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DESIGN EXTERIOR

Deflector faţă    
Gri metalizat închis. MZ576616EX

Deflector lateral
	Gri metalizat închis. MZ576626EX

Deflector spate
	Gri metalizat închis. MZ576636EX

Set bandouri laterale portiere
	În culoarea caroseriei.
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

Spoiler hayon
	În culoarea caroseriei.
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

Emblemă capotă motor
Emblemă „OUTLANDER”
culoare crom. MZ553141EX
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DESIGN
EXTERIOR
ŞI JANTE
Jantă din aliaj, 18”
	Dimensiunea recomandată a
anvelopei care se va monta
este 225/55/R18. 4250D458

Jantă din aliaj, 18”
	Dimensiunea recomandată a
anvelopei care se va monta
este 225/55/R18. 4250D536

Jantă din aliaj, 16”
	Dimensiunea recomandată a
anvelopei care se va monta
este 215/70/R16. 4250D553

	Set ornamente
pentru oglinzile
exterioare
	Culoare crom.
MZ569195EX

	Set ornamente
pentru oglinzile
exterioare
	Aspect de aliaj şlefuit.
MZ314586

	Set ornamente
pentru oglinzile
exterioare
	Argintii.
MZ314468

	Set ornamente
pentru oglinzile
exterioare
	Aspect carbon
MZ314588

Ornament hayon
Culoare crom.
MZ314700

	Argintiu.
MZ314701 (fără poză)

	Ornamente pentru
mânerele portierelor
Culoare crom.
MZ576227EX

Protecţie pentru
bara spate
	

Oţel inoxidabil șlefuit.
MZ574707EX
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DESIGN INTERIOR ŞI CONFORT

	Set ornamente pentru pragurile
interioare
	Cu inscripţie 3D OUTLANDER, din
răşină. Set faţă şi spate, argintii, şlefuite.
MZ314668

	Set ornamente pentru pragurile
interioare

	Oţel inoxidabil, faţă şi spate.
Set de 6 bucăţi. MZ527538EX

	Set ornamente pentru pragurile
interioare, iluminate
	Oțel inoxidabil, față (iluminate) și spate
(standard). MZ527539EX (fără poză)

Pedalier sport

	Cu cleme. Aluminiu şlefuit.
	Pentru modelele cu
Pentru modelele cu
transmisie automată
transmisie manuală
(set compus din 2
(set compus din 3 piese),
piese), numai pentru
numai pentru modelele
modelele cu volan
cu volan pe partea
pe partea stângă.
stângă. (fără poză)
MZ313905
MZ313904

Panouri decorative
	Set de 3 bucăţi.
	Culoare Piano Black.
MZ360415EX

	Panouri decorative pentru
butoanele portierelor
	
Hairline metal.
MZ360416EX

Set covoraşe din material textil
	Elegance. Velur
de înaltă calitate
cu emblema
OUTLANDER.
MZ314645

Comfort. Velur de
înaltă calitate.
MZ314644

Set covoraşe din cauciuc
	Faţă şi spate. MZ314649

Iluminare spații picioare (față)
	Sub bord.
MZ360414EX

	Portierele faţă şi spate, negru
strălucitor. MZ360462EX

Set covoraşe textile, al treilea rând de scaune
Classic. Postav
de calitate medie.
MZ314643

	Pentru versiunea cu 7 locuri.
MZ314666

Set de deflectoare geamuri laterale
Cu emblema OUTLANDER. Faţă şi spate. MZ562905

 âner pentru
M
schimbătorul de
viteze

	Aliaj în combinaţie cu
piele. Numai pentru
modelele echipate cu
transmisie automată.
MZ527593EX

Iluminare placă
schimbător de
viteze

	
Numai pentru modelele
echipate cu transmisie
automată.MZ360428EX
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DIVERTISMENT ÎN MAŞINĂ
Sistem Multi Comunicaţional Mitsubishi *
MEDIA
• Compatibil MP3 & WMA
• Compatibilitate Bluetooth cu opţiunea din
fabrică
• CD player încorporat și CD-text
CONEXIUNE
• Conexiune USB: pentru iPod/USB
• Interfaţă pentru două carduri SD: pentru
navigaţie (card de 16 GB pentru hărţi) şi
pentru muzică (compatibilă cu carduri SD de
2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB sau 32 GB)
• Intrare cameră retrovizoare
• Conexiune tuner DAB
• Reglaje audio prin telecomandă de pe volan

NAVIGARE
• Informaţii rutiere ECO
• Tuner TMC
• NAVTEQ Trafic RDS
• Hărţi pentru drumurile din Europa
preinstalate pe card SD
• Zoom intersecţie detaliat cu informaţii despre
banda de circulaţie
AUDIO
•	Aplicabil la sistemul standard cu 6 boxe şi
sistemul Rockford Fosgate cu 9 boxe
• Amplificator de putere 4 canale x 45W
• Volum compensat automat în funcţie de
viteza vehiculului
• Egalizator

Sistem de navigaţie
MZ314943

Kit instalare pentru MMCS
	MZ360561EX
TUNER
• Tuner FM/AM
• RDS
ECRAN ŞI DESIGN
• Ecran tactil de 7”
• Meniu în 12 limbi
INFORMAȚII PRIVIND VEHICULUL
•	Informaţii computer de bord şi de
parcurs
•	Opţiuni de personalizare setări
vehicul
* În funcţie de modelul de vehicul şi de opţiuni, este
posibil să existe funcţii prezentate, însă nu și disponibile,
sau funcţii care să necesite şi alte produse opţionale.
Luaţi legătura cu dealerul pentru alte informaţii.
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SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE

 uvă pentru portbagaj/Cuvă
C
pentru bagaje
Tip robust, cu suprafață aderentă.
MZ314878

Asistenţă la parcarea cu faţa
	2 senzori de colț, vopsiți în culoarea
caroseriei.
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

Apărători de soare
	Geamuri laterale şi geam spate. 4 bucăţi.
MZ314704

 uvă pentru portbagaj/Cuvă
C
pentru bagaje
	Tip pliabil, pentru versiunile cu 5 şi 7
locuri. MZ314711

 sistenţă la parcarea cu
A
spatele
	4 senzori, vopsiți în culoarea caroseriei.
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

Apărătoare de soare
	Geam spate. MZ314705

 uvă compartimentată pentru
C
portbagaj
Tip pliabil. MZ522731EX

Set proiectoare ceaţă cu leduri
MZ581985EX

Set de siguranţă
	Trusă de prim ajutor cu compartiment
separat pentru triunghi reflectorizant.
MZ312959

Triunghi reflectorizant

MZ312957

Trusă de prim ajutor

MZ312958 (fără poză)

Vestă de siguranţă

MME50085 (fără poză)

Lifehammer ®

Apărători de noroi    
Set spate. MZ380697EX
Set faţă. MZ380689EX

MME50557 (fără poză)

Scaune de siguranţă copii
	Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.
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Set suporţi pentru plafon

	Pentru modelele echipate cu şine
longitudinale pe plafon. Suporţii pentru
plafon prezentaţi sunt doar o selecţie.
Pentru mai mulţi suporţi vă rugăm să
consultaţi lista accesoriilor. MZ314635

Suport pentru bicicletă
	
Cu sistem de închidere integrat.
Tip oţel argintiu. MZ314156

Suport pentru bicicletă
	
Cu sistem de închidere integrat. Tip din

aluminiu cu greutate redusă, ajustabil la
înălţimea plafonului. MZ313538

TRANSPORT &
TIMP LIBER
Consultaţi lista accesoriilor pentru specificaţii tehnice
şi produse suplimentare.

 lasă portbagaj pentru fixarea
P
încărcăturii
MZ312254

Cârlig de remorcare
Tip detașabil.
MZ314837

Cablaj pentru bara de
remorcare
Cu 7 pini.
Cu 13 pini.

MZ314947 (fără poză)
MZ314946 (fără poză)

 uport pentru caiac/placă de
S
surf
	
2 opritoare şi 2 chingi MZ313537
(fără poză)

Portbagaj
	Din aluminiu, blocabil.
Dimensiuni 104 x 132 cm.
MZ312468

	Portbagaj tip cadru
Aluminiu argintiu cu capace negre.
Dimensiuni 91 x 135 cm.
MZ314891

Suport pentru schiuri/snowboard
	Cu sistem de închidere integrat.
Tip oţel argintiu.
MZ311974
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COLECŢIA MITSUBISHI
Vă rugăm vizitaţi site-ul Colecţiei Mitsubishi
www.mitsubishi-collection.com

LISTA ACCESORIILOR
G
 rup
produs
Design
exterior
Paginile 2-5

Nume produs

Descriere produs

Cod

Deflector faţă
Emblemă capotă motor
Set ornamente pentru oglinzile
exterioare cu
indicator de direcție

Gri metalizat închis
Emblemă OUTLANDER culoare crom
Argintii
Șlefuite
Carbon
Cromate
Gri metalizat închis
Vopsite în Quartz Brown (M) (C06)
Vopsite în Polar White (S) (W37)
Vopsite în Silky White (S) (W13)
Vopsite în Cool Silver (M) (A31)
Vopsite în Titanium Gray (M) (U17)
Vopsite în Amethyst Black (P) (X42)
Vopsite în Cosmic Blue (M) (D14)
Vopsite în Red (M) (P26)

MZ576616EX
MZ553141EX
MZ314468
MZ314586
MZ314588
MZ569195EX
MZ576626EX
MZ314870
MZ314657
MZ314656
MZ314651
MZ314654
MZ314658
MZ314653
MZ314798

Deflector lateral
Set bandouri laterale uşi

G
 rup
produs
Design
exterior
Paginile 2-5

Nume produs

Descriere produs

Cod

Mâner portieră

Cromat, fără sistem de operare fără cheie
Cromat, cu sistem de operare fără cheie
Cromat
Argintiu
Gri metalizat închis
Vopsit în Quartz Brown (M) (C06)
Vopsit în Polar White (S) (W37)
Vopsit în Silky White (S) (W13)
Vopsit în Cool Silver (M) (A31)
Vopsit în Titanium Gray (M) (U17)
Vopsit în Amethyst Black (P) (X42)
Vopsit în Cosmic Blue (M) (D14)
Vopsit în Red (M) (P26)
Oțel șlefuit (cu emblema OUTLANDER)

MZ576228EX
MZ576227EX
MZ314700
MZ314701
MZ576636EX
MZ574706EX
MZ575332EX
MZ575333EX
MZ575334EX
MZ575336EX
MZ575337EX
MZ575338EX
MZ575326EX
MZ574707EX

Ornament hayon
Deflector spate (colț ext.)
Spoiler hayon

Protecţie pentru bara spate

G
 rup
produs
Jante
Pagina 4

Nume produs

Descriere produs

Cod

Jantă din oțel de 16 inchi
Capac de jantă, 16 inchi
Piuliță de roată standard pentru
jantă din oțel
Set antifurt roți pentru jante
din oțel
Jantă din aliaj de 16 inchi

16" x 6,5JJ
16", tip capac de jantă
1 bucată

4250C409
4252A094
3880A007

4 bucăţi

MZ313733

16" x 6,5JJ. Dimensiunea recomandată a
anvelopei
215/70/R16.
18" x 7J. Dimensiunea recomandată a
anvelopei
225/55/R18.
18" x 7J. Dimensiunea recomandată a
anvelopei
225/55/R18.

4250D553

Jantă din aliaj de 18 inchi
Jantă din aliaj de 18 inchi
Capac central
Piuliță de roată standard pentru
jantă din aliaj
Set antifurt roți pentru jante
din aliaj
Senzor TPMS
Design
Interior şi
confort
Paginile 6-7

Ornamente pentru pragurile
interioare
Set ornamente pentru pragurile
interioare, iluminate
Pedalier sport

Mâner pentru schimbătorul de
viteze, transmisie automată
Plasă pentru bagaje
Panouri decorative pentru
butoanele portierelor, modele cu
volan pe partea stângă
Panouri decorative pentru
modelele cu volan pe partea
stângă
Panouri decorative pentru
modelele cu volan pe partea
dreaptă
Iluminare placă schimbător
de viteze, pentru modelele cu
transmisie automată
Iluminare spații picioare, pentru
modelele cu volan pe partea
stângă
Iluminare spații picioare, pentru
modelele cu volan pe partea
dreaptă
Covoraş din material textil,
pentru modelele cu volan pe
partea stângă
Covoraş din material textil
Covoraş din material textil,
pentru modelele cu volan pe
partea dreaptă

Divertisment în
maşină
Paginile 8-9
Siguranţă şi
protecţie
Paginile
10-11

Covoraşe din cauciuc, pentru
modelele cu volan pe partea
stângă
Covoraşe din cauciuc, pentru
modelele cu volan pe partea
dreaptă
Scrumieră
Brichetă
Deflectoare de vânt laterale
Sistem de navigaţie
Kit de instalare sistem de
navigaţie
Kit Bluetooth
Kit cameră retrovizoare
Kit proiectoare ceață cu leduri,
reflector alb
Apărători de noroi, față
Apărători de noroi, spate
Lifehammer®

Triunghi reflectorizant

Vestă de siguranţă
Trusă de prim ajutor
Set de siguranţă

Descriere produs

Tip pliabil, din spumă ușoară, pentru versiunile MZ314711
cu 5 şi 7 locuri.
Tip solid, cu suprafață aderentă pentru
MZ314878
versiunile cu 5 și 7 locuri (când al treilea rând
de scaune este rabatat). Decupaje opționale
pentru subwoofer și/sau cârlige pentru bagaje.
Cu logoul Mitsubishi Motors.
Tip pliabil
MZ522731EX

Cuvă compartimentată pentru
portbagaj
Apărători de soare

4250D536

4 bucăţi

MZ313736

Senzor aliaj, 1 bucată (exclusiv piulița
4250B976V).
Design Inotec 3D față și spate
Oţel inoxidabil, faţă şi spate
Oțel inoxidabil, față (iluminate) și spate
(standard).
Numai pentru modelele cu transmisie
manuală, cu volan pe partea stângă
Numai pentru modelele cu transmisie
automată, cu volan pe partea stângă
Aliaj şi piele

4250C477

Numai pentru versiunea cu 5 locuri, fără
planșeu portbagaj (cuvă pentru portbagaj)
Numai pentru modelele cu volan pe partea
stângă: portierele faţă şi spate, negru
strălucitor.
Numai pentru modelele cu volan pe partea
stângă: negru strălucitor
Numai pentru modelele cu volan pe partea
stângă: Hairline metal
Numai pentru modelele cu volan pe partea
dreaptă: negru strălucitor
Numai pentru modelele cu volan pe partea
dreaptă: Hairline metal
Modele cu volan pe partea stângă și modele
cu volan pe partea dreaptă

MZ312254

Numai pentru modelele cu volan pe partea
stângă: iluminarea zonei frontale

MZ360414EX

Numai pentru modelele cu volan pe partea
dreaptă: iluminarea zonei frontale

MZ590840EX

Classic
Comfort
Elegance
Al treilea rând de scaune, pentru versiunea
cu 7 locuri
Classic M/T
Elegance M/T
Classic A/T
Elegance A/T

MZ314643
MZ314644
MZ314645
MZ314666

Pentru transmisie manuală
Pentru transmisie automată

MZ350211
MZ350212

Iluminată

MZ520635EX
MZ607475EX
MZ562905
MZ314943
MZ360561EX

Furnizată într-o geantă rezistentă cu fermoar
şi Velcro care conţine o serie de materiale
utile pentru prim ajutor (DIN 13164B).
Trusă de prim ajutor (DIN13164B) cu
compartiment separat, pentru triunghi
reflectorizant.

Nume produs
Cuvă pentru portbagaj/Cuvă
pentru bagaje

MZ314668
MZ527538EX
MZ527539EX
MZ313904
MZ313905
MZ527593EX

MZ360462EX
MZ360415EX
MZ360416EX
MZ527590EX
MZ527591EX
MZ360428EX

Transport &
Timp liber
Paginile
12-13

MZ314801
MZ314805
MZ314802
MZ314806
MZ314649

MZ350224
MZ380634EX
MZ581985EX
MZ380689EX
MZ380697EX
MME50557

Produse
vopsire

Cod

Geamuri laterale
Geam spate
Setul ECU este necesar pentru utilizarea
setului de senzori de parcare față și spate.
Set senzori de parcare față, 2
Vopsiți în Polar White (S) (W37)**
senzori de colț
Vopsiți în Silky White (S) (W13)**
Vopsiți în Cool Silver (M) (A31)**
Vopsiți în Titanium Gray (M) (U17)**
Vopsiți în Amethyst Black (P) (X42)**
Vopsiți în Cosmic Blue (M) (D14)**
Vopsiți în Red (M) (P26)**
Vopsiți în Quartz Brown (M) (C06)**
Set senzori de parcare spate,
Vopsiți în Polar White (S) (W37)**
4 senzori
Vopsiți în Silky White (S) (W13)**
Vopsiți în Cool Silver (M) (A31)**
Vopsiți în Titanium Gray (M) (U17)**
Vopsiți în Amethyst Black (P) (X42)**
Vopsit în Cosmic Blue (P) (D14)**
Vopsiți în Red (M) (P26)**
Vopsiți în Quartz Brown (M) (C06)**
Scaun de copil
Bază ISOFIX, până la 15 luni, max. 13 kg
Bază ISOFIX pentru G0/1 orientat cu faţa spre
sensul de mers
Bază ISOFIX pentru G0/1 orientat cu spatele
spre sensul de mers
Scaun de copil Baby - Safe Plus* Pentru copii de până la 15 luni, max. 13 kg.
Scaun de copil G0/1-s*
Pentru copii între 9 luni şi 4 ani sau între 9
şi 18 kg.
Scaun de copil Duo Plus*
Pentru copii între 9 luni şi 4 ani sau între 9
şi 18 kg.
Scaun de copil Kid Plus
Pentru copii între 4 şi 12 ani sau între 15 şi
35 kg.
Cârlig de remorcare detașabil
Capacitate de remorcare = 2.000 kg; Valoare
D = 10,74 kn; Sarcină verticală = 100 kg;
Greutate max. maşină = 2.420 kg.

MZ314704
MZ314705
MZ607646EX

Cablaj electric cârlig de
remorcare
Priză adaptor

MZ314947
MZ314946
MZ313937
MZ313938
MZ313939
MZ314636

Set ECU senzori de parcare

1 bucată

Pentru MMCS
Numai pentru înlocuirea proiectoarelor de
ceață OEM cu halogen.
Set faţă, pentru vehicule fără apărători de
noroi la aripi montate din fabrică.
Set spate, pentru vehicule fără apărători de
noroi la aripi montate din fabrică.
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.
Triunghi reflectorizant pentru defecţiuni sau
alte urgenţe rutiere.
Se pliază pentru depozitare uşoară.
Furnizat într-o carcasă rezistentă şi uşoară.

Siguranţă şi
protecţie
Paginile
10-11

4250D458

4252A060
MR455707

Faţă şi spate
MMCS
Pentru MMCS

G
 rup
produs

Cu 7 pini
Cu 13 pini
13->7
7->13
13->13 Vest
Set suporţi pentru plafon
Fără profil bare de aluminiu în formă de aripă,
tip șine pentru plafon.
Cu profil bare de aluminiu în formă de aripă,
tip șine pentru plafon.
Adaptor de suporţi pentru plafon Pentru portbagaje MZ312468, MZ535826 și
din aluminiu
MZ313529.
Pentru suport de schiuri/snowboard MZ311974
Set de protecţie suporţi pentru
Include 2 perne de protecţie pentru suporţi, 2
plafon
benzi de fixare şi o husă.
Suport pentru bicicletă
Cu sistem de închidere integrat. Tip din
aluminiu cu greutate redusă, ajustabil la
înălţimea plafonului.
Cu sistem de închidere integrat. Tip oţel
argintiu
Suport pentru schiuri/snowboard Cu sistem de închidere integrat. Orizontal,
adecvat pentru max. 4 perechi de schiuri sau
2 snowboard-uri.
Suport pentru caiac/placă de surf 2 opritoare şi 2 chingi
Portbagaj tip cadru
Aluminiu argintiu cu capace negre. Dimensiuni
91 x 135 cm.
Portbagaj
Suport pentru bagaje din aluminiu, dimensiuni
104 x 132 cm.
Plasă portbagaj pentru fixarea
încărcăturii
Chingă
1 bucată
Creion vopsea
Creion vopsea pentru retuș (12 ml)
Set creion vopsea
Spray
Set spray

Set creion vopsea pentru retuș (color și
transparent, 12+12 ml).
Spray vopsea (150 ml)
Set spray vopsea (color și transparent,
150+150 ml).

MZ607610EX
MZ607611EX
MZ607612EX
MZ607613EX
MZ607614EX
MZ607615EX
MZ607616EX
MZ607617EX
MZ607686EX
MZ607687EX
MZ607688EX
MZ607689EX
MZ607690EX
MZ607691EX
MZ607692EX
MZ607693EX
MZ314394
MZ314416
MZ314417
MZ314393
MZ314390CS
MZ313045B
MZ314250
MZ314837

MZ314635
MZ313061
MZ313062
MME50500
MZ313538
MZ314156
MZ311974
MZ313537
MZ314891
MZ312468
MZ312254
MZ311382
Contactaţi
dealerul
Contactaţi
dealerul
Contactaţi
dealerul
Contactaţi
dealerul

*    Acest scaun de copil poate fi fixat cu sistemul universal (centura de siguranţă) şi cu sistemul de
bază ISOFIX.
**   Setul ECU este necesar pentru utilizarea setului de senzori de parcare față și/sau spate

MZ312957

MME50085
MZ312958
MZ312959

14 15

www.new-outlander.com

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 de a aduce modificări specificaţiilor, codurilor şi caracteristicilor fără
o 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

1RE17ROU28  Realizat în Olanda 10/16

