


INSTYLE NAVI with SAFETY / Silky White Pearl [W13]

ZMOGLJIVEJŠI KOT KDAJ KOLI PREJ
Doživite užitek vožnje na popolnoma novi ravni s priključno hibridnim EV SUV 
vozilom. Dva električna motorja in visoko učinkovit bencinski motor optimizirajo 
zmogljivost za vse vozne potrebe. Nadgrajeni S-AWC štirikolesni pogon pa 
zagotavlja izboljšano stabilnost in agilnost, kar omogoča samozavestno vožnjo 
v vsaki situaciji.

V zmogljivosti, tihem udobju in ekonomičnosti novega OUTLANDER PHEV boste 
uživali tako v novih dogodivščinah, kot tudi med vašo vsakodnevno vožnjo. 

Na sliki: Diamond S / Red Diamond [P62] 

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.
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PROSTORNO UDOBJE IN NOVA PREFINJENOST 
Vstopite v oazo udobja in prefinjenosti, v kateri užitek med vožnjo okrepijo velikodušen prostor 
za noge, razkošna notranjost in izjemno tiha vožnja. Ogrevani sprednji sedeži zagotavljajo odlično 
oporo telesu tudi ob straneh. Vsi sedeži so lično prevlečeni z visokokakovostnim materialom, 
zadnji sedeži pa se lahko zložijo, tako da prostor prilagajate skladno s količino prtljage.

Na sliki: Diamond paket opreme/črno usnje v notranjosti, prešito v diamantnem vzorcu

5 6Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



INOVATIVNOST IN VRHUNSKA UČINKOVITOST
Inovativni priključno hibridni EV sistem zdaj odlikujejo zadnji elektromotor z večjo močjo, novi bencinski 
motor z učinkovitejšo porabo goriva, zmogljivejši generator in bolj dovršeno upravljanje sistemske 
moči, ki temelji na neverjetni izkušnji vrhunske tišine, gladke vožnje in navora.

1. Twin motor 4WD in S-AWC 
Ločeno nameščena elektromotorja na sprednji in zadnji osi 
zagotavljata neverjetno odzivnost in zmogljivost 4WD s S-AWC, kar 
omogoča odlično vozno stabilnost in intuitivno, linearno upravljanje. 

2. Novi 2,4-litrski motor 
Neverjetno učinkovit motor z Atkinsonovim ciklom z dolgim 
ekspanzijskim hodom zagotavlja učinkovito porabo goriva in nizke 
emisije CO2.

3. Generator 
Visoko zmogljiv generator pretvarja moč motorja v električno energijo, 
polni pogonski akumulator in pomaga motorjema, ko je to potrebno. 

4. Kontrolna enota pogona (PDU) in zadnjega elektromotorja (EMCU) 
Obe inteligentni krmilni enoti prispevata k še večji energetski učinkovitosti 
in optimalnemu nadzoru motorjev s takojšnjim najvišjim navorom, ki 
prekaša 3,0-litrski bencinski motor. 

5. Pogonska baterija 
Pogonska baterija zmogljivosti 13,8 kWh je shranjena pod tlemi, kar 
omogoča največji izkoristek notranjega prostora in nižje težišče za boljšo 
varnost ter vodljivost. Shranjena električna energija se lahko uporablja 
tudi za napajanje zunanjih naprav. 

Trije načini pogona

EV način: samo z električno energijo
Elektromotorja poganjata vozilo z električno energijo iz baterije, kar 
pomeni ničelno porabo goriva in nič emisij CO2. Ta način pogona je tih, 
čist in zmogljiv. Največja hitrost je 135 km/h.

ELEKTRIČNA VOŽNJA

Vzporedni hibridni način: pogon preko bencinskega motorja + pomoč 
elektromotorjev
Vozilo poganja bencinski motor (ob višji hitrosti ipd., ko je učinkovitost 
motorja visoka) s pomočjo elektromotorjev, ko je potrebna dodatna 
moč.

Zaporedni hibridni način: električna energija + pomoč bencinskega 
motorja
Elektromotorja poganjata vozilo z elektriko, ki jo proizvede bencinski 
motor. Bencinski motor generira elektriko, ko je raven baterije nizka, in 
poveča moč pri hitrem pospeševanju ali vzpenjanju v hrib. 

HIBRIDNA VOŽNJA

5. POGONSKA BATERIJA

1. PREDNJI ELEKTROMOTOR

3. GENERATOR

1. ZADNJI ELEKTROMOTOR

4. PREDNJI PDU
    (Power Drive Unit)

2. 2,4-LITRSKI BENCINSKI MOTOR

4. ZADNJI EMCU  
    (Electric Motor Control Unit)

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



Na sliki: Diamond paket opreme/barva Titanium Grey Metallic (U17)

IZBOLJŠANO BLAŽENJE

Nov, večji premer zadnjih blažilnikov in na novo zasnovani sprednji 
blažilniki zagotavljajo idealno blaženje pri vseh hitrostih.

VEČ NADZORA MED VOŽNJO.
Vaša želja je za OUTLANDER PHEV ukaz. Dva elektromotorja preko S-AWC prenašata porazdelitev navora na 
vsa štiri kolesa za izboljšan oprijem. Počutili se boste, kot bi bila cesta vaša. Nov motor zadaj z večjo močjo 
omogoča bolj odzivno pospeševanje, več stabilnosti in boljši nadzor, zlasti v novih voznih načinih SPORT in 
SNOW.

STRUKTURNO LEPLJENE KAROSERIJE

Strukturna lepljena vez pri vratih in odprtini zadnjih vrat poveča togost 
spoja med ploščami karoserije, kar izboljša stabilnost upravljanja.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

Ta integriran sistem nadzora, ki je na voljo le pri Mitsubishi Motors, omogoča neverjetno moč in nadzor. Z optimalnim upravljanjem AYC (aktivnim 
nadzorom vztrajnostnega momenta ), ABS (protiblokirnim zavornim sistemom), aktivnim nadzorom stabilnosti (ASC) in nadzorom oprijema (TCL) 
izkorišča poln potencial sistema dvojnih motorjev Twin Motor 4WD, ne da bi bili pri tem ogroženi varnost, udobje in učinkovita izraba goriva. Novo 
stikalo načina pogona omogoča izbiro načina NORMAL za običajne vozne razmere, načina SNOW za lahkotno speljevanje in varnejše zavijanje na 
zasneženih cestah ali načina LOCK za oponašanje zapore sredinskega diferenciala in optimalno porazdelitev navora na vsa štiri kolesa za izboljšan 
oprijem ter stabilnost. Ločeno stikalo načina SPORT omogoča vklop voznega načina za hitrejšo odzivnost in več zabave na suhih ovinkastih cestah. 

Način SPORT 
(suhe, ovinkaste ceste)

Način NORMAL 
(suhe, asfaltirane ceste)

Način SNOW 
(zasnežene ceste)

Način LOCK
(grobe, blatne ceste)

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



JUTRIŠNJA 
UČINKOVITOST  
ŽE DANES
Okolju prijazen priključno hibridni 
EV sistem je ekološko izjemno 
učinkovit. Pri povsem električni vožnji 
uživajte v ničelni porabi goriva in 
ničelnih emisijah CO2 – in hkrati tudi 
v neverjetno tihi vožnji. Za vožnjo na 
velike razdalje z nizkimi emisijami 
in najučinkovitejšo izrabo goriva je 
na voljo hibridni način. Medtem ko 
uživate v prostranostih divjine, med 
vožnjo celo proizvajate elektriko.  

Hitro polnjenje
Na poti prihranite čas s hitrim 
polnilnikom.

Običajno polnjenje
Priročno polnjenje doma.

INFORMATIVNI MERILNIK ENERGIJE

Kakšno je stanje motorja? Kateri 
pogon? Za popoln pregled nad 
dogajanjem merilnik prikazuje 
porabo električne energije, moč 
regeneracije, moč motorja (kW) in 
še več.

POSEBNE FUNKCIJE PRIKAZA PHEV 

Večnamenski zaslon prikazuje 
različne funkcije PHEV, vključno 
z dometom, kazalcem razmerja 
vožnje EV in indikatorjem pretoka 
energije. 

RAVNI REGENERATIVNEGA 
ZAVIRANJA
Priročni ročici, nameščeni ob 
volanu, omogočata preprosto 
prilagoditev moči regenerativnega 
zaviranja v katerokoli od šestih 
nastavitev*.
* Razen v primeru, ko je aktiven aktivni 

tempomat (ACC).

Dosežek ECO
Prikazuje ekološko prijaznost vaše 
vožnje. Več zelenih listkov pomeni 
okolju prijaznejšo vožnjo.

UPRAVLJANJE ENERGIJE

Učinkovito upravljanje z energijo 
omogoča hkratno uporabo različnih 
funkcij – vključno s klimatsko 
napravo in avdio sistemom – tudi 
med polnjenjem akumulatorja. Na 
zaslonu je prikazan tudi trenutni 
pretok energije, pričakovani čas 
polnjenja in še več, tako da ste ves 
čas obveščeni.

Stikalo EV
S pritiskom na EV stikalo vklopite 
prednostni način EV in preprečite 
zagon bencinskega motorja*. 
Omogoča ročno izbiro povsem 
električne vožnje s sistemom Twin 
Motor 4WD z ničelno porabo goriva 
in brez hrupa motorja.
* Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo.

Kazalec dosega Kazalec razmerja vožnje EV Prikaz toka energije

Na sliki: Diamond paket opreme/barva Silky White Pearl (W13) 

POLNI IN PRIHRANI

Nadzor uporabe pogonske 
baterije je mogoč z dotikom 
vgrajenega stikala SAVE in CHRG. 
Za vzdrževanje ravni napolnjenosti 
pred vožnjo EV izberite SAVE. Ali 
pa izberite CHRG in med vožnjo ali 
v stanju mirovanja polnite baterijo 
preko motorja.

Stikalo načina ECO
Pritisnite ga za energetsko 
učinkovitejšo uporabo električnih 
motorjev, bencinskega motorja in 
klime.

PREPROSTO POLNJENJE DOMA IN 
NA POTI

Doma preprosto priključite 
OUTLANDER PHEV v vtičnico in 
napolnite pogonski akumulator. 
S standardnim polnilnikom 
in polnilnim kablom lahko 
akumulatorje napolnite v približno 
petih urah*. S hitrim polnilnikom 
na javnih polnilnih postajah lahko 
napolnite akumulatorje v samo 
25 minutah (do 80 % kapacitete). 
Stanje baterije/polnjenja je priročno 
prikazano na armaturni plošči.
* Z virom napajanja 230V/10A. Sedem ur z virom 
napajanja 230V/8A. 

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



Na sliki: Diamond paket opreme/barva Ruby Black Pearl (X40) 

TEHNOLOGIJA ZA VSESTRANSKO VARNOST
Napredna varnostna tehnologija podpira varnejšo vožnjo in samozavestnejše potovanje – 
na cesti in na parkiriščih, podnevi in ponoči. OUTLANDER PHEV se ponaša z visoko stopnjo 
varnosti, saj premore vse, od pametnih senzorjev, ki spremljajo okolico in vas opozarjajo 
na nevarnost, do aktivne pomoči pri vožnji ter zanesljive pasivne zaščite.

Opomba: Funkcije FCM, ACC, LDW, AHB, BSW, RCTA in UMS so samo dopolnjujoče in ne preprečujejo trčenj v vsaki situaciji. Razmere med vožnjo so 
nepredvidljive, zato je možno, da določen sistem ne bo deloval pravilno oziroma se ne bo aktiviral. Zato vas prosimo, da vozite varno in se med 
vožnjo ne zanašate samo na omenjene sisteme. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo. Če imate kakršno koli vprašanje, se o podrobnostih 
posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem Mitsubishi Motors.

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.

SISTEM AKTIVNEGA TEMPOMATA (ACC)

Sistem za večjo varnost in bolj sproščeno vožnjo preko 
posebnega radarja ohranja izbrano razdaljo med vami in 
vozilom pred vami. Pripomore k temu, da je voznik bolj 
sproščen zlasti v zgoščenem prometu na avtocestah.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE NALETA (FCM)  
S FUNKCIJO SAMODEJNEGA ZAVIRANJA

Pripomore k preprečevanju čelnega trčenja ali zmanjša 
škodo, če je trčenje neizogibno. Na vozila in pešce se 
odziva preko kamere in laserskega radarja.

Nevarnost naleta

Opozorilo + pomoč pri zaviranju

Visoka nevarnost naleta

Opozorilo + samodejno zaviranje

Zelo visoka nevarnost naleta

Opozorilo + močno samodejno zaviranje

Vozilo spredaj (upočasnitev/zaustavitev)

Ko se vozilo pred vami ustavi, tempomat ACC 
upočasni hitrost in ustavi vozilo.

Vozilo spredaj

Izbrana razdalja med voziloma se vzdržuje.

Brez vozila spredaj

Izbrana hitrost se vzdržuje, tudi ko odmaknete 
nogo s pedala za plin. 

OPOZORILO NA ZAPUŠČANJE VOZNEGA PASU (LDW)
Sistem z vizualnim in zvočnim signalom opozori, ko zazna 
zapuščanje voznega pasu brez smernika.

SAMODEJNE DOLGE LUČI (AHB)
Za še večjo varnost, udobje in prijetno vožnjo ponoči, se 
dolge luči samodejno preklopijo na kratke ob prihajajočem 
vozilu nasproti in se nato samodejno preklopijo na dolge, 
ne da bi vam bilo treba odmakniti roke z volana in luči 
preklopiti ročno.

OPOZORILO NA MRTVI KOT (BSW)
Ta varnostna funkcija uporablja radarske senzorje v 
zadnjem odbijaču, da zazna vozila v mrtvem kotu na levi 
in desni strani zadaj. Ko je BSW aktiven in so smerniki 
izklopljeni, se v zunanjem ogledalu prikaže indikator. Ko 
je vozilo v gibanju in je vklopljen smernik, v ustreznem 
vzvratnem ogledalu utripa indikator in oglasi se zvočni 
signal.

OPOZORILO NA PREČNI PROMET ZA VOZILOM (RCTA)
Med merilniki se prikaže indikator, ko je RCTA aktiven. Če 
radarski senzorji v zadnjem odbijaču zaznajo vozilo, ki 
se približuje, medtem ko je vozilo v vzvratni prestavi, se 
na večnamenskem zaslonu prikaže opozorilno sporočilo, 
oglasi se zvočni signal in lučki utripata v obeh zunanjih 
vzvratnih ogledalih.

ULTRAZVOČNI SISTEM ZA BLAŽENJE NENAMERNEGA 
POSPEŠEVANJA (UMS) 
Sistem prepreči trčenje med parkiranjem s tem, da se 
oglasi zvočni signal in prikaže se opozorilo, če sprednji 
ali zadnji senzor v bližini zazna oviro. Nadzorovana je tudi 
moč motorja, če nehote nenadoma pospešite.

Nadzor moči motorja se aktivira:
- pri vožnji pri zelo nizki hitrosti (ne v položaju N ali P),
- ko je na kratki razdalji ovira/vozilo, 
- ko je pedal za plin močno ali nenadoma pritisnjen,
- kadar voznik ne zavije, da bi se izognili oviri/vozilu.



POSEBNE ZNAČILNOSTI Na sliki: Diamond paket opreme /barva Sterling Silver Metallic (U25)
(Objavljeno z dovoljenjem Yamaha Motor Co., Ltd.)

Heater core

Electric heater

Water pump Water valve Engine

ELEKTRIČNI GRELEC

Električni grelec uporablja električno vodno črpalko za kroženje vroče 
vode in ogrevanje kabine, tudi ko bencinski motor ni prižgan, npr. med 
EV vožnjo. Torej ga lahko vklopite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ne da 
bi s tem motili sosede. V zelo hladnem vremenu električni grelec lahko 
uporabljate kot dodatek toploti, ki jo ustvarja bencinski motor. 

MITSUBISHI DALJINSKI NADZOR  
Za še večje udobje uporabite svoj pametni telefon za daljinsko 
upravljanje časovnika za polnjenje, začasno preložite polnjenje na pozno 
ponoči, ko so stroški elektrike nizki, spremljajte preostali čas polnjenja 
in še več. Najnovejša aplikacija Mitsubishi Remote Control omogoča tudi 
takojšen ali časovno zamaknjen vklop hlajenja ali ogrevanje kabine.
Opomba: vozilo in pametni telefon morata biti povezana preko brezžičnega omrežja. Nekateri 
pametni telefoni morda ne bodo podprti. Funkcijo hlajenja je mogoče daljinsko upravljati samo 
pri modelih brez električnega grelca. Za vnaprejšnje ogrevanje je potreben električni grelec.

Časovnica 
polnjenja

Podatki o voziluČasovnica 
klimatiziranja 
vozila

Vtičnica na sredinski konzoli Vtičnica v prtljažniku

NAPAJANJE AC 1500 W (VTIČNICA TIPA F)

Vtičnici za napajanje v drugi vrsti sedežev za sredinsko konzolo in v 
prtljažniku zagotavljata do 1500 W moči iz pogonskih akumulatorjev – 
dovolj za pogon naprav na počitnicah ali na vašem domu, ko zmanjka 
elektrike v omrežju.
Opomba: nekaterih naprav morda ne boste smeli uporabljati, tudi če ne presegajo nominalne 
porabe 1500 W. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo.

SHRANJEVANJE POLNILNEGA KABLA 

Prostor za shranjevanje pod talno ploščo v prtljažniku je idealen za 
shranjevanje polnilnega kabla.

  OUTLANDER  PHEV  Ⅱ

Opomba: prikazana priklopna kljuka, nosilec in ožičenje niso serijska oprema in so na voljo izbirno. Ultrazvočni sistem za blaženje nenamernega pospeševanja (UMS) pri vleki morda ne bo 
deloval, ker senzor ne more zaznati vozila ali ovire zadaj. Med vleko izklopite sistem (OFF) opozarjanja na mrtvi kot (BSW) in opozorilo na prečni promet za vozilom (RCTA). Prosimo vas, da 
se o vleki posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem Mitsubishi Motors.Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



MITSUBISHI POWER SOUND SYSTEM [MPSS]

Uživajte v čudovitem zvoku novega avdio 
sistema, ki je bil razvit izključno za Mitsubishi 
Motors vozila. Obdaja vas osem zvočnikov, ki 
nudijo izvrstno zvočno kuliso po vsej kabini.

POSEBNE ZNAČILNOSTI

ELEKTRIČNA ROČNA ZAVORA 
S SAMODEJNIM ZADRŽANJEM 
VOZILA

Ročna zavora je preprosta za 
upravljanje. Stikalo potegnete navzgor 
in vklopite ročno zavoro, s pritiskom 
stikala navzdol jo sprostite. Ko se 
ustavite pri rdeči luči, Brake Auto Hold 
samodejno zadrži vozilo v mirujočem 
položaju, tudi če nogo spustite z 
zavornega pedala. Ob pritisku na 
pedal za plin se zavore sprostijo.  

ELEKTRIČNA POMIČNA  
STREHA S SISTEMOM  
PROTI PRIPRTJU

Pomična streha z možnostjo 
nagiba, drsnega odpiranja 
in s sistemom proti priprtju 
nudi obilo sončne svetlobe in 
svežega zraka.

PAMETNI KLJUČ ZA  
ODKLEPANJE IN  
ZAGON (KOS)

Ko imate ključ pri sebi, lahko 
preprosto pritisnete na zunanje 
stikalo na sprednjih vratih ali 
vratih prtljažnika in zaklenete 
ali odklenete vsa vrata ter vrata 
prtljažnika, ali pa pritisnete 
na stikalo motorja v kabini in 
zaženete vozilo.

ŽAROMETI LED Z 
DNEVNIMI LUČMI 
IN MEGLENKAMA 
LED SPREDAJ

Elegantni novi žarometi imajo 
LED-osvetlitev tako za dolge 
kot za kratke luči. Meglenke LED 
osvetljujejo cestišče spredaj z 
belo svetlobo.

ELEKTRIČNA VRATA  
PRTLJAŽNIKA 

Vrata prtljažnika se odpirajo 
in zapirajo samodejno s 
stikali ob voznikovem sedežu, 
na prtljažnih vratih in na 
pametnem ključu.

OGREVAN VOLAN

Ogrevan volan omogoča 
udobnejše upravljanje v mrzlem 
vremenu. Stikalo za upravljanje 
je na priročnem mestu na 
sredinski plošči.

Področje ogrevanja

Opomba: Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani MITSUBISHI MOTORS je v skladu z licenčnim dogovorom.

Pogled od zadaj + pogled iz ptičje perspektive

Desna 
kamera

Leva 
kamera

Sprednja kamera

Zadnja kamera

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.

3,5cm visokotonski zvočnik

16cm polipropilenski stožčasti zvočnik

16cm+3,5cm polipropilenski dvosmerni stožčasti 
zvočnik

510W močnostni ojačevalnik 

1

2

3

4

1 1

2 2

3 3
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BLUETOOTH PROSTOROČNI SISTEM®

Ostanite povezani, medtem ko varno 
upravljate s kompletom za prostoročno 
telefoniranje. Povežite svoj mobilni telefon, 
združljiv z Bluetoothom®, in glasovno aktivirani 
klicalnik vam bo omogočil klicanje, ne da bi 
izpustili volan.

Stikalo za zagon

NAVIGACIJA

Večnamensko navigacijo z visoko ločljivostnim 
zaslonom WVGA odlikuje uporabniku prijazen 
vmesnik in natančen prikaz vaše poti. Prikaže 
tudi prometne informacije in trenutno 
omejitev hitrosti za boljšo informiranost in 
varnejšo vožnjo.

PHEV INFORMACIJE

Grafični prikaz toka energije, porabe električne 
energije in podatkov o preteklih vožnjah 
omogoča, da s pogledom na SDA zaslon 
preverite vse pomembne informacije o PHEV 
sistemu. Na prikazovalniku lahko nastavite tudi 
časovnik za polnjenje ter daljinsko upravljanje 
klime*.  
*Na voljo samo za modele, opremljene z Mitsubishi daljinskim 
upravljalnikom.

NADZOR OKOLICE VOZILA

Pogledi kamer, nameščenih spredaj, zadaj in ob straneh vozila (vključno 
s pogledom iz ptičje perspektive), so lahko prikazani v različnih 
kombinacijah, ki razkrivajo, kaj je v mrtvih kotih, kar vam je v pomoč pri 
varnem parkiranju.

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
Odpravite se kamor hočete, kadar hočete. Odkrivajte nove kraje in novo glasbo. 
Smartphone-link Display Audio (SDA) vam pomaga pri iskanju takšnih trenutkov. Velik 
20,32 cm (8'') zaslon omogoča intuitivno upravljanje, prikaz navigacije, predvajanje vaše 
najljubše glasbe in glasovno upravljanje klicev za varnejšo vožnjo. 



ZGODOVINA IN EVOLUCIJA 
Mitsubishi Motors se ponaša z več kot 50 letno dediščino električnih 
vozil in reli tekmovanj. Tehnologije in znanja, ki smo jih dosegli s 
stalnim razvojem in reli tekmovanji, se odražajo tudi v proizvodnih 
različicah naših vozil, ki s tem zagotavljajo največje zadovoljstvo in 
varnost v vožnji. Tudi naša najnovejša tehnologija PHEV je rezultat 
bogate zgodovine razvoja EV in napornih relijev.

MITSUBISHI MOTORS, PIONIR ELEKTRIČNIH VOZIL
Mitsubishi Motors je ena vodilnih sil električne mobilnosti, s prvim električnim vozilom predstavljenim že v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Leta 2009 smo lansirali i-MiEV, prvi množično proizveden EV na svetu, leta 2013 pa Outlander 
PHEV, prvi SUV priključni hibrid na svetu.* Z več kot 200.000 prodanimi vozili do leta 2019, je Outlander PHEV tudi najbolje 
prodajani SUV priključni hibrid na svetu.**
*Mitsubishi Motors raziskava. **Mitsubishi Motors raziskava junija 2019

Mitsubishi Rally DNK
Številne revolucionarne modele, kot na primer ikoničnega Lancer Evolution, smo pri Mitsubishi Motors razvili 
s pomočjo desetletij izkušenj v reli tekmovanjih. Pristop pri razvoju novega Outlander PHEV se ni spremenil. Z 
nastopi na Asia Cross Country Rally leta 2013 and 2014, ter Baja Portalegre 500 leta 2015, smo izpopolnili delovanje 
bencinskega in električnih motorjev, vzdržljivost pogonske baterije, usklajenost PHEV sistema in še izboljšali naš 
štirikolesni pogon S-AWC. 

ELEKTRIČEN
 

&
 DEDIŠČIN

A

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



Orient Red Metallic [P62]

Silky White Pearl [W13]

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

Ruby Black Pearl [X40]

Quartz Brown Metallic [C06]

Titanium Grey Metallic [U17]

Sterling Silver Metallic [U25]
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* V skladu z najnovejšo uredbo so številke NEDC pridobljene preko sistema CO2MPAS iz številk WLTP, ki je drugačno od pretekle metode merjenja. 

** WLTP uporablja različne metode definoiranja dosega električne vožnje:  
Povsem električni doseg oz 'All Electric Range' (AER) pomeni skupno razdaljo, ki jo OVC-HEV prevozi od začetka preskusa, do trenutka med 
preskusom, ko motor z notranjim izgorevanjem začne porabljati gorivo.  
Ekvivalenten povsem električen doseg oz 'Equivalent All Electric Range' (EAER) je del celotnega območja testiranja RCDA, ki ga je moč pripisati 
uporabi električne energije iz baterije.  
WLTP City - dodaten način merjenja dometa, izključno pri električnih vozilih (meritve opravljene pri nižji obremenitvi)  

MODEL OUTLANDER PHEV
NIVO OPREME INTENSE  / INSTYLE / DIAMOND
POGONSKA KOLESA 4WD
MOTOR 2,4L
MENJALNIK AT
MERE IN MASE
Skupna dolžina mm 4.695
Skupna širina mm 1.800
Skupna višina mm 1.710
Medosna razdalja mm 2.670
Kolotek Spredaj/Zadaj mm 1.540/1.540
Oddaljenost od tal mm 190
Največje število oseb št. 5
Masa vozila Skupna/Spredaj/Zadaj kg 1.880/1.020/860
Največja skupna masa kg 2.390
Osna obremenitev Spredaj/Zadaj kg 1.200/1.255
ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost km/h 170
Najvišja hitrost pri povsem električni vožnji km/h 135

Pospeški
0-100 km/h s 10,5

120 - 140 km/h s 5,0
0-400 m s 17,9

Vlečna moč z zavoro kg 1.500
Minimalni obračalni radij m 5,3
PORABA IN IZPUSTI
Kombinirana poraba goriva NEDC*/WLTP* l/100 km 1,8/2,0
CO2 kombinirano NEDC/WLTP g/km 40/46
Kombinirana poraba elektrike NEDC/WLTP Wh/km 148,0/169,0
NOx mg/km 1.3
Električni doseg NEDC(AER)**/WLTP(EAER)**/WLTP(EAER City)** km 54,0/45,0/57,0
BENCINSKI MOTOR     
Tip 4B12 DOHC MIVEC 
Vrsta goriva Neosvinčen bencin (95 ali več)
Delovna prostornina cm3 2.360
Največja moč kW 99
Največji navor Nm 211
NAPAJANJE Z GORIVOM
Način napajanja Elektronsko nadzorovan vbrizg
Prostornina rezervoarja litri 45
POGONSKA BATERIJA     
Tip baterije Lithium-Ion
Skupna napetost V 300
Kapaciteta baterije kWh 13.8
Število celic  80
PREDNJI ELEKTROMOTOR
Izhodna moč kw(KM) 60(82)
Navor Nm 137
ZADNJI ELEKTROMOTOR
Izhodna moč kw(KM) 70(95)
Navor Nm 195
POLNJENJE
Navadno polnjenje AC 230V 10A/AC 230V 8A približno 5,5 ure/7 ur
Hitro polnjenje približno 25 minut (+/- 80%)
KRMILNI MEHANIZEM     
Tip Drog in zobata letev, elektronska servo podpora
VZMETENJE
Vzmetenje Spredaj/Zadaj MacPherson/Multi-link
ZAVORE
Zavore Spredaj/Zadaj 17-palčni hlajeni koluti/koluti
Ojačevalnik zavorne sile 10-pačni vakumski ojačevalnik
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA     
Pnevmatike 225/55R18
Platišča 18-palčna x7.0J lahka aluminijasta

Comfort Tech (C-TEC)

Usnje, diamantno prešito

Črno blago

5LET
TOVARNIŠKE

GARANCIJE

MAP
MITSUBISHI MOTORS 

ASSISTANCE PACKAGE

8LET
GARANCIJA NA 

POGONSKO BATERIJO

Vse meritve so v milimetrih.

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



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

Motor 2.0 MIVEC
Pogonska kolesa 2WD 2WD 4WD
Število sedežev 5 sedežev 5 sedežev 7 sedežev
Menjalnik 5-st. ročni Samodejni Samodejni
Model INFORM INVITE / INTENSE / INTENSE+ INTENSE / INTENSE+ / INSTYLE
MERE IN MASE
Skupna dolžina mm 4.695
Skupna širina mm 1.800
Skupna višina mm 1.710
Medosna razdalja mm 2.670
Kolotek Spredaj/Zadaj mm 1.540/1.540
Oddaljenost od tal (neobremenjeno) mm 190
Masa vozila Skupna/Spredaj/Zadaj kg 1.410/820/590 1.445/850/595 1.540/875/665
Največja skupna masa kg 1.900 1.980 2.225
Osna obremenitev Spredaj/Zadaj kg 1.150/1.250
Potniška kabina sed. 5 5 7
ZMOGLJIVOSTI
Najvišja hitrost km/h 190 192 190

Pospeški
0-100 km/h s 10,9 12,1 13,3

120 - 140 km/h s 9,2 7,1 7,4
0-400 m s 17,8 18,8 19,4

Vlečna zmogljivost z zavoro kg 1.600
Vlečna zmogljivost brez zavore kg 740 750 750
Najmanjši polmer obračalnega kroga m 5,3
PORABA IN IZPUSTI

Poraba goriva (NEDC)
mestna l/100 km 9,2 8,2 8,7

izvenmestna l/100 km 6,3 6,4 6,7
kombinirana l/100 km 7,4 7,1 7,4

Poraba goriva (WLTP) kombinirana l/100 km 9,2 8,2 8,7

CO2 (NEDC) 
mestna g/km 210 188 198

izvenmestna g/km 145 147 152
kombinirana g/km 169 162 169

CO2 (WLTP) kombinirana g/km 173 184 196
MOTOR
Tip 4J11 SOHC MIVEC z AS&G
Vrsta goriva Bencin / 95 oktanski in več
Delovna prostornina cm3 1.998
Kompresijsko razmerje 10,5
Največja moč kW (KM) / vrt./min 110kW (150 KM) / 6.000 vrt.min
Največji navor Nm (kgm) / vrt./min 195 (19,9) / 4.200 vrt.min
NAPAJANJE Z GORIVOM    
Način napajanja ECI-Multi
Prostornina rezervoarja litri 63 63 60
ELEKTRIČNI SISTEM
Akumulator Q85
Alternator V-Ah 12-130
Zaganjalnik V-kW 12-1,3
PRENOS MOČI (MENJALNIK) 
Tip menjalnika 5-stopenjski ročni CVT samodejni CVT samodejni
Sklopka enojna, suha, hidravlična - -
Prestavna razmerja D Range - 2.631 ~ 0.378 2.631 ~ 0.378

1. 3.538 - -
2. 1.913 - -
3. 1.333 - -
4. 1.028 - -
5. 0.820 - -

Vzvratna prestava 3.583 1.960 1.960
Končno  razmerje 4.562 6.026 6.026

KRMILNI MEHANIZEM    
Tip Drog in zobata letev, elektronska servo podpora
VZMETENJE
Vzmetenje Spredaj/Zadaj MacPherson/Multi-link
ZAVORE
Zavore Spredaj/Zadaj hlajene kolute/kolute
Ojačevalnik zavorne sile 10-palčni vakumski ojačevalnik
PNEVMATIKE IN PLATIŠČA    
Pnevmatike 215/70R16 225/55R18 225/55R18
Platišča 40,6 cm (16") alu. platišča 45,7 cm (18") alu. platišča 45,7 cm (18") alu. platišča

OUTLANDER 2.0
Poleg hibridnega pogonskega sklopa, je Outlander na voljo tudi z zmogljivim in 
učinkovitim 2.0 MIVEC bencinskim motorjem. Izbirate lahko med ročnim in samodejnim 
menjalnikom ter dvokolesnim in štirikolesnim pogonom. Za najbolj zahtevne vozne 
podlage je tu tudi naš vrhunski 4WD pogon S-AWC z možnostjo izbire med 4 različnimi 
voznimi načini.

OBVOLANSKI ROČICI

Športni prestavni ročici omogočata gladko in 
natančno prestavljanje, ne da bi umaknili roko 
z volana.

2,0-litrski bencinski motor MIVEC* ponuja prepričljivo kombinacijo zmogljivosti, odzivnosti in 
varčne porabe goriva. Motor je spojen z naprednim CVT-jem, ki se samodejno prilagaja glede na 
spreminjajoče se razmere na cesti in ukaze voznika, tako da zagotavlja gladke in hitre pospeške, 
ko to zahtevate, ter izjemno učinkovitost porabe goriva pri umirjeni vožnji. Za bolj neposreden 
užitek v vožnji lahko izkoristite tudi 6-stopenjski športni način preko obvolanskih ročic.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

ODZIVNOST IN ZMOGLJIVOST

Opomba: oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem.



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

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 
zagotovite mobilnost, temveč tudi varnost zase in svoje potnike. Usposobljeni 
servisni delavci, ki uporabljajo specialno diagnostično opremo in originalne 
dele v vašem pooblaščenem servisu Mitsubishi so pripravljeni ustreči vašim 
potrebam. Vnaprej vas bodo seznanili 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 na baterijski sklop znaša 8 let oz. 160.000 km. 
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 najbljižji servis 
Mitsubishi, vam bodo na voljo ustrezne storitve kot npr. hotel, nadaljevanje 
potovanja, nadomestno vozilo ali vrnitev v vašo državo.


