


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

USKALTAUDU HAASTAVAANKIN MAASTOON
Olosuhteet saattavat vaihdella kaupungin kaduista seikkailuun pienillä metsäpoluilla. Mitsubishi 

OUTLANDER on valmis vastaamaan kaikkiin haasteisiin. S-AWC:n (Super All Wheel Control) 

avulla saat OUTLANDERin moottorin tehosta kaiken irti olosuhteista riippumatta. Kehittynyt 

turvallisuusteknologia suojaa autoa joka suunnalta ja tekee vaikeiden olosuhteiden voittamisesta 

nautinnon.
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4WD INSTYLE / Titanium Grey (Metalliväri) [U17]



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

DYNAAMINEN JA TYYLIKÄS MUOTOILU
Rohkea ja voimakas ulkomuoto henkii tyylikkyyttä, kestävyyttä ja suorituskykyä. OUTLANDER 

on täynnä lupauksia upeasta ajokokemuksesta aina määrätietoisesta keulasta tyylikkääseen 

takaosaan.
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4WD INSTYLE / Silky White (Metalliväri) [W13]



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

VIRKISTÄVÄÄ HILJAISUUTTA JA LAATUA
OUTLANDER tarjoaa erittäin miellyttävän ajokokemuksen nopean ja hyvin reagoivan 

ajettavuutensa ja laadukkuutensa ansiosta. Auto on myös todella hiljainen aiempaa pienemmän 

NVH-arvon myötä. Sekä moottorin, tien että ilmavirran aiheuttamaa melua on onnistuttu 

vähentämään. Matkustamo on tilava, istuimet ovat mukavat, käytetyt materiaalit ovat laadukkaita 

ja mukavuusvarusteet tyylikkäitä. Matkustusmukavuutesi on huomioitu kaikessa.
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4WD INSTYLE / Musta nahkaverhoilu

SIIPIVALITSIMET

Sporttisilla vaihteenvalitsimilla voit valita 

vaihteen sujuvasti ja elektronisesti irrottamatta 

otetta ohjauspyörästä.

Huomautus: siipivalitsimet ovat saatavilla vain CVT-malleihin.



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

VAPAUTTAVAA TILAA JA MUKAVUUTTA
OUTLANDER ympäröi sinut ja matkustajasi mukavuudella. Pitkätkin matkat ovat virkistäviä tilavan 

matkustamon, seitsemälle matkustajalle tarkoitettujen mukavien istuinten ja ensiluokkaisten 

materiaalien, kuten aidon nahan, ansiosta. Takaistuimet voidaan järjestää joustavasti muuttuvien 

tarpeiden mukaan.



4WD INSTYLE / Musta nahkaverhoilu
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ISTUINTEN JÄRJESTELY

Toisen ja kolmannen rivin istuimet voidaan järjestellä joustavasti 

melkeinpä kaikkia mahdollisia matkustajien ja matkatavaroiden 

yhdistelmiä varten. Kaikki takaistuinten selkänojat voidaan myös taittaa 

alas, jolloin saadaan erittäin tilava ja tasainen tavaratila.

Toisen rivin istuimia voi liu’uttaa, 

jolloin kolmannelle penkkiriville on 

helpompi päästä.

MUKAVAT KOLMANNEN RIVIN 
ISTUIMET

Kolmannen penkkirivin istuinten 

jousitus ja pehmusteet tekevät 

matkustamisesta miellyttävää. 

Selkänojat voi säätää neljään eri 

asentoon.

LIU'UTETTAVA 
ISTUIN

250mm



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

KUN ELÄMÄ TUO MUTKIA MATKAAN, 
OHJAT PYSYVÄT HALLINNASSA.
Haasteet tulevat eteen yllättäen. Ajettaessa mutkaisia teitä tai lumisissa olosuhteissa auton dynaaminen S-AWC-

ohjausjärjestelmä (Super-All Wheel Control) tarjoaa optimaalisen ajoväännön takapyörille 

ja optimaalisen ajo- ja jarrutusväännön vasemman ja oikean puolen etupyörille. Näin saadaan uskomaton vakaus ja 

hallittavuus.

NORMAL-tila

Vankka 4WD-suorituskyky 

erilaisissa olosuhteissa.

AWC ECO -tila

Tämä tarjoaa yleensä 

polttoainetaloudellisen 2WD-tilan, 

mutta tilaksi vaihtuu 4WD, kun 

tarvitaan lisäpitoa.

SNOW-tila

Parempi vakaus liukkailla 

tienpinnoilla, optimoitu 

lumipeitteisille teille.

GRAVEL-tila

Erinomainen ajosuorituskyky 

epätasaisilla teillä, estää 

juuttumisen.

Integroitu auton dynaaminen S-AWC-ohjausjärjestelmä (Super-All Wheel Control) 

S-AWC lisää varmuutta kaikilla teillä, sillä järjestelmässä yhdistyvät sähköisesti ohjattu 4WD-neliveto 

ja Mitsubishi Motorsin aktiivinen kallistuksenhallinta [AYC], joka jakaa jarrujen avulla vääntömomentin 

optimaalisesti vasemman ja oikean puolen pyörien kesken. Vaikka jarruttaisit tai kiihdyttäisit vahingossa 

liian rajusti lumisessa mutkassa, hallinta säilyy ilman ylimääräisiä ohjausliikkeitä, koska S-AWC 

tunnistaa tieolosuhteet reaaliaikaisesti ja säätää jarrutusta sekä takatasauspyörästön kytkeytymistä 

ajosuorituskyvyn parantamiseksi. S-AWC:n tila näkyy mittaristossa. Valittavana on AWC Eco-, NORMAL-, 

SNOW- tai GRAVEL-ajotila tieolosuhteiden mukaan. Niiden avulla voi parantaa kääntymistä, vakautta 

suoraan ajettaessa ja ohjautuvuutta liukkailla teillä.

4WD INSTYLE / Amethyst Black (Metalliväri) [X42]
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VANKKA VASTE JA SUOJAUS

INVECS-III CVT JA 2,0-LITRAINEN MIVEC-MOOTTORI

Moottorin pariksi on liitetty kehittynyt CVT-vaihteisto, joka säätää vastetta automaattisesti 

tien ja ajoneuvon muuttuvien olosuhteiden mukaan. Tuloksena on tasainen ja ripeä 

kiihtyvyys aina tarvittaessa sekä perinteiseen automaattivaihteistoon verrattuna 

erinomainen polttoainetalous. Kun poljin painetaan pohjaan, saadaan tehokas vaste, kun 

automaattivaihteisto vaihtaa kuvaannollisesti vaihdetta isommalle. Vaihteisto on dynaaminen 

ja vähentää moottorin melua. Jos halutaan manuaalivaihteistoa vastaava ajonautinto, Sport-

tilan kuutta vaihdetta voi vaihtaa myös käsin vaihteenvalitsimien avulla.

2,0-litraisessa MIVEC*-bensiinimoottorissa yhdistyvät hienostunut suorituskyky, tehokas 

kiihtyvyys ja erinomainen polttoainetehokkuus.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control -järjestelmä
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EKOLOGISEN AJAMISEN TUKIJÄRJESTELMÄ

ECO-ajoavustin
Palkki päivittyy reaaliai-

kaisesti ja näyttää, miten 

ympäristöystävällistä 

ajaminen on kyseisellä 

hetkellä.

ECO-tulos
Tämä tulos ilmoittaa ajotapa-

si ympäristöystävällisyyden 

määritetyllä ajanjaksolla. 

Mitä useampi vihreä lehti, sitä 

parempi.

ECO-tilan ohjaus
ECO-tilan kytkin aktivoi 

toimintatavan, jossa moottoria, 

ilmastointijärjestelmää ja 4WD-

järjestelmää käytetään entistä 

energiatehokkaammin.

ASC: ASC-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.

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, vaan sinun on painettava jarrupoljinta. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

Ilman 
mäkilähtöavustinta

Mäkilähtöavustimen 
kanssa

MÄKILÄHTÖAVUSTIN [HSA]

Lähdettäessä liikkeelle jyrkässä rinteessä mäkilähtöavustin estää 

liukumisen taaksepäin jarrua vapautettaessa. Se pitää jarruvoimaa yllä 

kahden sekunnin ajan tai kunnes kaasua painetaan.

Ilman ASC:tä (etupyörät luistavat)

Ilman ASC:tä (takapyörät luistavat)

AKTIIVINEN AJOVAKAUDENHALLINTA [ASC]

Jos pyörät menettävät pidon liukkaalla pinnalla tai käännyttäessä, ASC 

säätää moottorin tehoa automaattisesti ja käyttää jarruvoimaa oikeissa 

pyörissä, jotta hallinta säilyy ja luistaminen voidaan estää.

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 (CVT-vaihteisto) tai painat 

kytkinpoljinta (manuaalivaihteisto).

Huomautus: AS&G on saatavana vain manuaalivaihteiston ja CVT-vaihteiston yhteydessä.

MOOTTORIN
SAMMUTUSLIIKKEELLÄ

JARRUN 
PAINAMINEN

KYTKIMEN 
VAPAUTUS

MOOTTORIN
KÄYNNISTYS JARRUN 

VAPAUTUS

        KYTKIMEN 
PAINAMINEN

PAIKALLAAN

KORILIIMA

Koriliima ovien ja takaluukun aukoissa tekee 

koripaneelien välisistä liitoksista jäykempiä ja 

parantaa ohjauksen vakautta.



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

AUTOMAATTISET KAUKOVALOT [AHB]
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

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.

Monitoiminäytön 
ACC-ilmaisin

ETUTÖRMÄYSVAROITIN [FCM]

Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä 

aiheutuvaa vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi 

autoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan 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 auton edessä on ajoneuvo. FCM on suunniteltu tunnistamaan myös jalankulkijat, mutta se ei välttämättä 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 pysähtymisen jälkeen. Jotta ajoneuvo ei lähtisi liikkeelle, 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.

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. 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.

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

KAISTAVAHTI [LDW]

Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos 

auto ajautuu ajokaistaltaan eikä suuntavilkkua käytetä.

Monitoiminäytön 
LDW-ilmaisin

Törmäysvaara

Varoitus + jarrutusapu

Suuri törmäysvaara

Varoitus + automaattinen jarrutus

Erittäin suuri törmäysvaara

Varoitus + voimakas automaattinen jarrutusi j i i i k 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.

KOKONAISVALTAISTA TURVALLISUUTTA
Kehittynyt turvallisuusteknologia tukee turvallisempaa ja varmempaa ajamista, niin tien päällä 

kuin parkkipaikallakin, päivin ja öin. OUTLANDER on kokonaisvaltaisen turvallinen: siinä on aktiivista 

ajoaputeknologiaa ja älykkäät anturit, jotka tarkkailevat ympäristöä ja varoittavat vaaroista.



7 SRS-TURVATYYNYÄ

Törmäyksen yhteydessä 

seitsemän SRS-turvatyynyä 

suojaa kuljettajaa ja matkustajia 

vaimentamalla iskua. Järjestelmä 

sisältää etuturvatyynyt, 

sivutyynyt, ikkunaturvatyynyt 

ja kuljettajan puolella 

polviturvatyynyn.

Kuva turvatyynyn täyttymisestä

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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Huomautus: 
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.

RCTA: älä luota pelkästään risteävän liikenteen varoitusjärjestelmään [RCTA]. 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 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 havainnollistamistarkoit
uksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

7 SRS-turvatyynyä: turvatyynyt ovat osa turvatyynyjärjestelmää [SRS]. Jotta turvatyynyn täyttymisestä aiheutuva loukkaantumisriski olisi mahdollisimman pieni, kiinnitä aina turvavyö, istu 
pystyasennossa keskellä istuinta äläkä nojaa ovea vasten. Sijoita aina mahdollisuuksien mukaan 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset takaistuimelle ja käytä sopivia turva- ja korokeistuimia. Jos 
käytössä on etuistuimen turvavöihin kiinnitetty, kasvot taaksepäin osoittava turvakaukalo, aktivoi SRS-turvatyynyn passivointikytkin. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa ja turvaistuimen ohjeissa.

KUOLLEEN KULMAN VAROITIN [BSW]

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.

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

RISTEÄVÄN LIIKENTEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ [RCTA]

Mittaristoon syttyy 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 merkkivalot 

vilkkuvat.



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

KATTOLUUKKU

Kattoluukun kallistus-, liuku- ja 

juuttumisenestotoimintojen avulla 

voit päästää sisään auringonvaloa 

ja raitista ilmaa.

LED-AJOVALOT 
JA LED-PÄIVÄAJOVALOT 
SEKÄ LED-ETUSUMUVALOT

Tyylikkäissä uusissa ajovaloissa 

on LED-lamput sekä kauko- että 

lähivaloille. LED-sumuvalot valaisevat 

edessä olevaa tietä valkealla valolla.

LÄMMITETTÄVÄ TUULILASI

Tuulilasissa kulkevat lämmitettävät 

johdot poistavat lasista huurun tai 

jään ja varmistavat näkyvyyden 

nopeammin kuin sisätilan lämmitin.

SÄHKÖINEN TAKALUUKKU

Takaluukku voidaan avata ja 

sulkea automaattisesti kuljettajan 

istuimen vieressä olevalla 

kytkimellä.

SÄHKÖTOIMINEN KÄSIJARRU 
AUTOMAATTISELLA YLLÄPIDOLLA

Lattiakonsolissa sijaitsevaa 
seisontajarrua on helppo 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.

Lämmitettävä 
alue



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

Takanäkymä + ylänäkymä

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.

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
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USB-PORTTI

Portti sijaitsee kätevästi kojelaudan lähellä, 

joten se on helposti käytettävissä molemmilta 

etuistuimilta.

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

Mitsubishi Power Sound System [MPSS]

Mitsubishi Motorsin kehittämä MPSS tuottaa puhdasta, pehmeää ja raikasta äänimaailmaa, 

jollaista voi odottaa huippuluokan äänijärjestelmältä. Kahdeksan kaiutinta, joista neljä 

lasikuitukankaista, alumiinipinnoitettua, kartio-ovikaiutinta ja kaksi titaanikupolidiskanttikaiutinta, 

ympäröivät koko matkustamon ja tarjoavat upean äänentoiston.

1 

3 

2 

4 

Android AutoTM

Käytä Google Mapsia 8-tuumaisella keskusnäytöllä.

Äänikomennot mahdollistavat handsfreen käytön. 

Voit käyttää autossa kätevästi suosikkisovelluksiasi.

1 Kartat 

2 Google Assistant 

3 Puhelin 

4 Sovellukset

Huomautus: Google, Android, Android Auto ja muut niihin liittyvät merkit ovat Google 

LLC:n tavaramerkkejä.

Lisätietoja: www.android.com/auto/

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 

3 

2 

4 

BLUETOOTH®-HANDSFREE-SARJA

Pidä yhteyttä handsfree-sarjan avulla samalla, 

kun ajat turvallisesti. Yhdistämällä Bluetooth®-

yhteensopivan matkapuhelimesi voit soittaa 

puheluja äänikomennoilla irrottamatta otetta 

ohjauspyörästä.



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

VARUSTELUTASOT

ACTIVE

ACTIVE PLUS

Tärkeimmät ominaisuudet
• 16” kevytmetallivanteet
• 6 kaiutinta
• 8" Smartphone Display Audio-järjestelmä 

kosketusvärinäytöllä
• Ajovaloautomatiikka (hämäräkytkin)
• Apple CarPlay ja Android Auto -liitettävyys
• Automaattinen kaksialueilmastointi
• Bluetooth® handsfree äänentunnistimella
• Haineväantenni
• Kangasverhoilu

• Korinväriset, sähkösäätöiset ja lämmitettävät 
sivupeilit

• KOS - älykäs avaimeton keskuslukitus ja käynnistys
• Kuljettajan polviturvatyyny
• LED-päiväajovalot
• LED-takavalot
• Lämmitettävät etuistuimet
• Nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä audion 

kaukosäädöllä
• Peruutuskamera
• Privacy glass - tummennetut takalasit

• Pysäköintitutka takana
• Sivuturvatyynyt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)
• Sivuturvaverhot
• Sähköisesti sisääntaitettavat sivupeilit
• Turvatyynyt edessä (Kuljettaja ja matkustaja)
• USB-portti
• Vakionopeudensäädin, käyttökytkimet 

ohjauspyörässä

Tärkeimmät ominaisuudet ACTIVE-varustetason lisäksi
• 18” kevytmetallivanteet
• Automaattiset kaukovalot
• Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella
• Kaistavahti
• LED-ajovalot automaattisella korkeudensäädöllä
• LED-sumuvalot edessä
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Sähkötoiminen käsijarru
• Sähkötoiminen takaluukku
• USB-latausliitin keskikonsolissa x 2



VARUSTELUTASOT

INTENSE PLUS

INSTYLE
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Tärkeimmät ominaisuudet ACTIVE PLUS -varustetason lisäksi
• Kuljettajan istuimen sähkösäätö 8-suuntaan, 

lehtitasku takana
• Kuolleenkulman valvonta
• Puolinahkaverhoilu
• Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa
• Virheellisen kiihdytyksen estojärjestelmä

Tärkeimmät ominaisuudet INTENSE PLUS -varustetason lisäksi
• Kattoikkuna
• Lämmitettävä tuulilasi
• Mitsubishi Power Sound System -audiojärjestelmä, 

8 kaiutinta
• Mukautuva vakionopeudensäädin, käyttökytkimet 

ohjauspyörässä
• Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä
• Nahkaverhoilu
• TomTom-navigointijärjestelmä



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

 Musta kangasverhoilu Beige kangasverhoilu Musta 

puolinahkaverhoilu

 Beige nahkaverhoiluMusta nahkaverhoilu

KORIN VÄRIT JA VERHOILUMATERIAALIT

VERHOILUMATERIAALIT

Huomautus: nahkaistuimissa on keinonahkaa sivuilla, takana, osittain istuinpinnoilla ja pääntuessa (myös takana keskikäsinoja, ovien käsinojat ja oviverhoilu jne.).

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

Varustetaso ACTIVE ACTIVE PLUS INTENSE PLUS INSTYLE

Istuimet Väri Musta Musta Beige Musta Musta Beige

Materiaali kangasverhoilu kangasverhoilu kangasverhoilu puolinahkaverhoilu nahkaverhoilu nahkaverhoilu

Korin väri

Sterling Silver (Metalliväri) U25 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Granite Brown (Metalliväri) C06 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Amethyst Black (Metalliväri) X42 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tanzanite Blue (Metalliväri) D14 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Red Diamond (Premiun-metalliväri) P62 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Titanium Grey (Metalliväri) U17 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Silky White (Metalliväri) W13 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Polar White (Perusväri) W37 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Huomautus: värit voivat poiketa jonkin verran todellisista väreistä painoteknisten syiden vuoksi. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

■ Saatavilla 

KORIN VÄRIT

Polar White (Perusväri) [W37]

Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

Sterling Silver (Metalliväri) [U25]

Amethyst Black (Metalliväri) [X42]

Red Diamond (Premiun-metalliväri) [P62]

Tanzanite Blue (Metalliväri) [D14]

 Silky White (Metalliväri) [W13]

Granite Brown (Metalliväri) [C06]
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18 TUUMAN 
ALUMIINIVANNE

16 TUUMAN 
ALUMIINIVANNE 

4WD INSTYLE / Red Diamond (Premium-metalliväri) [P62]

KOS – ÄLYKÄS AVAIMETON 
KESKUSLUKITUS JA KÄYNNISTYS

Kun avain on mukanasi, voit lukita 

tai avata kaikki ovet ja takaluukun 

painamalla kumman tahansa 

etuoven tai takaluukun lukkoa, 

sekä käynnistää tai sammuttaa 

moottorin painamalla ohjaamossa 

olevaa moottorikytkintä.

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.

TAKASPOILERI
Takaspoileri on optimoitu 
parantamaan aerodynamiikkaa 
entisestään.

ILMASTOINTIAUKOT TAKANA

Takakonsolissa on säädettävät 

ilmastointiaukot, jotka pitävät 

takaistuimen matkustajien olon 

miellyttävänä lämpiminä päivinä.

Moottorikytkin



■ Saatavilla     – Ei saatavilla

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. 

Malli

Vetotapa 2WD 4WD

Moottori 2.0 MIVEC AS&G

Varustetaso ACTIVE ACTIVE PLUS INTENSE PLUS / INSTYLE

Voimansiirto Tyyppi 5-vaihteinen manuaali CVT-automaatti

Moottori

Tyyppi (koodi) 2.0l 16-venttiilinen 4-sylinterinen SOHC MIVEC (4J11)

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 190 192 190

Kihtyvyys 0-100 km/h s 10.9 12.1 13.3

Polttoaineen kulutus (WLTP)* yhdistetty litraa/100km 7.6 8.1 8.7

CO2 (WLTP)* yhdistetty g/km 173 184 196

Kääntösäde m 5.3

Vetokyky (jarrullinen) kg 1,600

Vetokyky (jarruton) kg 740 750

Polttoainejärjestelmä
Ruiskutusjärjestelmä Sähköinen ruiskutus

Polttoainetankin tilavuus litraa 63 60

Mitat ja massat

Pituus mm 4695

Leveys mm 1810

Korkeus mm 1710

Akseliväli mm 2670

Maavara mm 190

Omamassa kg 1,410 1 445 (5P) / 1 475 (7P) 1 510 (5P) / 1 540 (7P)

Kokonaismassa kg 1,900 1 980 (5P) / 2 160 (7P) 2 045 (5P) / 2 225 (7P)

Istuinpaikat henkilöä 5 5 / 7 5 / 7

Ohjaus Tyyppi Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus

Jousitus
Edessä MacPherson joustintuet

Takana Monivarsituenta

Jarrut
Edessä Jäähdytetyt jarrulevyt

Takana Jarrulevyt

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

19 20

TEKNISET TIEDOT

AUTON MITAT

Kaikki mitat millimetreinä.

5-PAIKKAINEN 7-PAIKKAINEN

1540
15401540

1810 4695
2670990 1035

17
10

1540
1810 4695

2670990 1035
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10






