV:n kehitys uudistetun ladattavan hybridijärjestelmän avulla. Kaksimoottorinen neliveto 
takaa herkän ja pehmeän suorituskyvyn heti kun painat kaasua, mikä tuo nelivedon hauskuutta 
lähes kaikkiin tilanteisiin. Tämä vain OUTLANDER PHEV:n tarjoama ajokokemus koukuttaa varmasti.

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



INSTYLE / Ruby Black (Premium-metalliväri) [X40]
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IDEAALINEN YMPÄRISTÖ KULJETTAJALLE
Tutustu dynaamiseen eleganssiin OUTLANDER PHEV:n ohjauspyörän takana. Tyylikkäät ja 
ergonomisesti asetellut älyohjauslaitteet ja näytöt sekä huippuluokan äänentoisto pitävät sinut 
ajan tasalla sekä lisäävät ajonautintoasi viihteen muodossa. Ylellinen muotoilu, runsas jalkatila, 
huippulaatuiset nahkaistuimet, pehmustetut pinnat, kiiltävät kojetaulu ja keskikonsoli sekä muut 
yksityiskohdat tekevät sinusta ylpeän omistajan. Tervetuloa ikiomaan tilaasi.

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



INSTYLE / Musta nahkaverhoilu ruututikkauksilla

109



TILAA, MUKAVUUTTA JA TYYLIKKYYTTÄ  
Nauti mukavista ja tyylikkäistä sisätiloista, jotka tekevät ajamisesta mukavaa mm. runsaan 
jalkatilan, mukavuusvarusteiden ja hiljaisuuden myötä. Kaikkien istuimien verhoilumateriaalit ovat 
erittäin laadukkaita. Etuistuimet tukevat kehoa joka kulmasta, ja takaistuimen matkustajille on 
tarjolla ekstratukevat selkänojat sekä omat ilmastointiaukot. Katumaasturilla matkustaminen ei 
koskaan ennen ole ollut näin rentouttavaa.

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



INSTYLE / Musta nahkaverhoilu ruututikkauksilla
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INNOVAATIOITA JA SUORITUSKYKYÄ
Innovatiiviseen ladattavaan hybridijärjestelmään on lisätty dramaattista hienostuneisuutta. Se 
sisältää nyt tehokkaamman takasähkömoottorin, polttoainetaloudellisemman bensiinimoot-
torin ja hienostuneemman virranhallinnan, jotka takaavat ylivertaisen hiljaisuuden, saumatto-
muuden sekä väännön. Näistä syntyy ainutlaatuinen kokemus.

1. 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.

2. Uusi 2,4-litrainen bensiinimoottori
Tehokas Atkinson-periaatteella toimiva bensiinimoottori mahdollistaa 
hyvän polttoainetaloudellisuuden sekä pienet CO2-päästöt.

3. Generaattori
Tehokas generaattori muuntaa bensiinimoottorin voiman sähköksi, jolla 
ladataan ajoakkua ja avustetaan tarvittaessa sähkömoottoreita.

4. Ohjausyksiköt
Nämä älykkäät ohjausyksiköt parantavat energiatehokkuutta ja 
optimoivat moottorin ohjauksen. Maksimiväännön osalta järjestelmä 
on tehokkaampi kuin 3,0-litrainen bensiinimoottori.

5. Ajoakku
Tehokkaampi 13,8 kWh:n akku on sijoitettu lattian alle sisätilan 
maksimoimiseksi, ja jotta auton painopiste olisi alempana 
turvallisuuden ja paremman käsiteltävyyden vuoksi. Varastoitua sähköä 
voidaan käyttää myös ulkoisten lisälaitteiden käyttövoimana.

Automaattisesti valittavat ajotilat

EV-ajotila: Ajo vain sähköllä
Sähkömoottorit tuottavat tehoa ajoakun varauksen avulla, jolloin poltto-
ainetta ei kulu lainkaan, eikä CO2-päästöjä synny. Ajaminen on hiljaista, 
ympäristöystävällistä ja tehokasta. Huippunopeus EV-tilassa on 135 km/h.

SÄHKÖKÄYTTÖ

1. ETUSÄHKÖMOOTTORI

3. GENERAATTORI

4. KORKEAJÄNNITEOHJAUSYKSIKKÖ
     

2. UUSI 2,4-LITRAINEN BENSIINIMOOTTORI

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



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

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

HYBRIDIAJO

5. AJOAKKU

1. TAKASÄHKÖMOOTTORI

4. SÄHKÖMOOTTORIN OHJAUSYKSIKKÖ  
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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 uusissa SPORT- ja SNOW-tiloissa.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

Tämä Mitsubishi Motorsin oma integroitu ohjausjärjestelmä mahdollistaa uskomattoman tehokkuuden ja ohjattavuuden. Järjestelmä ohjaa opti-
maalisesti aktiivista kallistuksenhallintaa (AYC), ABS-järjestelmää, aktiivista ajovakaudenhallintaa sekä luistonestojärjestelmää (TCL). Näin kahden 
moottorin nelivedosta saadaan kaikki irti vaarantamatta turvallisuutta, mukavuutta tai polttoainetaloudellisuutta. Uuden ajotilakytkimen 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 paremman pidon ja vakauden takaamisek-
si. Erillisen SPORT-kytkimen avulla voit ottaa missä tahansa ajotilassa käyttöön SPORT-tilan, joka takaa nopeamman vasteen mutkittelevilla teillä.

SPORT-tila 
(kuivat, mutkittelevat tiet)

NORMAL-tila 
(kuivat, päällystetyt maantiet)

SNOW-tila 
(lumipeitteiset tiet)

LOCK-tila
(huonokuntoiset tiet ja 
hiekkatiet)

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



INSTYLE / Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

PARANNELLUT ISKUNVAIMENTIMET

Takapään uudet halkaisijaltaan suuremmat iskunvaimentimet ja 
etupään hienosäädetyt joustintuet auttavat takaamaan parhaan 
mahdollisen iskunvaimennuksen kaikilla nopeuksilla.

KORILIIMA

Koriliima ovien ja takaluukun aukoissa tekee koripaneelien välisistä 
liitoksista jäykempiä ja parantaa ohjauksen vakautta.
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TULEVAISUUDEN 
TEHOKKUUTTA JO TÄNÄÄN
Innovatiivinen ladattava hybridijärjestelmä 
on huomattavan ympäristöystävällinen. 
Sähkötilassa ajaessasi ei polttoainetta 
kulu lainkaan ja CO2-päästötkin 
ovat nollassa. Lisäksi ajaminen on 
uskomattoman äänetöntä. Voit myös siirtyä 
hybriditilaan ajaaksesi pidempiä matkoja 
taloudellisemmin ja vähemmillä päästöillä. 
Voit jopa 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.

REGENEROIVAN JARRUTUKSEN 
TASONVALITSIN (SIIPIKYTKIN)
Ohjauspyörään asennetun 
kätevän regeneroivan jarrutuksen 
tasonvalitsimen avulla voit helposti 
säätää regeneroivan jarrutuksen 
voimakkuutta kuusitasoisesti*.
*Toiminto ei käytettävissä aktiivisen 

vakionopeudensäätimen ollessa päällä.

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

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

LATAA JA SÄÄSTÄ

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

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

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



Pikalataus
Säästä aikaa tien päällä 
käyttämällä pikalaturia.

Tavallinen lataus
Lataa akku kätevästi kotona.

PHEV-NÄYTTÖTOIMINNOT

Monitoiminäytössä näkyy 
erilaisia PHEV-näyttötoimintoja, 
kuten toimintasädeilmaisin, 
EV-käyttösuhdeilmaisin ja 
energiavirtailmaisin.

ENERGIAN HALLINTA

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.

Toimintasädeilmaisin EV-käyttösuhdeilmaisin Energiavirtailmaisin

INSTYLE / Silky White (Metalliväri) [W13]

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.
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MUKAUTUVA VAKIONOPEUSSÄÄDIN [ACC]

Pitää yllä valitun etäisyyden autosi ja edellä ajavan auton välillä tutkan 
avulla, jotta ajaminen olisi turvallisempaa ja rennompaa. Se vähentää 
kuljettajan stressiä etenkin, kun moottoritiellä on ruuhkaa.

ETUTÖRMÄYSVAROITIN [FCM]

Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä aiheutuvaa 
vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi autoihin ja jalankulkijoihin 
kameran ja lasertutkan avulla.

Törmäysvaara

Varoitus + jarrutusapu

Suuri törmäysvaara

Varoitus + automaattinen jarrutus

Erittäin suuri törmäysvaara

Varoitus + voimakas automaattinen jarrutusi j i i i kt i j

Ei ajoneuvoa edessä

Valitsemasi nopeus säilytetään, vaikka 
nostaisit jalkasi kaasupolkimelta. 

Ajoneuvo edessä

Valitsemasi ajoneuvojen välinen etäisyys 
säilytetään.

Ajoneuvo edessä (hidastaa/pysähtyy)

Kun edellä ajava ajoneuvo hidastaa tai pysähtyy, 
ACC hidastaa tai pysäyttää autosi.

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.

RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ [RCTA]

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.

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.

ACC: Mukautuvan vakionopeussäätimen [ACC] hallintaominaisuudet täydentävät ajoneuvon ominaisuuksia. Aja turvallisesti, äläkä luota pelkästään tähän järjestelmään ajaessasi. ACC ei kytkeydy 
kaikissa tilanteissa. Järjestelmä ei ehkä tunnista todellista tilannetta oikein riippuen edellä ajavan ajoneuvon tyypistä ja olosuhteista sekä sää- ja tieolosuhteista. Järjestelmä ei myöskään ehkä pysty 
hidastamaan tarpeeksi nopeasti, jos edellä ajava ajoneuvo jarruttaa äkillisesti tai ajoreitillesi tulee toinen ajoneuvo niin, että oma autosi lähestyy edellä ajavaa ajoneuvoa. Ota yhteys paikalliseen 
Mitsubishi-myyntiedustajaan, jos sinulla on kysyttävää.

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.

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



Huomautus:
LDW: 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/h:n tai suuremmassa nopeudessa. Ohjaa ajoneuvoa oikein ja aja turvallisesti. Järjestelmä ei välttämättä 
tunnista kaistaa oikein kaikissa olosuhteissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

AHB: Järjestelmä aktivoituu, kun ajonopeus on vähintään n. 40 km/h. Järjestelmä passivoituu tätä hitaammissa nopeuksissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa. 

BSW: Kuolleen kulman varoittimen [BSW] tunnistus- ja hallintaominaisuudet ovat vain täydentäviä. Ne eivät varoita kuolleissa kulmissa olevista ajoneuvoista jokaisessa tilanteessa. Älä luota pelkästään 
tähän järjestelmään ajaessasi. Kuolleen kulman varoitin 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. 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 FCM-toiminto tai ASC-toiminto ei ole päällä. Mikään toiminto ei pysäytä ajoneuvoa kokonaan automaattijarrutuksen avulla. Ajoneuvo saattaa ryömiä eteen- 
tai taaksepäin, 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. Ultraääniaaltojen grafiikkaa käytetään vain 
havainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

RISE-KORI

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

Kaukovalot Lähivalot

KAISTAVAROITIN [LDW]
Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos 
auto ajautuu ajokaistaltaan, eikä suuntavilkkua käytetä.

Monitoiminäytön 
LDW-ilmaisin

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.

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.

VIRHEELLISEN KIIHDYTYKSEN 
ESTOJÄRJESTELMÄ [UMS]

Jotta törmäykset voitaisiin estää pysäköinnin 
aikana, järjestelmä toistaa merkkiäänen ja 
näyttää varoituksen, jos etu- tai taka-anturit 
tunnistavat lähellä olevan esteen. Moottorin 
tehoa hallitaan, jos kiihdytät äkillisesti 
epähuomiossa.

Merkkiääni ja 
varoitus näytössä



MUITA KÄTEVIÄ OMINAISUUKSIA

Heater core

Electric heater

Water pump Water valve Engine

SÄHKÖLÄMMITIN

Sähkölämmitin käyttää sähkötoimista vesipumppua kierrättääkseen 
kuumaa vettä ja lämmittääkseen matkustamoa, vaikka bensiinimoottori 
ei ole käynnissä, esimerkiksi EV-ajon aikana. Voit siis käyttää sitä myös 
aikaisin aamulla tai myöhään illalla häiritsemättä naapureita. 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.
Huomautus: Auton ja älypuhelimen on oltava yhteydessä samaan langattomaan lähiverkkoon. 
Joitakin älypuhelimia ei ehkä tueta. Jäähdytystoimintoa voidaan käyttää kauko-ohjauksella vain 
malleissa, joissa ei ole sähkölämmitintä.  Esilämmitykseen tarvitaan sähkölämmitin.

Ajastettu 
lataus

Auton tiedot / Auton 
käyttö

Ajastettu 
ilmastointi

  OUTLANDER  PHEV  

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



INSTYLE / Sterling Silver (Metalliväri) [U25]
(Kuva: Yamaha Motor Co., Ltd.)
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LATAUSKAAPELIN SÄILYTYSLOKERO

Tavaratilan alla sijaitseva säilytyslokero sopii täydellisesti latauskaapelin 
kätevään säilyttämiseen.
Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen 
Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Huomautus: Vetokoukku, kiinnike ja johtosarja eivät ole tehdasvarusteita, mutta saatavilla erikseen. Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä [UMS] ei ehkä toimi, koska anturi ei voi 
havaita edessä olevaa ajoneuvoa tai estettä vedettäessä perävaunua. Poista kuolleen kulman valvonta [BSW] ja risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa [RCTA] käytöstä vetämisen 
ajaksi. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot perävaunun vetämisestä.



KATTOLUUKKU

Kattoluukun kallistus-, liuku- ja 
juuttumisenestotoimintojen avulla 
voit päästää sisään auringonvaloa 
ja raitista ilmaa.

TAKASPOILERI
Takaspoileri on optimoitu 
parantamaan aerodynamiikkaa 
entisestään.

KATTOKAITEET
Käytännöllisiksi suunnitellut 
kattokaiteet myötäilevät linjakasta 
kattoa.

LED-AJOVALOT, 
LED-PÄIVÄAJOVALOT JA 
LED-SUMUVALOT EDESSÄ

Tyylikkäissä ajovaloissa on LED-
lamput sekä kauko- että lähivaloille. 
LED-sumuvalot valaisevat edessä 
olevaa tietä valkealla valolla.    

SÄHKÖINEN TAKALUUKKU

Takaluukku voidaan avata ja 
sulkea automaattisesti kuljettajan 
istuimen vieressä olevalla 
kytkimellä.

LÄMMITETTÄVÄ TUULILASI

Tuulilasissa kulkevat lämmitettävät 
johdot poistavat lasista huurun tai 
jään ja varmistavat näkyvyyden 
nopeammin kuin sisätilan lämmitin.

Lämmitettävä alue

MUITA KÄTEVIÄ OMINAISUUKSIA

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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KOS – ÄLYKÄS AVAIMETON 
KESKUSLUKITUS JA KÄYNNISTYS

Kun avain on mukanasi, voit lukita 
tai avata kaikki ovet ja takaluu-
kun painamalla kumman tahansa 
etuoven tai takaluukun lukkoa, tai 
käynnistää ladattavan hybridijär-
jestelmän painamalla ohjaamossa 
olevaa moottorikytkintä.

ILMASTOINTIAUKOT TAKANA

Takakonsolissa on säädettävät 
ilmastointiaukot, jotka pitävät 
takaistuimen matkustajien olon 
miellyttävänä.

LÄMMITETTÄVÄ OHJAUSPYÖRÄ

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

Moottorikytkin

Lämmitettävä alue

SÄHKÖTOIMINEN SEISONTAJARRU 
AUTOMAATTISELLA YLLÄPIDOLLA

Lattiakonsolissa sijaitsevaa 
seisontajarrua on helppoa käyttää 
tyylikkäällä kytkimellä. Vedä 
vain kytkin ylös aktivoidaksesi 
seisontajarrun tai päästä se 
alas vapauttaaksesi jarrun. 
Kun pysähdyt liikennevaloihin, 
automaattinen ylläpito pitää auton 
paikallaan, vaikka nostaisit jalkasi 
jarrupolkimelta. Kaasupolkimen 
painaminen vapauttaa jarrun.

SÄHKÖINEN RISTISELKÄTUKI

Sähköisen ristiselkätuen avulla 
selkänojaa on helppoa säätää 
eteen ja taakse, mikä vähentää 
alaselkään kohdistuvaa rasitusta ja 
lisää ajomukavuutta. Sen ja muiden 
istuintoimintojen avulla voit valita 
kehollesi sopivimman ajoasennon.

INSTYLE / Silky White (Metalliväri) [W13]



PHEV-TIEDOT

Graafisiin ilmaisimiin kuuluvat mm. energian-
valvonta, energiavirta ja matkatiedot. Niiden 
avulla näet erilaisia PHEV-tietoja yhdellä vilkai-
sulla. Näytöltä voidaan asettaa myös latauksen 
ajastin ja ilmastoinnin kauko-ohjaus*.
 * Käytettävissä vain malleissa, jotka on varustettu Mitsubishin kauko-
ohjauksella.

NAVIGOINTI

Teräväpiirtoisella WVGA-näytöllä toimivassa 
monitoimisessa navigaattorissa on helppo 
käyttöliittymä ja äänikomentotoiminnot. 
Lisäksi se näyttää liikennetiedot ja nykyisen 
nopeusrajoituksen, jotta ajaminen olisi 
turvallisempaa. 

MULTI AROUND MONITOR 
-KAMERAJÄRJESTELMÄ

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

Aja minne haluat, milloin haluat. Tutustu uusiin paikkoihin ja uuteen viihteeseen. 
Smartphone link Display Audio (SDA) antaa sinulle aikaa tutustumisretkiin. Suuren, 
8-tuumaisen kosketusnäytön avulla voit helposti toistaa musiikkia ja soittaa puheluita 
äänikomennoilla. Näin ajaminen on hauskempaa ja turvallisempaa. Lisäksi saatavilla on 
myös Smartphone link Display Audio (SDA) -navigointijärjestelmä.

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

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



USB-PORTTI

Portti sijaitsee kätevästi kojelaudan lähellä, joten se on helposti 
käytettävissä molemmilta etuistuimilta.

Mitsubishi Power Sound System [MPSS]

Mitsubishi Motorsin kehittämä MPSS tuottaa 
puhdasta, pehmeää ja raikasta äänimaailmaa, 
jollaista voisi odottaa huippuluokan äänijär-
jestelmältä. Kahdeksan kaiutinta, joista neljä 
lasikuitukankaista, alumiinipinnoitettua, kar-
tio-ovikaiutinta ja kaksi titaanikupolidiskant-
tikaiutinta ympäröivät koko matkustamon ja 
tarjoavat upean äänentoiston.

3,5 cm:n titaanikupolidiskanttikaiutin

16 cm:n lasikuitukaiutin

16 + 3,5 cm:n kaksisuuntainen 
lasikuitukoaksiaalikaiutin

510 W:n vahvistin

1

2

3

4

1 1

2 2

3 3

4

BLUETOOTH®-HANDSFREE

Pysy handsfree-sarjan avulla yhteyksissä samalla kun ajat turvallisesti. 
Yhdistä Bluetooth®-yhteensopiva matkapuhelimesi, niin voit soittaa puheluja 
äänikomennoilla samalla kun pidät kätesi ohjauspyörällä.

Huomautus: 
■ Android Auto™ palvelun saatavuusaikataulusta Suomessa vastaa palvelun omistaja Google Inc. 
■ Google, Android, Android Auto ja muut niihin liittyvät merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
■ iPhone, Siri ja Apple CarPlay ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Yhdistämällä Android™-älypuhelimesi SDA:han voit käyttää lempisovelluksiasi äänikomennoilla. Samalla voit keskittyä tiehen ja ajaa 
turvallisemmin.

Yhdistämällä iPhonesi SDA:han voit helposti käyttää karttoja, musiikkia, puheluja ja paljon muuta Sirin avulla. SDA auttaa sinua tekemään 
iPhonellasi mitä haluat, jopa tien päällä.

Lisätietoja: www.android.com/auto/Android Auto™

Lisätietoja: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay™

KARTAT
Aseta määränpääsi Applen Kartat-sovel-
luksella. Voit käyttää sitä myös hakeaksesi 
esimerkiksi lähistöllä olevia ravintoloita tai 
parkkipaikkoja tai arvioidaksesi mahdollisiin 
ylimääräisiin matkoihin tarvittavaa aikaa.

Siri
Pidä ohjauspyörän painiketta painettuna 
käynnistääksesi Sirin. ”Soita musiikkia”, ”Missä 
on lähin huoltoasema?” jne. Siri on täydellinen 
matka-apulainen.

SOVELLUKSET
Voit käyttää useita audio-, viestintä- ja äänipu-
helusovelluksia Apple CarPlayn avulla. Voit 
käyttää useita audio-, viestintä- ja äänipu-
helusovelluksia sekä kolmannen osapuolen 
navigointisovelluksia Apple CarPlayn avulla.

VIESTIT
Anna Sirin lukea ja lähettää viestisi, niin voit 
keskittyä ajamiseen.

PUHELIN
Voit pyytää Siriä soittamaan puheluja tai 
tarkistamaan puheviestit.

MUSIIKKI
Kerro Sirille artistin tai kappaleen nimi ja 
kuuntele lempimusiikkiasi Apple Musicista tai 
jonkin muun audiosovelluksen kautta. 

KARTAT
GPS-karttojen päivittäminen ei enää 
ole tarpeen. Kun käytät Google Mapsin 
reaaliaikaisia liikennetietoja ja jatkuvasti 
päivittyviä karttoja, et taatusti eksy. 

ÄÄNIOHJAUS
Pidä ohjauspyörän painiketta painettuna 
tai sano ”OK Google”.  Google Assistant on 
oma, henkilökohtainen Googlesi, ja aina 
valmis auttamaan.

SOVELLUKSET
Käytä helposti lempisovelluksiasi (esim. 
WhatsApp, Spotify jne.). Yhteensopivien 
sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti.

VIESTIT
Luetuta viestisi tai kirjoita ja lähetä 
viestejä äänikomennoilla.

MUSIIKKI
Tutustu uusiin kappaleisiin ja laadi oma 
soittolistasi Google Play Musicin 40 mil-
joonan kappaleen joukosta. Ajomatkalle 
valmistautuminen ei koskaan ole ollut näin 
hauskaa!

PUHELIN
Voit soittaa puheluja ja tarkistaa 
ääniviestit käsiä käyttämättä.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen ja muiden olosuhteiden mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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INVITE
Tärkeimmät ominaisuudet

• 16” alumiinivanteet
• 6 kaiutinta
• 8" Smartphone Display Audio-järjestelmä 

kosketusvärinäytöllä
• Ajovaloautomatiikka (hämärätunnistin)
• Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyys
• Automaattinen kaksialueilmastointi
• Avaimeton käynnistys ja lukitus
• Bluetooth
• Halogeeniajovalot
• Kangasverhoilu
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Lämmitettävät etuistuimet
• LED-päiväajovalot
• Nahkainen monitoimiratti
• Peruutuskamera
• Remote Control-puhelinaplikaatio
• Sähköinen ristiseläntuki
• Sähkötoiminen takaluukku
• Tummennetut takaikkunat
• Vakionopeudensäädin

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

VARUSTELUTASO

INVITE PLUS
Tärkeimmät ominaisuudet Invite-varustetason lisäksi

• 18” alumiinivanteet
• Automaattiset kaukovalot
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan 

tunnistuksella
• Kaistavahti
• Mukautuva vakionopeudensäädin



VARUSTELUTASO
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INSTYLE

Tärkeimmät ominaisuudet Intense-varustetason lisäksi

• Kattoluukku
• Kuljettajan istuimen 8-suuntainen 

sähkösäätö
• Kuolleenkulman valvonta
• Lämmitettävä tuulilasi
• Mitsubishi Power Sound System 

-audiojärjestelmä, 8 kaiutinta
• Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä
• Premium nahkaverhoilu ruututikkauksin
• Risteävän liikenteen varoitus 

peruutettaessa
• TomTom-navigointijärjestelmä 

suomenkielisellä opastuksella
• Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä

INTENSE
Tärkeimmät ominaisuudet Invite Plus -varustetason lisäksi

• LED-ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä
• LED-sumuvalot edessä
• Puolinahkaverhoilu
• Pysäköintitutkat edessä ja takana



SPORTTINEN INSTYLE SPORT
Toteuta ajonautinnonkaipuutasi OUTLANDER PHEV INSTYLE SPORTilla. 
Musta, ruututikattu nahkaverhoilu huokuu hienostuneisuutta. Bilstein-iskunvaimentimet 
tarjoavat lineaarisempaa käsiteltävyyttä. Ja alumiinipolkimet lisäävät tyyliä ja 
hallittavuutta. Tämä varustelu on vaativien kuljettajien etuoikeus.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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INSTYLE SPORT / Red Diamond (Premium-metalliväri) [P62]



INSTYLE SPORT / Musta nahkaverhoilu ruututikkauksilla

ALUMIINIKORISTEISET POLKIMET BILSTEIN-ISKUNVAIMENTIMET
Herkät Bilstein-iskunvaimentimet parantavat 
käsiteltävyyttä ja vakautta merkittävästi.
Huomautus:
Bilstein® on ThyssenKrupp Bilstein GmbH:n rekisteröity 
tavaramerkki.
Kuva ei välttämättä vastaa varsinaista tuotetta.Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. 

Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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VARUSTELUTASO

INSTYLE SPORT
Tärkeimmät ominaisuudet Instyle-varustetason lisäksi

• 18” tummakromiset alumiinivanteet
• Alumiinikoristeiset polkimet
• Bilstein-iskunvaimennus
• Mustat kattokaiteet
• Tummakrominen etusäleikkö



Red Diamond (Premium-metalliväri) [P62]

Silky White (Metalliväri) [W13] Polar White (Perusväri) [W37]

Amethyst Black (Metalliväri) [X42]Ruby Black (Premium-metalliväri) [X40]

Quartz Brown (Metalliväri) [C06]

Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

Sterling Silver (Metalliväri) [U25]

Musta kangasverhoiluPuolinahkaverhoiluPremium nahkaverhoilu
ruututikkauksin

KORIN VÄRIT

VERHOILUMATERIAALIT

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



33 34

KORIN VÄRIT JA VERHOILUMATERIAALIT

AUTON MITAT

Kaikki mitat millimetreinä

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

■ Saatavilla     – Ei saatavilla

1540

1540
1800

990 2670 1035
4695

17
10

Varustetaso INVITE INVITE PLUS INTENSE INSTYLE INSTYLE SPORT

Istuimet Väri Musta Musta Musta Musta Musta

Materiaali Kangasverhoilu Kangasverhoilu Puolinahkaverhoilu
Premium 

nahkaverhoilu 
ruututikkauksin

Premium 
nahkaverhoilu 

ruututikkauksin

Korin väri Saatavuus

Ruby Black (Premium-metalliväri) X40 ■ ■ ■ ■ ■
Amethyst Black (Metalliväri) X42 ■ ■ ■ ■ –
Titanium Grey (Metalliväri) U17 ■ ■ ■ ■ –
Sterling Silver (Metalliväri) U25 ■ ■ ■ ■ ■
Silky White (Metalliväri) W13 ■ ■ ■ ■ ■
Polar White (Perusväri) W37 ■ ■ ■ ■ –
Red Diamond (Premium-metalliväri) P62 ■ ■ ■ ■ ■
Quartz Brown (Metalliväri) C06 ■ ■ ■ ■ –



TEKNISET TIEDOT

Polttoaineen kulutus, sähkönkulutus ja CO2 päästöarvot ovat uuden WLTP-mittaustavan mukaisia ja täyttävät Euro6d-Temp-Evap-ISC 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

Varustetaso

2,4 MIVEC PHEV

Invite, Invite Plus, Intense, Instyle, Instyle Sport
Moottori
Tyyppi 2,4l 16-venttiilinen DOHC MIVEC
Iskutilavuus cc 2360
Päästöluokka Euro6d-Temp-Evap-ISC  
Suurin teho kW (hv)/rpm 99 (135) / 4,500
Suurin vääntö Nm/rpm 211 / 4,500
Polttoaine Bensiini 95+ (lyijytön)
Hybridijärjestelmä
Akku (tyyppi) Litiumioni
Akun jännite V 300
Akun kapasiteetti kWh 13,8
Etusähkömoottorin suurin teho kW (hv) 60 (82)
Etusähkömoottorin vääntö Nm 137
Takasähkömoottorin suurin teho kW (hv) 70 (95)
Takasähkömoottorin vääntö Nm 195
Latausaika (Normaali 10A) tuntia 5,5
Latausaika (Pikalataus) minuuttia 25 (80% kapasiteetti)
Suorituskyky
Kiihtyvyys (0-100km/h) s 10,5
Huippunopeus km/h 170 (EV-tilassa 135)
Polttoaineen kulutus painotettu* l/100km 2,0
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 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 1890 (Instyle Sport 1900)
Kokonaismassa kg 2390
Polttoainetankin tilavuus l 43
Tavaratilan tilavuus l 463
Renkaat ja vanteet
Rengaskoko 225/55/R18 (Invite 215/70/R16)
Vannekoko 18” 7.0J alumiinivanne (Invite 16” 6.5J aluminivanne)

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



MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

Bergé Auto Nordics Oy

www.mitsubishi-motors.com

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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ERINOMAISET JÄLKIMARKKINOINTIPALVELUT TAKAAVAT HUOLETTOMAN AUTOILUN

MITSUBISHI MOTORSIN MITSUBISHI-AJOTURVAPALVELU – 
MAKSUTON APU RIKKOUTUMISTILANTEESSA

Olemme sitoutuneet varmistamaan asiakkaan 
liikkumisen ja luotamme ajoneuvoihimme, joten 
tarjoamme asiakkaalle maksuttoman Mitsu-
bishi-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 nume-
roon soittamalla ongelma korjataan paikan päällä. Apua on saatavana 
viikon jokaisena päivänä kellonajasta riippumatta. Jos ongelma on 
vakava, asiakkaan auto kuljetetaan Mitsubishi-myyntiedustajan lähim-
pään toimipaikkaan ja asiakkaalle tarjotaan palveluita, kuten hotellima-
joitus, matkan jatko, sijaisauto ja ajoneuvon palauttaminen kotiin.

AT HOME 

ABROAD 

MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE

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

Euroopan noin 2 500 valtuutettua Mitsubishi Motors -huoltopistettä 
auttavat asiakkaita kaikkialla.

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

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. 

KATTAVA TAKUU – LUONNOLLISESTI
Uusissa Mitsubishi-ajoneuvoissa on vakiona kattava 5* vuoden tai 100 
000 km:n takuu. Korin puhkiruostumattomuustakuu on voimassa en-
simmäiset 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.

https://www.facebook.com/mitsubishisuomi https://www.instagram.com/mitsubishisuomi




