


Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem. 1 2

4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond [W85]

VEČ KOT ROBUSTEN
Zasnovan tako, da je kos kateri koli pustolovščini.
Vsak dan brez izjeme. 
A samo robustnost ni dovolj, zato je bil izpostavljen strogim testom.
V zasledovanju skrajne vzdržljivosti in zanesljivosti!
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Levo: 4WD Double Cab INSTYLE / Graphite Grey Metallic [U28] 
Desno: 4WD Double Cab INSTYLE / Sterling Silver Metallic [U25]

MOČAN VIDEZ
Izklesane linije in smele poteze opredeljujejo mogočen značaj. L200 zaznamuje 
čvrsta, dinamična sprednja stran in močna karoserija, a kljub temu je njegov 
videz eleganten in športen. To je poltovornjak, ki je zasnovan za vzdržljivost in 
zanesljivost, od sprednje rešetke do prtljažnih vrat. 

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.
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4WD Double Cab INSTYLE / usnjena notranjost
Dejanski videz notranjosti se lahko razlikuje.

SLOG, KI USTREZA ROBUSTNOSTI
Elegantne oblike in kakovostna obdelava ustvarjata notranji prostor, ki ponuja udobje in 
užitek v vožnji. Voznikovo delovno okolje odlikujejo mnoge odlagalne površine in uporabne 
funkcije, skrbno premišljena postavitev kontrol pa omogoča, da bo upravljanje z L200 
povsem intuitivno in enostavno.

ŠIROK IN ODPRT PROSTOR
Prostor v dvojni kabini je naravnost odličen in nudi potovalno udobje ter možnost sprostitve nog. Ergonomsko 
oblikovani in kakovostni sedeži prispevajo k temu, da vsi potniki uživajo v vožnji. Skrbno premišljeno 
nameščena zvočna izolacija in material za dušenje vibracij dodatno prispevata k tihi in udobni vožnji. Tu je 
vse, kar potrebujete za prijetno potovanje, vključno s priročnimi predeli za shranjevanje.

4WD Double Cab INSTYLE / usnjena notranjost
Dejanski videz notranjosti se lahko razlikuje.

MITSUBISHI MULTIKOMUNIKACIJSKI SISTEM (MMCS)
Več-funkcijski navigacijski sistem jasno prikazuje navigacijske in glasbene funkcije na velikem 
zaslonu na dotik, ki je preprost za uporabo, lahko pa prikazuje tudi slike vzvratne kamere, kar 
prispeva k še večji varnosti med vožnjo.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Lahko se odpravite kamor želite in kadar želite. Odkrivajte nove kraje in novo glasbo. Smartphone-
link Display Audio (SDA) vam je v pomoč pri iskanju takih trenutkov. Za prijetnejšo in varnejšo vožnjo 
lahko upravljate z nastavitvami zemljevida, predvajanjem glasbe in govornim upravljanjem.

PROSTOR ZA PAMETNE TELEfONE IN USB-VTIČNICE  
ZA POLNJENJE V SREDINSKI KONZOLI

PROSTOR ZA PAMETNE TELEfONE IN VGRAJENE USB-VTIČNICE  
ZA POLNJENJE ZA POTNIKE NA ZADNJIH SEDEžIH

RAZKOŠNA PREDNJA SEDEžA VODILNA DOLžINA KABINE

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.
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SAMOZAVESTNA VOžNJA
Nad L200 imate ves čas popoln nadzor, ne glede na to, kam vas vodi pot. Z 
lahkoto se spopada z neugodnim terenom, od skalnatih gorskih pobočij do 
spolzkega snega ali blata, in njegova zmogljivost omogoča, da se samozavestno 
soočate z izzivi na cesti in izven nje.

87

4WD Double Cab INSTYLE / Sterling Silver Metallic [U25]

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.

Opomba: Prikazani koti veljajo, če so nameščene pnevmatike 265/60R18, stranske stopnice in stilski zadnji odbijač s stopnico.   

Vrhunski premer  
obračalnega kroga - 5,9 m
S presenetljivo majhnim premerom 
kroga obračanja za vozilo te velikosti 
je parkiranje in manevriranje na terenu 
preprosto.

5.9
metra
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Opomba: Super select 4WD-II omogoča preklop med načini vožnje 2H, 4H in 4HLc med vožnjo pri hitrosti do l00 km/h. Vozilo se mora ustaviti, kadar preklapljate med 4HLc in 4LLc. Podrobnosti si 
oglejte v navodilih za uporabo.

Opomba: Easy select 4WD omogoča preklop 
med načinoma 2H in 4H pri hitrosti do 
100 km/h. Vozilo se mora ustaviti, kadar 
preklapljate med 4H in 4L. Podrobnosti si 
oglejte v navodilih za uporabo.

Opomba: Pri vozilih z ročnim menjalnikom nastavite stikalo za izbiro načina vožnje v položaj »4LLc«. Razen v položaju »4LLc« se pri uporabi sistema za nadzor spuščanja po strmini (HDC) med 
vožnjo motor lahko ustavi. Posledično lahko izgubi zavorni učinek ali blokira kolesa, kar lahko povzroči resno nesrečo.
Opomba: Nadzor spuščanja po strmini [HDC] ne more nadomestiti varne vožnje. Med vožnjo po strmih cestah se nikoli ne zanašajte samo na to funkcijo. Pri vožnji na spolzkih cestah, na primer 
blatnih, poledenelih ali neasfaltiranih cestah, vam vozilo ne bo omogočilo, da bi obdržali določeno nizko hitrost, kar lahko pripelje do resne nesreče. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo.

Opomba: Zapora zadnjega diferenciala je na 
voljo pri preklapljanju med načinoma 4HLc 
in 4LLc (pri Super Select 4WD-II) ali med 
načinoma 4H in 4L (pri Easy Select 4WD). 
Pri vklopu zapore zadnjega diferenciala je 
vozilo potrebno ustaviti.

EASY SELECT 4WD
Preklopite z gladke vožnje 2WD (2H) po avtocesti na terenski pogon 
4WD (4H) med vožnjo s hitrostjo do 100 km/h. Navor se prenese na 
vsa štiri kolesa z dotikom stikala za izbiro načina vožnje 4H ali z izbiro 
načina 4L, ki zagotavlja nižje prestavno razmerje in večji navor za 
počasnejšo vožnjo na neravnem terenu.

NADZOR SPUŠČANJA PO STRMINI (HDC) 
S pritiskom na izbirno stikalo aktivirate način HDC, ki samodejno 
uporabi zavore za vzdrževanje trenutne hitrosti med spuščanjem 
po strmini. Na ta način se lahko osredotočite na upravljanje vozila 
in varnejšo vožnjo navzdol, ne da bi morali sami zavirati. Pri vozilih s 
samodejnim menjalnikom se HDC lahko aktivira pri hitrosti od 2 do 
20 km/h. Pri vozilih z ročnim menjalnikom se HDC lahko aktivira v prvi 
prestavi pri hitrosti od 3 do 20 km/h.

Off ROAD MODE
Izboljšajte oprijem med vožnjo po zahtevnem terenu in izbirajte 
med nastavitvami za grušč (gravel), blato/sneg (mud/snow), pesek 
(sand) in skale (rock). Preprosto pritiskajte izbirno stikalo za način 
OFF ROAD, dokler se na večnamenskem zaslonu ne prikaže ustrezen 
način. Izhodna moč motorja, nastavitve prenosa in zaviranje se za 
optimizacijo delovanja ustrezno prilagodijo.

Preko stikala za izbiro načina vožnje lahko preklapljate med 2WD (2H) in 4WD (4H, 4HLc) brez ustavljanja med 
vožnjo pri hitrosti do 100 km/h. Ko teren postane težaven, vklopite zaporo sredinskega diferenciala, tako da 
nastavite 4HLc za robusten teren ali 4LLc za strmine, blato in sneg.

Za normalne pogoje na cesti Za slabe ceste in nevarne pogoje Za robusten teren s slabo 
oprijemljivimi površinami

Za strme klance, blato, pesek, globok 
sneg itd.

SUPER 
SELECT 4WD-II

ZMOGLJIVOST NA VSAKEM TERENU
L200 je zasnovan za maksimalno stabilnost in oprijem, robusten okvir in aerodinamično oblikovana karoserija pa 
prispevata k zanesljivemu upravljanju in varnemu delovanju tudi na avtocesti. Zanesljiv 4WD-pogon združen z 
naprednim vzmetenjem ves čas ohranja stik z vozno površino, tako imate nad vozilom vedno popoln nadzor.

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.

ZAPORA ZADNJEGA DIfERENCIALA
Zapora zadnjega diferenciala zmanjša razliko v vrtenju med zadnjimi 
kolesi, kar zagotavlja izjemen oprijem tudi na pesku, blatu in 
kamnitih površinah.
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4WD Double Cab INSTYLE / White Diamond [W85]

Pomoč pri speljevanju navkreber [HSA]
Pri speljevanju na strmem pobočju sistem HSA prepreči pomikanje 
nazaj, ko sprostite zavoro. Zavorno silo vzdržuje do dve sekundi, 
dokler ne pritisnete na pedal za plin.

S pomočjo pri speljevanju navkreber Brez pomoči pri speljevanju navkreber
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2,2-litrski 16-ventilski DOHC turbo 
dizel s hlajenjem polnilnega zraka (110 
kW/3500 o/min, 400 Nm/2000 o/min)

2,2-litrski 16-ventilski turbo  
dizelski DOHC s skupnim vodom Dl-D

Opomba: Tekočina AdBlue™, ki jo uporablja sistem selektivne katalitične redukcije z ureo [SCR] za čiščenje emisij dušikovih oksidov (NOx), se 
prši skozi izpušne pline in jo je zato treba dopolnjevati glede na prevoženo razdaljo. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo.
AdBlue™: blagovna znamka Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

400N·m
Visok izkoristek goriva, nizke emisije CO2 in velika moč

2,2-litrski turbo dizelski motor
Dizelski motor z neposrednim vbrizgavanjem nemoteno, tiho in učinkovito zagotavlja veliko moč in 
pospešek od trenutka, ko vozilo zaženete. Veliko vrtilnega momenta se ustvari tudi pri srednjem do nizkem 
številu vrtljajev, učinkovitost porabe goriva in tiho delovanje pa sta optimizirana z zmanjšanim trenjem v 
motorju. Še več, sistem selektivne katalitične redukcije [SCR] nadzira emisije škodljivega dušikovega oksida 
(NOx), tako da lahko vozite brez skrbi in z zavedanjem, da ščitite okolje
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Samodejna zaustavitev v prostem teku  
Auto Stop & Go (AS&G)
Samodejna zaustavitev v prostem teku Auto Stop & Go [AS&G] 
zmanjšuje porabo goriva in emisije CO2 s samodejnim izklopom 
motorja pri mirovanju vozila, npr. ob čakanju pri semaforju. Motor 
se ponovno zažene takoj, ko umaknete nogo z zavornega pedala 
(samodejni menjalnik.) ali ob pritisku na pedal sklopke (ročni menjalnik.).

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.

ZMOGLJIVA UČINKOVITOST
L200 odlikujejo izjemen izkoristek goriva in zelo nizke emisije CO2. Zmogljiv 2,2-litrski turbo dizelski motor proizvaja 
vso potrebno moč in učinkovitost s pomočjo vrhunskih in naprednih funkcij, vključno z natančnim sistemom 
neposrednega vbrizgavanja goriva s skupnim vodom.

Ročici menjalnika ob volanu
Športni ročici ob volanu s potegom omogočata prestavljanje, ne da bi 
odmaknili roke z volana.

6-stopenjski ročni menjalnik
Šest prestav omogoča popoln nadzor nad prenosom moči skladno z 
voznimi pogoji. Zanesljivo prestavljanje z ročico in krajši, ugodnejši hod 
za lažje prestavljanje sta združena z nekoliko mehkejšim  nadzorom 
sklopke. Daljše prestavno razmerje prav tako izboljšuje ekonomičnost 
vožnje.

6-stopenjski samodejni menjalnik z načinom Sport 

Z optimiziranimi najvišjimi prestavnimi razmerji se je izboljšala 
ekonomičnost porabe goriva. Motor je neverjetno tih tudi pri visoki 
hitrosti. Če želite imeti nad vozilom popoln nadzor, športni način 
omogoča prestavljanje navzgor ali navzdol z ob-volanskimi ročicami 
za športni, tako rekoč ‘ročni', užitek pri vožnji.
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SISTEM OPOZORILA NA MRTVI KOT (BSW)
Ta varnostna funkcija uporablja radarske senzorje v zadnjem 
odbijaču, ki zaznajo vozila v mrtvem kotu zadaj na levi in 
desni strani. Ob zaznanem vozilu se vklopi opozorilna lučka na 
zunanjem ogledalu na ustrezni strani.

1413

Sistem preprečevanja naleta spredaj (fCM) 

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

Pogled od zadaj + pogled s ptičje perspektive

Samodejne dolge luči (AHB)
Za še večjo varnost, udobje in prijetno nočno vožnjo se dolge 
luči samodejno preklopijo na kratke ob vozilu, ki prihaja 
nasproti, in se nato samodejno preklopijo nazaj na dolge, ne 
da bi vam bilo treba premakniti roke z volana in luči preklopiti 
ročno.

Opozorilo na prečni promet za vozilom (RCTA)
Na kombiniranem merilniku se prikaže kontrolna lučka, 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 v obeh zunanjih vzvratnih ogledalih 
utripata lučki.

Ultrazvočni sistem za blaženje nenamernega 
pospeševanja (UMS)

Sistem prepreči trčenje med parkiranjem, tako da se oglasi 
zvočni signal in prikaže se opozorilo, če sprednji ali zadnji 
senzorji v bližini zaznajo oviro. Nadzorovana je tudi moč 
motorja, če nenadoma nehote pospešite.

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

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

Opozorilo na zapuščanje voznega pasu (LDW)
Če zaidete z voznega pasu, ko potujete nad 65 km/h, 
sistem LDW to zazna preko kamere za vetrobranskim 
steklom in vas opozori z zvočnim opozorilom in opozorilno 
lučko.

Dolge luči Kratke luči

Opomba: Funkcije FCM, LDW, AHB, BSW, RCTA, UMS in TSA 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. V 
primeru dodatnih vprašanj se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem Mitsubishi Motors.

7 zračnih blazin SRS
V primeru trčenja sedem zračnih blazin SRS varuje vas in vaše 
potnike z absorpcijo sile udarca. Sistem vključuje sprednje 
zračne blazine, sprednje bočne zračne blazine, zračne zavese 
in kolensko zračno blazino za voznika.

Pomoč pri stabilnosti prikolice (TSA)
TSA poveča stabilnost pri vleki prikolice. Če je zaznano 
nihanje vozila, avtomatsko nadzira moč motorja in zavorno 
silo vsakega kolesa, s čimer stabilizira vozilo in prikolico.

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.

INTELIGENTNA VARNOST
Ne glede na to, kam greste, se boste odpravili na pot opremljeni z različnimi varnostnimi funkcijami, ki s skupnim 
delovanjem poskrbijo za vašo varnost in varnost potnikov. Senzorji vas obveščajo o tem, kaj se dogaja okrog vas, medtem 
ko aktivna pomoč pri vožnji in funkcije pasivne varnost zagotavljajo, da vozite samozavestno tako podnevi kot ponoči.
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Levo: 4WD Club Cab INTENSE / Sterling Silver Metallic [U25]
Desno: 4WD Club Cab INTENSE / White Solid [W32]

Karoserija RISE
Varnost v primeru trčenja je močno izboljšala karoserija Mitsubishi 
Motors RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), ki učinkovito 
absorbira energijo in v primeru trčenja ohranja celovitost potniškega 
prostora.

Razred 440 Mpa
Razred 590 Mpa
Razred 980 Mpa

475mm

1520mm

1470mm

Prostor zadaj
Močno ojačan in prostoren keson nudi dovolj prostora za tovor in zadosti 
vsem vašim potrebam.

TRPEžNOST IN ZANESLJIVOST
Robustna izdelava omogoča obvladovanje izzivov na kakršni koli poti. Veliko prostora za tovor in vzdržljivost sta 
združena z enkratnim videzom in udobjem, ki ga bodo cenili vsi, ki vas spremljajo na poti. Gladke oblike prispevajo 
tudi k vrhunski aerodinamiki in mirni ter tihi vožnji.

475mm

1850mm

1470mm

Club kabina

*1: Merjeno od dna kesona* 2: Merjeno od zgornjih robov

Dvojna kabina

*2*2

*1 *1

Robustna, lahka karoserija

Karoserija je izjemno čvrsta in 
lahka zahvaljujoč izdatni uporabi 
jeklene pločevine visoke natezne 
trdnosti, ki močno prispeva k 
visoki ravni varnosti pri trčenju.

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.

Spredaj bolj tog motorni prostor in dvojno zapiralo v varnostnem 
mehanizmu pokrova prispevata k večji vzdržljivosti in varnosti. Na 
kesonu so zadnji vogali posebej ojačani, da razpršijo silo udarca ob 
premikanju tovora in preprečijo poškodbe, kot so razpoke v stranicah.

Trajna zasnova

Močno vzmetenje
Robustno vzmetenje je opremljeno z 
dvojnimi prečnimi vodili s spiralnimi 
vzmetmi in stabilizatorjem spredaj, 
zadaj pa so za dodatno moč listne 
vzmeti neposredno nad osjo. To 
omogoča stabilno in zmogljivo vožnjo 
za vse potnike in tovor.

Izboljšano zadnje vzmetenje
Vozite udobno z zadnjim vzmetenjem, 
ki z lahkoto premaguje grobe in 
neravne cestne površine. Optimizirane 
listne vzmeti in povečan premer 
zadnjih blažilnikov zagotavljajo gladko 
vožnjo in nevtralizirajo vibracije.
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Jet Black Mica (X37)

White Solid (W32) White Diamond (W85)

Graphite Grey Metallic (U28)Sterling Silver Metallic (U25)

TEHNIČNI PODATKI

Sunflare Orange Pearl (M08) Red Solid (P63)

Impulse Blue Metallic (D23)Quartz Brown Metallic (C06)

BARVE

OBLAZINJENJE

Opomba: Usnjeni sedeži vsebujejo sintetično usnje na stranskih in zadnjih delih, na vzglavnikih, naslonjalu za roke v zadnji vrsti in oblazinjenju vrat.

Komercialno ime INVITE INTENSE INVITE INTENSE /  
INSTYLE / +

INTENSE /  
INSTYLE +

Kabina Club Cab Club Cab Double Cab Double Cab Double Cab

Motor 2.2 DI-D 2.2 DI-D 2.2 DI-D 2.2 DI-D 2.2 DI-D

Pogon 4WD Easy select 4WD Super select 4WD Easy select 4WD Super select 4WD Super select

Menjalnik 6 stopenjski ročni 6 stopenjski ročni 6 stopenjski ročni 6 stopenjski ročni 6 st. samodejni

L200 Tehnični podatki

DEMINZIJE & TEŽE

SKUPNA DOLŽINA mm. 5.215 5.295 5.225 5.305 5.305
SKUPNA ŠIRINA mm. 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815
SKUPNA VIŠINA mm. 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780
MEDOSJE mm. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

KOLOTEK
SPREDAJ mm. 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520
ZADAJ mm. 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515

DOLŽINA KESONA mm. 1.850 1.850 1.520 1.520 1.520
ŠIRINA KESONA mm. 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470
VIŠINA KESONA (STRANICE) mm. 475 475 475 475 475
MIN. ODDALJENOST  
OD TAL

mm. 205 205 205 205 205

NAKLADALNA VIŠINA mm. 850 850 850 850 850
MASA VOZILA kg. 1.935 (1.950) 1.990 1.970 (2.000) 2.030 2.035
NAJVEČJA DOVOLJENA MASA kg. 2.920 (3.110) 3.110 3.010 (3.110) 3.110 3.110

ŠTEVILO SEDEŽEV osebe 4 4 5 5 5

ZMOGLJIVOST

NAJVEČJA HITROST km/h 174 174 174 174 171
MIN. OBRAČALNI RADIJ m. 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
VLEČNA ZMOGLJIVOST Z ZAVORO kg. 3.000 3.000 3.100 3.100 3.100
VLEČNA ZMOGLJIVOST BREZ ZAV. kg. 750 750 750 750 750

MOTOR

TIP 4N14 D4  I/C  T/C  
AS&G

4N14 D4  I/C  T/C  
AS&G

4N14 D4  I/C  T/C  
AS&G

4N14 D4  I/C  T/C  
AS&G

4N14 D4  I/C  T/C  
AS&G

PROSTORNINA cc. 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268
VRTINA in GIB mm. 86.0 x 97.6 86.0 x 97.6 86.0 x 97.6 86.0 x 97.6 86.0 x 97.6
KOMPRESIJSKO  
RAZMERJE

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

EMISIJSKI RAZRED Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp
NAJVEČJA MOČ (DIN NET) kw/vrt/in 110 / 3500 110 / 3500 110 / 3500 110 / 3500 110 / 3500
NAJVEČJI NAVOR (DIN NET) Nm/vrt/in 400 / 1750-2250 400 / 1750-2250 400 / 1750-2250 400 / 1750-2250 400 / 1750-2250
KOM. PORABA GORIVA (NEDC) l/100km 7,5 (7,4) 7,6 7,5 (7,4) 7,6 7,8
KOM. PORABA GORIVA (WLTP) l/100km 8,6 (8,5) 8,8 8,6 (8,5) 8,8 9,7
KOMBINIRANI IZPUSTI CO2 (NEDC) g/km 198 (196) 199 198 (196) 199 206

KOMBINIRANI IZPUSTI CO2 (WLTP) g/km 226 (223) 231 226 (223) 231 254

ELEKTRIKA &  
DOVOD GORIVA

AKUMULATOR T-105(D31) T-105(D31) T-105(D31) T-105(D31) 95D31L
DOVOD GORIVA Elektronski vbrizg 

goriva (Commonrail)
Elektronski vbrizg 
goriva (Commonrail)

Elektronski vbrizg 
goriva (Commonrail)

Elektronski vbrizg 
goriva (Commonrail)

Elektronski vbrizg 
goriva (Commonrail)

KAPACITETA  
REZERVOARJA

Lit 75 75 75 75 75

MENJALNIK

SKLOPKA Dvojna suha 
lamelna z mem-
bransko vzmetjo 

Dvojna suha 
lamelna z mem-
bransko vzmetjo

Dvojna suha 
lamelna z mem-
bransko vzmetjo 

Dvojna suha 
lamelna z mem-
bransko vzmetjo 

Pretvornik navora 

TIP M 6MT (V6M5A) 6MT (V6M5A) 6MT (V6M5A) 6MT (V6M5A) 6AT (V6AWH)
1. 4.280 4.280 4.280 4.280 3.600
2. 2.298 2.298 2.298 2.298 2.090
3. 1.437 1.437 1.437 1.437 1.488

4. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5. 0,776 0,776 0,776 0,776 0,687
6. 0,651 0,651 0,651 0,651 0,580
VZVRATNA 3.959 3.959 3.959 3.959 3.732

REDUKTOR VISOKO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

NIZKO 2.566 2.566 2.566 2.566 2.566
KONČNO RAZMERJE 3.917 3.917 3.917 3.917 4.272

VOLAN
TIP Drog in zobata 

letev / Servo
Drog in zobata 
letev / Servo

Drog in zobata 
letev / Servo

Drog in zobata 
letev / Servo

Drog in zobata 
letev / Servo

VZMETENJE

SPREDAJ Neodvisno - 
Prečna vodila, 
Vijačne vzmeti

Neodvisno - 
Prečna vodila, 
Vijačne vzmeti

Neodvisno - 
Prečna vodila, 
Vijačne vzmeti

Neodvisno - 
Prečna vodila, 
Vijačne vzmeti

Neodvisno - 
Prečna vodila, 
Vijačne vzmeti

ZADAJ Togo, Listnate 
vzmeti

Togo, Listnate 
vzmeti

Togo, Listnate 
vzmeti

Togo, Listnate 
vzmeti

Togo, Listnate 
vzmeti

ZAVORE
SPREDAJ - Zračeni diski mm 294 (320) 320 294  (320) 320 320 
ZADAJ - LT Bobnaste mm 295 295 295 295 295 

KOLESA SPREDAJ in ZADAJ 245/70R16  111S RF 
(265/60R18  110H) 265/60R18  110H 245/70R16  111S RF 

(265/60R18  110H) 265/60R18  110H 265/60R18  110H

*Vrednosti v oklepajih pri INVITE opremi veljajo v primeru 45,7 cm (18") platišč

Opomba: Na trgih se oprema lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujte z vašim lokalnim prodajalcem/distributerjem.

Oblazinjenje iz tkanine H-Line oblazinjenje iz tkanine Usnjeno oblazinjenje 
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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 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.
RECIKLIRANJE STARIH VOZIL
Zaščita okolja je naša dolžnost.
Mitsubishi Motors oblikuje in proizvaja visoko kakovostna vozila in 
komponente, ki našim kupcem zagotavljajo trajna motorna vozila, hkrati 
pa nudi odlične storitve za vzdrževanje optimalnega voznega stanja vozila. 
Spoštujemo okolja in uporabljamo materiale, ki jih je mogoče reciklirati in 
ponovno uporabiti, ko vaše vozilo Mitsubishi Motors konča svojo življenjsko 
dobo. Po dolgi življenjski dobi bomo vaše vozilo vzeli nazaj in ga reciklirali na 
okolju prijazen način v skladu z direktivo ELI o izrabljenih vozilih in v skladu z 
veljavnimi nacionalnimi zakonskimi določbami.
Vsa vozila Mitsubishi Motors (do 3,5 t skupne teže), ki so bila prodana po 1. 
juliju 2002, bodo brezplačno prevzeta od zadnjega lastnika na eni od določenih 
točk za vračilo pod pogojem, da vozilo vsebuje vse glavne sestavne dele in je 
brez odpadkov. Od 1. januarja 2007 to velja za vsa vozila Mitsubishi Motors 
ne glede na datum prodaje. Za sprejem izrabljenih vozil Mitsubishi Motors je 
na voljo mreža zbirnih mest, ki zagotavlja, da bo vaše vozilo reciklirano na 
okolju prijazen način. Možnosti za recikliranje vozil in sestavnih delov vozil se 
nenehno vrednotijo ter izboljšujejo. Prizadevanja so usmerjena v doseganje 
še višjih odstotkov recikliranja v prihodnosti.
Evropska direktiva o izrabljenih vozilih in brezplačno prevzemanje izrabljenih 
vozil se uporabljata v vseh državah članicah Evropske unije. V času tiskanja 
te publikacije prenos Direktive o izrabljenih vozilih v nacionalno zakonodajo v 
vsaki državi članici morda še ne bo dokončan.
Prosimo vas, da obiščete www.mitsubishi-motors-europe.com in izberite 
spletno stran servisne mreže Mitsubishi Motors v državi vašega stalnega 
bivališča ali pa za več podrobnosti pokličite center za pomoč strankam 
Mitsubishi Motors.
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