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STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Listwa zderzaka przedniego,
dolna

Listwa zderzaka przedniego,
dolna

Wzór "carbon" z paskiem w kolorze
srebrnym.
MZ331352list.

Wzór "carbon" z paskiem w kolorze
czerwonym.
MZ331351

Narożniki zderzaka przedniego

Listwy progowe

	Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
list.

Narożniki zderzaka tylnego
	Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
list.

	Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
list.

Ramki lamp przeciwmgielnych
Chromowane.
MZ331412

Ramki lamp przednich

Ramki tylnych lamp zespolonych

Chromowane.
MZ331410

Chromowane.
MZ331411
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STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Listwa pokrywy bagażnika

Listwa pokrywy bagażnika

Chromowana.
MZ330461

W kolorze srebrnym.
MZ314729

Osłony lusterek zewnętznych

Zestaw przednich
lamp przeciwmgielnych

	Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Dekoracyjna folia słupka B
	MZ330464

	Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Końcówka rury wydechowej
MZ330438

KOMFORT
	Owiewki
szyb
bocznych

	Dywaniki
gumowe
Komplet
na przód i tył. 		
MZ314721

	MZ562854

	Dywaniki tekstylne
	Komplet na przód i tył.
Classic.
MZ314718
Comfort. MZ314719
Elegance. MZ314720
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FELGI ALUMINIOWE
	Felga
aluminiowa 15”

	Felga
aluminiowa 15”

	Zalecany rozmiar
opon: 175/55 R15
Polerowany front.
4250F903*
W kolorze czarnym.
MZ331505

Zalecany rozmiar
opon: 175/55 R15
4250D418*

	Felga
aluminiowa 15”

Felga
aluminiowa 14”

	Zalecany rozmiar
opon: 175/55 R15
4250D037*

	Zalecany rozmiar
opon: 165/65 R14
4250D417*

Felga
aluminiowa 14”

Kołpak koła 14”
	Do felg stalowych.
4252A140

	Zalecany rozmiar
opon: 165/65 R14
4250D035*

Kołpak koła 14”
	Do felg stalowych.
4252A018

Koło dojazdowe
MMZ31976

* Nie zawiera kołpaczka i nakrętek.
Skontaktuj się z dealerem aby sprawdzić szczegóły dotyczące zgodności ze specyfikacją pojazdu i zapisów w świadectwie homologacji.
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STYLIZACJA WNĘTRZA

Zestaw ozdobnych nakładek
wewnętrznych
	W kolorze Regatta Blue.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Zestaw ozdobnych nakładek
wewnętrznych
	W kolorze Sunrise Orange.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Zestaw ozdobnych nakładek 		
wewnętrznych
	Wzór “carbon”.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
list.

Podłokietnik
	Na konsoli środkowej.
MZ330444

Zestaw ozdobnych nakładek 		
wewnętrznych
	W kolorze Piano Black.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
list.

Półka bagażnika
7237A087

Podświetlenie podłogi

Gałka wybieraka trybu jazdy

Podświetlenie konsoli środkowej

W kolorze niebieskim.
MZ360401EX

Połączenie aluminium i skóry.
Tylko do wersji ze skrzynią CVT. 		
MZ525507EX

W kolorze niebieskim.
MZ590838EX

Nakładki progowe

Nakładki progowe

Nakładki progowe

Z tworzywa sztucznego, jasne.
	 MZ314730

Z tworzywa sztucznego, ciemne.
MZ314724

	Stal nierdzewna.
MZ330636
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MULTIMEDIA I NAWIGACJA
Stacja nawigacyjno-multimedialna MGN
(Multifunction GPS Navigation)
Nowy system nawigacji z technologią Smartphone Link.
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ
System Apple CarPlay:
Pozwala na korzystanie z iPhone'a w bezpieczny sposób
w czasie jazdy dzięki wyświetlaniu i obsłudze najważniejszych
aplikacji i funkcji smartfona na ekranie stacji multimedialnej.
•	Nawigacja za pomocą Apple Maps umożliwia
znajdowanie ulubionych miejsc i pobieranie aktualnych
informacji bezpośrednio z internetu.
• Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych
oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości.
• Dostęp do muzyki zapisanej w iPhone lub z aplikacji
muzycznych obsługiwanych przez Apple CarPlay.
• Należy używać wyłącznie aplikacji, które są bezpieczne
w obsłudze podczas jazdy.
• Wszystkie powyższe funkcje mogą być bezpiecznie
obsługiwane przy pomocy asystenta głosowego Siri.
iPhone, Siri oraz Apple CarPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach


ELASTYCZNOŚĆ

POŁĄCZENIA

•	Można korzystać zarówno
z nawigacji TomTom
zainstalowanej w stacji
multimedialnej lub z nawigacji
w smartfonie.
Wybór należy do użytkownika!
•	Kilka sposobów odtwarzania
muzyki: z płyty CD, poprzez
USB, Bluetooth® lub ze smartfona.

•	System Android AutoTM
(jeśli dostępny).
• System Apple CarPlay
(jeśli dostępny).
• Możliwe sterowanie
w kierownicy
(jeśli dostępne).
• Profile systemu Bluetooth®:
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP.

USB

STACJA NAWIGACYJNO - MULTIMEDIALNA MGN
MM360486SP
SYSTEM ANDROID AUTO:

MEDIA

TELEFON

Umożliwia bezpieczne korzystanie z funkcji smartfona
podczas jazdy. Na wyświetlaczu stacji multimedialnej można
obsługiwać najważniejsze funkcje i aplikacje smartfona.
•	Nawigacja Google MapsTM z bieżącymi wskazówkami
i aktualizacjami.
• Łatwa obsługa połączeń i wiadomości.
• Odtwarzanie muzyki z aplikacji smartfona lub z internetu.
• Umożliwia używanie tylko aplikacji pozwalających
na bezpieczną jazdę.
• Dostęp do GoogleTM przy pomocy funkcji głosowych.

•	Odtwarza pliki MP3/OGG/
WMA przez USB.
•	Zintegrowany Bluetooth®.
•	Zintegrowany odtwarzacz
CD/DVD.
• Obsługa iPod/iPhone.
•	DAB+ (jeśli dostępny).

• Możliwość parowania
telefonów różnych
producentów dzięki
systemowi Bluetooth®.

NAWIGACJA

WYŚWIETLACZ I WYGLĄD

•	Nawigacja TomTom na
karcie SD - wyposażenie
standardowe z pełnym
pokryciem Europy*.

• Wyświetlacz 6,5“
WVGA TFT LCD.
• Ekran dotykowy
800 x 480 pikseli typu
Single Touch.

Google, Android Auto i Google Maps są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Bluetooth® to znak towarowy Bluetooth SIG Inc.

*Oprócz Turcji i zamorskich terytoriów Francji.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Chlapacze
Przednie.
Tylne.

MZ331402
MZ331403

Tylne czujniki parkowania

	Przednie i tylne czujniki

Osłony przeciwsłoneczne

Osłona przeciwsłoneczna

parkowania
	4 czujniki.
Lakierowane w kolorze nadwozia.
	2 czujniki z przodu i 4 z tyłu.
Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

	 Szyby boczne tylne, 2 sztuki.
MZ314725

Boczne listwy ochronne
Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
list.

Nakładka ochronna zderzaka
tylnego
Z logo “MITSUBISHI MOTORS”.
MZ331408

Folia ochronna zderzaka tylnego

Szyba pokrywy bagażnika.		
MZ314726

Kuweta bagażnika
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

(otwarty)

(zamknięty)

Schowek podłogi bagażnika

Zabezpiecza górną część tylnego zderzaka 		 MZ522742EX
przed uszkodzeniami podczas załadunku.
MZ315214 - Czarna.
MZ315213 - Przezroczysta. (bez zdjęcia)
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Zestaw bezpieczeństwa
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
kamizelka ostrzegawcza.
MZ315059

Kamizelka ostrzegawcza
	MME50722

Apteczka
	 MZ315058

Młotek bezpieczeństwa 		
Lifehammer® plus
MME50557B

Trójkąt ostrzegawczy
	MZ312957

Foteliki dziecięce
	Szukaj w wykazie numerów
katalogowych.
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TRANSPORT I WYPOCZYNEK

Uchwyt na bagaż

Belki bagażnika dachowego
MZ314660

Aluminiowy.
MZ314891

Uchwyt na rower

Tylny bagażnik na rowery

Typ Exclusive, aluminiowy.
MZ315032

	Do przewozu maks. 2 rowerów.
MZ314957

Uchwyt na rower
	Stalowy. W kolorze srebrnym. MZ314156
(Wymagany jest adapter: MZ314156S1)

Uchwyt montażowy
Tylko do mocowania bagażnika
na rowery. MZ314921
Wiązka elektryczna. MZ314706

Łącznik do tylnego
bagażnika na rowery
Do połączenia z uchwytem montażowym.
MZ314956 (bez zdjęcia)

Uchwyt na narty/deskę
do snowboardu
Ze zintegrowanym zamkiem.
Szerokość: 50 cm. MZ315029
Szerokość: 60 cm. MZ315030 (bez zdjęcia)
Do nart biegowych MZ315031 (bez zdjęcia)
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KOLEKCJA MITSUBISHI

Grupa akcesoriów

Nazwa

Stylizacja
zewnętrzna
Strona 2-5

Listwa pokrywy bagażnika

Listwa zderzaka
przedniego, dolna
Narożniki zderzaka
przedniego

Listwy progowe
(nie mogą być stosowane
w połączeniu z chlapaczami
przednimi)

Narożniki zderzaka
tylnego
(nie mogą być stosowane
w połączeniu z chlapaczami
tylnymi)

Opis produktu

Nr katalogowy

Grupa akcesoriów

Nazwa

Chromowana.

MZ330461

MZ360510EX

MZ314729

W kolorze Sunrise Orange.

MZ360567EX

W kolorze pomarańczowym.

MZ314968

W kolorze Red Metallic.

MZ360631EX

Wzór "carbon" z paskiem w kolorze czerwonym.

MZ331351

Wzór "carbon" z paskiem w kolorze srebrnym.

MZ331352

Zestaw ozdobnych
nakładek wewnętrznych
(do wersji ze skrzynią
CVT oraz pieciobiegową
skrzynią manualną konsola środkowa bez
ramki ozdobnej)

W kolorze Nasturtium Orange.

W kolorze srebrnym.

Stylizacja
wnętrza
Strona 8-9

Popielniczka

Do montażu na konsoli środkowej.

7600A012

W kolorze Cool Silver Metallic (A66).

MZ331356

Zapalniczka

Zastępuje gniazdko do akcesoriów.

MZ360370EX

W kolorze Red Metallic (P19).

MZ331359

W kolorze Wine Red Pearl (P57).

MZ331361

Stacja
nawigacyjno-multimedialna

MZ331358

Stacja nawigacyjno-multimedialna z technologią
Smartphone Link - MGN.
Zestaw akcesoryjny.

MM360486SP

W kolorze Cerulean Blue Mica (T69).

Multimedia
i nawigacja
Strona 10-11

W kolorze Titanium Grey Metallic (U17).

MZ331357

Komfort
Strona 4-5

Dywaniki tekstylne
Classic

W kolorze czarnym, poliester +/- 560gr p/m²,
na przód i tył.

MZ314718

W kolorze White Solid (W19).

MZ331353

Dywaniki tekstylne
Comfort

W kolorze czarnym, poliamid +/- 450gr p/m²,
na przód i tył.

MZ314719

Dywaniki tekstylne
Elegance

W kolorze czarnym, poliamid +/- 700gr p/m²,
na przód i tył. Dywaniki przednie z logotypem
"MITSUBISHI MOTORS".

MZ314720

Dywaniki gumowe

W kolorze czarnym, na przód i tył.

MZ314721

Owiewki szyb bocznych

Komplet na szyby drzwi przednich i tylnych.

MZ562854

Felga aluminiowa

7-ramienna, 14x4 1/2J. W kolorze srebrnym.

4250D035

8-ramienna, 14x4 1/2J. W kolorze srebrnym.

4250D417

W kolorze White Diamond (W85).

MZ331354

W kolorze Black Mica (X08).

MZ331355

W kolorze Sand Yellow Metallic (Y35).

MZ331360

W kolorze Cool Silver Metallic (A66).

MZ331366

W kolorze Red Metallic (P19).

MZ331369

W kolorze Wine Red Pearl (P57).

MZ331371

W kolorze Cerulean Blue Mica (T69).

MZ331368

W kolorze Titanium Grey Metallic (U17).

MZ331367

W kolorze White Solid (W19).

MZ331363

W kolorze White Diamond (W85).

MZ331364

W kolorze Black Mica (X08).

MZ331365

W kolorze Sand Yellow Metallic (Y35).

MZ331370

W kolorze Cool Silver Metallic (A66).

MZ331385

W kolorze Red Metallic (P19).

MZ331388

W kolorze Wine Red Pearl (P57).

MZ331390

W kolorze Cerulean Blue Mica (T69).

MZ331387

W kolorze Titanium Grey Metallic (U17).

MZ331386

W kolorze White Solid (W19).

MZ331382

W kolorze White Diamond (W85).

MZ331383

W kolorze Black Mica (X08).

MZ331384

W kolorze Sand Yellow Metallic (Y35).

MZ331389

Końcówka rury
wydechowej

Stylizacja
wnętrza
Strona 8-9

MZ330438

Felgi
aluminiowe
Strona 6-7

Nr katalogowy

8-ramienna, 15x5J. W kolorze srebrnym.

4250D037

16-ramienna, 15x5J. W kolorze czarnym,
polerowany front.

4250D418

8-ramienna, 15x5J. W kolorze czarnym,
polerowany front.

4250F903

8-ramienna, 15x5J. W kolorze czarnym.

MZ331505

W kolorze srebrnym, do felg aluminiowych,
z logotypem "MITSUBISHI MOTORS".

4252A061

W kolorze czarnym, do felg aluminiowych,
z logotypem "MITSUBISHI MOTORS".

4252A159

Do felg stalowych 14".

4252A018

Do felg stalowych 14".

4252A140

Nakrętka felgi aluminiowej

1 sztuka.

3880A008

Uchwyt montażowy

Tylko do mocowania tylnego bagażnika na rowery.

MZ314921

Łącznik do tylnego
bagażnika na rowery

Do połączenia z uchwytem montażowym
MZ314921.

MZ314956

Wiązka elektryczna
uchwytu montażowego

13 pinów, z deaktywacją tylnych czujników
parkowania, moduł C2.

MZ314706

Kołpaczek felgi

Kołpak

Transport
i wypoczynek
Strona 16-17

Opis produktu

Zestaw przednich lamp
przeciwmgielnych

Z funkcją świateł do jazdy dziennej.

MZ314770

Zestaw przednich lamp
przeciwmgielnych LED

Na wymianę z fabrycznymi halogenowymi
lampami przeciwmgielnymi.

MZ581800EX

Do wersji bez fabrycznych lamp
przeciwmgielnych.

MZ360666EX

Tylny bagażnik na rowery

Do przewożenia maksymalnie 2 rowerów.

MZ314957

Ramki lamp
przeciwmgielnych

Chromowane.

MZ331412

Bagażnik dachowy

Do wersji bez relingów dachowych.

MZ314660

Osłony lusterek
zewnętrznych

Z kierunkowskazami. Chromowane.

MZ576663EX

Zestaw zabezpieczający
belki bagażnika

Zawiera 2 nakładki belek bagażnika,
2 paski ściągające i pokrowiec.

MME50500

Bez kierunkowskazów. Chromowane.

MZ576664EX

Uchwyt na rower

Wzór "carbon".

MZ330464

Typ Exclusive, z logotypem "MITSUBISHI MOTORS",
aluminiowy, ze zintegrowanym zamkiem.

MZ315032

Dekoracyjna folia słupka B
Ramki lamp przednich

Chromowane.

MZ331410

Stalowy, w kolorze srebrnym, ze zintegrowanym
zamkiem, wymagany adapter MZ314156S1.

MZ314156

Ramki tylnych lamp
zespolonych

Chromowane.

MZ331411

Adapter do stalowego
uchwytu na rower

Komplet śrub teowych do uchwytu na rower
MZ314156.

MZ314156S1

Nakładki progowe

Wysokiej jakości materiał z tworzywa sztucznego
z logotypem "MITSUBISHI MOTORS", ciemne tło.
Na przód i tył.

MZ314724

Uchwyt
na narty/snowboard

Szer. 50 cm; do przewozu maks. 4 par nart
lub 2 snowboardów.

MZ315029

Szer. 60 cm; do przewozu maks. 6 par nart
lub 4 snowboardów.

MZ315030

Wysokiej jakości materiał z tworzywa sztucznego
z logotypem "MITSUBISHI MOTORS", jasne tło.
Na przód i tył.

MZ314730

Stal nierdzewna, z logotypem "MITSUBISHI MOTORS".
Na przód i tył.

MZ330636

Gałka wybieraka trybu
jazdy

Połączenie aluminium i skóry. Tylko do wersji
ze skrzynią CVT.

MZ525507EX

Podłokietnik

Na konsoli środkowej.
Po otwarciu służy jako uchwyt na napoje.

MZ330444

Półka bagażnika

7237A087

Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona 12-15

Do nart biegowych.

MZ315031

Uchwyt na kajak/deskę
surfingową

W komplecie 2 uchwyty i 2 paski ściągające.

MZ313537

Uchwyt na bagaż

Aluminiowy z czarnymi nakładkami.
Rozmiar 91 x 135 cm.

MZ314891

Taśma mocująca

1 sztuka.

MZ311382

Boczne listwy ochronne

W kolorze Cool Silver Metallic (A66).

MZ330475

W kolorze Red Metallic (P19).

MZ330480

W kolorze Wine Red Pearl (P57).

MZ331118

W kolorze Cerulean Blue Mica (T69).

MZ330477

Podświetlenie podłogi

W kolorze niebieskim. Działa w połączeniu z lampą
oświetlenia wnętrza.

MZ360401EX

Podświetlenie
konsoli środkowej

W kolorze niebieskim. Działa w połączeniu
z oświetleniem zewnętrznym.

MZ590838EX

Zestaw ozdobnych
nakładek wewnętrznych
(do wersji z pieciobiegową
skrzynią manualną konsola środkowa z ramką
ozdobną)

W kolorze Piano Black.

MZ360505EX

W kolorze Titanium Grey Metallic (U17).

MZ330774

W kolorze Regatta Blue.

MZ360508EX

W kolorze White Solid (W19).

MZ330621

Wzór “carbon”.

MZ360661EX

W kolorze White Diamond (W85).

W kolorze Nasturtium Orange.

MZ360511EX

MZ331509

W kolorze Black Mica (X08).

W kolorze Sunrise Orange.

MZ360568EX

MZ330476

W kolorze Red Metallic.

MZ360634EX

W kolorze Sand Yellow Metallic (Y35).

MZ331510

W kolorze Piano Black.

MZ360504EX

MZ331402

W kolorze Regatta Blue.

MZ360507EX

Zestaw na przód. Do wersji z fabrycznymi
listwami progowymi. Nie stosowane
w połączeniu z akcesoryjnymi listwami
progowymi.
Zestaw na tył. Nie stosowane w połączeniu
z narożnikami zderzaka tylnego.

MZ331403

Zestaw ozdobnych
nakładek wewnętrznych
(do wersji ze skrzynią
CVT oraz pieciobiegową
skrzynią manualną konsola środkowa bez
ramki ozdobnej)

Wzór “carbon”.

MZ360659EX

Chlapacze

Grupa akcesoriów

Nazwa

Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona 12-15

Folia ochronna
zderzaka tylnego

Nr katalogowy

Grupa akcesoriów

Nazwa

Przezroczysta.

MZ315213

Kuweta bagażnika

W kolorze czarnym.

MZ315214

Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona 12-15

Nakładka ochronna
zderzaka tylnego

Z logotypem “MITSUBISHI MOTORS”.

MZ331408

Tylne czujniki parkowania
(4 czujniki, wiązka
elektryczna i sterownik)

W kolorze Cool Silver Metallic (A66).

MZ607743EX

W kolorze Red Metallic (P19).

MZ607746EX

W kolorze Wine Red Pearl (P57).

MZ607748EX

W kolorze Cerulean Blue Mica (T69).

MZ607745EX

W kolorze Titanium Grey Metallic (U17).

MZ607744EX

Przednie i tylne
czujniki parkowania
(2 czujniki przednie,
4 czujniki tylne, wiązka
elektryczna, w zestawie
brak sterownika,
który należy zamówić
oddzielnie)

Opis produktu

Opis produktu

Nr katalogowy

Elastyczny materiał z logotypem “MITSUBISHI
MOTORS”. Do wersji bez schowka pod podłogą
bagażnika.

MZ330446

Elastyczny materiał z logotypem “MITSUBISHI
MOTORS”. Do wersji ze schowkiem pod podłogą
bagażnika.

MZ331113

Zestaw bezpieczeństwa

Apteczka (DIN 13164), trójkąt ostrzegawczy,
kamizelka ostrzegawcza.

MZ315059

Apteczka samochodowa

Dostarczana w wytrzymałym pokrowcu,
zawiera wyposażenie pierwszej pomocy
wg DIN 13164.

MZ315058

W kolorze White Solid (W19).

MZ607740EX

Kamizelka ostrzegawcza

W kolorze żółtym, pakowana w etui.

MME50722

W kolorze White Diamond (W85).

MZ607741EX
MZ607742EX

Młotek umożliwia zbicie bocznej szyby.
Zintegrowany nóż pozwala na przecięcie pasów
bezpieczeństwa.

MME50557B

W kolorze Black Mica (X08).

Młotek bezpieczeństwa
Lifehammer®

W kolorze Sand Yellow Metallic (Y35).

MZ607747EX

W kolorze Cool Silver Metallic (A66).

Trójkąt ostrzegawczy

Składany, dostarczany w lekkim, wytrzymałym etui.

MZ312957

MZ607752EX

W kolorze Red Metallic (P19).

MZ607755EX
MZ607757EX

Fotelik dziecięcy
BABY-SAFE i-SIZE*

W kolorze Cerulean Blue Mica (T69).

MZ607754EX

W kolorze Titanium Grey Metallic (U17).

Dla dzieci w wieku do 15 miesięcy, maks. 13 kg.
Wzrost dziecka: 40- 83 cm. Ten fotelik może być
zamocowany za pomocą pasów bezpieczeństwa
samochodu lub przy pomocy specjalnie
zaprojektowanej bazy ISOFIX dla tego fotelika
(oferowanej oddzielnie).

MZ315055

W kolorze Wine Red Pearl (P57).

MZ607753EX

W kolorze White Solid (W19).

MZ607749EX

MZ315056

MZ607750EX

Baza fotelika
BABY-SAFE i-SIZE FLEX
BASE

Dla dzieci w wieku do 15 miesięcy, maks. 13 kg.
Stosowana z fotelikiem MZ315055.

W kolorze White Diamond (W85).
W kolorze Black Mica (X08).

MZ607751EX

Fotelik dziecięcy
Duo Plus**

Dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 4 lat
lub od 9 do 18 kg.

MZ313045B

Fotelik dziecięcy
KID FIX XP**

Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat lub od 15 do 35 kg,
nierozdzielany.

MZ315025

Lakier
zaprawkowy w sztyfcie

Lakier nadwozia w sztyfcie (12ml).

Zapytaj
swojego
dealera

Lakier zaprawkowy
w sztyfcie, komplet

Zestaw: lakier nadwozia w sztyfcie
+ bezbarwny (12 + 12 ml).

Zapytaj
swojego
dealera

Lakier
zaprawkowy w sprayu

Lakier nadwozia w sprayu (150 ml).

Zapytaj
swojego
dealera

Lakier zaprawkowy
w sprayu, komplet

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

Zapytaj
swojego
dealera

W kolorze Sand Yellow Metallic (Y35).

MZ607756EX

Sterownik czujników
parkowania

Wymagany do funkcjonowania zestawu
przednich i tylnych czujników parkowania.

MZ607758EX

Osłony przeciwsłoneczne

Szyby boczne tylne, 2 sztuki.

MZ314725

Osłona przeciwsłoneczna

Szyba pokrywy bagażnika.

MZ314726

Koło dojazdowe

Rozmiar opony: T115/70D14 88M.
W zestawie podnośnik samochodowy, nakrętka
mocująca i etui na narzędzia do samochodu.

MMZ31976

Schowek podłogi
bagażnika

Z wysokimi krawędziami bocznymi, stałymi
przegrodami wewnętrznymi i sztywną pokrywą.
Po złożeniu tylnych siedzeń daje efekt płaskiej
podłogi przestrzeni bagażowej. Może być stosowany
w połączeniu z kołem zapasowym MMZ31976.

MZ522742EX

* Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa.
Opcjonalnie można go zainstalować przy pomocy specjalnie zaprojektowanej bazy ISOFIX
dla tego fotelika (oferowanej oddzielnie).
** Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa
lub systemu ISOFIX.
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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

Luty 2020. Wyprodukowano w Polsce.

