


PRIPRAVLJEN NA AKCIJO
Drzne linije. Poudarjeni boki. Izklesana karoserija, ki  
razkriva dinamičen karakter. Celoten dizajn Eclipse  
Cross-a nas ne pusti ravnodušne!

4WD INSTYLE z dodatno opremo / barva Red Diamond [P62]



DOVRŠENA NOTRANJOST
Športna in natančno oblikovana notranjost Eclipse Cross-a vas zapelje v novo, drzno izkušnjo.
Vsaka podrobnost je zasnovana z namenom izostritve vaših čutov.

Head Up Display [HUD]

Za boljšo preglednost skrbi barvni Head Up 
Display, ki prikazuje najpomembnejše informacije 
o vozilu nad merilniki. Zaslon je povsem prilagodljiv 
vašemu okusu, saj je možno spremeniti njegovo vi-
šino in svetlost, ko vozilo ugasnete pa se Head Up 
Display povsem pospravi. 

Fuel
Consumption

Indicator
Eco

Information
 Multi Around

Monitor
 DAB /

 FM / AM
Hands-free 

Phone / Music
Via Bluetooth®

 iPod® USB port ×2 7 inch 
touch screen

4WD INSTYLE z dodatno opremo / oblazinjenje Črno ustnje

Krmilna plošča (Touchpad Controller)

Krmilna plošča omogoča intuitivno upravljanje
Smartphone Link Display-a (SDA).

Zapeljite se kamor želite, kadar želite. Odkrijte nove kraje in novo glasbo. Ostanite povezani s prijatelji in družino. Smartphone Link Display Audio 
(SDA) vam pomaga pri vaših željah. Za bolj zabavno in varno vožnjo lahko SDA upravljate že samo z glasovnimi ukazi. 

USB vhod

USB vtičnica je priročno nameščena na sredinski 
konzoli blizu prestavne ročice, kar omogoča eno-
staven dostop z obeh sprednjih sedežev.

Rockford Fosgate® premium ozvočenje

Uživajte v čudovitem zvoku vrhunskega avdio sistema, ki je bil razvit 
skupaj z znamko Rockford Fosgate®. Devet zvočnikov vam nudi spek-
takularno DTS Neural Surround™ zvočno kuliso. 
Opomba: Rockford Fosgate® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rockford 
Corporation, registrirane v ZDA in drugih državah. 
DTS Neural Surround™ je blagovna znamka družbe DTS, Inc.

3.5cm visokotonec

16cm vakuumsko oblikovan 
zvočnik

16cm vakuumsko oblikovan 
koaksikalni dvosmerni zvočnik

25cm dvojni globokotonski 
zvočnik

710W 8-kanalni visokofrekvenč-
ni ojačevalnik

Barvni multi-informacijski LCD zaslon

4,2-palčni LCD multi-informacijski zaslon med me-
rilniki je izjemno enostaven za branje. Obvešča vas 
o različnih koristnih informacijah okoli stanja vozila, 
porabi goriva, zunanji temperaturi, ECO sistemu za 
pomoč pri varčni vožnji in več drugih. 
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OSVEŽUJOČE DOŽIVETJE ZA VSE
Užitek v vožnji je omogočen vsem v prostorni potniški kabini, katero zaznamujejo kakovostni 
materiali in kvalitetna japonska izdelava. Udobni sedeži, prilagodljiva zadnja klop ter ogromno 
prostora za noge spredaj in zadaj zagotavljajo, da tudi najdaljše vožnje niso utrujajoče. 

Prilagodljivi zadnji sedeži

Udobni zadnji sedeži z 9-stopenjsko nastavitvijo naklona in 200mm drsno funkcijo nu-
dijo zadnjim potnikom vodilni prostor za noge v svojem razredu. Tudi, ko so sedeži 
pomaknjeno povsem nazaj, ostane zadaj ogromno prostora za prtljago. 

4WD INSTYLE z dodatno opremo / oblazinjenje Črno ustnje

Ozki stranski pragovi

Ozki stranski pragovi omogočajo 
enostavno vstopanje in izstopanje iz 
vozila. Letve za zaščito vrat in pra-
gov pa skrbijo, da pri tem ostanejo 
vaše obleke čiste.

Pametni sistem upravljanja brez 
ključa (KOS)

Pametni sistem, ki, kadar je ključ v 
bližini, omogoča odklepanje in zakle-
panje vozila s pritiskom na gumb na 
prednjih in prtljažnih vratih. Za zagon 
ali zaustavitev motorja zadošča pri-
tisk gumba poleg volana.  

Senzor za dež

Senzor za dež  samodejno vključi 
brisalce kadar zazna vlago ali dež na 
vetrobranskem steklu. 

Tempomat

Za udobje na dolgih avtocestnih vo-
žnjah skrbi tempomat, ki samodejno 
ohranja izbrano hitrost vozila. Tempo-
mat se izključi s pritiskom volanskega 
gumba ali ob zaviranju. 

Omejevalnik hitrosti

Preprečuje vozniku prekoračiti dolo-
čeno hitrost. V primeru prekoračitve 
izbrane hitrosti, ki se lahko zgodi ob 
vožnji po klancu navzdol, se sproži 
zvočno in vizualno opozorilo. 

Sistem za nadzor tlaka v pnevmati-
kah (TPMS)

Senzorji v kolesih nadzirajo tlak v 
pnevmatikah in sprožijo opozorilno 
lučko med merilniki v primeru neustre-
znega tlaka v eni od pnevmatik. 

Standby Active Warning

DRSNA KLOP

200 mm



POPOLN NADZOR,
VEDNO IN POVSOD
Izzivi se pojavijo, kadar jih najmanj pričakujete. Ali je pred vami ovinkasta cesta ali povsem zasnežena podlaga, 
S-AWC (Super-All Wheel Control) sistem za nadzor vozila zagotavlja optimalen prenos navora na zadnji par koles, 
kot tudi optimalen prenos navora ter zaviranja na vsako sprednje kolo posebej. S sistemom S-AWC sta stabilnost in 
nadzor zagotovljena. 

AUTO način
Konkretna 4WD zmogljivost v vseh 
pogojih.

GRAVEL način
Zagotavlja izjemne vozne lastnosti 
na zahtevnih in grobih površinah ter 
preprečuje zagozdenje.

SNOW način
Optimiziran za zasnežene ceste, ven-
dar izboljša stabilnost in oprijem na 
vseh spolzkih površinah. 

S-AWC (Super-All Wheel Control)

S-AWC z združitvijo elektronsko nadzorovanega pogona na vsa štiri kolesa in Mitsubishijevim sistemom Active Yaw Control (AYC), ki uporablja samodejno zaviranje 
za optimalno porazdelitev navora na levi in desni kolesi, zagotavlja samozavestno vožnjo v vseh pogojih. Tudi v primeru prekomernega pospeševanja ali zaviranja na 
spolzki podlagi, lahko ohranite nadzor brez dodatnega krmiljenja, saj sistem S-AWC zaznava trenutne razmere na cestišču in temu primerno prilagaja zaviranje kot 
tudi delovanje zadnjega diferenciala. Indikator med merilniki prikazuje stanje sistema S-AWC. Izbirate lahko med tremi voznimi načini – AUTO, GRAVEL in SNOW. 

oglejte si video
goo.gl/b1Ak5f



ODZIVNO POSPEŠEVANJE. ZMOGLJIVO SRCE.
VEČ MOČI OD VSAKE KAPLJICE GORIVA.

INVECS-III CVT in 6-stopenjski ročni menjalnik 

Napredni CVT omogoča gladko in zmogljivo po-
speševanje ter izjemno učinkovitost porabe gori-
va.  Na voljo je tudi nov, lahek  6-stopenjski ročni 
menjalnik, ki s svojo natančnostjo ustvarja zado-
voljstvo ob menjavi prestav.

SISTEM AUTO STOP & GO

Sistem samodejne zaustavitve in zagona (Auto Stop&Go) 
ustavi motor, ko se med vožnjo ustavite in s tem zmanjša 
porabo goriva in emisije CO2 brez posegov v elektronske 
sisteme. Motor se takoj zažene tako, da ne boste nikoli 
čakali. Za še bolj gospodarno vožnjo vam prikazovalnik 
za optimalno prestavljanje na večfunkcijskem zaslonu 
priporoči najboljši čas za prestavljanje v trenutnih voznih 
razmerah.

1,5-litrski bencinski motor z direktnim vbrizgom

Zmanjšana prostornina za večjo učinkovitost in 
turbo polnilnik za močan navor – na novo razvit 
motor poskrbi za športno zmogljivost in takojšnje 
pospeševanje. Za to izjemno odzivnost skrbijo ne-
posredni vbrizg goriva, z natrijem napolnjeni izpu-
šni ventili, izpušni kolektor vgrajen v sklopu glave 
motorja, tehnologija MIVEC (Mitsubishi Innovative 
Valve timing Electronic Control system) in ostale 
napredne rešitve.

ENGINE
STOP

ENGINE
START

RUNNING
BRAKE

ON

CLUTCH
OFF

BRAKE
OFF

CLUTCH
ON

STOPPING

Strukturna lepilna vez na vratih in odprtinah vrat prtljažni-
ka poveča togost spojk med deli telesa. (Slike so samo za 
ponazoritev.)

Zanesljiva lega za sproščeno vzdušje

Upravljanje za volanom je povsem intuitivno, lega na cesti pa je stabilna in predvidljiva. Zahvaljujoč natančno nastavljenim vzmetenjem, odzivnemu 
krmiljenju in superiorni togosti karoserije – okrepljeni s točkovnim varjenjem in strukturnimi lepili – Eclipse Cross sledi vašim ukazom za volanom 
z izjemno natančnostjo in preciznostjo. Kamorkoli potujete, čaka vas udobna in zanesljiva vožnja. 

4WD INSTYLE z dodatno opremo / barva Bronze Metallic [C21]

Električna parkirna zavora z Brake Auto Hold 
funkcijo

Preprosto povlecite stikalo navzgor, da uporabite 
parkirno zavoro ali potisnite stikalo navzdol, da jo 
sprostite. Če je Brake Auto Hold aktiven, vozilo os-
tane v mirovanju, tudi če sprostite zavorni pedal. 
Pritisk na stopalko za plin sprosti zavore.

ENGINE
STOP

ENGINE
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RUNNING
BRAKE

ON
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OFF

BRAKE
OFF

CLUTCH
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STOPPING



CELOVITA VARNOST ZAGOTOVLJENA
Napredne varnostne tehnologije zagotavljajo varno, samozavestno vožnjo tako na parkiri-
šču kot tudi na cesti in izven nje. Od inteligentnih senzorjev, ki nadzorujejo vašo okolico in 
vas opozarjajo pred nevarnostmi, do aktivnih voznikovih asistentov in konkretne pasivne 
varnosti, Mitsubishi Eclipse Cross zagotavljo visoko raven celovite varnosti.

Samodejni žarometi

Ko vaša okolica postane temna – ponoči ali ko greste skozi predor, se 
žarometi samodejno aktivirajo za vašo varnost in udobje.

Sistem podpore dolgih luči (AHB)

Za boljšo varnost, udobje in vidljivost ponoči, se dolge luči samodejno 
vklopijo, ko v bližini ni nobenega vozila. Kadar sistem zazna vozilo pred 
vami se dolge luči samodejno ugasnejo. 

Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)

Sistem vas zvočno in vizualno opozarja, če vozilo nenamerno zapušča vozni pas. Pri upo-
rabi smernikov se sistem ne vključi. 

Prilagodljiv tempomat (ACC)

Preko radarja ohranja izbrano razdaljo med vašim vozilom in vozilom pred vami. Skrbi za 
varno in brezskrbno vožnjo, še posebej v zgoščenem prometu.

Prosta pot pred vozilom Vozilo spredaj Vozilo spredaj (zavira / se ustavlja)

Ohranja izbrano hitrost Ohranja izbrano razdaljo med vašim vozilom 
in vozilom pred vami.

Ko vozilo spredaj zavira oziroma se začne 
ustavljati, ACC s samodejnim zaviranjem 
ohranja razdaljo med vozili. 

Sistem za ublažitev naleta (FCM)

Pomaga preprečiti čelna trčenja, oziroma zmanjšuje 
škodo, kadar je trk neizogiben. Zaznava tako vozila 
kot tudi pešce preko kamere in laserskega radarja.

Nevarnost trka Visoka nevarnost trka Zelo visoka nevarnost trka

Opozorilo Opozorilo + samodejno zaviranje Opozorilo + močno samodejno zaviranje

Dolge luči Kratke luči

Pod nadvozom: ugasnjene luči Skozi tunel: prižgane luči

Opozorilo pred vozili v mrtvem kotu (BSW)

Varnostni asistent, ki preko radarjev zadnjem odbijaču zaznava vozila v vašem 
mrtvem kotu. Kadar je BSW aktiven in se v vašem mrtvem kotu nahaja vozilo, 
se v vzvratnem ogledalu prižge opozorilni indikator. Če imate vključen smernik 
za menjavo pasu, na katerem se nahaja vozilo v mrtvem kotu, opozorilna lučka 
začne utripati, vključi se tudi zvočno opozorilo. 

Opozorilo pred bližajočimi se vozili pri vzvratni vožnji (RCTA)

Če med vzvratno vožnjo radarji v zadnjem odbijaču zaznajo bližajoče se vozilo, 
se med merilniki in v obeh vzvratnih ogledalih prižge opozorilna lučka. Vključi se 
tudi zvočno opozorilo. 

Multi Around Monitor

Pogledi skozi kamere, nameščene na sprednji, zadnji in bočni strani vozila  se 
lahko prikažejo v različnih kombinacijah (vključno s ptičjo perspektivo) in vam 
prikažejo kaj je v mrtvih točkah ter vam pomagajo varneje parkirati. 

Sprednja kamera

Zadnja kamera

Leva
kamera

Desna
kamera

Vzvratni pogled
Pogled s ptičje 

perspektive

Aktivni nadzor stabilnosti (ASC)

Če zaradi spolzke podlage 
ali ostrega zavijanja kolesa 
začnejo izgubljati oprijem, 
ASC samodejno uravnava 
zaviranje in prenos moči za 
preprečitev zdrsa. 

Pomoč pri speljevanju v klanec (HSA)

S HSA boste lahko brez te-
žav speljevali v klanec, saj 
vam bo samodejna zavora 
preprečila pomikanje vozila 
nazaj. Samodejna zavora 
drži vozilo pri miru še dve 
sekundi zatem ko spustite 
zavorno stopalko.

Brez ASC (zdrs zadnjih koles)

Brez ASC (zdrs prednjih koles)

Brez Hill Start Assist Z Hill Start Assist

7 SRS zračnih blazin

Zračne blazine spredaj, 
stranske zračne blazine, 
zračne zavese in voznikova 
kolenska zračna blazina vas 
varujejo v primeru trka.

RISE karoserija 

Varnostni  učinki pri trče-
nju so  znatno okrepljeni  z 
Mitsubishi Motors RISE 
(Reinforced Impact Safety 
Evolution) karoserijo , ki učin-
kovito absorbira energijo in 
vzdržuje obliko potniške ka-
bine v primeru trka. Prikaz sproženih zračnih blazin



BARVE

DIMENZIJE

RED DIAMOND (P62) BRONZE METALIC (C21) STERLING SILVER METALLIC (U25)

ORIENT RED METALLIC (P26) AMETHYST BLACK PERL (X42) TITANIUM GRAY METALIC (U17)

POLAR WHITE SOLID (W37)
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IZJEMNE POPRODAJNE STORITVE ZA BREZSKRBNO VOŽNJO
Okoli 2400 pooblaščenih servisov Mitsubishi Motors po vsej Evropi vam je na voljo in 
pripravljenih pomagati, kjerkoli boste.

PROFESIONALNE SERVISNE STORITVE
Tudi nova vozila zahtevajo redno vzdrževanje in servisiranje. Ne le za to, da si zagotovi-
te mobilnost, temveč tudi varnost zase in svoje potnike. Usposobljeni servisni delavci, 
ki uporabljajo specialno diagnostično opremo in originalne dele v vašem pooblašče-
nem servisu Mitsubishi so pripravljeni ustreči vašim potrebam. Vnaprej vas bodo sez-
nanili s stroški, tako da ne bo neprijetnih presenečenj, ko boste prišli po svoje vozilo.

ORIGINALNI DELI MITSUBISHI MOTORS
Že najmanjše tehnične napake lahko privedejo do nezgod. Zato so vsi originalni deli 
Mitsubishi Motors razviti in preizkušeni v skladu z najstrožjimi standardi kakovosti. 
Priporočamo, da uporabljate originalne dele Mitsubishi Motors in tako poskrbite za 
varnost in neokrnjenost vašega vozila in vaših sopotnikov. Originalni deli Mitsubishi 
Motors so vam na voljo v vseh pooblaščenih servisnih delavnicah Mitsubishi. Ponosni 
smo, da se v raziskavah o kakovosti poprodajnih storitev redno uvrščamo na sam vrh.

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, pokliči-
te - 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 najbljižji servis Mitsubishi, vam 
bodo na voljo ustrezne storitve kot npr. hotel, nadaljevanje potovanja, nadomestno 
vozilo ali vrnitev v vašo državo.

Vse dimenzije so v milimetrih.

www.mitsubishi-motors.si

TEHNIČNI PODATKI
Pogonska kolesa 2WD 4WD 
Motor 1.5 MIVEC 2.2 DI-D
Menjalnik 6MT CVT 8 AT
Nivo opreme INFORM INVITE INTENSE / + INVITE INTENSE / + INSTYLE / + INTENSE / + INSTYLE / +
MERE IN MASE
Skupna dolžina (mm) 4.405
Skupna širina (mm) 1.805
Skupna višina (mm) 1.685
Medosna razdalja (mm) 2.670
Kolotek (mm) Spredaj / Zadaj 1.545 / 1.545
Oddaljenost od tal (mm) 183
Največje število oseb (št.) 5

Masa vozila (kg)
Skupna 1.425 1.425 1.460 1.520 1.560 1.560 1.675 1.675

Spredaj / Zadaj 845 / 580 845 / 580 865 / 595 900 / 620 925 / 635 925 / 635 1.025 / 650 1.025 / 650
Največja skupna masa (kg) 2.050 2.050 2.050 2.150 2.150 2.150 2.300 2.300
Osna obremenitev (kg) Spredaj / Zadaj 1.200 / 1.160
ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost (km/h) km/h 205 205 205 200 200 200 193 193

Pospeški (s) 0-100 km/h 9,7 9,7 9,7 10,4 10,4 10,4 11,7 11,7
0-400 m 17 17 17 17,6 17,6 17,6 18,4 18,4

Poraba goriva 
(l/100km)

kombinirana 7,5 7,5 7,8 8,4 8,7 8,7 7,4 7,4
nizko 9,7 9,7 10,1 10,5 10,8 10,8 9,7 9,7

srednje 7,1 7,1 7,5 7,9 8,3 8,3 7,4 7,4
visoko 6,5 6,5 6,8 7,4 7,5 7,5 6,3 6,3

zelo visoko 7,8 7,8 8 8,8 9,1 9,1 7,5 7,5

CO2 (g/km)

kombinirano 170 170 177 190 196 196 194 194
nizko 220 220 229 237 245 245 254 254

srednje 160 160 169 179 187 187 194 194
visoko 147 147 154 167 170 170 166 166

zelo visoko 176 176 182 199 205 205 196 196
Vlečna moč (kg) z zavoro 1.600 2.000
Minimalni obračalni radij (m) 5,3
MOTOR
Tip 4B40 MIVEC I/C T/C 4N12 I/C T/C DI-D
Vrsta goriva Neosvinčen bencin (95 ali več) Diesel
Delovna prostornina (cm3) 1.499 2,268
Največja moč (kW (KM)/vrt/min) 120 (163) @ 5.500 109 (150) @ 3.750 
Največji navor (Nm/ vrt/min) 250 @ 1.800 -4.500 388 @ 2.000
Vrtina x gib (mm) 75,0 x 84,8 86,0 x 97,6
Kompresijsko razmerje 10 14,4
NAPAJANJE Z GORIVOM
Način napajanja ECI-MULTI ECI-MULTI (Common Rail System) 
Prostornina rezervoarja (l) 63 60
ELEKTRIČNI SISTEM
Akumulator Q85 T110
Alternator (V-A) 12V-110A/ 150A (s HWS) 12V-180A
Zaganjalnik (V-kW) 12V-1.2kW 12V-1.9kW
MENJALNIK
Tip menjalnika 6 stopenjski ročni INVECS-III CVT w/ Sport mode 8-stopenjski samodejni

Prestavno razmerje

1. 3,833 2,631 5,250
2. 2,047 1,765 3,028
3. 1,303 1,313 1,950
4. 0,975 1,046 1,456
5. 0,744 0,843 1,220
6. 0,659 0,664 1,000
7. - 0,518 0,808
8. - 0,404 0,673

Vzvratno 3,545 1,960 4,015
Končno 4,058 6,386 2,955

KRMILNI MEHANIZEM
Tip Drog in zobata letev, elektronska servo podpora
OBESE
Spredaj / Zadaj MacPherson / Multi-link
ZAVORE
Spredaj / Zadaj Hlajeni koluti / Koluti
Ojačevalnik zavorne sile 10'' vakumski ojačevalnik
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
Pnevmatike 215/70R16 215/70R16 225/55R18 215/70R16 225/55R18 225/55R18 225/55R19 225/55R20

Platišča (aluminjasta) 40,6 cm (16") 
x 6,5J

40,6 cm (16") 
x 6,5J

45,7 cm (18") 
x 7,0J

40,6 cm (16") 
x 6,5J

45,7 cm (18") 
x 7,0J

45,7 cm (18") 
x 7,0J

45,7 cm (18") 
x 7,0J

45,7 cm (18")  
x 7,0J

OBLAZINJENJE
SILKY WHITE PEARL (W13)

Standardna tkanina

Visoko-kakovostna tkanina s srebrnimi šivi

Usnje z oranžnimi šivi

LIGHTNING BLUE MICA (D06)



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 koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se 
o njej posvetujete 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.

AC-MOBIL, d.o.o.

mitsubishi-motors.si


