
mitsubishi-motors.si

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v 
priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in 
na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim kon-
centracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetu-
jete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi 
Motors. Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se 
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije 
CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi 
način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Vse pravice pridržane. Pridružujemo si 
pravico do napak.
Opomba: Nekatera oprema se lahko razlikuje po videzu ali razpoložljivosti glede na trg. Za 
podrobnejše informacije se obrnite na lokal nega prodajalca/distributerja Mitsubishi.  Slike 
so samo za ilustracijo. Majhne predmete in/ali druge stvari varno shranite ali zavarujte. Za 
varno in zbrano vožnjo je vedno odgovoren voznik.

AC-MOBIL, d.o.o.



Zasnovan za 
pustolovščino
Novi ASX obrača glave s svojo prenovljeno, 
žilavo in robustno zasnovo spredaj in 
zadaj. Širok in stabilen slog oblikovanja ter 
prostoren notranji prostor kažeta njegovo 
vsestransko uporabnost, njegov elektronsko 
nadzorovan sistem 4WD pa pomaga priti do 
katerega koli cilja. In ne glede na to, kam se 
odpravite, najnovejša pametna tehnologija 
poskrbi za informativno razvedrilo in varnost. 
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Vaš vsakdanji partner
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Vaš vikend oddih
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Sedite in se sprostite.
Imate popoln nadzor.
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Predstavljajte si vse možnosti
UPORABNOST

1130mm

985mm

960mm

954mm1233mm

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA
Vsestranski in prostoren tovorni prostor, ki ga lahko preprosto 
uporablja vsak voznik. Z do 406* litri prostora za prtljago, ki je na 
voljo tudi s 5 potniki v vozilu, lahko prepeljete vse, kar potrebujete. 
Široko odpiranje prtljažnih vrat in nizko dno prtljažnika omogočata 
nakladanje in razkladanje tovora brez napora.

* Z naslonom zadnjih sedežev v pokoncnem položaju. Vkljucuje 13-litrski prostor pod dnom 
prtljažnika (s kompletom za popravilo pnevmatik).
Najvecja širina prtljažnika 1350 mm.
Najvecja globina z zloženimi zadnjimi sedeži 1.510 mm.
Meritve Mitsubishi Motors Corporation.

POVSEM ZLOŽLJIV ZADNJI SEDEŽ / 
DELJIV NASLON SEDEŽA 60 : 40
Z gumbi za sprostitev zadnjih sedežev z lahkoto upravlja vsak. 
Zadnje sedeže zložite, kadar prevažate zajetne predmete ali 
neobičajno oblikovan tovor.

STREŠNE SANI
Vzdržljive in športne strešne sani poudarjajo strešne linije modela 
ASX in olajšajo prevoz večjih predmetov.

STEKLENA STREHA
Uživajte ob pogledu v vse smeri s panoramsko stekleno streho. 
Ponoči je streha privlačno osvetljena z LED osvetlitvijo.

VZVRATNA KAMERA
Barvni prikaz kamere na zaslonu 
s smernicami za parkiranje 
preprečuje vzvratno vožnjo v 
drobir ali druge stvari, ki jih ni 
mogoče videti iz vozila. 

NASLONJALO ZA ROKE 
SPREDAJ IN PROSTOR ZA 
SHRANJEVANJE
Manjše predmete varno hranite 
v sredinskem prostoru za 
shranjevanje.

1.350 mm

1.000 mm

1.510 mm
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Vse deluje brezhibno
ZMOGLJIVOSTI SUV

2,0-LITRSKI MOTOR MIVEC*
2,0-litrski motor premore vso potrebno moč za vse vaše izlete. 
Tehnologija MIVEC omogoča motorju, da združuje zmogljivost, 
učinkovito porabo goriva in okoljsko prijaznost.

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control 

INVECS-III CVT
2,0-litrski motor je združen z INVECS-III (Intelligent & Innovative 
Vehicle Electronic Control System)  CVT (brezstopenjskim 
samodejnim menjalnikom), ki je idealno nastavljen za brezhibno 
pospeševanje in prožnost pri katerikoli hitrosti.

PRESTAVNI ROČICI OB VOLANU
Športni prestavni ročici omogočata gladko in elektronsko prestav-
ljanje menjalnika, ne da bi odstranili roko z volana.
Opomba: Prestavni ročici sta na voljo le pri modelih s CVT menjalnikom
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Največji navor

195 Nm / 4.200 rpm

Največja moč

110 kW / 6.000 rpm

VZMETENJE
Vzmetenje MacPherson spredaj in posamično multi-link vzmetenje 
zadaj poskrbita za gladko in udobno vožnjo na grobih cestah. 
Amortizerji in stabilizatorji so natančno nastavljeni, kar omogoča 
odzivno upravljanje in precizno ter udobno vožnjo.

ELEKTRONSKO KRMILJENI 4WD Z IZBIRNIM STIKALOM 
NACINA POGONA (POTISNI GUMB)
Za varčno vožnjo in izjemne zmogljivosti 4WD lahko izbirate med 
tremi načini vožnje, ki ustrezajo slogu vaše vožnje in cestnim 
pogojem.

STIKALO IZBIRE
NAČINA POGONA

2WD : Omogoča ekonomično vožnjo, ki je blizu 
običajnemu avtomobilu s pogonom na sprednja 
kolesa. 

4WD AUTO : Način »4WD Auto« samodejno porazdeli 
pravo količino navora na vsa kolesa, odvisno od 
pogojev vožnje. Ohranja stabilnost pri močnem vetru, 
na makadamskih in spolzkih cestah.

4WD LOCK : Način »4WD Lock« za strme vzpone, zelo 
spolzke ali grobe ceste ter speljevanje iz blata ali 
snega.

with ASC

without ASC AKTIVNI NADZOR STABILNOSTI (ASC)
IN NADZOR OPRIJEMA (TCL)
Sistem aktivnega nadzora stabilnosti uporablja vgrajene senzorje 
za analizo gibanja vozila in prepoznavanje stranskega zdrsa koles. Z 
upravljanjem moči motorja in uporabo zavorne moči na ustreznih 
kolesih ASC pomaga ohranjati stabilnost in nadzor.

brez ASC

z ASC

 without Hill Start Assist with Hill Start Assistbrez pomoči s pomočjoPOMOČ PRI SPELJEVANJU NAVKREBER (HSA)
Pomoč pri speljevanju navkreber olajša speljevanje tako, da 
preprečuje pomikanje vozila nazaj. Ko je zaznan naklon, sistem 
samodejno vzdržuje zavorno silo, dokler ne uporabite pedala za plin.
Opomba: Pomoč pri speljevanju navkreber (HSA) ni nadomestilo za varno vožnjo. Pri vožnji 
po strmih cestah se nikoli ne zanašajte samo na to funkcijo. Vaše vozilo se lahko premakne 
nazaj, če je zavorni pedal močno obremenjen, ali če je cesta zelo strma ali spolzka. Pomoč 
pri speljevanju navkreber ni zasnovana z  zadrževanje zaustavljenega vozila na klancu več 
kot 2 sekundi. Ta funkcija ne bo zadrževala vozila na mestu kot nadomestek pritiska na 
zavorni pedal. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo.
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Inteligentna varnost
VARNOSTI

SISTEM BLAŽENJA NALETOV SPREDAJ (FCM)
Pomaga preprečiti čelno trčenje ali zmanjša škodo, če je trčenje 
neizogibno. Na vozila in pešce se odziva s kamero in laserskim 
radarjem.

OPOZORILO NA MRTVI KOT (BSW) /
POMOČ PRI MENJAVI VOZNEGA PASU (LCA)
Sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu uporablja radarske 
senzorje v zadnjem odbijaču na levi in desni strani. Ko je BSW aktiven 
in so smerniki izključeni, se v zunanjem ogledalu vklopi kontrolna 
lučka. Ko sistem zazna vozilo ob vključenem smerniku, utripa 
kontrolna lučka v ustreznem zunanjem vzvratnem ogledalu in vklopi 
se zvočno opozorilo.

OPOZORILO NA PREČNI PROMET ZA VOZILOM(RCTA)
Ko je RCTA aktiven, se na zaslonu med merilniki vklopi kontrolna 
lučka. Če radarski senzorji na zadnjem odbijaču zaznajo bližajoče 
se vozilo, ko je vključena vzvratna prestava, se na večnamenskem 
zaslonu prikaže sporočilo z opozorilom, vklopi se zvočno opozorilo 
in lučka utripa v obeh zunanjih ogledalih.

SAMODEJNE DOLGE LUČI (AHB)
Za večjo varnost, udobje in lahkotno nočno vožnjo se dolgi žarometi 
samodejno preklopijo na kratke luči, ko je zaznano vozilo spredaj, 
in se samodejno preklopijo nazaj na dolge luči. Tako vam ni treba 
odstraniti roke z volanskega obroča, da bi ročno preklopili luči.

OPOZORILO NA ZAPUŠČANJE VOZNEGA PASU (LDW)
Opozorilo na zapuščanje voznega pasu s piskom in prikazom 
opozorila opozarja, ko vozilo nenamerno zapelje s svojega voznega 
pasu, smerniki pa niso bili uporabljeni.

Opomba: Vse navedene varnostne funkcije in sistemi – FCM, LDW, AHB, BSW, LCA, RCTA – so samo dopolnilni in ne preprečujejo trkov v vseh okoliščinah. Sistemi niso zasnovani za zmanjšanje nevarnosti, povezane s tem, 
da voznik ni dovolj pozoren na dogajanje okoli vozila, ali zaradi slabe vidljivosti ali zaradi vremena. Vozite varno in se med vožnjo ne zanašajte samo na omenjene sisteme. Sistemi v nekaterih okolišcinah morda ne delujejo 
pravilno. Vozniki so v celoti sami odgovorni za varno vožnjo. 

FCM deluje, ko je drugo vozilo pred vašim vozilom. FCM je zasnovan tudi za zaznavanje pešcev, vendar jih sistem morda ne bo zaznal ali pa se v nekaterih situacijah ne bo sprožil. Samodejno zaviranje se sproži zaradi vozila 
spredaj, ko vaše vozilo potuje s hitrostjo pribl. 5–80 km/h, in zaradi pešca spredaj, ko vaše vozilo potuje s hitrostjo pribl. 5–65 km/h. Ker FCM nima funkcije vzdrževanja zaviranja, se zavora sprosti približno 2 sekundi po 
zaustavitvi. Da voznik prepreči nadaljnje premikanje vozila, mora pritisniti na zavorni pedal. V nekaterih primerih se FCM morda ne bo sprožil, če voznik, da bi se izognil nesreči, ukrepa s krmiljenjem ali pospeševanjem. LDW je 
zasnovan za zaznavanje voznega pasu pri hitrosti približno 65 km/h ali več. Sistem AHB se aktivira pri hitrosti pribl. 40 km/h ali več in se pri nižji hitrosti izklopi.

Grafike radarskega vala in zaznavanja kamere so samo za ilustracijo in ne predstavljajo dejanskega delovanja sistemov. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo oziroma se obrnite na lokalnega prodajalca / 
distributerja Mitsubishi Motors

SWITCH

Low Beam

High Beam

+

Danger of collision : warning + braking assistance

High danger of collision : warning + auto-braking

Extremely high danger of collision : warning + strong auto-braking

Responds to vehicles and pedestrians.

＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋

+

Nevarnost trčenja: opozorilo + pomoč pri zaviranju

Visoka nevarnost trčenja: opozorilo + samodejno zaviranje

Izjemno visoka nevarnost trčenja: opozorilo + močno samodejno zaviranje

Odziva se na vozila in pešce. Dolge luči

Kratke luči

Samodejni preklop

BSW Opozorilo na mrtvi kot LCA Pomoč pri menjavi voznega pasu  RCTA Opozorilo na prečni promet za vozilom

AHB Samodejne dolge luči

FCM Sistem za ublažitev naletov spredaj

LDW Opozorilo na zapuščanje voznega pasu
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LED ŽAROMETI
Ob vklopu sklop žarometov oddaja širok snop svetlobe, ki spredaj 
osvetljuje obsežen odsek ceste. LED žarometi so pri ASX del serijske 
opreme.

7 ZRAČNIH BLAZIN 
Razpoložljiv sistem 7 zračnih blazin je v pomoč pri zaščiti vsakega 
potnika na vsakem sedežu. Za zaščito pred čelnimi trki imata 
sprednja potnika sprednje zračne blazine in kolensko zračno blazino 
na voznikovi strani. Pri bočnem trčenju sta potnika spredaj zaščitena 
z bočnimi zračnimi blazinami, vsi potniki pa so zaščiteni z zavesnimi  
zračnimi blazinami.

Opomba: . Zračne blazine so del dodatnega zadrževalnega sistema (SRS). Tveganja za 
poškodbe zaradi sprožitve zračne blazine zmanjšate tako, da ste vedno pripeti z varnostnim 
pasom, sedite pokonci na sredini sedeža in se ne naslanjate na vrata. Otroke, stare 12 let in 
manj, vedno namestite na zadnji sedež in uporabljajte ustrezne otroške sedeže. Vzvratno 
obrnjenega sedeža za dojenčke nikoli ne nameščajte na sovoznikov sedež. Za dodatne 
informacije si oglejte navodila za uporabo in navodila za uporabo vašega otroškega sedeža.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Posodobljena infozabavna enota je zaradi 20-centimetrske 
diagonale izjemno pregledna. Uživajte v glasbi in videoposnetkih, 
shranjenih na USB-ključku ali pa se povežite preko vašega 
pametnega telefona. Navigacijski sistem TomTom, ki je tudi na voljo, 
prikazuje podatke o prometu v realnem času, tako da boste vedno 
na tekočem
Opomba: TomTom je registrirana trgovska znamka TomTom International BV.

DNEVNE LUČI / MEGLENKE
Dnevne LED luči v obliki črke L dajejo sprednji 
strani živahen in športen videz. Meglenke, ki 
prav tako svetijo v LED tehnologiji, so združene s 
smerniki, da videz še bolj izstopa. 

20,32-CM PRIKAZ NA ZASLONU
Z navigacijo in vzvratno kamero je lažje upravljati s pomočjo večjega 
20-centimetrskega zaslona na dotik. Elegantna nova barvna shema 
daje videz prefinjenosti.

ZADNJE LUČI
Zadnji kombinirani luči v obliki črke T imata 
širok in stabilen videz. Zavorne luči za boljšo 
vidljivost svetijo neodvisno. Povežite vaše svetove

POVEZLJIVOST

PREMIUM AVDIO SISTEM ROCKFORD  
FOSGATE® Z 9 ZVOČNIKI
Uživajte v osupljivi kakovosti zvoka novega avdio sistema, ki je bil 
razvit v sodelovanju z Rockford Corporation. Devet zvočnikov vas 
obda s spektakularnim zvokom DTS Neural Surround™.
Opomba: Rockford Fosgate® in z njim povezani logotipi so registrirane blagovne znamke 
družbe Rockford Corporation v ZDA in drugih državah. DTS Neural Surround™ je blagovna 
znamka družbe DTS, Inc.

BLUETOOTH® PROSTOROČNI SET/LINK SISTEM
Bodite povezani in ostanite varni s setom za prostoročno 
telefoniranje. Povežite mobilni telefon, združljiv z Bluetooth®, pri 
čemer vam bo sistem glasovnih ukazov omogočal klicanje, medtem 
ko držite volan.
Opomba: Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti 
družbe Bluetooth SIG, Inc. Kakršna koli uporaba teh znamk s strani podjetja MITSUBISHI 
MOTORS CORPORATION je licenčna.
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Red Diamond [P62] Oak Brown Metallic [C22] Sporty Blue Mica [D06]

Titanium Grey Metallic [U17] Sterling Silver Metallic [U25] Silky White Pearl [W13]

Polar White Solid [W37] Amethyst Black Mica [X42]

OBLAZINJENJE

Črno usnje
Opomba: Usnjeni sedeži vključujejo sintetično usnje ob straneh, zadaj 
deloma na sedežni površini in naslonu za glavo (tudi na zadnjem 
sredinskem naslonjalu za roke, naslonjalih za roke na vratih, oblogi vrat 
itd.) še bolj izstopa. 

Visoko kakovostna tkanina
 

Standardna kakovostna tkanina
 

MAP
MITSUBISHI MOTORS 

ASSISTANCE PACKAGE

5LET
TOVARNIŠKE

GARANCIJE

TEHNIČNI PODATKI
Motor 2,0 MIVEC
Nivo opreme INFORM / INVITE INTENSE / INTENSE+ / GT / INSTYLE 
Menjalnik 5-st. ročni CVT CVT 5-st. ročni CVT CVT
Pogonska kolesa 2WD 2WD 4WD 2WD 2WD 4WD
MERE IN MASE
Skupna dolžina mm 4.365
Skupna širina mm 1.770 1.810
Skupna višina mm 1.640
Medosna razdalja mm 2.670
Kolotek Spredaj / Zadaj mm 1525 / 1530 1545 / 1545
Oddaljenost od tal (neobremenjen) mm 190

Masa vozila
Skupna kg 1.355 1.385 1.450 1.375 1.405 1.470

Spredaj / Zadaj kg 805 / 550 835 / 550 860 / 590 815 / 560 845 / 560 870 / 600
Največja dovoljena skupna masa kg 1970
Osna obremenitev Spredaj / Zadaj kg 1030 / 1000
Potniškla kabina sed. 5

ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost km/h 190

Pospeški
0-100 km/h s 10,2 11,7 12,2 10,2 11,7 12,2

0-400 m s 17,4 18,5 18,8 17,4 18,5 18,8

Poraba goriva (NEDC)
Mestna l/100 km 8,5 7,7 8,6 8,7 8 8,7

Izven mestna l/100 km 5,7 5,8 6,2 6,1 6,1 6,5
Kombinirana l/100 km 6,7 6,5 7,1 7 6,8 7,3

Poraba goriva (WLTP)

kombinirana l/100 km 7,1 7,4 7,9 7,5 7,8 8,2
nizko l/100 km 9,2 9,4 10,5 9,6 9,8 10,5

srednje l/100 km 6,6 6,7 7,4 7 7,2 7,6
visoko l/100 km 6,2 6,3 6,7 6,5 6,7 7,1

zelo visoko l/100 km 7,4 7,9 7,9 7,5 7,8 8,2

CO2 (NEDC)
Mestna g/km 194 177 196 198 184 199

Izven mestna g/km 130 133 142 139 140 148
Kombinirana g/km 154 149 162 161 156 167

CO2 (WLTP)

kombinirana g/km 161 167 179 171 176 185
nizko g/km 210 213 237 217 222 239

srednje g/km 149 152 168 158 162 173
visoko g/km 140 144 152 148 152 167

zelo visoko g/km 168 179 187 181 188 193

Vlečna zmogljivost
z zavoro kg 1.300

brez zavore kg 710 730 750 720 740 750
Najmanjši polmer obračalnega kroga m 5,3

MOTOR
Tip 4J11 S-MIVEC z AS&G
Vrsta goriva Neosvinčen bencin (95 ali več)
Delovna prostornina cm3 1.998
Vrtina x gib mm 86 x 86
Kompresijsko razmerje 10,5
Najvećja moč kW (KM) / vrt./min 110 (150) / 6.000
Največji navor Nm (kg-m) / vrt./min 195 (19,9) / 4.200

NAPAJANJE Z GORIVOM
Način napajanja Elektronsko kontroliran vbrizg
Prostornina rezervoarja za gorivo litri 63 63 63 63 63 60

ELEKTRIČNI SISTEM  
Akumulator Q-85
Alternator V-Ah 12v-130Ah
Zaganjalnik V-kW 12V-1,2kW

PRENOS MOČI (MENJALNIK)
Tip menjalnika 5-st. ročni INVECS-III CVT INVECS-III CVT 5-st. ročni INVECS-III CVT INVECS-III CVT

Prestavna razmerna

D razmerje - 2.631-0,378 2.631-0,378 - 2.631-0,378 2.631-0,378
1. 3.833 - - 3.833 - -
2. 1.913 - - 1.913 - -
3. 1.333 - - 1.333 - -
4. 1.028 - - 1.028 - -
5. 0,820 - - 0,820 - -

Vzvratna prestava 3.583 1.960 1.960 3.583 1.960 1.960
Končno razmerje 3.944 6.026 6.026 3.944 6.026 6.026

KRMILNI MEHANIZEM
Tip Drog in zobata letev, elektronska servo podpora

OBESE
Spredaj / Zadaj MacPherson / Multi link

ZAVORE
Spredaj / Zadaj Zračeni koluti / Koluti

KOLESA IN PNEVMATIKE
Pnevmatike Standard 215/70R16 225/55R18
Platišča Standard 40,6 cm (16") jeklena / 40,6 cm (16") aluminijasta 45,7 cm (18") aluminijasta

* V skladu z najnovejšo uredbo so številke NEDC pridobljene preko sistema CO2MPAS iz številk WLTP, ki je drugačno od pretekle metode merjenja.

KOMPLETNA GARANCIJA
Vsem novim vozilom Mitsubishi je v standardnem obsegu 
zagotovljena kompletna 5-letna garancija ali do največ 
100.000 prevoženih km, kar prej poteče, oziroma:

- prvi dve leti (24 mesecev) brez omejitve prevoženih km
- v zadnjih 36 mesecih (36 - 60 oziroma 3 do 5 let) velja 

garancija do
prevoženih 100.000 km ali do izteka časovne garancijske dobe, 
kar od tega dvojega se prej izteče glede na datum začetka 
garancijske dobe, navedene v servisni knjižici. Garancija proti 
prerjavenju karoserijske pločevine velja prvih 12 let od datuma 
nakupa vozila. Statistika o zanesljivosti vozil Mitsubishi je 
brezhibna, toda v malo verjetnem primeru, če boste vseeno 
potrebovali pomoč, je na voljo MAP.

MAP - BREZPLAČNA ASISTENCA OB OKVARI
V dokaz naše zavezanosti vaši mobilnosti in zaupanja, ki 
ga imamo v zanesljivosti naših vozil, boste s svojim novim 
Mitsubishijem dobili tudi brezplačno kartico MAP za pet 
let. MAP - Mitsubishi Motors Assistance Package (paket 
asistence Mitsubishi) in kartica MAP v žepu vam bosta 
zagotavljala mobilnost v več kot 30 državah po Evropi. Če bi 
kdaj potrebovali pomoč v primeru okvare, nezgode, kraje ali 
vandalizma, pokličite - kjerkoli boste, 24 ur na dan in 7 dni v 
tednu - številko na kartici in problem bo kmalu rešen. Če bo 
kaj resnejšega in bo moral vaš avtomobil v najbližji servis 
Mitsubishi, vam bodo na voljo ustrezne storitve kot npr. 
hotel, nadaljevanje potovanja, nadomestno vozilo ali vrnitev 
v vašo državo.

BARVE ZUNANJOSTI


