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 Set ornamente pentru oglinzile 
exterioare
Argintiu.
Cu indicator de direcție.  MZ314468
Fără indicator de direcție.
MZ314467 (fără poză)

 Set ornamente pentru oglinzile 
exterioare 
Aspect aluminiu mat.
Cu indicator de direcție.  MZ314586 
Fără indicator de direcție. 
MZ314585 (fără poză)

 Set ornamente pentru 
oglinzile exterioare
Cromate. 
Cu indicator de direcție.  MZ569195EX
Fără indicator de direcție.
MZ569716EX (fără poză)

 Set ornamente pentru 
oglinzile exterioare
Fibră de carbon.
Cu indicator de direcție.  MZ314588
Fără indicator de direcție.
MZ314587 (fără poză)

32



 Set bandouri pentru portiere 
    În culoarea caroseriei, pentru codurile de 

piesă consultați lista accesoriilor.

DESIGN EXTERIOR

 Set autocolante pentru setul de 
ornamente pentru portiere
Cromate. În combinație cu setul de 
ornamente pentru portiere, partea 
inferioară. MZ314583

 Set autocolante pentru setul 
de ornamente pentru portiere
Negre. În combinație cu setul de 
ornamente pentru portiere, partea 
inferioară. MZ314460
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 Ornament portieră, partea 
inferioară
Cromat. MZ314598

 Ornament montant B/C
Negru strălucitor. MZ314590

 Ornament montant B/C
    Carbon. MZ314591

 Set ornamente pentru portiere  Set ornamente pentru portiere
Cenușiu.  
MZ314581

Argintiu.  
MZ314432

 Set autocolante pentru setul 
de ornamente pentru portiere
Carbon. În combinație cu setul de 
ornamente pentru portiere, partea 
inferioară. MZ314582
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 Set autocolante pentru șinele 
longitudinale de pe plafon
 MZ314459

DESIGN EXTERIOR

 Autocolant jantă din aliaj
Pentru janta de 18” din fabrică. 
MZ553165EX 

 Autocolant  
lateral  
caroserie

   MZ553168EX 76



 Ornament hayon
Aluminiu mat. MZ314434

 

 Ornament hayon
Cromat. MZ314433

 Ornament spate inferior 
Argintiu cu accente cromate. 

 MZ576765EX

 Set de ornamente pentru mânerele 
portierelor
Cu sistem de operare fără cheie. 
MZ576227EX
Fără sistem de operare fără cheie. 
MZ576228EX (fără poză)

 Ornament hayon
Aspect carbon. 
MZ314589

 Autocolant  
lateral  
caroserie

   MZ553168EX 76



 Set ornamente pentru 
pragurile interioare
Oțel inoxidabil. MZ380550EX 

 Set ornamente pentru 
pragurile interioare
Evotec, cenușiu. MZ314438

DESIGN INTERIOR
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 Set pedalier sport

 Panou decorativ interior

 Set decorativ interior

Aspect aluminiu mat.
MZ314577

Negru strălucitor.
MZ314574  
(fără poză)

Argintiu.
MZ314463  
(fără poză)

Argintiu.
MZ314464

Aspect aluminiu mat.
MZ314578  
(fără poză)

Negru strălucitor.
MZ314575  
(fără poză)

MT.  MZ313904
AT.  MZ313905 (fără poză)

 Set ornamente pentru pragurile 
interioare
Evotec, transparent. MZ314476 

 Set ornamente pentru pragurile 
interioare, iluminate
Set față cu nume model iluminat. MZ314484  
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MEDIA
• Compatibil MP3 & WMA
• Compatibilitate Bluetooth cu opțiunea 

din fabrică
• CD player încorporat și CD-text

CONEXIUNE
• Conexiune USB: pentru iPod/USB
•  Interfață pentru două carduri SD: pentru 

navigație (card de 16 GB pentru hărți) și 
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
• Informații rutiere ECO
• Tuner TMC
• NAVTEQ Trafic RDS
•  Hărți pentru drumurile din Europa 

preinstalate pe card SD
•  Zoom intersecție detaliat cu informații 

despre banda de circulație

AUDIO
•  Aplicabil la sistemul standard cu 6 boxe 

și sistemul Rockford Fosgate cu 9 boxe
• Amplificator de putere 4 canale x 45W
•  Volum compensat automat în funcție de 

viteza vehiculului
• Egalizator

TUNER
• Tuner FM/AM
• RDS

ECRAN ŞI DESIGN
•  Ecran tactil de 7” pentru toate funcțiile
• Meniu în 12 limbi

*  În funcție de modelul de vehicul și de opțiuni, este posibil să existe funcții prezentate, însă nu și disponibile, sau funcții 
care să necesite și alte produse opționale. Luați legătura cu dealerul pentru informații suplimentare.

DIVERTISMENT ÎN MAŞINĂ
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USB

 Sistem de navigație MMCS
MZ315053
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Navigație GPS multifuncțională  
(Smartphone-link) – MGN 

Apple CarPlay:
Vă utilizați iPhone-ul într-o manieră sigură atunci când 
conduceți, iar lucrurile care vă plac pe telefon sunt afișate și 
controlate de pe ecranul de navigație. 
•  Navigați cu Apple Maps, căutați locurile preferate și beneficiați 

de informații actualizate direct de pe internet
•  Apelați, trimiteți și primiți mesaje
•  Ascultați muzica de pe iPhone sau o transmiteți de la aplicațiile 

audio preferate, compatibile cu aplicațiile audio Apple CarPlay
•  Utilizați aplicații care nu prezintă pericole în timpul condusului
•  Datorită lui Siri, toate acestea pot fi controlate în siguranță

FLEXIBILITATEA E ACUM ATUUL 
DUMNEAVOASTRĂ!
•  Navigați cu sistemul TomTom 

integrat sau cu smartphone-ul 
– decizia vă aparține!

•  Mai multe moduri de a vă 
bucura de muzică: de pe CD, 
de pe dispozitive USB sau de 
pe dispozitive Bluetooth®. Mai 
mult, puteți utiliza smartphone-
ul pentru conținutul media

CONEXIUNE
•  Android AutoTM  

(dacă este disponibil)
•  Apple CarPlay  

(dacă este disponibil)
•  Posibilitate de utilizare cu 

butoanele de pe volan, dacă 
intră în dotare 

•  Profil Bluetooth®:  
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Vă prezentăm noul sistem de navigație Genuine Accessory 
cu tehnologie Smartphone link 
CEA MAI NOUĂ TEHNOLOGIE DE CONECTIVITATE

iPhone, Siri și Apple CarPlay sunt mărci comerciale 
deținute de Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.
 

DIVERTISMENT ÎN MAŞINĂ

USB
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ANDROID AUTO:
Cu Android Auto, puteți utiliza cele mai bune funcții ale 
smartphone-ului, fără ca siguranța în trafic să fie afectată. 
Ecranul de navigare afișează cele mai importante aplicații de 
pe smartphone.
•  Obțineți sugestii și actualizări în timp real în timp ce navigați 

cu Google MapsTM

• Gestionați cu ușurință apelurile și mesajele
•  Ascultați melodiile preferate prin aplicații sau de pe internet
•  Android Auto permite numai utilizarea aplicațiilor care nu 

afectează siguranța în trafic
•  Accesați funcțiile de comandă vocală pentru a conversa cu 

GoogleTM

Android Auto și Google sunt mărci comerciale ale Google Inc. * Harta Turciei și teritoriile Franței de peste mări (cu excepția Principatului Monaco) nu 
sunt acoperite.

MEDIA
•  MP3/OGG/WMA pe USB
•  Bluetooth® integrat
•  CD/DVD player încorporat
•  Accesibilitate iPod/iPhone
•  DAB+ (dacă este 

disponibil) 

NAVIGARE
•  TomTom cu acoperire 

completă a hărții Europei: 
card SD integrat inclus 
din fabrică (dotare 
standard la toate 
unitățile)*

ECRAN ŞI DESIGN
•  6,5“ WVGA TFT LCD 
•  Panou tactil de control 

800 x 480 pixeli - single-
touch

TELEFON
•  Conectivitate telefon 

Bluetooth® – Dispozitivele 
de la producători diferiți 
pot fi asociate prin 
tehnologia Bluetooth®

Bluetooth® este o marcă comercială a Bluetooth SIG Inc.

 Sistem de navigație
 Pentru coduri, consultați lista accesoriilor.
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JANTE

 Capac de jantă, 16"
4252A094

 Jantă din aliaj, 16"
4250B731*

 Jantă din aliaj, 16"
MZ314640** 1514



 Capac de jantă, 16"
4252A094

 Set antifurt roți
MZ313736 (4 bucăți)

 Jantă din aliaj, 18"
Finisată Diamond cut. 
MZ315060BD**

*   Capacul central și piulițele de roată nu sunt incluse.    
** Fără piulițele de roată
      Luați legătura cu dealerul dvs. pentru detalii privind specificațiile de vehicul compatibile și pentru a vă confirma 

reglementările locale.

 Jantă din aliaj, 18"
Argintie.
MZ315060S**

 Jantă din aliaj, 18"
Neagră.
MZ315060B**

 Jantă din aliaj, 18"
Cenușie.
MZ315060G**

 Jantă din aliaj, 18"
Aliaj. 
4250F838*
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COMFORT
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 Set covorașe din material textil
Exclusiv.
MZ314597

 Set covorașe din material textil
Elegance/Premium.
MZ314473

 Set covorașe din cauciuc
MZ314439  

 Set covorașe din material textil
Comfort.
MZ314471

 Set covorașe din material textil
Classic.
MZ314469

 Covoraș cu două fețe 
pentru portbagaj
MZ314607

 Set deflector de aer
Geamuri laterale. MZ380549
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 Set apărători de noroi față
  Cu textură granulată neagră.
   Pentru modele fără apărătoare de pasaj 

de roată montată din fabrică. MZ314440

SIGURANȚĂ ŞI  
PROTECȚIE

 Set apărători de noroi față
Cu textură granulată neagră.

    Pentru modele cu apărătoare de 
pasaj de roată montată din fabrică. 
MZ380698EX

 Set apărători de noroi spate
Cu textură granulată neagră.
MZ531463EX

  Scaun de copil
    Pentru coduri: consultați lista 

accesoriilor.

 Pachet de siguranță
 Trusă de prim ajutor, triunghi 

reflectorizant și vestă reflectorizantă. 
MZ315059 
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 Protecție pentru bara spate
 Rășină turnată, material negru.
 MZ315111

 Asistență la parcarea cu spatele
 Pentru coduri, consultați lista accesoriilor. 

 Cuvă pentru portbagaj
MZ314442

 Folie de protecție pentru bara spate 
 Neagră. MZ315125
 Transparentă. MZ315126 (fără poză)

 Apărătoare de soare
Pentru geamul hayonului. 
MME31967

 Apărători de soare
Pentru geamurile laterale spate. 
MME31966
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TRANSPORT ŞI TIMP LIBER
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 Portbagaj tip cadru
Aluminiu argintiu cu capace de culoare 
neagră. Dimensiuni 91 x 135 cm. Blocabil. 
MZ314891

 Suport pentru bicicletă
Culoare argintie, tip oțel. 
Cu sistem de închidere integrat. 
MZ314156

 Set suporți pentru plafon
Tip Aero. 
Pentru modelele echipate cu șine 
longitudinale pe plafon. MZ314443
Pentru modelele fără șine longitudinale 
pe plafon. MZ314444 (fără poză)

 Cârlig de remorcare
Fix. MZ314959

 Cârlig de remorcare
Detașabil. MZ314960

 Suport pentru schiuri/
snowboard

    Cu sistem de închidere integrat.
 Lățime: 50 cm MZ315029
 Lățime: 60 cm MZ315030 (fără poză)
 Pentru schi fond. MZ315031 (fără poză)

 Suport de bicicletă pentru  
cârligul de remorcare

    Capacitate: 2 biciclete; sarcină max. 1
 bicicletă/2 biciclete: 25 kg/45,8 kg;  

cablaj cu 13 pini.
 MZ314957 

 Suport pentru bicicletă
Tip Exclusive, din aluminiu.
MZ315032 (fără poză)

 Set cablaj remorcare
 Cu 7 pini. MZ314961 (fără poză)
 Cu 13 pini. MZ314962 (fără poză)
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LISTA ACCESORIILOR

Design exterior
Paginile 2-7

Ornament frontal inferior Argintiu cu accente cromate MZ576764EX
Grilă față, model din 
carbon

Element de schimb MZ576825EX

Set ornamente pentru 
portiere

Element design portiere față și spate, argintiu MZ314432
Element design portiere față și spate, cenușiu MZ314581

Set autocolante pentru 
setul de ornamente 
pentru portiere

Negru, în combinație cu set ornamente pentru 
portiere

MZ314460

Cromat, în combinație cu set ornamente pentru 
portiere

MZ314583

Carbon, în combinație cu set ornamente pentru 
portiere

MZ314582

Ornament portieră, 
partea inferioară

Cromat (4 bucăți) MZ314598

Set de ornamente pentru 
mânerele portierelor

Cromate. Cu Sistem de operare fără cheie MZ576227EX
Cromate. Fără Sistem de operare fără cheie MZ576228EX

Set ornamente pentru 
oglinzile exterioare 
(fără indicator de direcție)

Argintiu MZ314467
Aliaj mat MZ314585
Carbon MZ314587
Cromat MZ569716EX

Set ornamente pentru 
oglinzile exterioare 
(cu indicator de direcție)

Argintiu MZ314468
Aliaj mat MZ314586
Carbon MZ314588
Cromat MZ569195EX

Set autocolante pentru 
sinele longitudinale de 
pe plafon

Autocolant cu accent argintiu pentru șine 
plafon

MZ314459

Ornament pentru capacul 
de rezervor

Aliaj MZ314642

Ornament hayon Cromat MZ314433
Aliaj mat MZ314434
Aspect carbon MZ314589

Ornament spate inferior Argintiu cu accente cromate MZ576765EX
Ornament montant B/C Negru strălucitor MZ314590

Carbon MZ314591
Set bandouri pentru 
portiere

Tip autocolant, Titanium Grey (U17) M314431U17
Tip autocolant, Silky White (W13) M314431W13
Tip autocolant, Amethyst Black (X42) M314431X42
Tip autocolant, Polar White (W37) M314431W37
Tip autocolant, Sterling Silver (U25) M314431U25
Tip autocolant, Sporty Blue (D06) M314431D06

Set bandouri pentru 
portiere „Elegance”

Versiunea cu textură granulată neagră MME31952

Autocolant jantă din aliaj Pentru jantă din fabrică de 18 inchi (4250F838) MZ553165EX
Autocolant lateral 
caroserie

MZ553168EX

Design interior 
Paginile 8-9

Set pedalier sport MT. Aliaj mat combinat cu cauciuc MZ313904
AT. Aliaj mat combinat cu cauciuc MZ313905

Set decorativ interior 
(lateral)

Ornament argintiu pentru gurile de ventilație 
stânga și dreapta

MZ314463

Ornament aspect aliaj mat pentru gurile de 
ventilație stânga și dreapta

MZ314577

Ornament negru strălucitor pentru gurile de 
ventilație stânga și dreapta

MZ314574

Set decorativ interior 
(ușă)

Ornament boxă, set de 4 bucăți (față și spate) 
argintiu

MZ314464

Ornament boxă, set de 4 bucăți (față și spate), 
aliaj mat

MZ314578

Ornament boxă, set de 4 bucăți (față și spate), 
negru strălucitor

MZ314575

Set ornamente pentru 
pragurile interioare

Oțel inoxidabil, ștanțat cu numele modelului MZ380550EX
Evotec, cenușiu MZ314438
Evotec, transparent MZ314476

Set ornamente pentru 
pragurile interioare, 
iluminate

Set față cu nume model iluminat MZ314484

Divertisment în 
mașină Paginile 
10-13

Sistem de navigație 
MMCS

Nu se poate combina cu portul USB instalat din 
fabrică din cotieră

MZ315053

Kit instalare MMCS MZ314945
Sistem multimedia/
navigație

Navigație GPS multifuncțională 
(Smartphone-link) - MGN

MM360490AP

Navigație GPS multifuncțională 
(Smartphone-link) - MGN, ca unitate din 
postvânzare

MM360486AP

Jante
Paginile 14-15

Jantă din aliaj de 16 inch Jantă standard fără capac central. Piulițe de 
roată neincluse

4250B731

6 spițe. Piulițe de roată neincluse MZ314640
Jantă din aliaj de 18 inch Jantă standard fără capac central, piulițele de 

roată nu sunt incluse
4250F838

Neagră, finisată Diamond cut, 18"x7J MZ315060BD
Cenușiu închis, finisată, 18"x7J MZ315060G
Argintie, 18"x7J MZ315060S
Neagră, 18"x7J MZ315060B

Capac jantă Pentru jante standard de 16" din oțel, tip WG 4252A094
Set roată de rezervă Roată de dimensiuni reduse MME31962
Set antifurt roți Set de 4 cu 1 cheie, așezare pe piuliță joasă, 

închis
MZ313736 

Categorie produs Denumire produs Descriere produs Cod piesă
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Comfort 
Paginile 16-17

Set covorașe din material 
textil

Classic. Tesut cu eticheta cu trei diamante MZ314469

Comfort. Velur cu eticheta cu trei diamante MZ314471
Elegance/Premium. Velur cu eticheta cu trei 
diamante

MZ314473

Exclusive. Velur cu etichetă trei diamante cu 
emblemă ASX și cusături argintii

MZ314597

Covoraș cu două fețe 
pentru portbagaj

Covoraș din velur pentru portbagaj cu parte 
posterioară impermeabilă

MZ314607 

Scrumieră Scrumieră neagră pentru suport de pahare MZ360298EX
Brichetă Priză MZ607475EX
Set deflector de aer Geamuri laterale. Față și spate MZ380549
Set covorașe din cauciuc Față și spate, 4 bucăți MZ314439

Siguranță și 
protecție 
Paginile 18-19

Set apărători de noroi, 
față

Pentru vehicule fără apărătoare de pasaj de 
roată montată din fabrică.

MZ314440

Pentru vehicule cu apărătoare de pasaj de roată 
montată din fabrică.

MZ380698EX

Set apărători de noroi, 
spate

Pentru vehicule cu și fără apărătoare de pasaj 
de roată montată din fabrică.

MZ531463EX

Triunghi reflectorizant Triunghi reflectorizant pentru urgențe rutiere. 
Se pliază pentru depozitare ușoară. Furnizat 
într-o carcasă rezistentă și ușoară 

MZ312957

Trusă de prim ajutor DIN 13164 MZ315058
Pachet de siguranță Trusă de prim ajutor (DIN13164), triunghi 

reflectorizant și vestă reflectorizantă
MZ315059

Vestă reflectorizantă Galbenă, ambalată în săculeț MME50722
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

MME50557B

Cuvă pentru portbagaj Margini joase (fără roată de rezervă) cu 
emblemă Mitsubishi Motors

MZ314442

Protecție pentru bara 
spate

Rășină turnată, material negru MZ315111

Set folie de protecție Transparentă (rezistență UV), set de 15 bucăți 4 
mânere de uși (2 buc. de mâner), 4 buc. praguri 
uși spate, capac rezervor pe partea stângă, 2 
buc. praguri uși față

MZ314592

Folie de protecție pentru 
bara spate

Neagră  MZ315125
Transparentă (rezistență UV) MZ315126

Asistență la parcarea cu 
spatele

Silky White (W13) MZ607759EX
Sterling Silver (U25) MZ607760EX
Amethyst Black (X42) MZ607761EX
Titanium Grey (U17) MZ607762EX
Sporty Blue (D06) MZ607763EX
Red Diamond (P62) MZ607764EX
Oak Brown (C22) MZ607766EX
Polar White (W37) MZ607767EX

Siguranță și 
protecție 
Paginile 18-19

Apărători de soare Parasolare pentru geamurile laterale spate  
(4 buc. cu emblemă)

MME31966

Parasolar pentru geamul hayonului cu emblemă MME31967
Scaun de copil BABY-
SAFE i-SIZE

Pentru copii de până la 15 luni, max. 13 kg, - 
poate fi fixat cu sistemul universal (centura 
de siguranță) și cu sistemul de bază Isofix, 
proiectat special pentru acest scaun de copil, 
lungimea copilului: 40-83 cm.

MZ315055

Scaun pentru copil DUO 
PLUS**

Pentru copii cu vârsta între 9 luni și 4 ani sau cu 
o greutate între 9 și 18 kg

MZ313045B

Scaun pentru copil KIDFIX 
XP**

Pentru copii între 4 și 12 ani sau între 15 și 36 kg.  
Tip neseparat

MZ315025

Bază ISOFIX BABY-SAFE 
i-SIZE FLEX BASE

Vârsta de până la 15 luni și greutatea de max. 13 
kg, a se utiliza cu MZ315055

MZ315056

Transport și 
timp liber 
Paginile 20-21

Cârlig de remorcare Fix MZ314959
Detașabil MZ314960

Cablaj electric cârlig de 
remorcare

Cu 7 pini. Cu sistem de deconectare a asistenței 
la parcare, compatibil LED

MZ314961

Cu 13 pini. Cu sistem de deconectare a 
asistenței la parcare, compatibil LED

MZ314962

Priză adaptor
De la 13 la 7 pini

Pentru a conecta remorca cu conectorul DIN 
cu 7 pini, și conectare la vehicul cu conectorul 
DIN cu 13 pini

MZ313937

Priză adaptor
De la 7 la 13 pini

Pentru a conecta remorca cu conectorul DIN 
cu 13 pini, și conectare la vehicul cu conectorul 
DIN cu 7 pini

MZ313938

Categorie produs Denumire produs Descriere produs Cod piesă

Transport și 
timp liber 
Paginile 20-21

Priză adaptor de la 13 pini 
la Multicon/West

Pentru a conecta remorca cu conectorul 
Multicon/West, și conectare la vehicul cu 
conectorul DIN cu 13 pini

MZ313939

Set suporți pentru plafon Tip Aero. Pentru modelele cu șină pentru plafon MZ314443
Tip Aero. Pentru modelele fără șină pentru 
plafon

MZ314444

Set de protecție suporturi 
pentru plafon

Include 2 perne de protecție pentru suporturi, 2 
benzi de fixare și o husă

MME50500 

Suport pentru bicicletă Tip Exclusive, din aluminiu. 
Cu logoul Mitsubishi Motors

MZ315032

Cu sistem de închidere integrat. Culoare 
argintie, tip oțel

MZ314156

Adaptor pentru suport de 
bicicletă

Pentru suportul de bicicletă tip din oțel 
(MZ314156)

MZ314156S1

Suport de bicicletă pentru 
cârligul de remorcare

Capacitate: 2 biciclete; sarcină max. 1 bicicletă/2 
biciclete: 25 kg/45,8 kg; conexiune prin cablaj 
cu 13 pini

MZ314957 

Suport pentru schiuri/
snowboard

50 cm, max. 4 perechi de schiuri sau 2 
snowboarduri

MZ315029

60 cm, max. 6 perechi de schiuri sau 4 
snowboarduri

MZ315030

Pentru schi fond MZ315031
Suport pentru caiac/placă 
de surf

2 opritoare și 2 chingi MZ313537

Portbagaj tip cadru Aluminiu argintiu cu capace de culoare neagră. 
Dimensiuni 91 x 135 cm. Blocabil

MZ314891

Chingă de legare 1 buc. MZ311382
Set opritoare încărcătură 4 bucăți. Numai pentru barele din aluminiu. Cu 

logoul Mitsubishi Motors.
MZ315035

Produse vopsire Set creion vopsea Set de creioane vopsea pentru retuș  
(color și transparent, 12+12 ml)

Contactați 
dealerul

Creion vopsea Creion vopsea pentru retuș (12 ml) Contactați 
dealerul

Set spray Set spray vopsea  
(color și transparent, 150+150 ml)

Contactați 
dealerul

Spray Spray vopsea (150 ml) Contactați 
dealerul

 

** Acest scaun de copil poate fi fixat cu sistemul universal (centura de siguranță) și cu sistemul ISOFIX. 

Categorie produs Denumire produs Descriere produs Cod piesă

2322



Am depus toate eforturile posibile pentru a ne asigura că informațiile din 
această publicație erau corecte și actualizate la momentul trimiterii la tipar. 
Ne rezervăm dreptul să aducem modificări specificațiilor, codurilor pieselor 
și caracteristicilor, fără înștiințare prealabilă. Pentru a evita neînțelegerile, 
dealerul dumneavoastră Mitsubishi Motors vă va informa cu privire la 
orice modificări efectuate de la data publicării acestei broșuri. Se interzice 
reproducerea integrală sau parțială a acestei publicații, în orice formă și prin 
orice mijloace, fără acordul prealabil, scris al Mitsubishi Motors Europe B.V. 
Unele produse sau modele prezentate în broșură pot să difere de modelele 
disponibile în țara dumneavoastră.

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

www.new-asx.com
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