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DESIGN EXTERIOR

 Ornament bloc optic spate  
 CC / DC 

Cromat. MZ330751

54



 Set bandouri pentru portiere  
 CC 
 În culoarea caroseriei.

Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

 Ornament pentru 
capacul de rezervor
DC
Cromat. MZ330734  

 Ornament pentru bara faţă  
 CC / DC

Cromat. MZ330739

 Set ornamente pentru portiere, partea inferioară  
 DC 
 Cromat. MZ330737

 Deflector capotă   
 CC / DC

MZ330747

 Ornament pentru 
capacul de rezervor
CC
Cromat. MZ330735  
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DESIGN 
INTERIOR

 Ornamente pentru pragurile interioare faţă și spate, set de 4 buc.  
 DC 
 Oţel inoxidabil. MZ330752

 Ornamente pentru pragurile 
interioare, set de 6 buc. 

 CC 
 Oţel inoxidabil. MZ330753 (fără poză)
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JANTE

 Mâner pentru schimbătorul de viteze    
 DC 
 Numai pentru modelele echipate cu transmisie automată. MZ330889 

 Set antifurt roți 
pentru jante din aliaj   
CC / DC
MZ313736

 Jantă din aliaj de 16''    
CC / DC
4250C994*
Dimensiunea recomandată 
a anvelopei care se va 
monta este 245/70R16.

 Jantă din aliaj de 17”   
CC / DC
MZ330736*
Dimensiunea recomandată 
a anvelopei care se va 
monta este 245/65R17.

 Jantă din aliaj de 17"   
CC / DC
4250C996*
Dimensiunea recomandată 
a anvelopei care se va 
monta este 245/65R17.

*  Capacul central și piulițele de roată nu 
sunt incluse.  
Luaţi legătura cu dealerul dvs. pentru 
detalii privind specificaţiile de vehicul 
compatibile şi pentru a vă confirma 
reglementările locale.
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CONFORT

98



 Set covoraşe din cauciuc    
 CC / DC

Set faţă şi spate. 
Pentru coduri, consultaţi lista 
accesoriilor.
 Set covoraşe din  
material textil    

 CC / DC
Classic şi Elegance.  
Set faţă şi spate, pentru 
vehicule prevăzute sau 
neprevăzute cu opţiunea de 
încălzire în podea spate. 
Pentru coduri, consultaţi lista 
accesoriilor.
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SIGURANŢĂ ŞI 
PROTECŢIE

 Scut oţel protecţie 
transmisie  

 CC / DC
Placă din oţel curbat, grosime 
de 2 mm, tratată special 
pentru rezistenţă ridicată 
anticoroziune. Pentru coduri, 
consultaţi lista accesoriilor.
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 Kit proiectoare ceaţă     
 CC / DC

Cu funcţie de lumini de zi. MZ314869

 Asistenţă la parcarea 
cu spatele  

 DC
Set 4 senzori, cu indicarea 
acustică a distanţei.  
Pentru vehicule cu prag 
spate. MZ330803

 Asistenţă la parcarea 
cu spatele  

 DC
Set 4 senzori, cu indicarea 
acustică a distanţei. Pentru 
vehicule fără prag spate. 
MZ330804
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 Vestă de siguranţă
CC / DC 
MME50085

  Lifehammer® 
CC / DC 

 MME50557

 Set de siguranţă
  CC / DC 
 Trusă de prim ajutor cu triunghi 

reflectorizant depozitat într-un 
compartiment separat.  
MZ312959 

 Triunghi reflectorizant
 CC / DC 
 MZ312957

 Trusă de prim ajutor
 CC / DC
MZ312958

 Scaune de siguranţă copii    
 CC / DC

Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE

  Produse vopsire 
CC / DC

 Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.
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TRANSPORT ŞI  
TIMP LIBER

 Hardtop, cu geamuri laterale cu deschidere pe 
verticală  

 DC 

Toate hardtop-urile Mitsubishi Motors 
Genuine au în dotarea standard un spoiler 
sport pe spate şi şine longitudinale pe plafon 
cu o capacitate portantă de maximum 50 kg.  
Disponibil pentru toate culorile de caroserie. 
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.
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 Hardtop fără geamuri laterale  
 DC

 Hardtop, cu geamuri laterale glisante  
 DC
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TRANSPORT ŞI  
TIMP LIBER

1716



 Capac benă, rigid, 
tip 2 buc.  

 DC
Se va combina cu 
bara sport (comandată 
separat), este asortat 
la culoarea caroseriei, 
iluminare interioară 
automată cu leduri
Disponibil pentru toate 
culorile de caroserie. 
Pentru vehicule fără 
cadru de protecţie spate. 
Pentru coduri, consultaţi 
lista accesoriilor.

 Capac benă, rigid, 
tip 1 buc.  

 DC
Nu poate fi combinat cu 
bara sport, este asortat 
la culoarea caroseriei, 
iluminare interioară 
automată cu leduri.
Disponibil pentru toate 
culorile de caroserie. 
Pentru vehicule fără 
cadru de protecţie spate.  
Pentru coduri, consultaţi 
lista accesoriilor.

 Capac benă tip 
prelată  

 DC
Se va combina cu 
bara sport (comandată 
separat)  
Pentru vehicule fără 
cadru de protecţie spate. 
MZ350509 

 Capac benă tip 
prelată 

 DC
Nu se poate combina cu 
bara sport.  
Pentru vehicule fără 
cadru de protecţie spate. 
MZ350510 

 Full box 
 DC

Instalare uşoară, iluminare interioară 
automată cu leduri, complet integrat 
cu designul vehiculului, asortat la 
culoarea caroseriei. 
Disponibil pentru toate culorile de 
caroserie.  
Pentru vehicule fără cadru de 
protecţie spate. Pentru coduri, 
consultaţi lista accesoriilor.
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TRANSPORT ŞI TIMP LIBER

 Capitonaj de benă 
sub margine   
DC
Capitonaj de benă: 
MZ330745TB
Capitonaj de hayon: 
MZ330745TG
Kit instalare:  
MZ330745MK 

 Capitonaj de benă 
peste margine  
Pentru vehicule fără 
cadru de protecţie spate.

 DC
Capitonaj de benă: 
MZ330906TB
Capitonaj de hayon: 
MZ330742TG
Kit instalare:  
MZ330905MK
CC  
Capitonaj de benă: 
MZ330856TB
Capitonaj de hayon: 
MZ330743TG
Kit instalare:  
MZ330742MK

 Bară sport   
DC
Se poate combina cu 
capacul de benă rigid 
din 2 buc. şi capacele 
de benă tip prelată. 
MZ330755

 Sistem ancorare   
CC / DC
Se poate combina cu 
capitonajul de benă, 4 
plăci cu 6 inele de fixare 
reglabile. MZ350462 
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TRANSPORT ŞI TIMP LIBER

 Cârlig de remorcare  
 CC / DC

 Tip flanşă.  
MZ314836

 Priză electrică și mufă de 
alimentare cu cablu adaptor 
CC / DC
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor

 Priză electrică și mufă de 
alimentare 
CC / DC
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor
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 Portbagaj  
 DC

Suport pentru bagaje din aluminiu, dimensiuni 91 x 136 cm. 
MZ314891 (fără poză)

 Suport pentru bicicletă  
 DC

Cu sistem de închidere integrat.  
Tip aluminiu, MZ313538

Tip oţel negru, MZ314156  
(fără poză)

 Set suporturi pentru plafon  
 DC

Cu sistem de închidere integrat. Bară din aluminiu în formă de 
aripă. MZ314846

 Suport pentru caiac/placă de surf  
 DC

2 opritoare şi 2 chingi. MZ313537

 Set de protecţie suporturi pentru plafon  
 DC

Include 2 perne de protecţie pentru suporturi, 2 benzi de fixare şi 
o husă. MME50500 (fără poză)

 Suporturi pentru schiuri/snowboard
 DC
 Suport pentru schiuri/snowboard, lăţime de încărcare 500 mm, 

pentru până la 4 perechi de schiuri sau 2 snowboarduri. MZ315029
  Suport pentru schiuri/snowboard, lăţime de încărcare 600 

mm, pentru până la 6 perechi de schiuri sau 4 snowboarduri, 
cu mecanism glisant pentru încărcare şi descărcare uşoare. 
MZ315030 (fără poză)

 Suport pentru o singură pereche de schiuri pentru schi fond. 
MZ315031 (fără poză)

 Toate suporturile de schiuri/snowboarduri trebuie să fie combinate 
cu suportul de plafon, cu sistem de închidere integrat.
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Vizitaţi, de asemenea, site-ul web al 
colecţiei Mitsubishi 

www.mitsubishi-collection.com
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Categorie 
produs Denumire produs Descriere produs Număr piesă Ca
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Exterior  
Paginile 4-5

Ornament pentru 
bara faţă

Cromat, pentru partea inferioară a barei faţă. MZ330739 ■ ■

Ornament bloc optic 
spate

Contururi bloc optic spate cromate, asortate cu alte 
componente exterioare.

MZ330751 ■ ■

Ornament portieră Ornament cromat lat, asortat cu alte componente 
exterioare.

MZ330737 ■

Deflector capotă Cu logoul Mitsubishi. MZ330747 ■ ■
Set bandouri pentru 
portiere vopsite în:

White Solid (W32). MZ330859 ■
White Pearl (W54). MZ330860 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330861 ■
Black Mica (X08). MZ330862 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330863 ■
Red Solid (R59). MZ330864 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330865 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330866 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330867 ■

Ornament pentru 
capacul de rezervor

Cromat, asortat cu alte componente exterioare. MZ330734 ■

Ornament pentru 
capacul de rezervor

Cromat, asortat cu alte componente exterioare. MZ330735 ■

Interior 
şi jante 
Paginile 6-7

Ornamente pentru 
pragurile interioare

Oțel inoxidabil, set de 4 buc. MZ330752 ■

Ornamente pentru 
pragurile interioare

Oțel inoxidabil, set de 6 buc. MZ330753 ■

Mâner pentru 
schimbătorul de viteze

Numai pentru modelele echipate cu transmisie 
automată.

MZ330889 ■

Jantă din aliaj Vopsită în negru, cu finisaj strălucitor. 17 inchi. MZ330736
■ ■

Jantă din aliaj 16 inchi. 4250C994 ■ ■
Jantă din aliaj 17 inchi. 4250C996 ■ ■
Jantă din aliaj 16 inchi. 4250C990 ■ ■
Set antifurt roţi Set de 4 cu 1 cheie, aplicare pe jantă aliaj. MZ313736 ■ ■

Confort 
Paginile 8-9

Set covoraşe din 
cauciuc 

LHD. Cu zonă pretăiată pentru opţiune de încălzire 
în podea spate. Set faţă şi spate. 

MZ314903 ■

LHD. Cu zonă pretăiată pentru opţiune de încălzire 
în podea spate. Set faţă şi spate. 

MZ314904 ■

RHD. Cu zonă pretăiată pentru opţiune de încălzire 
în podea spate. Set faţă şi spate. 

MZ314905 ■

RHD. Cu zonă pretăiată pentru opţiune de încălzire 
în podea spate. Set faţă şi spate. 

MZ314906 ■

Set covoraşe textile 
(Classic) 

LHD. D/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314849 ■

LHD. D/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314850 ■

LHD. C/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314851 ■

LHD. C/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314852 ■

RHD. D/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314853 ■

RHD. D/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314854 ■

RHD. C/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314855 ■

RHD. C/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314856 ■

Set covorașe textile 
cu logoul Mitsubishi 
Motors (Elegance)

LHD. D/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314857 ■

LHD. D/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314858 ■

LHD. C/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314859 ■

LHD. C/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314860 ■

RHD. D/C fără opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314861 ■

RHD. D/C cu opţiune de încălzire în podea spate. 
Set faţă şi spate. 

MZ314862 ■
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Siguranţă şi 
protecţie 
Paginile 
10-13

Asistenţă la parcarea 
cu spatele 

Set 4 senzori, cu indicarea acustică a distanţei. 
Pentru vehicule cu prag spate.

MZ330803 ■

Asistenţă la parcarea 
cu spatele 

Set 4 senzori, cu indicarea acustică a distanţei. 
Pentru vehicule fără prag spate.

MZ330804 ■

Kit proiectoare ceaţă Lămpi cu funcţie DRL. MZ314869 ■ ■
Scut oţel protecţie 
transmisie

Scut. Pentru zona transmisiei, tip oţel, grosime: 
2 mm.

MZ353000 ■ ■

Kit instalare Pentru scut MZ353000. MZ353000S1 ■ ■
Triunghi reflectorizant Triunghi reflectorizant pentru defecţiuni sau alte 

urgenţe rutiere. Se pliază pentru depozitare 
uşoară. Furnizat într-o carcasă rezistentă şi 
uşoară. 

MZ312957 ■ ■

Trusă de prim ajutor Furnizată într-o geantă rezistentă cu fermoar şi 
velcro care conţine o serie de materiale utile pentru 
prim ajutor (DIN 13164B).

MZ312958 ■ ■

Set de siguranţă Trusă de prim ajutor (DIN13164B) cu triunghi 
reflectorizant depozitat într-un compartiment 
separat.

MZ312959 ■ ■

Vestă de siguranţă Cu logoul Mitsubishi Motors. MME50085 ■ ■
Lifehammer® Folosiți acest ciocan de siguranță pentru a sparge 

ușor geamul lateral al mașinii. Cu lama integrată 
de tăiere a centurii de siguranță puteți tăia orice 
centură de siguranță.

MME50557 ■ ■

Scaun de copil Baby 
Safe Plus1

Pentru copii de până la 15 luni, max. 13 kg. MZ314393 ■ ■

Bază scaun de copil Bază ISOFIX, pentru Baby Safe Plus până la 15 
luni, max. 13 kg.

MZ314394 ■

Scaun de copil G 
0/1 S1

Pentru copii între 9 luni şi 4 ani sau între 9 şi 18 kg. MZ314390CS ■ ■

Bază scaun de copil Bază ISOFIX pentru G 0/1 S orientat cu spatele 
spre sensul de mers, pentru copii cu vârsta între 9 
luni şi 4 ani sau cu o greutate între 9 şi 18 kg.

MZ314840 ■

Bază scaun de copil Bază ISOFIX pentru G 0/1 S orientat cu faţa spre 
sensul de mers, pentru copii cu vârsta între 9 luni şi 
4 ani sau cu o greutate între 9 şi 18 kg.

MZ314841 ■

Scaun de copil Duo 
Plus1

Pentru copii între 9 luni şi 4 ani sau între 9 şi 18 kg. MZ313045B ■ ■

Scaun de copil Kid 
Plus

Pentru copii între 4 şi 12 ani sau între 15 şi 35 kg. MZ314250 ■ ■

Scaun de copil Kid Fix Pentru copii între 4 şi 12 ani sau între 15 şi 35 kg. MZ314804
■ ■

Set creion vopsea Set de creioane vopsea pentru retuș
(color şi transparent, 12+12 ml).

Contactaţi 
dealerul

■ ■

Creion vopsea Creion vopsea pentru retuș (12 ml). Contactaţi 
dealerul

■ ■

Set spray Set spray vopsea
(color şi transparent, 150+150 ml).

Contactaţi 
dealerul

■ ■

Spray Spray vopsea (150 ml). Contactaţi 
dealerul

■ ■

Transport  
şi timp liber 
Paginile 
14-21

Bară de remorcare, 
flanșă

Pentru toate tipurile de suspensii, capacitate de 
remorcare 3.100 kg, sarcină verticală 125 kg. 
Integrat în designul posterior al vehiculului.

MZ314836 ■ ■

Cablaj cârlig 
remorcare 7 pini 
pentru D/C

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. MZ314865 ■

Cablaj cârlig 
remorcare 7 pini 
pentru C/C

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. MZ314866 ■

Cablaj cârlig 
remorcare 13 pini 
pentru D/C

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. MZ314867 ■

Cablaj cârlig 
remorcare 13 pini 
pentru C/C

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. MZ314868 ■

Cârlig de 
remorcare+cablaj 
cârlig remorcare 7 pini

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. M314836D07 ■

Cârlig de 
remorcare+cablaj 
cârlig remorcare 7 pini

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. M314836C07 ■

Cârlig de 
remorcare+cablaj 
cârlig remorcare 
13 pini 

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. M314836D13 ■

Cârlig de 
remorcare+cablaj 
cârlig remorcare 
13 pini

Compatibil cu luminile de remorcă tip LED. M314836C13 ■

Priză adaptor de la 13 
la 7 pini

Pentru a conecta remorca cu conectorul cu 7 pini la 
vehicul cu conectorul DIN cu 13 pini.

MZ313937 ■ ■

Priză adaptor de la 7 
la 13 pini

Pentru a conecta remorca cu conectorul cu 13 pini 
la vehicul cu conectorul DIN cu 7 pini.

MZ313938 ■ ■

Priză adaptor de la 13 
la Multicon/West

Pentru a conecta remorca cu conectorul Multicon/
West la vehicul cu conectorul DIN cu 13 pini.

MZ313939
■ ■

Set suporturi pentru 
plafon

Bară din aluminiu în formă de aripă, fixare cadru 
CCT, capace plafon incluse. Cu sistem de închidere 
integrat. Sarcină maximă: 80 kg.

MZ314846 ■

Suporturi de schiuri şi 
snowboarduri, se vor 
combina cu suportul 
de plafon, cu sistem 
de închidere integrat

Lăţime de încărcare de 500 mm, pentru maxim 4 
perechi de schiuri sau 2 snowboarduri.

MZ315029 ■

Lăţime de încărcare 600 mm, pentru până la 
6 perechi de schiuri sau 4 snowboarduri, cu 
mecanism glisant pentru încărcare şi descărcare 
uşoare.

MZ315030 ■

Suport pentru o singură pereche de schiuri pentru 
schi fond.

MZ315031 ■

Set de protecţie 
suporturi pentru 
plafon

Include 2 perne de protecţie pentru suporturi, 2 
benzi de fixare şi o husă.

MME50500 ■

Suport pentru 
bicicletă

Tip aluminiu, cu sistem de blocare integrat. MZ313538 ■

Suport pentru 
bicicletă

Tip oţel argintiu, cu sistem de blocare integrat. MZ314156 ■

Set adaptor Set şuruburi în T pentru instalarea suportului 
pentru bicicletă tip oţel MZ314156.

MZ314156S1 ■

Suport pentru caiac/
placă de surf

2 opritoare şi 2 chingi. MZ313537 ■

Chingă 1 bucată. MZ311382 ■
Portbagaj Suport pentru bagaje din aluminiu, cu capace 

negre, dimensiuni 91 x 136 cm.   
MZ314891

■

Transport şi 
timp liber
Paginile 
14-21

Priză electrică Ieşire de 12V pentru capitonaj benă. MZ314847 ■ ■
Mufă de alimentare Doar mufa complementară inclusă  

(fără niciun cablu atașat).
MZ314847S1 ■ ■

Mufă de alimentare şi 
cablu adaptor

Inclusiv cablu de 2 m şi conector mamă pentru 
brichetă (DIN/ISO).

MZ314847S2 ■ ■

Capitonaj de benă 
peste margine

Pentru vehicule fără cadru de protecţie spate.  
Kit instalare, inclusiv 4 inele de ancorare.

Capitonaj 
de benă: 
MZ330906TB
Capitonaj 
de hayon: 
MZ330742TG
Kit instalare: 
MZ330905MK

■

Capitonaj de benă 
peste margine

Pentru vehicule fără cadru de protecţie spate.  
Kit instalare, inclusiv 6 inele de ancorare.

Capitonaj 
de benă: 
MZ330856TB
Capitonaj 
de hayon: 
MZ330743TG
Kit instalare: 
MZ330742MK

■

Capitonaj de benă sub 
margine

Poate fi combinat cu hardtopuri, fullboxuri, capace 
de benă și bară sport.

Capitonaj 
de benă: 
MZ330745TB
Capitonaj 
de hayon: 
MZ330745TG
Kit instalare: 
MZ330745MK

■

Hardtop, cu geamuri 
laterale cu deschidere 
pe verticala2

White Solid (W32). MZ330805 ■
White Pearl (W54). MZ330806 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330807 ■
Black Mica (X08). MZ330808 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330809 ■
Red Solid (R59). MZ330810 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330811 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330812 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330813 ■

Hardtop, cu geamuri 
laterale glisante2

White Solid (W32). MZ330815 ■
White Pearl (W54). MZ330816 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330817 ■
Black Mica (X08). MZ330818 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330819 ■
Red Solid (R59). MZ330820 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330821 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330822 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330823 ■

Hardtop închis2  fără 
geamuri laterale

White Solid (W32). MZ330825 ■
White Pearl (W54). MZ330826 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330827 ■
Black Mica (X08). MZ330828 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330829 ■
Red Solid (R59). MZ330830 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330831 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330832 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330833 ■

Fullbox3 White Solid (W32). MZ330835 ■
White Pearl (W54). MZ330836 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330837 ■
Black Mica (X08). MZ330838 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330839 ■
Red Solid (R59). MZ330840 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330841 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330842 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330843 ■

Capac benă, rigid tip 
1 buc.4

White Solid (W32). MZ330869 ■
White Pearl (W54). MZ330870 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330871 ■
Black Mica (X08). MZ330872 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330873 ■
Red Solid (R59). MZ330874 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330875 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330876 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330877 ■

Capac benă, rigid tip 
2 buc.5

White Solid (W32). MZ330879 ■
White Pearl (W54). MZ330880 ■
Titanium Gray Metallic (U17). MZ330881 ■
Black Mica (X08). MZ330882 ■
Grayish Brown Metallic (C06). MZ330883 ■
Red Solid (R59). MZ330884 ■
Earth Green Metallic (F27). MZ330885 ■
Impulse Blue Metallic (D23). MZ330886 ■
Sterling Silver Metallic (U25). MZ330887 ■

Capac benă tip 
prelată

Se poate combina cu bara sport MZ330755. Pentru 
vehicule fără cadru de protecţie spate.

MZ350509
■

Capac benă tip 
prelată

Nu se poate combina cu bara sport.  
Pentru vehicule fără cadru de protecţie spate.

MZ350510 ■

Bară sport Oţel inoxidabil lustruit. Nu poate fi combinat cu 
capitonaj de benă peste margine.

MZ330755 ■

Sistem ancorare Se poate combina cu capitonajul de benă, 4 plăci 
cu 6 inele de fixare reglabile. 

MZ350462 ■ ■

1     Acest scaun de copil poate fi fixat cu sistemul universal (centura de siguranţă) şi cu sistemul de bază ISOFIX.
2     Hardtop-urile sunt prevăzute cu şine de plafon şi spoiler de plafon.  

Sarcina max. a şinelor de plafon: 50 kg, asortat la culoarea caroseriei, iluminare interioară automată cu leduri.
3      Instalare uşoară, iluminare interioară automată cu leduri, complet integrat cu designul vehiculului, asortat la culoarea 

caroseriei.
4     Nu poate fi combinat cu bara sport, este asortat la culoarea caroseriei, iluminare interioară automată cu leduri.  

Disponibil pentru toate culorile de caroserie.
5     Se va combina cu bara sport MZ330755 (comandată separat), este asortat la culoarea caroseriei, iluminare interioară 

automată cu leduri. Disponibil pentru toate culorile de caroserie.
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Am depus toate eforturile posibile pentru a ne asigura că informaţiile din această 
publicaţie erau corecte şi actualizate la momentul trimiterii la tipar. Ne rezervăm 
dreptul să aducem modificări specificaţiilor, codurilor pieselor şi caracteristicilor, 
fără înştiinţare prealabilă. Pentru a evita neînţelegerile, dealerul dumneavoastră 
Mitsubishi Motors vă va informa cu privire la orice modificări efectuate de la 
data publicării acestei broşuri. Se interzice reproducerea integrală sau parţială 
a acestei publicaţii, în orice formă şi prin orice mijloace, fără acordul scris 
prealabil al Mitsubishi Motors Europe B.V. Unele produse sau modele prezentate 
în broşură pot să difere de modelele disponibile în ţara dumneavoastră.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


