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UUSI KOMPAKTI KAUPUNKIAUTO 
Kaipaatko elämääsi piristysruisketta? Jotakin fiksua, luotettavaa ja itsevarmaa, mutta silti hauskaa? Jotakin 
tyylikästä? Siinä tapauksessa tämä auto on kuin tehty sinulle. Dynaaminen ulkoasu ja tuntuma. Luokkansa 
johtavat turvallisuusavustimet ja älyominaisuudet yhdistyvät polttoainetaloudellisuuteen sekä huippulaatuun. 
Voit laajentaa maailmasi rajoja aivan uudella tavalla.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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3 4Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

KAIKKI YHDESSÄ TILASSA
Tutustu edistykselliseen, miellyttävään ja tilavaan matkustamoon – auto on yhtä upea sisältä kuin ulkoakin. 
Huipputekniset mittarit ja Smartphone-link Display Audio -järjestelmä täydentävät tyylikästä kangasverhoilua 
ja pehmeiden mutta tukevien istuinten laadukkaita materiaaleja. Tyyli, mukavuus ja älykkyys yhdessä paketissa. 
Näin täydennät ajonautintoasi – ja elämääsi.
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Kaukovalot Lähivalot

Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella [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 rullaamaan taaksepäin, 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.

LDW: Kaistavahtia ei ole suunniteltu vähentämään riskiä, joka liittyy esimerkiksi siihen, ettei eteen katsota tarkasti (esim. huomio kiinnittyy johonkin sivulla olevaan asiaan tai ajatukset harhailevat) 
tai huono sää aiheuttaa heikon näkyvyyden. Se on suunniteltu tunnistamaan kaistat noin 65 km:n tuntinopeudessa tai suuremmassa ajonopeudessa. 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.

Huomautus:
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.

Kaistavahti [LDW]

Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos auto ajautuu ajokaistaltaan eikä suuntavilkkua käytetä.

LDW-ilmaisin mittaristossa

Törmäysvaara

Varoitus + jarrutusapu

Suuri törmäysvaara

Varoitus + automaattinen jarrutus

Erittäin suuri törmäysvaara

Varoitus + voimakas automaattinen jarrutus

FCM-ilmaisin 
mittaristossa

EDISTYNYT TURVALLISUUS

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

Rengaspaineenvalvontajärjestelmä [TPMS]

TPMS tarkkailee rengaspaineita vanteissa olevien anturilähetinten avulla 
ja sytyttää mittaristoon varoitusvalon, jos yhden tai useamman renkaan 
ilmanpaine laskee merkittävästi. 

Turvavöiden esikiristimet

Turvavöiden esikiristimet kiristävät 
etuistuinten turvavyöt törmäyksen 
yhteydessä pitääkseen kuljettajan ja 
etuistuimen matkustajan paikoillaan.

RISE-kori

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

SRS-turvatyynyt

Edessä, sivuilla ja ikkunoissa olevat SRS-
turvatyynyt vaimentavat törmäysten voimaa 
kaikista suunnista sekä auttavat välttämään 
kuljettajan ja matkustajien vammoja 
törmäyksissä.

ABS + EBD

ABS estää jarruja lukkiutumasta hätäjarrutuksen aikana, jotta 
ohjattavuus säilyisi liukkaallakin tiellä. Elektroninen jarruvoiman jako (EBD) 
jakaa jarrutusvoiman kaikille neljälle pyörälle jarrutustehon lisäämiseksi.

TURVALLISUUS

Mäkilähtöavustimen kanssa Ilman mäkilähtöavustinta

JARRUTUSPISTE

Matkustajat ja lasti ilman EBD:tä

Matkustajat ja lasti EBD:n kanssa

Pelkkä kuljettaja EBD:n kanssa

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.

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 otetta ohjauspyörästä valojen säätämiseksi.

5 6Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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Koe sähäkkä suorituskyky ja hyvä polttoainetaloudellisuus, jotka tekevät jokaisesta ajomatkasta 
miellyttävän. Olit sitten matkalla töihin, kaupungille shoppailemaan tai pidemmälle maaseudun halki, 
voit nauttia urheilullisesta ja poikkeuksellisen vakaasta käsiteltävyydestä, nopeasta kiihtyvyydestä ja 
ketterästä ajettavuudesta, jonka ansiosta pysäköinti ja tiukatkin käännökset ovat helppoja.

1,2-litrainen voimanlähde tuottaa reilun 59 kW:n (80 hv) tehon 6 000 
kierroksella minuutissa, ja sen käytännöllinen enimmäisvääntö on 
106 Nm 4 000 kierroksella minuutissa.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

INVECS-III CVT 

Suurivälityksinen INVECS-III* CVT -vaihteisto pitää moottorin kierrosluvun 
sopivana suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden lisäämiseksi. 
Saat nauttia pehmeistä kiihdytyksistä ja jarrutuksista sekä tehokkaasti 
valituista vaihdevälityksistä kaikissa ajo-olosuhteissa. Valaistu ilmaisin on 
helppo lukea yhdellä vilkaisulla, ja vaihdekepin nuppi on nahkaverhoiltu.
* Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

Auto Stop & Go (AS&G) vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä 
sammuttamalla moottorin automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan, 
esimerkiksi liikennevaloissa. Moottori käynnistyy uudelleen heti, kun jalka 
nostetaan jarrupolkimelta.

INNOSTA AISTEJASI VASTUULLISESTI

Auto Stop & Go [AS&G]

Moottori
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SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Aja minne haluat, milloin haluat. Tutustu uusiin paikkoihin ja uuteen viihteeseen. Smartphone-link 
Display Audio (SDA) antaa sinulle aikaa tutustumisretkiin. Suuren 7-tuumaisen kosketusnäytön avulla 
voit helposti toistaa musiikkia ja soittaa puheluita äänikomennoilla. Näin ajaminen on hauskempaa ja 
turvallisempaa. 

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

Linjakas, aerodynaaminen muotoilu

Virtaviivainen runko sujahtaa tuulen halki luokkansa parhaalla 
ilmanvastuskertoimella (Cd) 0,27*, mikä vähentää tuulen kohinaa ja 
CO2-päästöjä sekä kasvattaa polttoainetaloudellisuutta ja vakautta 
suurilla nopeuksilla. Auton aerodynaamisia ominaisuuksia ovat mm. 
katon innovatiivinen, kaksikerroksinen takaosa, ilmanohjaimet ja 
pohjan katteet.
*Sisäisten testitulosten mukaan

MOOTTORI 
SAMMUU

MOOTTORI 
KÄYNNISTYY

LIIKKEESSÄ
JARRUPOLJIN 

ALAS

KYTKIN 
YLÖS

PYSÄHDYKSISSÄ
JARRUPOLJIN 

YLÖS

KYTKIN 
ALAS

Luokkansa pienimpiin lukeutuva kääntösäde

Pieni kääntösäde parantaa erinomaista käsiteltävyyttä entisestään ja 
tekee ajamisesta helppoa kaikenikäisille. 4,6 METRIÄ

1 

3 

2 

4 

Android Auto TM

Käytä Google Mapsia 7-tuumaisella keskusnäytöllä. 
Äänikomennot mahdollistavat handsfreen käytön. 
Voit käyttää autossa kätevästi suosikkisovelluksiasi.
1 Kartat 
2 Google Assistant 
3 Puhelin 
4 Sovellukset
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/
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3 

2 
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Peruutuskamera

Tosiaikainen, pysäköintiä 
helpottavilla suuntaviivoilla 
varustettu värikuva auttaa 
välttämään näköpiirin ulkopuolella 
oleviin esteisiin törmäämistä.

USB-PORTTI

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

ECO-tilan ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun käytät kaasupoljinta taloudellisesti. Se kannustaa 
hyvään ajotapaan, joka tuottaa säästöä polttoainekuluissa sekä auttaa 
pitämään ympäristön puhtaampana.

Tarkista ympäristön turvallisuus.

Huomautus: 
■ 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. 
■ Android Auto edellyttää Google Playsta saatavaa Android Auto -sovellusta sekä Android-

yhteensopivaa älypuhelinta, jossa on Android™ 5.0 Lollipop tai uudempi. 
■ Apple CarPlay edellyttää iPhonea, jossa on iOS 8 tai uudempi.
■ Tuettujen maiden määrän lisääntymisestä huolimatta Android Auto ja Apple CarPlay EIVÄT 

ole saatavilla tietyillä markkinoilla. Tarkista uusimmat saatavuustiedot verkkosivustoilta.
— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay
■ Android Auto ja Apple CarPlay eivät välttämättä toimi tuetuillakaan alueilla, jos verkkoyhteys 

on huono tai sitä ei ole.

■ Asiakas vastaa kaikista tiedonsiirtomaksuista. Asiakkaalta voidaan myös veloittaa lisämaksuja 
riippuen sopimuksesta verkko-operaattorin kanssa.

■ Ulkomailla käytettäessä asiakkaan on mahdollisesti tilattava verkko-operaattorilta roaming-
palvelu.

■ Kaikki älypuhelinsovellukset eivät ole yhteensopivia Android Auton tai Apple CarPlayn kanssa.
 Turvallisuussyistä vain yhteensopivat sovellukset ovat käytettävissä tässä Smartphone-link 

Display Audiossa.
■ Tietyt ominaisuudet tai sovellukset eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla 

alueilla.
■ Esitteen kuvat eivät välttämättä edusta uusimpia päivityksiä.
■ Tarkista älypuhelimen yhteensopivuus Smartphone-link Display Audion kanssa tältä 

verkkosivustolta: http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ SDA:ssa ei itsessään ole navigointitoimintoa.
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9 10Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

MUITA KÄTEVIÄ OMINAISUUKSIA KORIN VÄRIT

Cerulean Blue (Metalliväri) [T69]

Black (Metalliväri) [X08]

Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

Red (Metalliväri) [P19]

Cool Silver (Metalliväri) [A66] White (Perusväri) [W19]

Wine Red (Metalliväri) [P57] Cerulean Blue (Metalliväri) [T69] Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

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

Varustetaso INVITE INTENSE

Sisustus Musta Musta 

Kangasverhoilu Puolinahkaverhoilu

Kori
White Diamond (Premium-metalliväri) W85 ■ ■
Sand Yellow (Premium-metalliväri) Y35 ■ ■
Red (Metalliväri) P19 ■ ■
Wine Red (Metalliväri) P57 ■ ■
Cerulean Blue (Metalliväri) T69 ■ ■
Titanium Grey (Metalliväri) U17 ■ ■
Cool Silver (Metalliväri) A66 ■ ■
Black (Metalliväri) X08 ■ ■
White (Perusväri) W19 ■ ■

Kangasverhoilu Puolinahkaverhoilu

KORIN VÄRIT JA VERHOILUMATERIAALIT

SISUSTUKSEN VÄRIT

Sand Yellow (Premium-metalliväri) 
[Y35] UUSI

White Diamond (Premium-metalliväri) 
[W85] UUSI

■ Saatavilla

165/65R14-renkaat + 14 tuuman 
kevytmetallivanteet

175/55R15-renkaat + 15 tuuman 
kevytmetallivanteet

Automaattinen ilmastointilaite

Vakionopeudensäädin
Ajoneuvo säilyttää nopeutensa, vaikka 
jalkaa ei pidetä kaasupolkimella. Näin 
pitkien matkojen ajaminen on rennompaa. 
Jarrupolkimen painaminen kytkee 
järjestelmän pois käytöstä.

Säädettävä kuljettajan käsinoja
CVT-malleissa kuljettajan istuimessa on 
säädettävä käsinoja, joka lisää ajomukavuutta 
sekä vähentää rasitusta pidemmillä matkoilla. 
Käsinoja voidaan säätää parhaaseen asentoon 
vaakasuunnassa.

Multifunction GPS Navigation -järjestelmä 
kosketusvärinäytöllä (vain NAVI-mallit)
MGN-järjestelmää käytetään keskikonsoliin 
upotetun 6,5 tuuman WVGA-LCD-näytön 
(800 x 480) ja DVD-soittimen avulla. 
Suurilla, ergonomisilla kosketuspainikkeilla 
ohjattava MGN tarjoaa monipuoliset 
yhteysmahdollisuudet älypuhelimille sekä 
Euroopan maiden navigointikarttatietoja.

Avaimeton keskuslukitus ja käynnistys [KOS]
Kun avain on mukanasi, voit lukita tai avata kaikki ovet ja takaluukun 
painamalla kuljettajan etuoven tai takaluukun lukkoa sekä käynnistää 
moottorin painamalla ohjaamossa olevaa moottorikytkintä.
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