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DZIKOŚĆ SERCA, SZLIF ELEGANCJI
Nadzwyczajne możliwości i najnowocześniejsze rozwiązania nareszcie zostały połączone.
Nowy Pajero to jedyny SUV, który zaspokoi marzenia każdego kierowcy w każdych
warunkach. Czy to mknąc po ulicach miasta, czy przedzierając się przez noc, czy też
pokonując bezkresne bezdroża. Przenieś się na całkowicie nowy poziom wyjątkowości,
bo nowe Pajero to obietnica życia pełnego wyzwań i piękna.

2

3

STYL I PRZESTRZEŃ
Fotele Pajero zostały skonstruowane tak, aby każdy pasażer czuł
maksymalny komfort i wygodę, niezależnie od tego, w którym rzędzie
siedzi. We wnętrzu Pajero jest nie tylko zadziwiająco dużo przestrzeni
bagażowej, ale też mnóstwo funkcjonalnych schowków – jednym
ruchem możesz przekształcić Pajero z 2-osobowego samochodu

transportowego w 5- lub nawet 7-osobowy luksusowy samochód
rodzinny. Możliwości są tak różnorodne, jak zróżnicowane są same
fotele. W Pajero trzeci rząd siedzeń można szybko schować w podłodze, tworząc płaską i dużą przestrzeń bagażową. Pod siedzeniami
zmieszczą się też zagłówki, co dodatkowo zwiększy ilość miejsca.

FOTELE

FOTELE
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DETALE KONSTRUKCYJNE
Pajero ma mnóstwo przemyślanych detali konstrukcyjnych. Zestaw zegarów o wysokim kontraście jest
na stałe podświetlony, co poprawia ich widoczność.
Miękka, skórzana kierownica została wyposażona
w bezprzewodowy system głośnomówiący Bluetooth®,

umożliwiający rozmowy z przyjaciółmi bez konieczności
odrywania rąk od kierownicy. Inne detale, takie jak ręczne sterowanie klimatyzacją z tyłu, poprawiają komfort
jazdy osób podróżujących na tylnych siedzeniach.

3,2 l DI-D
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Szybkość obrotów silnika (obr./min)

DIN net

Moc (kW)

Moment obrotowy (Nm)

140 kW (190 KM) / 3500 obr./min
441 Nm (45,0 kg-m) / 2000 obr./min

MAKSYMALNA MASA HOLOWANIA 3500 KG
MAKSYMALNA MASA HOLOWANIA 3500 KG = 2,8 JACHTU = 4,5 PRZYCZEPY KONNEJ*
* Wagi podano tylko w celach demonstracyjnych. Wyliczenia oparto na danych: jacht ważący 1240 kg i przyczepa konna ważąca 770 kg. Dotyczy 5-drzwiowej wersji Pajero z felgami 18″.
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SYSTEM KONTROLI WSZYSTKICH KÓŁ
System AWC to więcej niż technologia – to nasza filozofia. Łączy on
wiele innowacyjnych systemów, zintegrowanych i monitorowanych tak,
by zapewnić doskonałą przyczepność, przekazywaną moc i kontrolę
poślizgu każdego koła oddzielnie, gwarantując kierowcy kontrolę nawet
w najbardziej ekstremalnych warunkach.
W połączeniu ze sterowanym elektronicznie systemem napędu Super
Select 4WD II (SS4-II) i systemem aktywnej kontroli stabilności oraz
trakcji (ASTC) nasz system AWC zapewnia niezwykłą przyczepność
oraz pewne prowadzenie na śliskich nawierzchniach. Wystarczy wybrać
najlepszy tryb jazdy na konsoli, a Pajero zmieni układ jezdny tak, aby
zapewnić bezpieczne prowadzenie nawet w najbardziej wymagających
warunkach.

C/D

C/D

C/D

LOCK

LOCK

LOCK

4L
C/D

LOCK

BLOKADA TYLNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
W naprawdę ekstremalnych warunkach, dla zapewnienia jeszcze lepszych właściwości terenowych, można zablokować tylny mechanizm
różnicowy. Jeśli na przykład jedno z tylnych kół traci przyczepność,
po włączeniu blokady tylnego mechanizmu różnicowego drugie koło
będzie nadal się obracało, dzięki czemu nie ugrzęźniesz.

Super Select 4WD II to najbardziej zaawansowany system 4WD, jaki
stworzyło Mitsubishi. Pozwala przełączać się z ekonomicznego trybu
2WD na 4WD podczas jazdy z prędkością nawet do 100 km/h. Jest
to szczególnie ważne w momencie, gdy nawierzchnia drogi nagle
staje się śliska. Kiedy warunki stają się trudne, można zablokować
centralny mechanizm różnicowy, by równo rozkładać moc na dwie osie
i zwiększyć przyczepność.
W najtrudniejszych warunkach dodatkowo wesprze Cię tryb reduktora,
dzięki któremu Pajero z łatwością pokona nawet najbardziej strome
zbocza, głęboki śnieg czy gęste błoto. System Super Select 4WD II
pozwala czerpać radość z jazdy w każdych warunkach.

Tryb 2H (2WD, tylna oś)
Tryb napędu na tylne koła, idealny do jazdy
po mieście i na autostradzie, zapewnia cichą
i płynną jazdę.

Tryb 4H (4WD)
Po włączeniu trybu 4WD następuje rozdział
momentu obrotowego między przednią a tylną
osią z 33:67 aż do 50:50, co oznacza lepszą
przyczepność i większe bezpieczeństwo, szczególnie podczas jazdy w zmiennych warunkach
pogodowych oraz w czasie holowania.
4HLC (4WD z blokadą centralnego
mechanizmu różnicowego)
Dzięki równomiernemu rozłożeniu mocy
na przednie i tylne koła tryb ten pomaga
zachować przyczepność nawet na najbardziej
niepewnych nawierzchniach.

4LLC (4WD z blokadą centralnego
mechanizmu różnicowego z reduktorem)
Zastosowanie reduktora zmniejsza przełożenie,
zapewniając właściwy dobór mocy i pełną kontrolę podczas pokonywania stromych podjazdów
i zjazdów. Pomaga również w wydostaniu się
z głębokiego błota, piasku lub śniegu.

ZAAWANSOWANE ZAWIESZENIE NIEZALEŻNE WSZYSTKICH KÓŁ
Przednie zawieszenie na podwójnych wahaczach oraz tylne zawieszenie
typu multi-link, wykorzystujące sprężyny śrubowe, pozwalają każdemu z kół
poruszać się niezależnie od koła znajdującego się po drugiej stronie
osi. To gwarantuje płynną i wygodną jazdę oraz pewne prowadzenie
w każdym terenie.
Ulepszone zawieszenie Pajero nie tylko zmniejsza przechyły nadwozia,
ale również zapewnia bezpieczniejszą jazdę, nie odbierając przy tym ani
odrobiny przyjemności płynącej z jego prowadzenia.
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ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
Pajero nie tylko świetnie wygląda, ale jest też naprawdę bezpieczny i wytrzymały. Siedząc
wysoko w fotelu kierowcy, masz lepszy widok na wszystkie potencjalne przeszkody na drodze.
Ksenonowe reflektory przednie (HID) świecą jaśniej, zapewniając lepszą widoczność, i są
wyposażone w oddzielne spryskiwacze oraz funkcję samopoziomowania. Automatycznie
przyciemniane lusterko wewnętrzne zmniejsza poblask od świateł pojazdów jadących za Tobą.
Wysoka skuteczność hamulców Pajero oraz elektroniczny system kontroli stabilności i trakcji
(ASTC – Active Stability and Traction Control) wraz ze wspomaganiem hamowania (brake assist)
zapewniają pewną i bezpieczną jazdę.

Nadwozie pochłaniające energię uderzenia
Wzmocnione monolityczne nadwozie Pajero
z wbudowaną ramą stanowi bardzo sztywną
strukturę ze strefami zgniotu wokół silnika
dla pochłonięcia energii zderzenia. Dzięki
temu zachowany jest najwyższy poziom
bezpieczeństwa osób podróżujących.

Wszystkie fotele są wyposażone w trzystopniowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami ELR
(Emergency Locking Retractor), a boczne szyby są wyposażone w automatyczne systemy
zapobiegające przytrzaśnięciu, które zatrzymują ruch szyby natychmiast po wykryciu przeszkody
na jej drodze.
Poduszki bezpieczeństwa
Na wypadek zderzenia Pajero ma nie tylko
dwustopniowe poduszki przednie, ale również
boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa,
zapewniające najwyższy stopień ochrony
kierowcy i pasażerów.
Uwaga: poduszki powietrzne są częścią dodatkowego systemu bezpieczeństwa SRS (Supplemental Restraint System).
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń związanych z otwarciem
się poduszki powietrznej, należy zawsze mieć zapięte pasy,
siedzieć prosto na środku siedzenia i nie opierać się o drzwi.
Dzieci do 12 lat powinny siedzieć na tylnym siedzeniu
i mieć odpowiednie do wieku pasy. Nigdy nie umieszczaj
niemowlęcia na przednim siedzeniu w pozycji zwróconej
do tyłu. Szczegóły dostępne w instrukcji obsługi Mitsubishi
i w instrukcji dostarczonej wraz z fotelikiem dziecięcym.

Poduszki bezpieczeństwa

(A) Sam kierowca z EBD

pełne zatrzymanie

uruchomienie
hamulców

(B) Z pasażerami i ładunkiem z EBD

pełne zatrzymanie

bez
ABS

z
ABS

ASTC

uruchomienie
hamulców

(C) Z pasażerami i ładunkiem bez EBD

pełne zatrzymanie

Nagłe hamowanie

MULTI-MODE ABS z EBD
System zapobiegania blokowaniu kół (ABS)
w Pajero – wyposażony w elektroniczną kontrolę rozkładu siły hamowania (EBD) – zapewnia optymalną siłę hamowania na każdym
kole, niezależnie od liczby osób podróżujących
pojazdem, wielkości ładunku oraz nawierzchni
drogi. Gwarantuje to maksymalną stabilność
jazdy i pozwala skrócić drogę hamowania.

uruchomienie
hamulców

ASTC ze wspomaganiem hamowania
Aktywna kontrola stabilności i trakcji (ASTC) to
niezwykle zaawansowany system bezpieczeństwa w Pajero. Reguluje on siłę hamowania
na każdym kole, zapewniając doskonałą
stabilność jazdy. Ponadto system zachowuje
optymalną przyczepność we wszystkich
warunkach, zarówno na drodze, jak i w terenie. ASTC zapobiega tzw. buksowaniu kół
na śliskich nawierzchniach oraz minimalizuje
ryzyko znoszenia, spowodowane nadmiernym
przyspieszeniem na zakrętach. System
wspomagania hamowania zwiększa siłę
hamowania, kiedy wykryje nagłe wciśnięcie
pedału hamulca – pomaga szybciej i bezpieczniej zatrzymać pojazd w nagłych sytuacjach.

Światła LED do jazdy dziennej
Dzięki nim jesteś nie tylko lepiej widoczny
w ciągu dnia, ale też dodają klasy Twojemu
Pajero.
Uwaga: możliwości kontrolne systemu ASTC to tylko funkcje
dodatkowe. Nie zastąpią bezpiecznej jazdy i nie można
polegać wyłącznie na nich. Należy upewnić się, że na
wszystkich 4 kołach są założone opony takiego samego typu
i w tym samym rozmiarze. Szczegóły dostępne w instrukcji
obsługi.
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INTENSE PLUS/INSTYLE

Najważniejsze elementy wyposażenia wersji Intense Plus:

Najważniejsze elementy wyposażenia wersji Instyle (dodatko-

• Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

we względem Intense Plus):

• Światła do jazdy dziennej w technologii LED

• Skórzana tapicerka siedzeń

• Ksenonowe reflektory przednie

• Elektrycznie regulowany fotel kierowcy i pasażera

• Czujnik deszczu

• Podgrzewane fotele przednie

• Czujnik zmierzchu

• Elektrycznie sterowane okno dachowe

• Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

• Zestaw audio premium Rockford Fosgate, 12 głośników

• Klimatyzacja automatyczna
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth
• Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów
• Radioodtwarzacz CD/MP3 z ekranem dotykowym, 6 głośników

AKCESORIA
STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Płyta ochronna przednia

Atrapa ozdobna zderzaka przedniego, chromowana Osłona koła zapasowego, chromowana

Osłony lusterek zewnętrznych, chromowane

Osłony klamek drzwi, chromowane

STYLIZACJA WEWNĘTRZNA

Podświetlane nakładki progowe przednie i tylne

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Nakładki na nawiewy powietrza

Krata oddzielająca przestrzeń bagażową

konsoli środkowej, drewnopodobne

TRANSPORT I WYPOCZYNEK

Hak holowniczy odpinany

Belki bagażnika dachowego

Kuweta bagażnika
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WYBÓR KOLORU NADWOZIA

Brązowy metalik (C18)

Srebrny metalik (A31)

Zielony perłowy (F15)

Czerwony perłowy (P17)

Biały perłowy (W23)

Grafitowy metalik (U19)

Biały (W37)

Czarny perłowy (X37)

WYBÓR KOLORU TAPICERKI

Czarna skóra

Beżowa skóra

Tapicerka materiałowa

WYBÓR KOLORU NADWOZIA I TAPICERKI
■ Dostępne

Wersja

Intense Plus AT

Instyle AT

Czarny materiał

Czarna skóra/Beżowa skóra

Tapicerka i wykończenie wnętrza
Tapicerka siedzeń
Elementy wykończenia wnętrza (kolor)

Srebrny

Kolor podsufitki

Beżowy

Kolor wykładziny podłogi

Czarny

Kolor tapicerki drzwi

Czarny

Czarny/Beżowy

Kolory nadwozia

■

■

Srebrny metalik (A31)

■

■

Brązowy metalik (C18)

■

■

Zielony perłowy (F15)

■

■

Grafitowy metalik (U19)

■

■

Biały perłowy (W23)

■

■

Biały (W37)

■

■

Czarny perłowy (X37)

■

■

Czerwony perłowy (P17)

■

■

Przedstawione kolory i materiały mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem Mitsubishi Motors.

WYMIARY
2535

860

1860

916

820

895

1890 z relingami

955

205
1570

765

2780

1355

4900

731

1875

1875

1570

* Pomiar dokonany przez Mitsubishi Motors Corporation.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE
■ Dostępne

– Niedostępne

Intense Plus AT

Instyle AT

Diesel 3,2 l DOHC 190 KM z filtrem cząstek stałych, norma emisji: Euro 6W

■

■

Automatyczna skrzynia biegów, 5 przełożeń

■

■

Napęd 4WD Super Select (SS4-II)

■

■

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

■

■

Opony 265/60R18 + 18″ felgi aluminiowe

■

■

Pełnowymiarowe koło zapasowe

■

■

System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC)

■

■

Układ wspomagania hamowania (BA)

■

■

System ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD)

■

■

System priorytetu hamulca (BOS)

■

■

Czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera

■

■

Kurtynowe poduszki bezpieczeństwa (I i II rząd siedzeń)

■

■

Wzmocnienia w drzwiach przednich

■

■

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

■

■

Immobilizer

■

■

Zderzak przedni w kolorze nadwozia z elementami w kolorze srebrnym

■

■

Chromowany grill przedni

■

■

Osłony lusterek bocznych w kolorze nadwozia

■

■

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

■

■

Zderzak tylny w kolorze nadwozia z elementami w kolorze srebrnym

■

■

Osłona koła zapasowego częściowo w kolorze nadwozia

■

■

Stopnie boczne

■

■

Relingi dachowe w kolorze czarnym

■

■

Wysoko umieszczone 3. światło STOP

■

■

Osłony przeciwbłotne (przód/tył)

■

■

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

■

■

Przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami

■

■

Przednie reflektory przeciwmgłowe

■

■

Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu

■

■

Światła mijania z czujnikiem zmierzchu

■

■

Kierunkowskazy w lusterkach bocznych

■

■

Wycieraczka szyby tylnej

■

■

Wersja wyposażenia
Silnik i układ napędowy

Opony i koła

Bezpieczeństwo

Elementy zewnętrzne

Oświetlenie i widoczność

Ogrzewanie szyby tylnej

■

■

Oświetlenie wnętrza w podsufitce (przód + tył)

■

■

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

■

■

Częściowo ogrzewana szyba przednia (w miejscu styku z wycieraczkami)

■

■

Przyciemniane szyby tylne

■

■

Delikatne podświetlenie wokół stacyjki

■

■

Oświetlenie przestrzeni na nogi (kierowca i pasażer)

■

■

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE
■ Dostępne

– Niedostępne

Komfort i wygoda
Klimatyzacja automatyczna (1-strefowa)

■

■

Wspomaganie układu kierowniczego

■

■

Regulacja wysokości kierownicy

■

■

Zdalnie sterowany centralny zamek z 2 kluczykami

■

■

Tempomat ze sterowaniem na kierownicy

■

■

Sterowanie systemem audio na kierownicy

■

■

Zestaw Bluetooth® ze sterowaniem na kierownicy

■

■

Kamera cofania

■

■

Podgrzewane siedzenia kierowcy i pasażera

–

■

Okno dachowe

–

■

Panel sterowania klimatyzacją dla II rzędu siedzeń

■

■

Elektrycznie sterowane szyby (× 4)

■

■

Skórzana tapicerka siedzeń

–

■

Materiałowa tapicerka siedzeń

■

–

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

■

■

Pokryty skórą uchwyt dźwigni hamulca ręcznego z chromowanymi elementami

■

■

Chromowane klamki wewnętrzne

■

■

Elementy wewnętrzne

Uchwyt na napoje dla I rzędu siedzeń (× 2)

■

■

Podłokietnik dla kierowcy i pasażera

■

■

Zamykany na klucz schowek na rękawiczki z oświetleniem

■

■

Elektryczna regulacja siedzenia kierowcy (5 kierunków) i pasażera (4 kierunki)

–

■

System mocowania fotelików ISO-FIX (× 2) na tylnej kanapie

■

■

II rząd siedzeń składany w proporcjach 60:40

■

■

Podłokietnik dla II rzędu siedzeń z uchwytem na napoje (× 2)

■

■

Składany III rząd siedzeń

■

■

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkiem i uchwytem na bilet

■

■

Kanał grzewczy dla II rzędu siedzeń

■

■

Gniazdko 12 V (× 3)

■

■

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

■

■

Osłona przestrzeni bagażowej

■

■

Radioodtwarzacz CD/MP3 2DIN z ekranem dotykowym

■

■

System audio premium Rockford Fosgate, 12 głośników

–

■

6 głośników

■

–

Gniazdo USB

■

■

Audio i komunikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Mitsubishi Pajero Wagon 5D 17MY
Jednostka napędowa
Typ

Wysokoprężny, z układem wtryskowym typu Common Rail, 4 cylindry,
16 zaworów + filtr cząstek stałych
3200

Pojemność cm3
Moc maksymalna kW (KM) / obr./min

140 (190) / 3500

Maksymalny moment obrotowy Nm / obr./min

441 / 2000

Norma emisji spalin

Euro 6W
Skrzynia biegów / napęd

Typ napędu

4WD

Typ skrzyni biegów

Automatyczna, 5-biegowa, z możliwością sekwencyjnej zmiany przełożeń

Typ sprzęgła
Przełożenia biegów

Przetwornik momentu obrotowego
1. bieg

3,520

2. bieg

2,042

3. bieg

1,400

4. bieg

1,000

5. bieg

0,716

Bieg wsteczny

3,224

Przełożenie główne

3,692

Przełożenie skrzyni redukcyjnej (wysokie)

1,000

Przełożenie skrzyni redukcyjnej (niskie)

1,900
Wymiary i masy

Długość nadwozia

mm

4900

Szerokość nadwozia

mm

1875

Wysokość nadwozia (z relingami)

mm

1890

Rozstaw osi

mm

2780

Zwis przedni

mm

765

Zwis tylny

mm

1355

Rozstaw kół

mm

Pojemność bagażnika (min./maks.)

l

1570
215 / 1790

Maksymalna długość przestrzeni bagażowej1

mm

1430

Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej

mm

1395

Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej

mm

1110

kg

3030

mm

205

Dopuszczalna masa całkowita
Minimalny prześwit
Minimalny promień skrętu

m

5,7

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca

kg

750

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem

kg

3500

Dopuszczalne obciążenie dachu

kg

100

Liczba pasażerów

7
Osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2*

Przyspieszenie 0–100 km/h

s

Prędkość maksymalna

11,1

km/h

180

l/100km

10,5

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim

l/100km

8,6

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym

l/100km

9,3

Emisja CO2 w cyklu miejskim

g/km

277

Emisja CO2 w cyklu pozamiejskim

g/km

226

Emisja CO2 w cyklu mieszanym

g/km

245

Zużycie paliwa w cyklu miejskim

Układ elektryczny
Akumulator

Podwójny, typ: 80D26L

Alternator

12 V 130 A (wzmocniony)
Układ kierowniczy

Typ

1

W sytuacji, gdy samochodem podróżuje 2 pasażerów, a II i III rząd siedzeń są położone.

Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem

MMC Pomoc
ASSISTANCE DLA
MITSUBISHI MOTORS POLSKA
TEL. 22 463 19 99

RECYKLING POJAZDÓW
Ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem.

tyczy wszystkich pojazdów produkowanych przez Mitsubishi Motors bez względu na

Mitsubishi Motors projektuje i produkuje wysokiej jakości pojazdy i ich części, starając

datę sprzedaży. Istnieje już cała sieć punktów odbioru zużytych pojazdów Mitsubishi

się zapewnić ich trwałość, troszcząc się jednocześnie o jak najlepszą obsługę gwa-

Motors gwarantujących przyjazny dla środowiska recykling. Jednocześnie możliwości

rantującą utrzymanie ich optymalnej sprawności. Z wielkim szacunkiem odnosimy się

recyklingu pojazdów i ich części są stale badane i udoskonalane w trosce o uzyskanie

do kwestii ochrony środowiska i dlatego stosujemy materiały, które mogą być przetwa-

jeszcze wyższego procentowo udziału przetworzenia.

rzane i nadal wykorzystywane po całkowitym wyeksploatowaniu samego samochodu.
Po wielu latach użytkowania Wasz samochód może do nas wrócić, a my zajmiemy się

Europejska dyrektywa dotycząca zużytych pojazdów i ich bezpłatnego odbioru

jego recyklingiem w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny ze stosowną dyrekty-

obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Istnieje jednak możliwość, że

wą UE i obowiązującymi przepisami krajowymi.

w chwili publikacji niniejszego komunikatu nie wszystkie kraje członkowskie dostosowały swoje prawodawstwo do wymagań zawartych w dyrektywie.

Wszystkie pojazdy Mitsubishi Motors (do wagi 3,5 tony brutto) sprzedawane po 1 lipca
2002 roku są bezpłatnie odbierane od ostatniego właściciela w jednym z wyznaczo-

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mitsubishi-motors-euro.com. Można też

nych punktów, pod warunkiem jednak, że pojazd posiada wszystkie podstawowe czę-

sprawdzić informacje na stronie sieci serwisowej Mitsubishi Motors w swoim kraju lub

ści składowe i jest wolny od zanieczyszczeń. Od 1 stycznia 2007 roku zasada ta do-

zadzwonić do Centrum Obsługi Klientów Mitsubishi Motors.

ZNAKOMITY SERWIS POSPRZEDAŻOWY ZAPEWNIAJĄCY BEZTROSKĄ JAZDĘ SAMOCHODEM
Ponad 2500 Autoryzowanych Serwisów Mitsubishi Motors w Europie służy Ci pomocą, gdziekolwiek się znajdujesz.

GWARANCJA – OCZYWIŚCIE
Nowe modele Mitsubishi posiadają gwarancję fabryczną obowiązującą 5 lat. W pierwszych 2 latach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu, w pozostałych zaś 3 la-

PROFESJONALNE PRZEGLĄDY

tach obowiązuje limit 100 000 km. Gwarancja perforacyjna obejmuje pierwsze 12 lat.

Nawet nowe samochody wymagają regularnej konserwacji i przeglądów. Nie tylko

Statystyki niezawodności samochodów Mitsubishi są wzorowe, więc prawdopodo-

by zagwarantować mobilność, po to, abyś mógł się niezawodnie poruszać, ale także

bieństwo potrzeby pomocy technicznej z naszej strony jest minimalne. Mimo to przez

dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich pasażerów. Wyszkoleni profesjonaliści korzy-

5 lat oferujemy MAP – Pakiet Assistance Mitsubishi Motors.

stający ze specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz z oryginalnych części są
zawsze gotowi do usług w Twoim Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Mitsubishi.

MAP – DARMOWA POMOC W PRZYPADKU

Zostaniesz z góry poinformowany o koszcie usługi, dzięki czemu nie spotka Cię nie-

AWARII

miła niespodzianka, kiedy wrócisz odebrać swój samochód.

Aby zademonstrować nasze zaangażowanie
w kwestię Twojej mobilności oraz podkreślić,

ORYGINALNE CZĘŚCI MITSUBISHI MOTORS

jak bardzo wierzymy w niezawodność naszych

Nawet najmniejsza usterka techniczna może być groźna. Dlatego wszystkie oryginal-

samochodów, dajemy Ci wraz z nowym autem

ne części Mitsubishi Motors zostały wyprodukowane i przetestowane zgodnie z su-

Mitsubishi darmową kartę MAP, ważną przez

rowymi standardami jakości. Zaleca się korzystanie z oryginalnych części Mitsubishi

5 lat. Skrót MAP oznacza Mitsubishi Motors Assistance Package (Pakiet Assistance

Motors w celu zapewnienia jak największej niezawodności samochodu oraz bez-

Mitsubishi Motors). Ta karta będzie gwarantem Twojej mobilności w ponad 30 kra-

pieczeństwa jego pasażerów. Oryginalne części Mitsubishi Motors są dostępne we

jach Europy. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy w przypadku awarii,

wszystkich Autoryzowanych Punktach Serwisowych Mitsubishi. Jesteśmy dumni, że

wypadku, kradzieży bądź aktu wandalizmu – gdziekolwiek będziesz, 24 godziny na

znajdujemy się regularnie na czele rankingów jakości usług posprzedażowych.

dobę, 7 dni w tygodniu – zadzwoń pod numer widoczny na karcie, a problem zostanie
rozwiązany na miejscu. Jeśli będzie on poważny, samochód zostanie przewieziony do
najbliższego dealera Mitsubishi, a Ty otrzymasz gwarancję usług takich jak hotel, ciągłość podróży (samochód zastępczy) oraz przewóz Twojego auta z powrotem do kraju.

MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian danych zawartych w ni-

Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określo-

niejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji po-

ne w dokumencie gwarancyjnym.

jazdów – bez uprzedzenia.
Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w katalogu były komWszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szcze-

pletne oraz dokładne, MMC Car Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za

gólności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego.

dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji zawartych w katalogu.

Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia

MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania produktów i usług

kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

prezentowanych w katalogu lub wprowadzenia do nich zmian.

www.mitsubishi.pl

Styczeń 2017. Wyprodukowano w Polsce.

