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CHODZI O COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO O JAZDĘ
Pierwszy na świecie hybrydowy SUV typu plug-in to samochód, który prowadzi się jak żaden inny. Dwa silniki
elektryczne i wysokowydajny silnik benzynowy zoptymalizują osiągi, dostosowując je do Twojego stylu jazdy.
To pełna wolność. Cisza, lekkość i wygoda spowijające cię z wszystkich stron w połączeniu z zasobami
mocy, które pozwolą Ci pokonać każdy rodzaj terenu. Teraz możesz przekroczyć granice zwykłej jazdy
samochodem. Sprawdź, co możesz odkryć i czym możesz się cieszyć.

1. TYLNY SILNIK ELEKTRYCZNY

1. Twin Motor 4WD i S-AWC
Oddzielnie rozmieszczone silniki elektryczne na przedniej i tylnej osi
zapewniają niezwykłą czułość napędu na cztery koła, podczas gdy

1. PRZEDNI SILNIK ELEKTRYCZNY

zintegrowany moduł systemu kontroli dynamiki pojazdu S-AWC oferuje
doskonałą stabilność podczas jazdy i intuicyjne prowadzenie.

2. SILNIK SPALINOWY

2. Silnik spalinowy o pojemności 2 l
Mocny i bardzo wydajny silnik minimalizuje emisję dwutlenku węgla.
3. Generator
Generator przetwarza energię silnika spalinowego na energię elektryczną,
potrzebną przy doładowywaniu akumulatorów i wspomagającą silniki
elektryczne, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.
4. TYLNY RMCU
(układ zarządzania mocą)

3. GENERATOR

5. ZESPÓŁ AKUMULATORÓW

4. PRZEDNI PDU
(układ zarządzania mocą)

4. Elektroniczne układy rozdziału mocy: przedni PDU i tylny RMCU
Te inteligentne jednostki sterujące przyczyniają się do zwiększonej
efektywności zużywania energii i optymalnej kontroli z natychmiastowym
maksymalnym momentem obrotowym, który przewyższa silniki spalinowe
o pojemności 3 l.
5. Zespół akumulatorów
Bateria została umieszczona pod podłogą, by powiększyć przestrzeń
wnętrza oraz obniżyć środek ciężkości, co zapewnia większe bezpieczeństwo i sterowność pojazdu.

2

3

PŁYNNA I DOBRZE WYWAŻONA REAKCJA
Outlander PHEV precyzyjnie odpowiada na wszelkie polecenia kierowcy, zapewniając mu
całkowitą kontrolę. Innowacyjny układ Twin Motor 4WD współpracuje z systemem S-AWC,
który monitoruje trakcję i moc przekazywaną do każdego z kół. Teraz możesz się cieszyć
płynnym i wyraźnym przyspieszeniem nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych.

Przedni silnik elektryczny
Silnik spalinowy
Generator
Tylny silnik elektryczny
Tył: napędzany
silnikiem elektrycznym

Bateria
Przód: napędzany
silnikiem elektrycznym

S-AWC – kontrola napędu wszystkich kół

Twin Motor 4WD

Zintegrowany system kontroli gwarantuje optymalne połączenie niezwykłej mocy

Oddzielnie rozmieszczone silniki elektryczne na przedniej i tylnej osi są niezwykle

i pełnego panowania nad samochodem. S-AWC zarządza systemami aktywnej

czułe. Na każde żądanie kierowcy reagują błyskawicznie. Bez żadnej zbędnej zwłoki

kontroli znoszenia (AYC), aktywnej stabilizacji toru jazdy (ASC), kontroli trakcji

przekazują moment obrotowy, dbając jednocześnie o płynność pracy napędu na

(TCL) i układem ABS, dzięki czemu Twin Motor 4WD może wykorzystać cały swój

cztery koła.

potencjał, zachowując przy tym pełne bezpieczeństwo i wygodę, bez zwiększania
zużycia paliwa. Kiedy poczujesz, że jest to niezbędne, możesz dodatkowo wcisnąć
przycisk 4WD LOCK, który symuluje blokadę centralnego mechanizmu różnicowego
i optymalnie rozkłada moc przekazywaną na każde z kół, zapewniając jeszcze
lepsze prowadzenie.
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WYDAJNOŚĆ JUTRA
DOSTĘPNA JUŻ DZIŚ
Outlander PHEV jest wyjątkowo przyjazny dla
środowiska i pozwala na znaczne ograniczenie
spalania. Jeżdżąc wyłącznie w niezwykle
cichym trybie elektrycznym, możesz do zera
zredukować zużycie paliwa i emisję dwutlenku
węgla. Po przejściu na tryb szeregowy
pokonasz większe odległości, spalając jedynie
1,7 l na 100 kilometrów. Podczas jazdy
Outlander PHEV sam wytwarza prąd, dzięki
czemu bez obaw możesz podróżować w nawet
najbardziej odległe miejsca.

Zwykłe ładowanie

AUTOMATYCZNY WYBÓR TRYBÓW JAZDY

Wygodnie ładuj
akumulatory w domu.

Tryb elektryczny
Tylko energia elektryczna
Szybkie ładowanie
Podczas podróży wykorzystaj szybką ładowarkę,
by zaoszczędzić czas.

W trybie elektrycznym wykorzystywana jest wyłącznie energia zmagazynowana
w zespole akumulatorów – pojazd nie zużywa paliwa i nie emituje dwutlenku węgla.
Ten tryb jest cichy, całkowicie ekologiczny i jednocześnie wydajny. Maksymalna
prędkość wynosi około 120 km/h.

Przedni silnik elektryczny
Wygodne ładowanie w domu i podczas podróży

Silnik spalinowy

By rozpocząć ładowanie akumulatorów, wystarczy, że podłączysz
Outlandera PHEV do gniazdka zasilającego w domu. Możesz to zrobić

Generator

nocą w około pięć godzin*, za pomocą dołączonego do samochodu przewodu do ładowania, albo skorzystać z opcji szybkiego ładowania – do 80%

Tylny silnik elektryczny

wydajności w zaledwie 30 minut – w komercyjnych punktach ładowania.
Poziom naładowania akumulatorów wyświetla się na tablicy rozdzielczej.
* Przy gniazdku 230 V / 10 A. 6,5 godz. w przypadku gniazdka 230 V / 8 A.

Tył: napędzany
silnikiem elektrycznym

Bateria
Przód: napędzany
silnikiem elektrycznym

Tryb szeregowy

Tryb równoległy

Energia elektryczna + wspomaganie przez silnik spalinowy

Moc silnika spalinowego + wspomaganie z silników elektrycznych

W tym trybie silnik spalinowy pełni funkcję generatora – pojazd jest napędzany przez

Pojazd jest napędzany silnikiem spalinowym (podczas jazdy z dużą prędkością

silniki elektryczne, które wykorzystują energię wytworzoną przez silnik spalinowy.

i w innych sytuacjach, kiedy jest potrzebna duża moc), a w przypadku zapotrzebo-

Układ napędowy przechodzi w tryb szeregowy, gdy ilość energii zmagazynowanej

wania na dodatkową moc korzysta ze wspomagania silników elektrycznych.

w akumulatorach spada poniżej ustalonego minimum lub gdy wzrasta zapotrzebowanie na moc, np. podczas manewru wyprzedzania lub podjazdu pod wzniesienie.
Generator napędzany silnikiem spalinowym wytwarza prąd

Nadwyżka energii ładuje baterię trakcyjną

Przedni silnik elektryczny

Tylny silnik elektryczny
Tył: napędzany
silnikiem elektrycznym

Przedni silnik elektryczny

Silnik spalinowy

Silnik spalinowy

Generator

Generator

Bateria
Przód: napędzany
silnikiem elektrycznym

Tylny silnik elektryczny
Tył: napędzany
silnikiem elektrycznym

Bateria
Przód: napędzany
silnikiem spalinowym
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PRZESTRZEŃ, KOMFORT
I WYRAFINOWANIE
Kiedy usiądziesz wygodnie za kierownicą, odkryjesz zaskakująco pokaźną przestrzeń
na nogi. Dopracowane w najmniejszych szczegółach udogodnienia oraz nadzwyczajnie
cicha podróż zapewniają jeszcze większą przyjemność płynącą z przebywania w nowym,
luksusowym wnętrzu.

Wskaźnik zużycia energii
Ile energii zużywasz podczas jazdy? Pokaże Ci
to wskaźnik zużycia energii, przesuwając się na
obszar Power, Eco lub Charge.

Punktacja Eco
Pokazuje efektywność zużywania energii podczas
jazdy. Im więcej zielonych listków, tym lepiej.

System wspomagania jazdy Eco
Włączenie trybu Eco optymalizuje pracę silnika
Ładuj i oszczędzaj
Kontrola zużycia akumulatorów jest dosłownie na
wyciągnięcie ręki. Naciśnięcie klawisza CHRG
uruchamia tryb ładowania baterii. Po naciśnięciu
klawisza SAVE uruchamiany jest tryb oszczędzania baterii, który pozwala zachować aktualny
poziom naładowania akumulatorów.

spalinowego, silników elektrycznych, klimatyzacji
i napędu 4WD.
Przełącznik EV
Uruchomienie trybu EV Priority Mode powoduje,
że silnik spalinowy będzie uruchamiał się
tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne*.
Wszystko w celu poprawy ekonomii i komfortu
podróżowania.
* Szczegóły w instrukcji obsługi.

Łopatki do wyboru stopnia
hamowania odzyskowego (RBS)
Przy kierownicy zostały wygodnie
umieszczone dźwignie wyboru stopnia
hamowania rekuperacyjnego, które
pozwalają w łatwy sposób wybrać
jeden z sześciu poziomów hamowania
odzyskowego*.
* System RBS jest nieaktywny, gdy
korzystasz z funkcji adaptacyjnego
tempomatu.
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TECHNOLOGIA, KTÓRA ZAPEWNIA PEŁNE
BEZPIECZEŃSTWO
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa pomagają pewniej poruszać się po drogach i na parkingach –
zarówno w dzień, jak i w nocy. Inteligentne czujniki pilnie śledzą otoczenie i ostrzegają przed
niebezpieczeństwem, pomagając kierowcy w sposób aktywny i pasywny, dzięki czemu jazda Outlanderem
PHEV staje się jeszcze bezpieczniejsza.
INTELIGENTNE SYSTEMY WSPIERAJĄCE BEZPIECZNĄ JAZDĘ
Monitorowanie martwego pola w lusterkach bocznych (BSW)
System wykorzystuje czujniki umieszczone w tylnym zderzaku, by wykryć pojazdy, które
znajdują się w tzw. martwym punkcie po prawej lub lewej stronie samochodu. Czujniki
wykrywają pojazdy do 70 m, zależnie od prędkości Outlandera PHEV. Kiedy system BSW
jest aktywny, odpowiedni symbol pojawia się na wyświetlaczu. Kiedy w martwym punkcie
wykryty zostanie jakiś pojazd, włącza się alarm dźwiękowy (przy włączeniu kierunkowskazów), a na lusterku bocznym po danej stronie zaczyna mrugać sygnalizator ostrzegający.

Uwaga: możliwości systemu Blind Spot Warning (BSW) mają działania wyłącznie
wspomagające i nie w każdej sytuacji mogą ostrzegać przed pojazdem znajdującym się w martwym punkcie. Podczas jazdy nie należy polegać wyłącznie na
działaniu tego systemu.
Monitorowanie martwego pola może nie działać w niektórych przypadkach
i zależy od ruchu na drodze, warunków pogodowych, rodzaju nawierzchni
i innych przeszkód. Sygnał alarmowy włącza się tylko w przypadku włączenia
kierunkowskazów.
Za pełne bezpieczeństwo odpowiada wyłącznie kierowca.
Graficzne przedstawienie fali radarowej ma cel wyłącznie pokazowy i nie
przedstawia rzeczywistego zastosowania czujników. Szczegóły dostępne
w instrukcji obsługi.

SYSTEM OGRANICZAJĄCY SKUTKI KOLIZJI
CZOŁOWYCH (FCM) Z FUNKCJĄ DETEKCJI
PIESZYCH
System pomaga uniknąć zderzenia czołowego lub
ogranicza skutki ewentualnej kolizji. Reaguje na
pojazdy i pieszych dzięki zastosowaniu kamery
i radaru laserowego.

Niebezpieczeństwo kolizji

Duże niebezpieczeństwo kolizji

Niezwykle duże niebezpieczeństwo kolizji

Ostrzeżenie + przygotowanie do użycia hamulców

Ostrzeżenie + automatyczne hamowanie

Ostrzeżenie + silne automatyczne hamowanie

Uwaga: możliwości systemów FCM i ACC to tylko funkcje dodatkowe. Nie zastąpią bezpiecznej jazdy i nie można polegać wyłącznie na nich.
Systemy FCM i ACC mogą nie zostać aktywowane w niektórych sytuacjach. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i pamiętać o tych ograniczeniach.
FCM i ACC działają wyłącznie w przedniej części Twojego samochodu. System FCM został stworzony tak, aby wykrywać także pieszych, ale w niektórych sytuacjach może nie być aktywowany.
Hamowanie automatyczne jest aktywowane w przypadku samochodu z przodu, jeśli jedziesz z prędkością ok. 5 km/h do 80 km/h, a w przypadku wykrycia pieszego przy prędkości jazdy ok.
5 km/h to 65 km/h. System FCM zwalnia hamulec po około 2 sekundach od momentu zatrzymania. Może się zdarzyć, że kierowca będzie musiał nacisnąć pedał hamulca, aby zapobiec dalszemu
przemieszczaniu się samochodu. W niektórych przypadkach system FCM może nie zadziałać, jeśli kierowca podejmie działania zmierzające do uniknięcia kolizji, np. przyspieszy lub będzie
próbował ominąć przeszkodę. System ACC może nie ocenić właściwie aktualnej sytuacji, zależnie od rodzaju pojazdu znajdującego się z przodu, warunków pogodowych czy rodzaju nawierzchni.
Dodatkowo system może nie wyhamować odpowiednio, jeśli pojazd z przodu nagle zwolni lub inny pojazd przetnie Ci drogę. W przypadku pytań należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą/
dystrybutorem Mitsubishi Motors.

TEMPOMAT ADAPTACYJNY (ACC)

Sygnalizator ACC na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

System pomaga zachować wybraną odległość pomiędzy Twoim samochodem
a samochodem jadącym przed Tobą. Tempomat adaptacyjny idealnie sprawdza
się w warunkach jazdy autostradowej, zwiększając komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Brak pojazdu z przodu

Pojazd z przodu

Pojazdu z przodu (zwolnienie/zatrzymanie)

Wybrana prędkość zostanie zachowana nawet po

Wybrana odległość między pojazdami zostaje

Kiedy pojazd z przodu zwalnia lub zatrzymuje się,

zdjęciu nogi z pedału gazu.

zachowana.

ACC sprawia, że Twój samochód również zwalnia
lub zatrzymuje się.

SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE
PASA RUCHU (LDW)
Kiedy samochód zaczyna zjeżdżać ze swojego pasa ruchu bez włączenia
kierunkowskazu, system ostrzega sygnałem dźwiękowym i powiadomieniem na
wyświetlaczu.

Sygnalizator LDW
na wyświetlaczu

Uwaga: system LDW nie został stworzony po to, by ograniczać ryzyko związane z brakiem skupienia kierowcy na drodze (patrzenie w bok, zamyślenie itp.) lub
z brakiem dobrej widoczności związanej np. ze złymi warunkami pogodowymi. Zawsze należy zachowywać ostrożność i jechać bezpiecznie. W niektórych sytuacjach
system może nie być w stanie wykryć niezamierzonej zmiany pasa ruchu. Szczegóły dostępne w instrukcji obsługi.

wielofunkcyjnym

AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE
Kiedy system wykryje jadące z naprzeciwka pojazdy, automatycznie przełącza
światła drogowe na światła mijania, zwiększając bezpieczeństwo i komfort jazdy
nocą. Dzięki temu kierowca nie musi odrywać rąk od kierownicy.
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ZAAWANSOWANE SYSTEMY
POMAGAJĄ BEZPIECZNIE
ZAPARKOWAĆ

SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O RUCHU POPRZECZNYM Z TYŁU POJAZDU (RCTA)
Kiedy system RCTA jest aktywny, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni symbol.
Jeśli czujniki umieszczone w tylnym zderzaku wykryją zbliżający się pojazd przy
włączonym biegu wstecznym, włączy się ostrzeżenie dźwiękowe, a na obydwu

SYSTEM KAMER 360 STOPNI
Monitor może wyświetlać w dowolnych kombinacjach widok z kamery przedniej,
tylnej i z kamer bocznych (łącznie z widokiem „z lotu ptaka”). Dzięki temu łatwiej
Ci będzie zaparkować, ponieważ zobaczysz także to, co jest ukryte w tzw.

lusterkach bocznych zacznie mrugać sygnalizator.
Uwaga: nie należy polegać wyłącznie na tym systemie, ponieważ w pewnych warunkach może
on nie wykryć poruszających się pojazdów. Kierowca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczne
prowadzenie samochodu.

martwej strefie.
Kamera z przodu

Kamera
z lewej
strony

Kamera
z prawej
strony

Kamera z tyłu

Widok z kamery tylnej + „z lotu ptaka”

ULTRADŹWIĘKOWY ASYSTENT RUSZANIA (UMS)

Kontrola mocy silnika aktywuje się:

Aby uniknąć kolizji podczas parkowania, system UMS

– przy prędkości 0–10 km/h (nie działa w ustawieniu N lub P),

wspomaga Cię sygnałem dźwiękowym i komunikatem

– kiedy przeszkoda/pojazd znajduje się w zasięgu ok. 4 m,

na tablicy rozdzielczej, kiedy tylko czujniki z przodu lub

– kiedy pedał gazu zostanie wciśnięty mocno lub nagle,

z tyłu wykrywają w pobliżu jakąś przeszkodę. System

– kiedy kierowca nie skręca, by ominąć przeszkodę/pojazd.

kontroluje też moc silnika, gdybyś przypadkowo wcisnął
pedał gazu.

Alarm dźwiękowy i sygnalizator

Uwaga: możliwości systemu UMS to tylko funkcje dodatkowe. System nie zapobiega niezamierzonemu przyspieszeniu w każdej sytuacji. Należy zadbać o bezpieczeństwo i nie można polegać
wyłącznie na działaniu tego systemu. System automatycznie wyłącza się, a na tablicy rozdzielczej pojawia się napis UMS OFF, kiedy funkcje FCM lub ASC są wyłączone. Ma to zapobiec
niezamierzonej kontroli mocy silnika podczas jazdy w warunkach terenowych. Żadna z funkcji nie zatrzyma zupełnie samochodu poprzez hamowanie automatyczne. Samochód będzie toczył
się dalej, nawet gdy moc silnika jest regulowana. Czujniki systemu mogą nie zadziałać w przypadku przeszkód o ostrych krawędziach lub w formie siatki, ponieważ nie odbijają one odpowiednio
fal ultradźwiękowych. System UMS nie ma funkcji, która sprawi, że samochód nie ruszy dalej po zatrzymaniu. Kierowca odpowiada za zatrzymanie pojazdu przez naciśnięcie pedału hamulca,
odpowiednio do warunków na drodze. Graficzne przedstawienie fali ultradźwiękowej ma cel wyłącznie pokazowy i nie przedstawia rzeczywistego zastosowania czujników. Szczegóły dostępne
w instrukcji obsługi.

KONKRETNE ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA
KONSTRUKCJA RISE
Zastosowana w konstrukcji samochodu autorska technologia RISE
(Reinforced Impact Safety Evolution) w sposób znaczący poprawia
poziom bezpieczeństwa, skutecznie pochłania siłę uderzenia i zachowuje
wnętrze kabiny w całości w przypadku kolizji.

FOTOCHROMATYCZNE LUSTERKO WSTECZNE
Lusterko automatycznie redukuje blask reflektorów
samochodów jadących za Tobą – masz lepszą
widoczność, a Twoja podróż jest bezpieczniejsza.

Widok rozmieszczenia poduszek powietrznych

7 PODUSZEK BEZPIECZEŃSTWA SRS
Siedem poduszek SRS ochroni kierowcę i pasażera, przejmując siłę uderzenia podczas kolizji. System składa się
z poduszek przednich, bocznych, kurtyn i poduszki kolanowej kierowcy.
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.

AKTYWNA STABILIZACJA TORU JAZDY (ASC)

WSPOMAGANIE RUSZANIA NA WZNIESIENIU (HSA)

Jeśli samochód straci przyczepność na śliskiej nawierzchni lub podczas skrętu,

System HSA zapobiega stoczeniu się samochodu podczas ruszania na stromym

system automatycznie zmniejszy moc silnika i przyhamuje odpowiednie koła,

wzniesieniu poprzez utrzymywanie siły hamującej do dwóch sekund po naciśnięciu

by pomóc ci zachować kontrolę nad pojazdem i zapobiec niekontrolowanemu

pedału gazu.

poślizgowi.
Bez ASC (poślizg kół tylnych)

Bez HSA

Z HSA

Bez ASC (poślizg kół przednich)
Uwaga: możliwości kontrolne systemu ASC 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.

Uwaga: system wspomagania ruszania pod górę (HSA) nie gwarantuje bezpiecznej jazdy.
Jadąc po stromych drogach, nie należy polegać wyłącznie na działaniu tego systemu.
Samochód może ruszyć do tyłu, jeśli pedał hamulca został mocno dociążony albo droga jest
bardzo stroma lub śliska. Ta funkcja nie służy utrzymaniu samochodu bez ruchu na stromych
zboczach dłużej niż przez 2 sekundy. Nie należy polegać na tym systemie, próbując
zachować samochód w miejscu, w zastępstwie wciśnięcia pedału hamulca. Szczegóły
dostępne w instrukcji obsługi.
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UDOGODNIENIA
MMCS (MITSUBISHI MULTI-COMMUNICATION SYSTEM)
Centralny ekran dotykowy HD ułatwia odczytywanie wskazówek dotyczących nawigacji oraz w czytelny sposób przekazuje informacje dotyczące jazdy Eco, jak np. zużycie
paliwa czy zasięg pojazdu. Służy też pomocą, wyświetlając widok z tylnej kamery, kiedy tylko włączysz bieg wsteczny.

Duży ekran HD
Wyświetla informacje w wysokiej rozdzielczości,
co ułatwia ich odczytywanie.

Kontrola jakości dźwięku
Pomaga w łatwym dopasowywaniu różnych
ustawień dźwięku.

Widok mapy 3D
Pokazuje trójwymiarowe modele obiektów
na mapach miast.

Nawigacja z wyświetlaczem odległości
Wskazówki dotyczące
kierunku i odległości
ułatwiają dotarcie do
celu.
Wskaźnik informacji ECO
Wyświetla Twoją punktację ECO i inne dane
związane z systemem hybrydowym.

Podzielony wyświetlacz
Na tym samym ekranie wyświetlają się
równocześnie informacje dotyczące mapy,
systemu audio itd.

ROCKFORD FOSGATE® PREMIUM SOUND SYSTEM

PORT USB I GNIAZDO ZASILANIA 12 V

SYSTEM BLUETOOTH® STEROWANY GŁOSEM

Ciesz się zachwycającą jakością dźwięku w nowym

Udogodnienia te zostały umieszczone w centralnej

Bądź w kontakcie ze światem, nie tracąc kontroli nad

systemie audio, stworzonym we współpracy z Rockford

części konsoli podłogowej, do której masz łatwy dostęp

samochodem. Podłącz kompatybilny telefon komór-

Corporation. Dziewięć głośników otoczy Cię

po otwarciu pokrywy podłokietnika.

kowy przez system Bluetooth®, a sterowanie głosem

wspaniałym dźwiękiem DTS Neural Surround™.

pozwoli Ci wykonywać połączenia bez odrywania rąk
od kierownicy.

Grzejnik elektryczny

Silnik
Nagrzewnica

Zawór wody

Pompa wody

Wskaźnik przepływu
energii

Wskaźnik wydajności
trybu elektrycznego

Wskaźnik zasięgu
pojazdu

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

FUNKCJE SZCZEGÓLNE WYŚWIETLACZA WIELOFUNKCYJNEGO

Ogrzewanie elektryczne używa napędzanej prądem pompy wodnej, by rozprowa-

Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazuje różne funkcje, łącznie z zasięgiem pojazdu,

dzać gorącą ciecz i ogrzewać wnętrze samochodu, nawet gdy silnik nie pracuje, na

wydajnością trybu elektrycznego i przepływem energii.

przykład podczas jazdy w trybie elektrycznym. Ponieważ ogrzewanie jest ciche i nie
angażuje silnika, można je uruchamiać zdalnie o dowolnej porze. Przy wyjątkowo
niskich temperaturach ogrzewanie elektryczne jest wspomagane przez silnik
spalinowy, który pracując również wytwarza ciepło.

Ustawienia ładowania

Ustawienia klimatyzacji

Informacje dot. pojazdu

SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDANIA POJAZDEM – MITSUBISHI REMOTE
CONTROL

SCHOWEK NA OKULARY W PODSUFITCE
Outlander PHEV został zaprojektowany z myślą o komforcie twoim i twoich
pasażerów. Liczne schowki oraz uchwyty na napoje ułatwiają gospodarowanie
przestrzenią. Użytkownicy okularów przeciwsłonecznych z pewnością docenią
wygodny schowek na okulary umieszczony w podsufitce.

Wykorzystaj swój smartfon, by wygodnie zarządzać czasem ładowania, przełożyć
go na godziny nocne, kiedy opłaty za prąd mogą być niższe, czy też monitorować
pozostały czas ładowania. Aplikacja Mitsubishi Remote Control umożliwia także
włączenie lub zaprogramowanie czasowe ogrzewania kabiny samochodu.
Uwaga: zarówno pojazd, jak i smartfon muszą zostać połączone z siecią Wi-Fi. Niektóre
smartfony mogą nie być obsługiwane. Funkcja ogrzewania kabiny może się okazać
niedostępna, jeżeli poziom energii zgromadzonej w baterii trakcyjnej jest zbyt niski, a pojazd
nie został podłączony do ładowania z zewnątrz.

Podgrzewany
obszar

PODGRZEWANE KOŁO KIEROWNICY

PODGRZEWANA SZYBA PRZEDNIA

W chłodne dni podgrzewane koło kierownicy to

Przewody ogrzewania w szybie przedniej oczyszczają

ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA
BAGAŻNIKA

bardziej komfortowe prowadzenie samochodu.

ją z pary i szronu, zapewniając lepszą widoczność

Bagażnik można otworzyć i zamknąć automatycznie

Przełącznik ogrzewania jest umieszczony na panelu

w krótszym czasie.

za pomocą przycisku znajdującego się przy siedzeniu
kierowcy.

centralnym.

ELEKTROMECHANICZNY HAMULEC POSTOJOWY
Z FUNKCJĄ AUTO HOLD

DOSTĘP BEZKLUCZYKOWY (KOS)
Gdy masz przy sobie klucz, wystarczy, że naciśniesz

WYGODNE PRZECHOWYWANIE PRZEWODU
ŁADUJĄCEGO

Hamulec postojowy w konsoli podłogowej obsługiwany

zewnętrzny przycisk na drzwiach kierowcy albo przy

Przestrzeń w schowku pod bagażnikiem idealnie się

jest w sposób niezwykle prosty, z pomocą stylowego

bagażniku – otworzysz lub zamkniesz wszystkie

nadaje do wygodnego przechowywania przewodu do

przełącznika. Wystarczy podciągnąć przełącznik,

drzwi i bagażnik. Aby uruchomić pojazd, trzeba tylko

ładowania.

by włączyć hamulec, lub przesunąć go w dół, by go

nacisnąć przycisk zasilania na tablicy rozdzielczej.

wyłączyć. Podczas zatrzymywania się na światłach,
funkcja Auto Hold sprawi, że samochód będzie stał
w miejscu nawet wtedy, kiedy ściągniesz nogę z pedału hamulca. Naciśnięcie pedału gazu automatycznie
zwolni hamulec.
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WYPOSAŻENIE
INTENSE

INSTYLE NAVI

INSTYLE NAVI PLUS

Najważniejsze elementy wyposażenia wersji Intense
• Felgi aluminiowe 18″ z oponami 225/55 R18

• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

• Relingi dachowe w kolorze srebrnym

• Elektromechaniczny hamulec postojowy

• Przyciemniane szyby tylne
• Elektrycznie sterowane, podgrzewane

z funkcją Auto Hold
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth® sterowany

i składane lusterka boczne

z koła kierownicy

• Światła do jazdy dziennej w technologii LED

• Radioodtwarzacz CD/MP3

• Światła mijania z czujnikiem zmierzchu

• Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki

• Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem
deszczu

powietrzne
• Poduszka powietrzna chroniąca kolana

• Czujniki parkowania przód/tył
• 4-ramienna kierownica ze skórzanym

kierowcy
• Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji

obszyciem i wykończeniem w kolorze srebrnym
• Tapicerka siedzeń materiałowo-skórzana
w kolorze czarnym (skóra syntetyczna)

(ASTC + TCL)
• Wspomaganie ruszania na wzniesieniu (HSA)
• Ładowarka sieciowa baterii trakcyjnej

• Dostęp bezkluczykowy (KOS)

(typ E + F, 10 A, długość: 5 m)

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
sterowany z koła kierownicy

Najważniejsze elementy wyposażenia wersji Instyle Navi (w porównaniu z Intense)
• Przednie reflektory w technologii LED (światła mijania)
• System kamer 360°
• Podgrzewana szyba przednia
• Skórzana tapicerka siedzeń
• Podgrzewane siedzenia przednie
• Elektryczne ogrzewanie kabiny
• Podgrzewane koło kierownicy
• Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
• Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 płaszczyznach
• Nagłośnienie typu premium – Rockford Fosgate® 710 W, 9 głośników
• Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z systemem nawigacji MMCS (Mitsubishi
Multi-communication System)
• System zdalnego zarządania pojazdem – Mitsubishi Remote Control
• Monitorowanie martwego pola w lusterkach bocznych (BSW)
• System ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Najważniejsze elementy wyposażenia wersji Instyle Navi Plus (w porównaniu z Instyle Navi)
• Automatyczne światła drogowe
• Elektrycznie sterowane okno dachowe
• System ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM) z funkcją detekcji pieszych
• Tempomat adaptacyjny (ACC)
• System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
• Ultradźwiękowy asystent ruszania (UMS)
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KOLOR NADWOZIA

A31 – srebrny metalik

X42 – czarny perłowy

P26 – czerwony metalik

W37 – biały niemetalizowany

C06 – brązowy metalik

W13 – biały perłowy

U17 – grafitowy metalik

X40 – czarny perłowy (czerwone drobinki)

KOLOR TAPICERKI

Czarna tapicerka skórzana

Brązowa tapicerka skórzana

Tapicerka skórzano-materiałowa
(skóra syntetyczna)

Uwaga: przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, zależnie od druku. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem
Mitsubishi Motors.

KOLOR TAPICERKI
■ Dostępne

Nazwa wersji

Intense

Typ tapicerki siedzeń

Instyle Navi

Instyle Navi Plus

Skórzano-materiałowa
(skóra syntetyczna)

Skórzana

Kolor tapicerki siedzeń

Czarny

Czarny

Brązowy

Czarny

Brązowy

Kolor deski rozdzielczej i tapicerki drzwi

Czarny

Czarny

Brązowo-czarny

Czarny

Brązowo-czarny

Kolory nadwozia
Srebrny metalik

(A31)

■

■

■

■

■

Czarny perłowy

(X42)

■

■

■

■

■

Czerwony metalik

(P26)

■

■

■

■

■

Biały niemetalizowany

(W37)

■

■

■

■

■

Brązowy metalik

(C06)

■

■

■

■

■

Biały perłowy

(W13)

■

■

■

■

■

Grafitowy metalik

(U17)

■

■

■

■

■

Czarny perłowy (czerwone drobinki)

(X40)

■

■

■

■

■

WYMIARY

1703

1540

1540
1800

990

2670

1035

4695

Wszystkie wymiary w milimetrach.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE
■ Dostępne – Niedostępne

WERSJA WYPOSAŻENIA

INTENSE

INSTYLE NAVI

INSTYLE
NAVI PLUS

Felgi aluminiowe 18″ z oponami 225/55 R18

■

■

■

Zestaw naprawczy opon

■

■

■

Osłony lusterek bocznych w kolorze nadwozia

■

■

■

Klamki w kolorze nadwozia

■

■

■

Relingi dachowe w kolorze srebrnym

■

■

■

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina

■

■

■

Osłona chłodnicy w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem

■

■

■

Chromowane wykończenie pokrywy bagażnika

■

■

■

■

■

■

■

–

–

Przednie reflektory w technologii LED (światła mijania)

–

■

■

Spryskiwacze reflektorów przednich

■

■

■

Automatyczne światła drogowe

–

–

■

Przyciemniane szyby tylne

■

■

■

Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

■

■

■

Przednie światła przeciwmgłowe (żarówka halogenowa)

■

–

–

Przednie światła przeciwmgłowe w technologii LED

–

■

■

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

■

■

■

Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne

■

■

■

Oświetlenie wnętrza w podsufitce przód/tył

■

■

■

Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu

■

■

■

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

■

■

■

Fotochromatyczne lusterko wsteczne

■

■

■

Światła mijania z czujnikiem zmierzchu

■

■

■

Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu

■

■

■

System kamer 360°

–

■

■

Czujniki parkowania przód/tył

■

■

■

Podgrzewana szyba przednia

–

■

■

–

–

■

4-ramienna kierownica ze skórzanym obszyciem i wykończeniem w kolorze srebrnym

■

■

■

Selektor wyboru trybów jazdy typu joystick

■

■

■

Tylna kanapa dzielona w proporcjach 60:40

■

■

■

Centralny podłokietnik ze schowkiem dla I rzędu siedzeń

■

■

■

Uchwyt na napoje z zamykaną klapką dla I rzędu siedzeń (× 2)

■

■

■

Centralny podłokietnik dla II rzędu siedzeń zintegrowany z uchwytem na napoje (× 2)

■

■

■

Gniazdka 12 V × 2 (w przestrzeni bagażowej i na desce rozdzielczej)

■

■

■

Kieszeń w oparciu siedzenia pasażera

■

■

■

Kieszenie w drzwiach (× 4)

■

■

■

Schowek pod podłogą bagażnika

■

■

■

Tapicerka siedzeń materiałowo-skórzana w kolorze czarnym (skóra syntetyczna)

■

–

–

Skórzana tapicerka siedzeń

–

■

■

Wykończenie centralnego panelu deski rozdzielczej czarnym, błyszczącym materiałem

■

■

■

Sterowanie systemem hamowania odzyskowego (RBS) za pośrednictwem łopatek przy kierownicy

■

■

■

Schowek na okulary w podsufitce

■

■

–

Roleta przestrzeni bagażowej

■

■

■

Opony i koła

Elementy zewnętrzne

Chromowana listwa wzdłuż bocznych okien
Oświetlenie i widoczność
Przednie reflektory halogenowe

Elektrycznie sterowane okno dachowe
Elementy wewnętrzne

Uwaga: wyposażenie może się różnić w zależności od rynku. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem Mitsubishi Motors.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE
■ Dostępne – Niedostępne

Wersja wyposażenia

INTENSE

INSTYLE NAVI

INSTYLE
NAVI PLUS

Wspomaganie kierownicy

■

■

■

Regulacja wysokości fotela kierowcy

■

■

■

Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach

■

■

■

Dostęp bezkluczykowy (KOS)

■

■

■

Elektrycznie sterowane szyby (× 4)

■

■

■

Szyba kierowcy z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu i z funkcją otwierania/zamykania za jednym dotknięciem przycisku

■

■

■

Tempomat z ogranicznikiem prędkości sterowany z koła kierownicy

■

■

■

Sterowanie systemem kamer 360° na kole kierownicy

–

■

■

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

■

■

■

Filtr kabinowy

■

■

■

Centralny, kolorowy wyświetlacz multifunkcyjny LCD

■

■

■

Podgrzewane siedzenia przednie

–

■

■

Elektryczne ogrzewanie kabiny

–

■

■

Podgrzewane koło kierownicy

–

■

■

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

–

■

■

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 płaszczyznach

–

■

■

■

■

■

System audio sterowany z koła kierownicy

■

■

■

Zestaw głośnomówiący Bluetooth sterowany z koła kierownicy

■

■

■

Gniazdo USB

■

■

■

6 głośników

■

–

–

Radioodtwarzacz CD/MP3

■

–

–

Nagłośnienie typu premium – Rockford Fosgate® 710 W, 9 głośników

–

■

■

Radioodtwarzacz CD/MP3 zintegrowany z systemem nawigacji MMCS (Mitsubishi Multi-communication System)

–

■

■

Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)

–

■

■

System zdalnego zarządania pojazdem – Mitsubishi Remote Control1

–

■

■

Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

■

■

■

Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy

■

■

■

Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC + TCL)

■

■

■

Układ ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD)

■

■

■

Układ wspomagania nagłego hamowania (BA)

■

■

■

Wspomaganie ruszania na wzniesieniu (HSA)

■

■

■

Immobilizer

■

■

■

System mocowania fotelików dla dzieci ISO-FIX (× 3)

■

■

■

Blokada dziecięca w drzwiach tylnych

■

■

■

System priorytetu hamulca (BOS)

■

■

■

Układ ostrzegania o nagłym hamowaniu (ESS)

■

■

■

Dźwiękowy system ostrzegania pieszych (AVAS)

■

■

■

System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS)

■

■

■

System ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM) z funkcją detekcji pieszych

–

–

■

Monitorowanie martwego pola w lusterkach bocznych (BSW)

–

■

■

System ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

–

■

■

Tempomat adaptacyjny (ACC)

–

–

■

System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)

–

–

■

–

–

■

Ładowarka sieciowa baterii trakcyjnej (typ E + F, 10 A, długość: 5 m)

■

■

■

Gniazdo do podłączenia szybkiej ładowarki

■

■

■

Komfort i wygoda

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
Audio i komunikacja

®

Bezpieczeństwo

Ultradźwiękowy asystent ruszania (UMS)
Pozostałe elementy

1

2

2

Mitsubishi Remote Control pozwala na zdalne zarządzanie takimi funkcjami pojazdu, jak klimatyzacja czy czas ładowania baterii. Do obsługi systemu niezbędny jest telefon z kartą
sieciową i systemem operacyjnym Android lub iOS.
Szybka ładowarka nie jest wyposażeniem standardowym – prosimy zapoznać się z ofertą akcesoriów.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE
UKŁAD NAPĘDOWY
Silnik spalinowy
Rodzaj paliwa

Benzyna bezołowiowa

Norma emisji spalin

EURO 6W

Pojemność silnika

(cm3)

Rodzaj wtrysku paliwa

1998
Elektroniczny, wielopunktowy

Moc maksymalna

kW (KM) / obr./min

Maksymalny moment obrotowy

(Nm) / obr./min

89 (121) / 4500
190 / 4500

Silnik elektryczny przedni
Moc maksymalna

kW (KM)

Maksymalny moment obrotowy

60 (82)

(Nm)

137

Silnik elektryczny tylny
Moc maksymalna

kW (KM)

Maksymalny moment obrotowy

60 (82)

(Nm)

195

Długość nadwozia

(mm)

4695

Szerokość nadwozia bez lusterek bocznych

(mm)

1800

Wysokość nadwozia z relingami

(mm)

1703

Rozstaw osi

(mm)

2670

Rozstaw kół osi przedniej/tylnej

(mm)

1540

Prześwit (pojazd niezaładowany)

(mm)

184

Masa własna

(kg)

1860

Dopuszczalna masa całkowita

(kg)

2370

Maksymalna masa holowanej przyczepy z hamulcem

(kg)

WYMIARY I MASY

Pojemność przestrzeni bagażowej Intense / Instyle Navi oraz Instyle Navi Plus
Pojemność zbiornika paliwa

1500

(l)

463 / 451

(l)

45

OSIĄGI I ZUŻYCIE PALIWA
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0–100 km/h
Przyspieszenie 120–140 km/h

(km/h)

170

(sek.)

11,0

(sek.)

6,5

Minimalne średnie zużycie paliwa w trybie szeregowym

(l/100 km)

1,7

Średnie zużycie paliwa w trybie hybrydowym/równoległym

(l/100 km)

5,5

Minimalna średnia emisja CO2
Średnia emisja CO2

(g/km)

41

(g/km) w trybie hybrydowym

129

Maksymalny zasięg w trybie elektrycznym
Minimalny promień skrętu

(km)

54

(m)

5,3

ZAWIESZENIE I UKŁAD KIEROWNICZY
Rodzaj przekładni kierowniczej

Zębatkowa z elektrycznym układem wspomagania

Zawieszenie kół osi przedniej

Kolumny McPhersona i sprężyny śrubowe

Zawieszenie kół osi tylnej

Wielowahaczowe
UKŁAD HAMULCOWY

Przód

Wentylowane tarcze

Tył

Niewentylowane tarcze
OPONY I KOŁA

Rozmiar opon

225/55 R18

Rozmiar i typ felg

Aluminiowe, 18″ × 7 J
BATERIA TRAKCYJNA

Rodzaj

Litowo-jonowa

Napięcie
Pojemność

(V)

300

(kWh)

12

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE
Czas ładowania w trybie normalnym 0–100% (sieć 230 V / 10 A)

około 5 h

Czas ładowania w trybie szybkim 0–80%

30 min

Liczba pasażerów

5 osób

Kąt natarcia
Kąt rampowy
Kąt zejścia

21°
19°
22,5°

Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym według normy 80/1268/EEC. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, jak również
na emisję CO2, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne.
W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco się różnić od danych podanych w katalogu.
Uwaga: wyposażenie może się różnić w zależności od rynku. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem Mitsubishi Motors.

PROGRAM ASSISTANCE 24/7

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

Specjalnie dla wszystkich użytkowników samochodów Mitsubishi w Polsce
przygotowaliśmy bezpłatny program Mitsubishi Pomoc 24/7.
Teraz w razie kolizji, wypadku lub awarii możesz uniknąć drogiego i nieprofesjonalnego
holowania lub kłopotów związanych z kosztowną, często nierzetelną naprawą
realizowaną przez nieautoryzowany warsztat.

Wystarczy, że zadzwonisz pod całodobowy numer telefonu 22
a udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

463 19 99,

Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie www.mitsubishi.pl/pomoc.

22

23

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 pomo-

GWARANCJA – OCZYWIŚCIE

cą, gdziekolwiek się znajdujesz.

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

PROFESJONALNE PRZEGLĄDY

obowiązuje limit 100 000 km. Gwarancja na baterię napędową obowiązuję przez 8 lat

Nawet nowe samochody wymagają regularnej konserwacji i przeglądów. Nie tylko

i 160 000 km. Gwarancja perforacyjna obejmuje pierwsze 12 lat. Statystyki niezawod-

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

ności samochodów Mitsubishi są wzorowe, więc prawdopodobieństwo potrzeby po-

dla bezpieczeństwa twojego i twoich pasażerów. Wyszkoleni profesjonaliści korzy-

mocy technicznej z naszej strony jest minimalne. Mimo to przez 5 lat oferujemy MAP

stający ze specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz z oryginalnych części są

– Pakiet Assistance Mitsubishi Motors.

zawsze gotowi do usług w Twoim Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Mitsubishi.
Zostaniesz z góry poinformowany o koszcie usługi, dzięki czemu nie spotka Cię nie-

MAP – DARMOWA POMOC W PRZYPADKU

miła niespodzianka, kiedy wrócisz odebrać swój samochód.

AWARII
Aby zademonstrować nasze zaangażowanie

ORYGINALNE CZĘŚCI MITSUBISHI MOTORS

w kwestię Twojej mobilności oraz podkreślić,

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

jak bardzo wierzymy w niezawodność naszych

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

samochodów, dajemy Ci wraz z nowym autem

rowymi standardami jakości. Zaleca się korzystanie z oryginalnych części Mitsubishi

Mitsubishi darmową kartę MAP, ważną przez

Motors w celu zapewnienia jak największej niezawodności samochodu oraz bez-

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

pieczeństwa jego pasażerów. Oryginalne części Mitsubishi Motors są dostępne we

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

wszystkich Autoryzowanych Punktach Serwisowych Mitsubishi. Jesteśmy dumni, że

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

znajdujemy się regularnie na czele rankingów jakości usług posprzedażowych.

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