ДВИГУН
ТРАНСМІСІЯ
ПРИВОД
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА к.с. (кВт)
КІЛЬКІСЬ МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ
КОМПЛЕКТАЦІЯ

2,0L

2,4L
CVT
4WD
167 (123)
7

2WD
145 (107)
5

Рекомендована роздрібна ціна на автомобілі, грн. з ПДВ

1

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна з урахуанням знижки, грн, з ПДВ 2

INFORM

INVITE

INTENSE

INSTYLE

ULTIMATE

899 000

956 000

1 069 000

1 142 000

1 216 000

879 000

936 000 1 049 000 1 122 000 1 196 000

Рекомендована знижка, грн. з ПДВ3

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

ОБЛАДНАННЯ

- Двірні ручки в колір кузова

- Додатковий радіатор для варіатора

- Зовнішні дзеркала з електроприводом та підігрівом в колір кузова

- Дистанційне управління центральним замком та іммобілайзер

- Задній спойлер з вбудованим стоп-сигналом

- 2 ключ-передавача та "дитячі" замки на задніх дверях

- Накладки колісних арок

- 6 динаміків

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

- USB вхід до стереосистеми

- Дві фронтальні подушки безпеки

- Шторка багажного відсіку

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)

- Повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску

- Система курсової стійкості - Active Stability 'Control (ASC)

- Передні і задні електросклопідіймачі з функцією антизащемлення на

- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)

дверях водія

- Антипробуксовочна система -Traction Control (TCL)

ІНТЕР'ЄР

- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)

- Передній підлокітник

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ

- Уретанове рульове кермо з чорними вставками

- Світлодіодні фари денного світла

- Оздоблення салону тканиною

- Зовнішні дзеркала з вбудованим поворотником

- Підігрів передніх сидінь

- Світлодіодні задні ліхтарі

- Другий ряд, що складається у пропорції 60/40 із вбудованим
підлокітником та підстаканниками

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
КЕРУВАННЯ
16" сталеві диски з покришками розміру 215/70R16
16" легкосплавні диски з покришками розміру 215/70R16, повнорозмірне запасне колесо на
легкосплавному диску
18" легкосплавні диски з покришками розміру 225/55R18, повнорозмірне запасне колесо на
легкосплавному диску
Підкермові перемикачі швидкостей
Система повного приводу - Super All Wheel Control (S-AWC)
Система покращення характериcтик керованості - Active Yaw Control Brake (AYC Brake)

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
Датчики світла і дощу
Передні протитуманні фари
Передні світлодіодні протитуманні фари
Підігрів лобового скла у зоні склоочисників
Вітрове скло з електрообігрівом
Омивачі фар
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з автокоректором
Електрокерований люк

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Тонування задніх вікон
Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом і вбудованим поворотником в колір кузова
Зовнішні дзеркала з функцією складання
Рейлінги на даху
Задній спойлер
Задні бризковики

Inform
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Intense

Instyle

Ultimate
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-
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-
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ІНТЕР'ЄР
Тримач для окулярів
Оздоблення шкірою керма та важеля КПШ, центральна консоль з чорного полірованого пластику з
сріблястими вставками
Хромовані внутрішні ручки дверей
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням
Оббивка сидінь - тканина
Оббивка сидінь - штучна шкіра зі вставками з тканини
Оббивка сидінь - шкіра; відділення на спинках передніх сидінь
Вставки в картах дверей з комбінованої шкіри
8-позиційне електрорегулювання сидіння водія
Поперекова підтримка з електрорегулюванням
Чорні декоративні вставки в салоні
Чорні декоративні вставки в салоні з сріблястим обрамленням
Декоративні вставки під карбон з сріблястим обрамленням в салоні
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Inform

Invite

Intense

Дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1-го і 2-го ряду, подушка для колін водія
Задні паркувальні датчики

-

-

-

Система запобігання зіткнень під час паркування (UMS), 8 сенсорів по периметру автомобіля
Система кругового огляду простору довкола автомобіля на екрані аудіосистеми

-

-

-

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ
CD MP3 програвач, AM/FM радіо приймач
Система для підключення мобільного телефона Mitsubishi Connect 2 з можливістю виведення
контенту на дисплей мультимедійної системи з 8-дюймовим сенсорним екраном та додатковим USB
роз'ємом для другого ряду сидінь
Преміум аудіосистема від Mitsubishi, 8 динаміків, підсилювач 510 Вт
Бортовий комп'ютер з кольоровим дисплеєм
Камера заднього огляду
Двозонний клімат-контроль
Повітроводи для 2-го ряду сидінь (на задній частині центральної консолі)
Додатковий органайзер під підлогою багажного відділення
Електропривод відкривання і закривання задніх дверей
Круїз-контроль (управління на кермі)
Система "вільні руки" Bluetooth® та голосове управління з кнопками керування на кермі
Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки
Управління стереосистемою на кермі
Рульове колесо з обігрівом
Електронні стоянкові гальма з системою автоматичного утримання гальмами (AutoHold)
Третій ряд сидінь (для 2-х пасажирів) з можливістю утворення рівної підлоги у складеному вигляді

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

-

-

-

Instyle

Ultimate
-

-

Рекомендована роздрібна ціна на автомобілі, грн. з ПДВ 1

899 000

956 000 1 069 000 1 142 000 1 216 000

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна з урахуанням знижки, грн, з ПДВ 2

879 000

936 000 1 049 000 1 122 000 1 196 000

Рекомендована знижка, грн. з ПДВ3

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Ми у соціальних мережах
●

- опція присутня в комплектації

Усі ціни розраховані станом на 01.08.2022
Ціна вказана без доплати за колір типу "металік" чи "перламутр". Доплата за колір (перламутр, металік) – 13 500 грн з ПДВ 20%.
Гарантія - 5 років або 100 000 км пробігу означає надання гарантії на нові автомобілі ТМ «Mitsubishi» (крім «Outlander PHEV»), придбані в офіційних дилерів Mitsubishi Motors в Україні (крім
тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС) до 31.12.2022 р. вкл., строком на 5 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що
настане раніше, з дати початку гарантії, вказаної в Меморандумі про реєстрацію. На перші 24 місяці обмеження щодо пробігу не застосовується.
Деталі на mitsubishi-motors.com.ua."
1

Звичайна рекомендована роздрібна ціна на автомобілі ТМ «Mitsubishi» вказаної моделі, без знижок та спеціальних пропозицій (вигод) станом на
дату Прайс-листа.

2

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна на автомобілі ТМ «Mitsubishi» вказаної моделі , станом на дату Прайс-листа, включаючи Знижку.

3

Рекомендована знижка від рекомендованої роздрібної ціни, включаючи ПДВ 20%, яку рекомендується надавати споживачу за недолік у товарі відсутній інтерфейс мультимедійної системи українською мовою

Цей документ надано дистриб’ютором ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» виключно для інформаційних цілей. Дистриб’ютор залишає за собою право в будь який
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Цей Прайс-лист не є публічною офертою. Остаточні роздрібні ціни на автомобілі ТМ "Mitsubishi" встановлюються офіційними Дилерами Mitsubishi
Цей
Прайс-лист
не є публічною
офертою.
Остаточні
роздрібні ціниу на
автомобілі
Motors
та вказуються
у відповідних
договорах
купівлі-продажу
гривні
на датуТМ
їх "Mitsubishi"
укладання. встановлюються офіційними Дилерами Mitsubishi Motors
та вказуються у відповідних договорах купівлі-продажу у гривні на дату їх укладання.

