Cena od 115 460 zł¹
(142 016 zł brutto)

Rabat do 12 195 zł2
(15 000 zł brutto)

Wersja limitowana
11Dotyczy wersji wyposażenia Invite i uwzględnia rabat w wysokości 8 130 zł (10 000 zł brutto). Podany rabat dotyczy samochodów
zarejestrowanych po 1 stycznia 2022 r. i obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania w Santander Multirent lub Santander Banku oraz
w przypadku zakupu u Dealera pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.
2Podany rabat dotyczy samochodów w specyfikacji Instyle Plus i STARK BASIC zarejestrowanych po 1 stycznia 2022 r. i obowiązuje
przy skorzystaniu z finansowania w Santander Multirent lub Santander Banku oraz w przypadku zakupu u Dealera pakietu ubezpieczeń
komunikacyjnych w PZU.

WERSJA LIMITOWANA
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Poznaj Mitsubishi L200 STARK

MUSKULARNY
WYGLĄD

ŚWIETNE
OSIĄGI

Stark to bezkompromisowa wersja
wyposażenia INSTYLE PLUS wzbogacona
o specjalne elementy stylizacyjne nadające
autu muskularny, silny i atletyczny wygląd.

Teraz dzięki specjalnemu modułowi
sterowania silnikiem auto posiada
aż 502 Nm momentu obrotowego
oraz 185 KM mocy, by sprostać
każdym wyzwaniom.

PERSONALIZACJA

UNIKATOWY

W wersji STARK znalazły się dwa
odchylane kufry na przydatne rzeczy
zwiększając użyteczność przestrzeni
ładunkowej auta. Standardowo
do wyboru pakiet roleta lub pakiet
zabudowa. Opcjonalnie wszystko to,
co znajduje się w naszej ofercie.

Wersja STARK oferowana jest wyłącznie
w Polsce i kierowana jest do selektywnej
grupy klientów dla których standard
to za mało. Planowana liczba
egzemplarzy to 60 szt.

STARK OZNACZA SIŁĘ I MOC
WERSJĘ LIMITOWANĄ STARK STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O OSOBACH
PRZYWIĄZUJĄCYCH WAGĘ DO DETALI, CHCĄCYCH WYRÓŻNIĆ SIĘ Z TŁUMU.
JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI WYSMAKOWANYM DODATKOM TAKIM JAK LAKIEROWANE NA CZARNY POŁYSK FELGI ALUMINIOWE ORAZ ATRAPA CHŁODNICY, KLAMKI
DRZWI ORAZ OBUDOWY LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH LAKIEROWANE NA MAT W KOLORZE CZARNYM.
W PAKIECIE PODSTAWOWYM OTRZYMASZ OD NAS RÓWNIEŻ ORUROWANIE PRZEDNIEGO ZDERZAKA, POSZERZENIA NADKOLI, RELINGI DACHOWE
ORAZ NAKŁADKI LAMP PRZEDNICH I TYLNYCH. NIE ZAPOMNIELIŚMY TEŻ O WYMIARZE PRAKTYCZNYM, DLATEGO POKRYWA TYLNEJ BURTY
WYPOSAŻONA ZOSTAŁA W AMORTYZATOR ŁAGODNEGO OTWIERANIA, A W PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ UMIEŚCILIŚMY NIEZWYKLE PRAKTYCZNE
SKRZYNKI NA DROBNE PRZEDMIOTY - SWING BOX-Y.
WŚRÓD OPCJI DODATKOWYCH ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ PROPONOWANE ZABUDOWY, OFERTĘ MODUŁU PODNOSZĄCEGO MOC,
A TAKŻE INNE LICZNE AKCESORIA, KTÓRYCH MAMY PRAWIE 200 POZYCJI.
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L200 Stark - dopasowany do Ciebie

STARK BASIC

+

PAKIET ROLETA
LUB

PAKIET ZABUDOWA

+

MODUŁ POWER
(OPCJONALNIE)

+

WYBRANE
AKCESORIA

Wyposażenie INSTYLE PLUS

Dwie standardowe propozycje

Specjalnie zaprojektowany

Dla STARK wybraliśmy

oraz dodatkowo elementy

zabudowy do wyboru:

dla Mitsubishi L200 AT

specjalne opcje podnoszące

moduł firmy Steinbauer

jeszcze bardziej właściwości

podwyższający moc.

terenowe.

stylizacyjne i użytkowe:
Felgi aluminiowe 18-calowe
w kolorze czarnym
Poszerzenia nadkoli
Relingi dachowe
Wybrane elementy stylizacyjne
nadwozia w kolorze czarnym
Kuweta przestrzeni ładunkowej

1 .Pakiet Roleta - obejmujący
roletę i orurowania

Pełne 502 Nm momentu

Oprócz tego dostępne są

obrotowego, 185 KM

liczne akcesoria z katalogu

dowolną zabudowę przestrzeni

i elastyczność

dla L200.

ładunkowej z oferty oryginalnych

lepsza aż o 20%.

2. Pakiet zabudowa - obejmujący

akcesoriów Mitsubishi

Amortyzator tylnej burty
Oznakowanie wersji specjalnej
Orurowanie przedniego zderzaka

162 180 ZŁ

(199 482 zł brutto)

149 985 ZŁ

(184 482 zł brutto)

Roleta - 11 190 ZŁ
(13 764 zł brutto)

Numery katalogowe.: MZ315100,
MZ315100A1, MZ331207

Zabudowa - od 8 890 ZŁ

4 590 ZŁ

(5 646 zł brutto)

Szczegóły oferty u Dealera

Nr katalogowy: STEINBAUER K-1000 Kit

(od 10 935 zł brutto)

Podane w tabeli ceny uwzględniają koszty montażu dodatkowych elementów. Cena 8 890 zł (10 935 zł brutto) dotyczy zabudowy bez szyb bocznych.
Kwota 149 985 zł (184 482 zł brutto) uwzględnia rabat w wysokości 12 195 zł (15 000 zł brutto). Podany rabat dotyczy samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 2022 r. i obowiązuje przy
skorzystaniu z finansowania w Santander Multirent lub Santander Banku oraz w przypadku zakupu u Dealera pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.
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STARK BASIC

PAKIET ROLETA
LUB

PAKIET ZABUDOWA

MODUŁ POWER

WYBRANE AKCESORIA

STARK BASIC
2
4

7

13

5

14

9

3

6
1

1. POSZERZENIA NADKOLI W KOLORZE CZARNYM
MATOWYM
2. RELINGI DACHOWE W KOLORZE CZARNYM
MATOWYM
3. NAKŁADKA PRZEDNICH LAMP PRZECIWMGIELNYCH
W KOLORZE CZARNYM MATOWYM
4. NAKŁADKA NA KRAWĘDŹ POKRYWY SILNIKA
(PRAWA I LEWA STRONA) W KOLORZE CZARNYM
MATOWYM
5. NAKŁADKA LAMP TYLNYCH W KOLORZE CZARNYM
MATOWYM

11

12

10

6. ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE PRZEDNIEGO ZDERZAKA
7. SKRZYNKI NARZĘDZIOWE (2 SZT.) W PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ
8. KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ ZAKOŃCZONA
PONIŻEJ BURT
9. AMORTYZATOR ŁAGODNEGO OTWIERANIA
TYLNEJ BURTY
10. OZNAKOWANIE WERSJI SPECJALNEJ STARK
(NAKLEJKA NA DÓŁ DRZWI) - NA ŻYCZENIE

8

11. 18-CALOWE FELGI ALUMINIOWE W KOLORZE
CZARNYM NA WYSOKI POŁYSK
12. KLAMKI DRZWI I OBUDOWY LUSTEREK
ZEWNĘTRZNYCH W KOLORZE CZARNYM
MATOWYM
13. ATRAPA CHŁODNICY W KOLORZE
CZARNYM MATOWYM
14. LISTWY OZDOBNE PRZEDNIEGO ZDERZAKA
W KOLORZE CZARNYM MATOWYM

Przedstawione na zdjęciach opony typu AT nie stanowią wyposażenia standardowego. Możliwe jest ich zamówienie z oferty akcesoriów.
Oklejenie nadwozia folią w kolorze szarym (Avery Dark Matt) stanowi dodatkowo płatną opcję - szczegóły na str. 11
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STARK BASIC

PAKIET ROLETA
LUB

PAKIET ZABUDOWA

MODUŁ POWER

WYBRANE AKCESORIA

PAKIET
ROLETA/ZABUDOWA

PAKIET ROLETA

PAKIET ZABUDOWA

11 190 ZŁ NETTO (13 764 zł brutto)

od 8 890 ZŁ NETTO (10 935 zł brutto)

Polakierowana na kolor czarny roleta przestrzeni ładunkowej dodaje

Jeśli przewozisz wyższe przedmioty, sięgające do wysokości dachu,

Twojemu autu elegancji. Jest ona również niezwykle praktyczna -

zabudowa sięgająca do wysokości dachu będzie dla Ciebie idealnym

posiada dodatkowy zamek, można ją otworzyć i zamknąć jednym

rozwiązaniem. Ten typ zabudowy jest niezwykle funkcjonalny również

ruchem ręki. W pakiecie z roletą otrzymujesz również orurowanie, co

dzięki umieszczonym na dachu relingom – zwykłym lub niskoprofilo-

dodatkowo podkreśli off-roadowy charakter wersji STARK.

wym – pozwalającym na montaż bagażnika i przewiezienie rowerów
czy nart.

Nr katalogowe: MZ315100, MZ315100A1, MZ331207

Podana cena dotyczy zabudowy bez szyb bocznych.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ OFERTĘ INNYCH ZABUDÓW PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.
SZCZEGÓŁY U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW MITSUBISHI.
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STARK BASIC

PAKIET ROLETA
LUB

PAKIET ZABUDOWA

MODUŁ POWER

WYBRANE AKCESORIA

UŁ POWE
OD
R
M
CENA DETALICZNA

4 590 zł*
(5 646 zł brutto)

Przyspieszenie 0-80 km/h (sek)
Samochód z Modułem Power
(185KM/502 Nm)

9s

Fabryczny samochód
(150 KM/400 Nm)

Dodatkowa moc to nie tylko większa przyjemność z jazdy, ale też poprawa
bezpieczeństwa przy takich manewrach jak wyprzedzanie czy włączanie się do
ruchu. Moduł Power został przygotowany przez Mitsubishi przy współpracy
z firmą Steinbauer - renomowanym dostawcą rozwiązań tuningowych z Austrii.

Mniej o 1,5 s
10,5 s

Przyspieszenie 80-140 km/h (sek)
Samochód z Modułem Power
(185KM/502 Nm)
Fabryczny samochód
(150 KM/400 Nm)

16 s

Mniej o 4 s
20 s

Zwiększona moc (+35 KM) i moment obrotowy (+102 Nm) względem
fabrycznego silnika pozwoliły na skrócenie czasów przyspieszenia.

Wyniki pomiarów dotyczą samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów.

Pomiar mocy i momentu obrotowego odbył się w warunkach laboratoryjnych podczas badania na hamowni podwoziowej. Uzyskany wynik 185 KM mocy maksymalnej i 502 Nm momentu obrotowego może różnić się w zakresie kilku
procent w zależności od indywidualnych parametrów każdego silnika. Podane czasy przyspieszenia w zakresie 0-80 km/h oraz 80-140 km/h to pomiar własny MMC Car Poland. Na uzyskane wyniki wpływ mogą mieć m.in. warunki
drogowe, styl jazdy, stan techniczny samochodu, jego obciążenie (liczba pasażerów, bagaż), zastosowanie ogumienie czy tryb pracy układu przeniesienia napędu.
Moduł power STEINBAUER K-1000 Kit stanowi wyposażenie akcesoryjne i jest dedykowany do Mitsubishi L200 2.2 wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów. Produkt jest dystrybuowany przez dział posprzedaży MMC Car
Poland. Instalacja modułu w pojeździe odbywa się po jego rejestracji. Ingerencja w parametry silnika może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla CO₂. Zastosowanie modułu wiąże się z koniecznością
spełnienia przez nabywcę dodatkowych wytycznych i zaleceń w zakresie montażu i eksploatacji, od których nie ma odstępstwa. Szczegółowe informacje na ten temat, jak również warunki gwarancji, można uzyskać
u autoryzowanych dealerów Mitsubishi.
* Podana cena uwzględnia koszty montażu.
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STARK BASIC

PAKIET ROLETA
LUB

PAKIET ZABUDOWA

MODUŁ POWER

WYBRANE AKCESORIA

WYBRANE AKCESORIA

WYBRANE AKCESORIA

W Mitsubishi cenimy sobie indywidualne oczekiwania każdego
Klienta, dlatego przygotowaliśmy listę dedykowanych
akcesoriów, które pozwolą dostosować auto do Twoich
potrzeb i gustu. Katalog akcesoriów zawiera przede
wszystkim elementy poprawiające zdolności transportowe
Mitsubishi L200.
To jednak nie wszystko – bogata oferta akcesoriów lokalnych
sprawia, że nawet najbardziej wymagający fani jazdy
terenowej znajdą u nas fachową pomoc. O szczegóły zapytaj
doradcę w salonie.

UWAGI

Osłona silnika
Osłona skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej
Hak holowniczy z wiązką
Komplet opon AT (All Terrain)
w rozmiarze 265/60 R18
Nakładki progowe

Szczegóły oferty
u Autoryzowanego
Dealera

Oswietlenie LED LAZER Linear-42 montowane na dachu
Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe
Bagażnik dachowy do relingów

08/21

TABELA WYPOSAŻENIA

STARK BASIC

+

PAKIET ROLETA

lub

PAKIET
ZABUDOWA

+

MODUŁ POWER

+

WYBRANE
AKCESORIA

Poszerzenia nadkoli w kolorze czarnym
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Nakładki przednich lamp przeciwmgielnych w kolorze czarnym
Nakładki na krawędź pokrywy silnika (prawa i lewa strona) w kolorze czarnym
Nakładki lamp tylnych w kolorze czarnym
Orurowanie rozłożyste przedniego zderzaka
Skrzynki narzędziowe (2 szt.) w przestrzeni ładunkowej
Kuweta skrzyni ładunkowej zakończona poniżej burt
Amortyzator łagodnego otwierania tylnej burty
Oznakowanie wersji specjalnej STARK (naklejka na dół drzwi)
18-calowe felgi aluminiowe w kolorze czarnym z połyskiem
Klamki drzwi w kolorze czarnym matowym
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym matowym
Atrapa chłodnicy w kolorze czarnym matowym
Listwy ozdobne przedniego zderzaka w kolorze czarnym matowym
Rury skrzyni ładunkowej w kolorze czarnym z adapterem

Opcja

Roleta skrzyni ładunkowej w kolorze czarnym 2

Opcja

Dowolna zabudowa skrzyni ładunkowej z oferty Mitsubishi

Opcja

Moduł podnoszący moc i moment obrotowy silnika do 185 KM i 502 Nm 3

Opcja

Nakładki progowe ze stali nierdzewnej
Oświetlenie LED LAZER Linear-42 montowane na dachu
Osłona silnika
Osłona skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej

Szczegóły
u Dealera

Hak holowniczy z wiązką
Komplet opon AT (All-Terrain) w rozmiarze 265/60 R18
Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe
Bagażnik dachowy do relingów

2 Nr katalogowe: MZ315100, MZ315100A1, MZ331207

3 Nr katalogowy: STEINBAUER K-1000 Kit
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STARK
BASIC
162 180 ZŁ

(199 482 zł brutto)

+

PAKIET
ROLETA
11 190 ZŁ

(13 764 zł brutto)

149 985 ZŁ

(184 482 zł brutto)

+

MODUŁ
POWER
4 590 ZŁ

(5 646 zł brutto)

=

POLECANA
WERSJA
177 960 ZŁ

(218 891 zł brutto)

165 765 ZŁ

(203 892 zł brutto)

Podane ceny uwzględniają koszty montażu dodatkowych elementów.
Kwoty 149 985 zł (184 482 zł brutto) i 165 765 zł (203 892 zł brutto) uwzględniają rabat w wysokości 12 195 zł (15 000 zł brutto). Podany rabat dotyczy samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia
2022 r. i obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania w Santander Multirent lub Santander Banku oraz w przypadku zakupu u Dealera pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.

Oferta wersji limitowanej Stark stanowi integralną część cennika modelu L200.
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CENNIK
Cennik ważny od 09-11-2021 r.
Wersja
wyposażenia

Silnik

Napęd

Invite

Cena katalogowa
netto
(brutto)

123 590 zł

Easy Select 4WD MT

Instyle Plus

Diesel 2.2
150 KM

BASIC

(152 016 zł)

146 990 zł

Super Select 4WD AT

(180 798 zł)

162 180 zł

Super Select 4WD AT

(199 482 zł)

Rok modelowy 2022

Wysokość rabatu
netto

Cena po rabacie
netto

8 130 zł

115 460 zł

12 195 zł

134 795 zł

12 195 zł

149 985 zł

(brutto)

(10 000 zł)

(15 000 zł)

(15 000 zł)

(brutto)

Rok produkcji 2021
Rata Lease & Go3
netto

(142 016 zł)

(165 798 zł)

(184 482 zł)

1 046 zł
1 183 zł
-

Podane rabaty dotyczą samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 2022 r. i obowiązują przy skorzystaniu z finansowania w Santander Multirent lub Santander Banku oraz w przypadku zakupu
u Dealera pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.

Dopłata za lakier netto / brutto:

metalizowany: 3 200 zł / 3 936 zł

perłowy/diamentowy biały: 3 200 zł / 3 936 zł

niemetalizowany biały: 800 zł / 984 zł

Dopłata za:

Matt Concept (oklejenie samochodu szarą folią Avery Dark Matt): 9 350 zł netto / 11 500 zł brutto
Nie uwzględnia dopłaty za kolor lakieru.

4WD - napęd na 4 koła
MT - manualna skrzynia biegów
AT - Automatyczna skrzynia biegów

Moduł POWER 185 KM i 502 Nm
Zwiększona moc (+35 KM) i moment obrotowy (+102 Nm)
względem fabrycznego silnika to nie tylko większa
przyjemność z jazdy, ale też poprawa bezpieczeństwa
przy takich manewrach jak wyprzedzanie czy
włączanie się do ruchu.

Cena detaliczna:
4 590 zł*

(5 646 zł brutto)

*Podana cena uwzględnia koszty montażu.
Moduł Power dostępny jest tylko dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów AT.

Najlepszy promień zawracania
w segmencie pickup

Ładowność
ponad 1000 kg

Pięcioletnia
gwarancja

Blokada tylnego
mostu w standardzie

Masa holowanej
przyczepy ponad 3000 kg

Dane zawarte w niniejszym cenniku samochodu Mitsubishi były aktualizowane na dzień jego przygotowania/składania do druku (w zależności od formy cennika) i mają wyłącznie
charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty, ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku
informacje na temat gwarancji samochodu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona
przy sprzedaży samochodu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub
sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszym cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie
opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. MMC Car Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cennika oraz parametrów technicznych i wyposażenia
samochodów Mitsubishi oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie sprzedaży, natomiast
określone parametry techniczne zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Liczba dostępnych aut oraz możliwość zamawiania do produkcji może być ograniczona.
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WERSJA WYPOSAŻENIA INVITE
Cena katalogowa: 123 590 zł netto / 152 016 zł brutto

Cena po rabacie: 115 460 zł netto / 142 016 zł brutto 4

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Elementy zewnętrzne
16-calowe felgi aluminiowe z oponami 245/70R16
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Stopnie boczne
Chromowane obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi

Komfort i wygoda
Klimatyzacja manualna
Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 pilotami
Tempomat
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Elementy wewnętrzne
Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów
Materiałowa tapicerka siedzeń
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Centralny podłokietnik z przodu
Centralny podłokietnik dla 2. rzędu siedzeń

Oświetlenie i widoczność
Halogenowe reflektory przednie
Światła do jazdy dziennej (żarówka)
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Audio i komunikacja
Radioodtwarzacz CD/MP3
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy
Gniazdo USB z przodu
4 głośniki

Pozostałe
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
System napędu na 4 koła Easy Select

Bezpieczeństwo
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy
System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)

4Podana cena uwzględnia rabat w wysokości 8 130 zł (10 000 zł brutto). Rabat dotyczy samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 2022r. i obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania
w Santander Consumer Multirent lub Santander Consumer Banku oraz przy zakupie u Dealera pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.
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WERSJA WYPOSAŻENIA INSTYLE PLUS AT
Cena katalogowa: 146 990 zł netto / 180 798 zł brutto

Cena po rabacie: 134 795 zł netto / 165 798 zł brutto 5

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Elementy zewnętrzne
18-calowe felgi aluminiowe z oponami 265/60R18
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Stopnie boczne
Chromowane obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi

Komfort i wygoda
Automatyczna klimatyzacja 2 – strefowa
System dostępu bezkluczykowego (KOS)
Tempomat
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Elementy wewnętrzne
Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów
Skórzana tapicerka siedzeń
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
Podgrzewane fotele przednie
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach

Oświetlenie i widoczność
Reflektory przednie w technologii Bi-LED
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Czujnik deszczu i zmierzchu
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Lampy tylne w technologii LED

Audio i komunikacja
Stacja multimedialna SDA 2 z ekranem dotykowym 7"
Bezprzewodowy interfejs Android Auto i Apple Car Play
Wbudowany system nawigacji
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy
6 głośników

Pozostałe
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
System napędu na 4 koła Super Select
System off-road mode

Bezpieczeństwo
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy
System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
Kamera cofania

5Podana cena uwzględnia rabat w wysokości 12 195 zł (15 000 zł brutto). Rabat dotyczy samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 2022 r. i obowiązuje przy skorzystaniu z finansowania
w Santander Consumer Multirent lub Santander Consumer Banku oraz przy zakupie u Dealera pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.

* Stacja SDA 1 nie obsługuje bezprzewodowej komunikacji w ramach Android Auto i Apple Car Play.
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STANDARDOWE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE
■ Dostępne – Niedostępne

WERSJA WYPOSAŻENIA

INVITE DC

INSTYLE PLUS DC

Pełnowymiarowe koło zapasowe

■

■

Chromowane obudowy lusterek zewnętrznych

■

■

Chromowane klamki drzwi

■

■

Elementy zewnętrzne

Atrapa chłodnicy w kolorze srebrnym

■

■

Zderzak przedni w kolorze nadwozia z chromowanym wykończeniem

■

■

Stopnie boczne

■

■

Osłony przeciwbłotne kół

■

■

16-calowe felgi aluminiowe z oponami 245/70R16

■

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 265/60R18

–
–

–

Zderzak tylny ze stopniem

System 7 poduszek powietrznych

■
■

Elementy wewnętrzne

Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów

■

■

Centralny podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń

■

■

Centralny podłokietnik z przodu

■

■

Komputer pokładowy

■

■

Gniazdo 12V z przodu

■

■

Kieszenie w drzwiach przednich

■

■

Kieszenie w oparciach foteli przednich

■

■

Schowek na okulary w podsufitce

■

■

Zestaw dla palących - zapalniczka i popielniczka

■

■

Regulacja wysokości fotela kierowcy

■

■

Materiałowa tapicerka siedzeń

■

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Skórzana tapicerka siedzeń
Podgrzewane fotele przednie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
Chromowane klamki drzwi
Elementy wnętrza i deski rozdzielczej w kolorze czarnym o wysokim połysku (Piano Black)
Srebrne wykończenie wlotów powietrza

Zaawansowany system napędu na 4 koła

■
■
■
■
■
■
■
■

Audio i komunikacja

Radioodtwarzacz CD/MP3

■

–

Sterowanie systemem audio na kierownicy

■

■

Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy

■

■

Gniazdo USB z przodu

■

■

4 głośniki

■

6 głośników

–
–
–
–

–

Bezprzewodowy interfejs Android Auto i Apple Car Play
Tuner cyfrowy DAB
Stacja multimedialna SDA 2 z ekranem dotykowym 7" i wbudowaną nawigacją

Tylne lampy w technologii LED

■

■
■
■

Bezpieczeństwo

Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne

■

■

Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy

■

■

System ABS z układem EBD (Elektroniczny rozdział siły hamowania)

■

■

System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC)

■

■

System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)

■

■

System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)

■

■

System mocowania fotelików dziecięcych ISO-FIX x2

■

■

Immobilizer

■

■

System kontroli zjazdu ze wzniesienia

–
–

■

Wspomaganie kierownicy

■

■

Elektrycznie sterowane szyby przednie z funkcją bezpieczeństwa po stronie kierowcy

■

■

Elektrycznie sterowane szyby tylne

■

■

Tempomat

■

■

Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 pilotami

■

■

Kanał grzewczy dla 2 rzędu siedzeń

■

■

Filtr kabinowy

■

■

Klimatyzacja manualna

■

Automatyczna klimatyzacja 2 - strefowa

–
–

–

Kamera cofania

Skórzana tapicerka foteli

■

Komfort i wygoda

System dostępu bezkluczykowego (KOS)

■

System dostępu bezkluczykowego

■
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STANDARDOWE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE
■ Dostępne – Niedostępne

WERSJA WYPOSAŻENIA

INVITE DC

INSTYLE PLUS DC

Halogenowe reflektory przednie

■

Światła do jazdy dziennej (żarówka)

■

–
–

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

■

■

Reflektory przeciwmgielne z przodu

■

■

Oświetlenie kabiny w podsufitce

■

■

Barwione szyby

■

■

Spryskiwacze reflektorów przednich

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

■

■

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

■

■

System 4 haczyków do mocowania ładunku

■

■

System napędu na 4 koła Easy Select

■

System napędu na 4 koła Super Select

–
–

–

Oświetlenie i widoczność

Przyciemniane szyby tylne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Kierunkowskazy wbudowane w lusterka zewnętrzne
Czujnik zmierzchu
Automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu
Fotochromatyczne lusterko wsteczne
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Reflektory przednie w technologii Bi-LED
Lampy tylne w technologii LED

■

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

■
■
■
■
■
■
■

Pozostałe

System off-road mode

■

18-calowe felgi aluminiowe

■

Dopłata za kolor lakieru
Dopłata za lakier metalizowany

3 200 zł netto / 3 936 zł brutto

Dopłata za lakier perłowy/diamentowy biały

3 200 zł netto / 3 936 zł brutto

Dopłata za lakier biały niemetalizowany
Matt Concept (oklejenie samochodu szarą folią Avery Dark Matt)

800 zł netto / 984 zł brutto
9 350 zł netto / 11 500 zł brutto

15/21

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA MITSUBISHI
GWARANCJA SPOKOJU NAWET NA 7 LAT

Mitsubishi jako jeden z nielicznych producentów samochodów oferuje 5-letnią gwarancję fabryczną z limitem
do 100 000 km. Z myślą o kierowcach wykonujących duże roczne przebiegi przygotowaliśmy program przedłużonej
gwarancji – nawet do 7 lat i przebiegu 200 000 km.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU
Przedłużenie gwarancji do 7 lat albo do osiągnięcia przebiegu
200 000 km
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte elementy
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz zespoły fabryczne
zamontowane w samochodzie6
Ochrona na terenie geograficznym Europy

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
naprawy w ramach ubezpieczenia wykonywane są
w Autoryzowanych Serwisach Mitsubishi z użyciem
oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych
pewność kompleksowych napraw po zakończeniu gwarancji
podstawowej producenta
wyższa wartość rezydualna aut w momencie odsprzedaży
pokrycie kosztów napraw na terytorium geograficznym
Europy
atrakcyjna cena ubezpieczenia, minimum formalności

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

CENNIK

Każdy właściciel samochodu marki Mitsubishi:
zakupionego w autoryzowanej sieci dealerskiej na terenie Polski
zarejestrowanego w Polsce
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
objętego fabryczną gwarancją producenta (czyli w wieku do 5 lat
i przebiegu nieprzekraczającym 100 000 km)

Model

Gwarancja spokoju już od

Space Star

892 zł

ASX

918 zł

Eclipse Cross

944 zł

Eclipse Cross PHEV

1 009 zł

Outlander

1 075 zł

Outlander PHEV

1 153 zł

L200

1 200 zł

Ceny brutto

6Szczegółowy opis elementów objętych ochroną ubezpieczeniową znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Napraw (UKN) dla Samochodów Mitsubishi. Zakres ochrony
zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.
Przedłużona Gwarancja Mitsubishi to nazwa handlowa ubezpieczenia kosztów napraw dla pojazdów marki Mitsubishi oferowanego przez zakład ubezpieczeń Helvetia Schweizerische
Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego przez klienta wariantu, a szczegółowe warunki ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia
i jej załączniki. Mitsubishi Motors nie jest stroną umowy ubezpieczenia, a ubezpieczenie nie stanowi gwarancji, w tym w rozumieniu art. 577 i następnych kodeksu cywilnego.
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PAKIET „STYLING”

T STYLIN
KIE
G
A
P
PROMOCYJNA
CENA DETALICZNA
2 716 zł

2 149 zł
(brutto)

RA

OWIEWKA NA POKRYWĘ SILNIKA
nr kat. MZ331492

NAKŁADKI PROGOWE DRZWI
nr kat. MZ330752

SPORT DE
S
ET
I
K

PAKIET „SPORT DESIGN”

N
IG

PA

OSŁONA ZDERZAKA PRZEDNIEGO, DOLNA
nr kat. MZ331341

B A T 21%

PROMOCYJNA
CENA DETALICZNA
7 512 zł

5 799 zł
(brutto)

RA

KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ Z ZESTAWEM
MONTAŻOWYM
nr kat. MZ315107TB, MZ315107TG, MZ315107MK

PLANDEKA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
nr kat. MZ350509

PAKIET „UTILITY DESIGN”

TILITY D
ES
TU
IE

N
IG

PA
K

RURY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ - STAL NIERDZEWNA
POLEROWANA
nr kat. MZ330755

PROMOCYJNA
CENA DETALICZNA
2 525 zł

1 999 zł
(brutto)

RA

SYSTEM MOCOWANIA ŁADUNKU
nr kat. MZ350462

AMORTYZATOR ŁAGODNEGO OTWIERANIA
TYLNEJ KLAPY
nr kat. MZ315094

BAT 22%

BAT 20%

KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ Z ZESTAWEM
MONTAŻOWYM
nr kat. MZ315107TB, MZ315107TG, MZ315107MK

Ceny pakietów obowiązują do 31.03.2022 i nie zawierają kosztów montażu. Szczegóły odnośnie oferty w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Mitsubishi.
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PAKIET „TRAVEL 1”

1

P

IET TRAVEL
AK

PROMOCYJNA
CENA DETALICZNA
13 606 zł

10 699 zł
(brutto)

RA

B A T 21%

KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ Z ZESTAWEM
MONTAŻOWYM
nr kat. MZ315107TB, MZ315107TG, MZ315107MK

IET TRAVEL
AK

2

P

ŻALUZJA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ Z BELKAMI POPRZECZNYMI
nr kat. MZ315100, MZ315100C1

PROMOCYJNA
CENA DETALICZNA
11 747 zł

PAKIET „TRAVEL 2”

9 199 zł
(brutto)

RA

KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ Z ZESTAWEM
MONTAŻOWYM
nr kat. MZ315107TB, MZ315107TG, MZ315107MK

B A T 21%

POKRYWA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ ALUMINIOWA Z BELKAMI POPRZECZNYMI
nr kat. MZ315096, MZ315096C2

Wybrane akcesoria

Nr katalogowy

Cena brutto
(nie zawiera kosztów montażu)

EXP-OMEGA-CANULTRA

675 zł

Alarm META SYSTEM z syreną cyfrową

SEM-ECAM05-3

614 zł

Alarm analogowy EMG z syreną dynamiczną

EMG-ALM-G823

613 zł

Czujniki parkowania tylne PRO-OES (85) (z buzerem)

EXP-OMEGA-85

421 zł

Czujniki parkowania tylne PTS410EX (z buzerem)

SEM-PTS410EX

338 zł

Alarm OMEGA CAN ULTRA z syreną analogową

Czujniki parkowania tylne EMG (z buzerem)
Osłona zderzaka przedniego, dolna (chromowana)
Nakładka zderzaka przedniego (czarna / szara)
Nakładki progowe, stal nierdzewna
Osłona podwozia stalowa + zestaw montażowy
Kuweta skrzyni ład. poniżej burt + wykładzina tylnej burty + zestaw mont.

EMG-PS-41

383 zł

MZ331341

1 519 zł

MZ331339 / MZ331340

3 037 zł

MZ330752
MZ353000 + MZ353000S1
MZ315107TB + MZ315107TG + MZ315107MK

372 zł
1 620 zł
1 215 zł

M315085XXX (XXX - kod koloru)

12 047 zł

Rury skrzyni ładunkowej, stal nierdzewna / czarne

MZ330755 / MZ331207

3 543 zł

Hak holowniczy przykręcany + wiązka 13 pin

MZ315083 + MZ315101

2 206 zł

Zabudowa z bocznymi szybami przesuwnymi

Ceny pakietów obowiązują do 31.03.2022 i nie zawierają kosztów montażu. Szczegóły odnośnie oferty w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Mitsubishi.
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FINANSOWANIE, UBEZPIECZENIA I GWARANCJE

KREDYT

Nasi doradcy pomogą wybrać kredyt dopasowany do Twoich potrzeb. Atrakcyjne warunki finansowe, proste
procedury i szybka decyzja kredytowa to tylko niektóre z jego zalet.
Jeśli zechcesz skredytować dodatkowe wyposażenie samochodu, przygotujemy specjalną ofertę. Zapewnimy Ci
jak najniższą ratę, dając możliwość kredytowania nawet do 96 miesięcy.

LEASE & GO

Każda firma znajdzie optymalne rozwiązanie na sfinansowanie zakupu samochodu.
Oferujemy długoterminowy leasing operacyjny nawet do 48 miesięcy.
Przy minimum formalności i prostych procedurach, szybka decyzja leasingowa pozwoli skorzystać przedsiębiorcy
z najlepszej dla niego formy finansowania. W trakcie trwania umowy zapewniamy przedsiębiorcy profesjonalną pomoc.

SERWIS

Autoryzowane Serwisy Mitsubishi zapewniają profesjonalną obsługę w salonach i wysoko wykwalifikowanych
mechaników. Wszystkie przeglądy i naprawy wykonywane są z użyciem oryginalnych części Mitsubishi. Staramy
się, by czas napraw dostosować do możliwości czasowych Klientów, w razie potrzeby dysponujemy samochodami zastępczymi.

GWARANCJA

Jesteśmy dumni z niezawodności naszych samochodów! Dlatego Mitsubishi Motors, jako pierwszy japoński
koncern samochodowy, wprowadził 5-letnią gwarancję fabryczną z limitem 100 000 km.

ASSISTANCE

Każdy samochód kupiony w sieci Autoryzowanych Dealerów Mitsubishi jest objęty programem Mitsubishi Pomoc
24/7. W przypadku awarii, kolizji czy innej nietypowej sytuacji na drodze(np. utrata kluczyków czy zatankowanie
niewłaściwego paliwa) wystarczy zadzwonić pod nr +48 22 463 19 99 a nasi konsultanci podejmą działania
zmierzające do rozwiązania problemu.

UBEZPIECZENIA

Z myślą o spokoju Klientów, każdy Autoryzowany Dealer Mitsubishi negocjuje jak najkorzystniejsze warunki
ubezpieczenia nowych samochodów. Oferujemy bogate pakiety AC/OC/NNW/ASSISTANCE/ZIELONA KARTA. Pakiety
zawierają m.in. likwidację szkód przez ASO, samochód zastępczy, bezgotówkowe rozliczenia, holowanie bez
limitów, zniesienie udziału własnego i wiele innych rozwiązań, które zapewniają spokój naszym Klientom.

Korzystasz z serwisu, ale masz obowiązki i dziesiątki spraw do załatwienia.
Myślisz, że Twój samochód jest niezastąpiony? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie:
program samochodów zastępczych
dla klientów autoryzowanych serwisów Mitsubishi.

Zarezerwuj termin

Zarezerwuj

Korzystaj z

przeglądu lub

samochód

samochodu

naprawy.

zastępczy.

zastępczego.
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DANE TECHNICZNE
INVITE DC

Wersja wyposażenia

Pojemność silnika

INSTYLE PLUS DC AT

(cm3)

2268

Moc maksymalna/obr. min.

(kW)

110/3500

Maks. moment obrotowy/obr. min.

(Nm)

400/1750-2250

Typ paliwa

Olej napędowy

Zasilanie paliwem

Wtrysk bezpośredni typu zasobnikowego (Common Rail)

Typ skrzyni biegów

Manualna, 6. przełożeń

Napędzane koła

Automatyczna, 6. przełożeń

4WD (Easy Select)

4WD (Super Select)

Reduktor

TAK

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego

TAK
Masy i wymiary
5225

5305

Długość nadwozia

(mm)

Szerokość nadwozia

(mm)

Wysokość nadwozia

(mm)

1775

Rozstaw osi

(mm)

3000

Maks. długość przestrzeni ładunkowej

(mm)

1520

Maks. szerokość przestrzeni ładunkowej

(mm)

1470

Maks. wysokość przestrzeni ładunkowej

(mm)

1815

475

Masa własna

(kg)

1970

2035

Ładowność

(kg)

1040

1075

Dopuszczalna masa całkowita

(kg)

3010

Maks. masa holowanej przyczepy bez hamulca

(kg)

750

Maks. masa holowanej przyczepy z hamulcem

(kg)

3100

3110

Zużycie paliwa i emisja CO2
(dane uzyskane na stanowisku pomiarowym wg. procedury testowej WLTP)
Zużycie paliwa
Emisja CO2

8,6

9,7

(g/km)

226

254

23

21

29
Kąt natarcia

(l/100 km)

Kąt zejścia

45

Kąt przechyłu
bocznego

Kąt rampowy

Wykorzystując przełącznik trybów jazdy, łatwo przełączysz się z napędu

SUPER
SELECT

na jedną oś (2H) na napęd na dwie osie (4H) nawet przy prędkości do
100 km/h. Kiedy warunki stają się trudniejsze, możesz zablokować centralny
mechanizm

różnicowy,

wprowadzając

ustawienie

4HLc

lub

4LLc

(z reduktorem) dostosowane do pokonywania wzniesień, błota czy śniegu.

drogowych

Do jazdy tylko po nierównym terenie
drogowych

Do pokonywania stromych wzniesień,
błota, piasku, głębokiego śniegu itp.

Uwaga: Super Select 4WD-II umożliwia przełączanie między trybami 2H, 4H przy prędkości do 100 km/h. W celu przełączenia między trybami 4HLc i 4LLc należy zatrzymać
pojazd. Dodatkowe informacje podano w instrukcji obsługi.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste
parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in., obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także
i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji
wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych w niniejszym cenniku.
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3Przykładowa kalkulacja leasingu operacyjnego skierowanego do przedsiębiorców przy założeniu następujących parametrów: opłata administracyjna: 0,00 zł, opłata wstępna:
30,00%, okres płatności rat leasingowych: 48 miesięcy, stawka bazowa WIBOR 1M: 0,18%, deklarowany przebieg kilometrów 20 tys. rocznie, pakiet usług serwisowych w wersji Basic
(oferta nie zawiera ubezpieczenia komunikacyjnego). Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.
Warunkiem przygotowania wiążącej oferty jest złożenie odpowiedniego wniosku, przedstawienie wymaganych dokumentów i podanie niezbędnych informacji.

Dane zawarte w niniejszym cenniku samochodu Mitsubishi były aktualizowane na dzień jego przygotowania/składania do druku (w zależności od formy cennika) i mają wyłącznie charakter
informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty, ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku informacje na temat gwarancji
samochodu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu, a jej warunki
zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszym
cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. MMC Car Poland sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cennika oraz parametrów technicznych i wyposażenia samochodów Mitsubishi oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie sprzedaży, natomiast określone parametry techniczne zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Liczba dostępnych aut
oraz możliwość zamawiania do produkcji może być ograniczona.
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