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STYLIZACJA
ZEWNĘTRZNA

Listwa ozdobna
zderzaka przedniego

Listwa ozdobna
zderzaka tylnego

Ozdobne narożniki
zderzaka przedniego

W kolorze srebrnym.
MZ576673EX

W kolorze srebrnym.
MZ576675EX

Wzór “carbon”, z czerwonym paskiem.
MZ576674EX

	Listwy progowe
	Wzór “carbon”, z czerwonym paskiem.
MZ576677EX

Ozdobne narożniki
zderzaka tylnego
Wzór “carbon”, z czerwonym paskiem.
MZ576676EX

4 5

Felga aluminiowa, 16″*
4250D787

	Felga aluminiowa, 18″
4250D789

Kołpak koła
4252A019 (bez zdjęcia)

STYLIZACJA
ZEWNĘTRZNA
I FELGI

* Z uwagi na większą średnicę
przednich tarcz hamulcowych,
nie można instalować felg 16”
w samochodach fabrycznie
wyposażonych w koła 18”
- niezależnie od opcji EPB
(elektryczny hamulec
postojowy).

Osłony lusterek zewnętrznych

Nakładki klamek drzwi

Chromowane.
MZ576689EX

Chromowane.
MZ576690EX

	Boczne listwy ozdobne
	Chromowane.
MZ538346EX

Listwa pokrywy bagażnika
Chromowana.
MZ576678EX
6 7

Dywaniki tekstylne
	Classic LHD. Włóknina dywanowa.
MZ314994

Dywaniki tekstylne
	Elegance LHD. Welur najwyższej
jakości z logo Mitsubishi Motors.
MZ314997

Dywaniki gumowe

STYLIZACJA WNĘTRZA I KOMFORT

Podświetlenie podłogi

Podświetlane nakładki progowe

W kolorze niebieskim. 		
MZ590878EX

LED w kolorze białym.
MZ590877EX

Ozdobne nakładki
na konsole włączników szyb
MZ360571EX

	MZ314978

Lampka przestrzeni bagażowej

Mata bagażnika

LED w kolorze białym.
MZ590880EX

MZ514293EX

Gałka
	Gałka
zmiany 		 zmiany		
biegów
biegów
	Do skrzyni
5 - biegowej.
MZ314062

Do skrzyni
6 - biegowej. 		
MZ314063
8 9

	Fotelik
dziecięcy

	Fotelik
dziecięcy

BABY-SAFE plus.
MZ314393

DUO plus.
MZ313045B

Zestaw apteczka, trójkąt
Zestaw pierwszej pomocy z oddzielną
przegrodą na trójkąt ostrzegawczy.
MZ312959

Kamizelka 		
ostrzegawcza
MME50085

	
Trójkąt
ostrzegawczy
MZ312957
(bez zdjęcia)

	Fotelik dziecięcy
KIDFIX XP. MZ315025

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Czujniki parkowania,
przednie i tylne
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Chlapacze
Przednie.
Tylne.
MZ531447EX
MZ531448EX
Nie stosowane razem z listwami progowymi
i ozdobnymi narożnikami zderzaków.

Krata oddzielająca przestrzeń
bagażnika
	Stalowa, czarna.
MZ314990

Kuweta bagażnika
MZ314980

Młotek 		
Apteczka 		
bezpieczeństwa samochodowa
Lifehammer®. 		
MME50557

MZ312958
(bez zdjęcia)

Nakładka ochronna
zderzaka tylnego

Folia ochronna
zderzaka tylnego

Wzór “carbon”, z logo Mitsubishi Motors. 		
MZ576679EX

Czarna. MZ314974
Przezroczysta. MZ314975 (bez zdjęcia)
10 11

Uchwyt do iPada
	Do iPada i iPada Air.
Jasnoszary, z logo Mitsubishi Motors.
MZ314989

Siatka bagażnika
	MZ312254

Hak holowniczy
	Czarny, lakierowany proszkowo.
	Montowany na stałe.
Odpinany.
MZ314982
MZ314983

Wiązka przewodów
haka holowniczego

TRANSPORT I WYPOCZYNEK

Gniazdo 7 pin. MZ314986 (bez zdjecia)
Gniazdo 13 pin. MZ314987 (bez zdjecia)

Więcej produktów i informacji dotyczących wymagań technicznych znajdziesz w wykazie numerów katalogowych.

Belki bagażnika dachowego
	Profil Aero.
Do modeli z relingami dachowymi.
MZ315000

	Uchwyt na bagaż
Aluminiowy, wymiary: 91 x 135 cm.
MZ314891

Uchwyt na narty / snowboard
	Do przewozu maks. Do przewozu maks.
4 par nart lub 2 		
snowboardów.
MZ315029

6 par nart lub 4
snowboardów.
MZ315030 (bez zdjęcia)

Uchwyt na rower
	
Typ Exclusive, aluminiowy.
MZ315032

Uchwyt na rower
	
Stalowy. Ze zintegrowanym zamkiem.
MZ314156
Wymagany adapter.
MZ314156S1

Bagażnik rowerowy
na hak holowniczy
	
Do przewozu 2 rowerów.
MZ314957
12 13

KOLEKCJA MITSUBISHI
Odwiedź także naszą stronę:
www.mitsubishi-collection.com

WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH
 rupa 				
G
akcesoriów Nazwa		 Opis produktu

Numer
katalogowy

Grupa 				
akcesoriów Nazwa		 Opis produktu

Numer
katalogowy

Stylizacja
zewnętrzna
i felgi
Strona 4-7

W kolorze srebrnym.

MZ576673EX

Wzór “carbon”, z czerwonym paskiem.
Komplet 2 szt.
Chromowane. Komplet 4 szt.
Wzór “carbon”, z czerwonym paskiem.
Komplet 6 szt.
Chromowane. Komplet 2 szt.

MZ576674EX

Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona 10-11

Chromowane. Komplet na przód i tył, 8 szt.
W kolorze srebrnym.

MZ576690EX
MZ576675EX

MZ360718EX
MZ360719EX
MZ360720EX
MZ360721EX
MZ360722EX
MZ360723EX
MZ360725EX
MZ360726EX
MZ360727EX

Wzór “carbon”, z czerwonym paskiem.
Komplet 2 szt.
Chromowana.

MZ576676EX

Kołpaczek oraz nakrętki koła
należy domówić oddzielnie.
Kołpaczek oraz nakrętki koła
należy domówić oddzielnie.
Do felg stalowych.
W kolorze srebrnym.

4250D787

Red Diamond (P62)
Silky White Pearl (W13)
Polar White Solid (W37)
Amethyst Black Pearl (X42)
Sterling Silver Metallic (U25)
Titanium Grey Metallic (U17)
Bronze Metallic (C21)
Orient Red Metallic (P26)
Wymagany do funkcjonowania zestawu
przednich i tylnych czujników parkowania
lub tylko do tylnych. Nie można stosować
w połączeniu tylko z przednimi czujnikami.
Stalowa, czarna.
Pomyślnie przeszła crash test (R126).
Dla dzieci w wieku do 12-15 miesięcy,
maks. 13 kg.
Dla dzieci w wieku do 12-15 miesięcy,
maks. 13 kg. W połączeniu z MZ314393.

MZ313045B

Kpl 4 szt. z jednym kluczem.
Tylko do felg aluminiowych.
Komplet 4 elementów.

MZ313736

Dla dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 4 lat lub od 9 do 18 kg.
Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat lub od 15
do 35 kg. Nierozdzielany.
Do iPada i iPada Air.
Z logo Mitsubishi Motors.
Czarny, lakierowany proszkowo.
Dopuszczalna masa przyczepy hol.:
silnik benz. -1600 kg; silnik Diesla - 2000 kg.
Czarny, lakierowany proszkowo.
Dopuszczalna masa przyczepy hol.:
silnik benz. -1600 kg; silnik Diesla - 2000 kg.
Gniazdo 7 pin.
Gniazdo 13 pin.
Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
7 pin DIN z gniazdem pojazdu 13 pin DIN.
Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
13 pin DIN z gniazdem pojazdu 7 pin DIN.
Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
13 pin Multicon/West z gniazdem pojazdu
13 pin DIN.
Do przewozu 2 rowerów.
Maks. masa 1 roweru: 25 kg / 2 rowerów:
45,8 kg. Złącze zasilające 13 pin.
Profil Aero.
Do modeli z relingami dachowymi.
Zawiera 2 nakładki belek bagażnika, 2 paski
ściągające i pokrowiec.
Ze zintegrowanym zamkiem, aluminiowy.
Ze zintegrowanym zamkiem, stalowy.
Wymagany adapter MZ314156S1.
Typ Exclusive, aluminiowy.
Do uchwytu na rower MZ314156.

MZ313538
MZ314156

Do uchwytu na rower typ Exclusive MZ315032.

MZ315032S3

Listwa ozdobna
zderzaka przedniego
Ozdobne narożniki
zderzaka przedniego
Boczne listwy ozdobne
Listwy progowe
Osłony lusterek
zewnętrznych
Nakładki klamek drzwi
Listwa ozdobna
zderzaka tylnego
Ozdobne narożniki
zderzaka tylnego
Listwa pokrywy
bagażnika
Felga aluminiowa,
16” x 6 1/2J****
Felga aluminiowa,
18″ x 7J
Kołpak koła ,16”
Kołpaczek felgi
aluminiowej
Nakrętki
zabezpieczające
Koło dojazdowe, kpl

Stylizacja
wnętrza
i komfort
Strona 8-9

Ozdobne nakładki na
konsole włączników szyb
Podświetlane nakładki
progowe
Podświetlenie podłogi
Zestaw: podświetlane
nakładki progowe +
podświetlenie podłogi
Gałka zmiany biegów

Dywaniki tekstylne,
Classic
Dywaniki tekstylne
Elegance
Mata bagażnika
Popielniczka podświetlana
Zapalniczka
Lampka przestrzeni
bagażowej
Dywaniki gumowe
Bezpieczeń- Chlapacze przednie
stwo
Chlapacze tylne
i ochrona
Trójkąt ostrzegawczy
Strona 10-11
Apteczka samochodowa

Lakier “Piano black”. Komplet na przód i tył,
4 szt.
Stal nierdzewna, z logo Mitsubishi Motors,
LED w kolorze białym. Komplet 6 szt. na przód
i tył. Zasilanie poprzez wiązkę elektryczną.
LED w kolorze niebieskim.
Zasilanie poprzez wiązkę elektryczną.
W zestawie podświetlane nakładki progowe
MZ590877EX oraz podświetlenie podłogi
MZ590878EX.
Do skrzyni 5-biegowej.
Połączenie aluminium i skóry.
Do skrzyni 6-biegowej.
Połączenie aluminium i skóry.
Komplet na przód i tył. Materiał- włóknina
dywanowa. Na dywaniku kierowcy etykieta
ostrzegawcza.
Komplet na przód i tył. Materiał- welur
z podwójnym ściegiem. Na dywaniku
kierowcy logo Mitsubishi Motors i etykieta
ostrzegawcza.
Gniazdko.
LED w kolorze białym.
Zasilanie poprzez wiązkę elektryczną.

Składany, dostarczany w lekkim,
wytrzymałym etui.
Dostarczana w wytrzymałym pokrowcu,
zawiera wyposażenie pierwszej pomocy
wg DIN 13164B.
Zestaw apteczka- trójkąt Zestaw pierwszej pomocy wg DIN 13164B,
z oddzielną przegrodą na trójkąt ostrzegawczy.
Młotek bezpieczeństwa Młotek umożliwia zbicie bocznej szyby.
Lifehammer®
Zintegrowany nóż pozwala na przecięcie
pasów bezpieczeństwa.
Nakładka ochronna
Wzór “carbon”, z logo Mitsubishi Motors.
zderzaka tylnego
Przyklejana.
Folia ochronna zderzaka Czarna matowa.
Przezroczysta.
tylnego
Kuweta bagażnika
Z logo Mitsubishi Motors.
Od spodu antypoślizgowy rzep.
Red Diamond (P62)
Przednie czujniki
parkowania, (2 czujniki) Silky White Pearl (W13)
Polar White Solid (W37)
wraz ze sterownikiem.
Lakierowane w kolorze Amethyst Black Pearl (X42)
Sterling Silver Metallic (U25)
nadwozia
Titanium Grey Metallic (U17)
Bronze Metallic (C21)
Orient Red Metallic (P26)
Red Diamond (P62)
Przednie czujniki
Silky White Pearl (W13)
parkowania, (2 czujniki)
Polar White Solid (W37)
bez sterownika***.
Amethyst Black Pearl (X42)
Lakierowane w kolorze
Sterling Silver Metallic (U25)
nadwozia
Titanium Grey Metallic (U17)
Bronze Metallic (C21)
Orient Red Metallic (P26)

MZ538346EX
MZ576677EX
MZ576689EX

Tylne czujniki parkowania,
(4 czujniki)
bez sterownika***.
Lakierowane w kolorze
nadwozia

Sterownik czujników
parkowania
Krata oddzielająca
przestrzeń bagażnika
Fotelik dziecięcy
Baby-Safe Plus**
Baza ISOFIX
fotelika dziecięcego
Baby-Safe Plus
Fotelik dziecięcy
Duo Plus*
Fotelik dziecięcy
KIDFIX XP*
Uchwyt do iPada

MZ576678EX

4250D789
4252A019
4252A060

Transport
i wypoczynek
Strona 12-13 Hak holowniczy,
montowany na stałe

Zapytaj
swojego
dealera.
MZ360571EX

Hak holowniczy,
odpinany

MZ590877EX

Wiązka przewodów
haka holowniczego
Adapter gniazda wiązki
haka 13 pin-> 7 pin
Adapter gniazda wiązki
haka 7 pin-> 13 pin
Adapter gniazda wiązki
haka 13 pin-> 13 pin
Multicon-West
Bagażnik rowerowy
na hak holowniczy

MZ590878EX
MZ590886EX
MZ314062
MZ314063
MZ314994

Belki bagażnika
dachowego
Komplet
zabezpieczający belki
bagażnika
Uchwyt na rower

MZ314997
MZ514293EX
MZ520635EX
MZ607475EX
MZ590880EX

Adapter do stalowego
uchwytu na rower
Adapter do kół rowerów
typu fatbike
Adapter do roweru
z ramą karbonową
Zestaw 6 wkładek
zamków i jednego
klucza
Uchwyt na
narty / snowboard

MZ314978
MZ531447EX
MZ531448EX
MZ312957
MZ312958
MZ312959
MME50557

Uchwyt na narty
Uchwyt na bagaż

MZ576679EX

Zestaw mocowania
bagażu
Taśma mocująca
Lakiery
Lakier zaprawkowy
zaprawkowe w sztyfcie, komplet

MZ314974
MZ314975
MZ314980
MZ360700EX
MZ360701EX
MZ360702EX
MZ360703EX
MZ360704EX
MZ360705EX
MZ360707EX
MZ360708EX
MZ360709EX
MZ360710EX
MZ360711EX
MZ360712EX
MZ360713EX
MZ360714EX
MZ360716EX
MZ360717EX

MZ314990
MZ314393
MZ314394

MZ315025
MZ314989
MZ314982
MZ314983
MZ314986
MZ314987
MZ313937
MZ313938
MZ313939
MZ314957
MZ315000
MME50500

MZ315032
MZ314156S1

Do uchwytu na rower typ Exclusive MZ315032. MZ315032S2
Do belek bagażnika i dwóch uchwytów.

MZ315032S4

Szer. 50 cm; do przewozu maks. 4 par nart
lub 2 snowboardów.
Szer. 60 cm; do przewozu maks. 6 par
nart lub 4 snowboardów. Z mechanizmem
wysuwania ułatwiającym mocowanie nart.
Do nart biegowych.
Aluminiowy, wymiary: 91 x 135 cm;
z zamkiem.
Komplet 2 szt.
Tylko do aluminiowych belek bagażnika.
1 szt.
Zestaw: lakier nadwozia w sztyfcie
+ bezbarwny, (12+12 ml).

MZ315029

Lakier zaprawkowy
w sztyfcie

Lakier nadwozia w sztyfcie (12 ml).

Lakier zaprawkowy
w sprayu, komplet

Zestaw: lakier nadwozia w sprayu
+ bezbarwny, (150+150 ml).

Lakier zaprawkowy
w sprayu

Lakier nadwozia w sprayu (150 ml).

MZ315030
MZ315031
MZ314891
MZ315035
MZ311382
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera

*

Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa
oraz systemu ISOFIX.
Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa.
Opcjonalnie można go zainstalować przy pomocy specjalnie zaprojektowanej bazy ISOFIX
dla tego fotelika (oferowanej oddzielnie).
*** Sterownik czujników parkowania jest wymagany do funkcjonowania zarówno przednich jak
i tylnych czujników parkowania.
**** Z uwagi na większą średnicę przednich tarcz hamulcowych, nie można instalować felg 16”
w samochodach fabrycznie wyposażonych w koła 18” - niezależnie od opcji EPB
(elektryczny hamulec postojowy).
** 	
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Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie należy wykorzystywać ani
opierać się na zawartych w nim informacjach w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych
dealerów Mitsubishi oraz w autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje podane w katalogu
nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561
Kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w katalogu były kompletne oraz
dokładne, MMC Car Poland Sp. z o.o. nie może gwarantować aktualności, dokładności lub
kompletności takich informacji.
MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania produktów i usług prezentowanych
w katalogu lub wprowadzenia do nich zmian.
Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od
kolorów rzeczywistych.
Cała zawartość katalogu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie
zamieszczone w nim zdjęcia, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia
pochodzenia itp. stanowią własność podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie,
kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

MMC Car Poland Sp. z o.o.
www.mitsubishi.pl
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