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list.

  

list.

  

list.

 MZ331351 MZ331352list.

În culoarea caroseriei.   

  

 Crom. MZ331412

Set garnituri proiectoare ceaţă 

 Set garnituri faruri Set garnituri stopuri
 Crom. MZ331410  Crom. MZ331411

  În culoarea caroseriei.    În culoarea caroseriei.    

 lista accesoriilor.  lista accesoriilor.

lista accesorilor.

 Pentru codurile de piesă consultați

Pentru codurile de piesă consultați

 Pentru codurile de piesă consultați

Set extensii colţ bară spate  

 Set extensii colţ bară faţă  Set extensii praguri

 Ornament frontal inferior  Ornament frontal inferior 
 Model carbon cu dungă argintie  Model carbon cu dungă roșie 
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   MZ330438  

  MZ330464

54

COMFORT

  
  Classic. MZ314718  

Comfort. MZ314719                     
Elegance. MZ314720 

  

  MZ562854
 MZ314721

DESIGN EXTERIOR

 Crom. MZ330461  Argintiu. MZ314729

lista accesorilor.
Pentru codurile de piesă consultați        Pentru codurile de piesă consultați

 lista accesorilor.

Set covoraşe textile

Ornament hayon Ornament montant BOrnament hayon

Set Set covoraşe
paravânturi cauciuc

Set ornamente oglinzi Set proiectoare ceață LED Ornament tobă
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 MMZ31976

Jante

 Jantă aliaj 15”

 Jantă aliaj 15”

anvelopă 
175/55R15 
4250D418*

anvelopă 175/55R15 
 4250D037*

 Jantă aliaj 14”

mărime 
anvelopă 
165/65R14 
4250D417*

 Recomandare  

  Recomandare  
 Jantă aliaj 14” Capac roată 

14”

 Kit roată de rezervă  

 reglementările locale.  

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

Capac roată 14”

mărime anvelopă 
165/65R14 
4250D035*

  Recomandare 
mărime anvelopă 
175/55R15 
Diamond Cut 
4250F903* 
Negru
MZ331505

   Recomandare mărime 

 Recomandare mărime 

Pentru  jante  din  oțel. 
4252A018

Pentru  jante  din  oțel. 
4252A140

Jantă aliaj 15”



8



  

MZ330636

  

  

  

  

MZ590838EX

  Regatta Blue.    Carbon.    Piano Black.  

98

  Sunflare Orange.

DESIGN INTERIOR

 Kit decorare interior  Kit decorare interior  Kit decorare interior

Pentru  codurile  de  piesă  
consultați  lista accesoriilor.

Pentru  codurile  de  piesă  consultați  
lista accesoriilor.

Pentru  codurile  de  piesă  consultați  lista 
accesoriilor.

Pentru  codurile  de  piesă  consultați  lista 
accesoriilor.

MZ330444   7237A087

 Ornament praguri Ornament praguri Ornament praguri
Versiunea neagră.
MZ314724

 Kit decorare interior Cotieră Poliță hayon

Versiunea deschisă. Oțel inoxidabil.
MZ314730

Din aliaj și piele.Doar pentru 
versiunile echipate cu CVT . 
MZ525507EX

Iluminare podea față Nucă schimbător Iluminare consolă centrală
  Lumină albastră.
 MZ360401EX 

  Lumină albastră.  



 

USB
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Apple CarPlay:

•   

CONEXIUNE

•  

•  

HFP, PBAP, A2DP, AVRCP,
SPP

• Profil Bluetooth

•   

•   

• Ascultaţi muzica de pe iPhone sau o transmiteţi de la  
aplicaţiile audio preferate, compatibile cu Apple CarPlay
• Utilizaţi aplicaţii care nu prezintă pericole în timpul  
condusului 
• Datorită lui  Siri,  toate acestea pot  fi  controlate în 
siguranţă

Vă prezentăm noul sistem de navigaţie Genuine 
Accessory cu tehnologie Smartphone link • Apple CarPlay 

(dacă este disponibil)
Posibilitate de utilizare cu 
butoanele de pe volan, dacă 
intră în dotare  

DIVERTISMENT IN MAŞINĂ

CEA MAI NOUĂ TEHNOLOGIE DE CONECTIVITATE

FLEXIBILITATEA E ACUM 
ATUUL DUMNEAVOASTRĂ! 

Navigatie GPS multifuncţională 
(Smartphone-link) – MGN  

Apelaţi,trimiteţi și primiţi mesaje  

Vă utilizaţi iPhone-ul într-o manieră sigură atunci 
când conduceţi, iar lucrurile care vă plac pe telefon 
sunt afișate și controlate de pe ecranul de navigaţie.
• Navigaţi cu Apple Maps, căutaţi locurile preferate și   
beneficiaţi de informaţii actualizate direct de pe internet

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

•  Android AutoTM  
(dacă  este disponibil)Navigaţi cu sistemul TomTom 

integrat sau cu smartphone-ul –
decizia vă aparţine! 
Mai multe moduri de a vă
bucura de muzică: de pe
CD, de pe dispozitive 
USB sau de pe 
dispozitive Bluetooth®. 
Mai mult, puteţi utiliza 
smartphone-ul pentru 
conţinutul media



•  

•  

 MM360486SP 

1110

•    

Panou tactil de control
800 x 480 pixeli – 
single-touch

6,5“ WVGA TFT LCD 
•     Bluetooth® integrat

MP3/OGG/WMA pe  USB
 •  
   CD/DVD player  încorporat 
•  Accesibilitate iPod/iPhone
 •  

• TomTom cu acoperire  • Conectivitate telefon Bluetooth®

 Sistem de navigaţie

TELEFONNAVIGARE

Cu Android Auto, puteţi utiliza cele mai bune funcţii ale 
smartphone-ului, fără ca siguranţa în trafic să fie afectată. 
Ecranul de navigare afișează cele mai importante aplicaţii de 
pe smartphone.

Obţineţi sugestii și actualizări în timp real în timp ce 
navigaţi cu Google Maps

Ascultaţi melodiile preferate prin  aplicaţii sau 
de pe internet

Google, Android, Google Play, Android Auto sunt mărci inregistrate ale Google LLC.”

Bluetooth® este o marcă comercială a Bluetooth SIG Inc.

* Harta Turciei și teritoriile Franţei de peste mări (cu excepţia 
Principatului Monaco) nu sunt acoperite.

DAB+ (dacă este disponibil)  

completă a hărţii                   - Dispozitivele de la producători
Europei: card SD                     diferiţi pot fi asociate prin
integrat inclus din                    tehnologia Bluetooth®
fabrică (dotare 
standard la toate 
unităţile)*

• Android  Auto  permite  numai  utilizarea  aplicaţiilor care  nu 
afectează  siguranţa  în  trafic                                            
  Accesaţi  funcţiile  de  comandă  vocală  pentru a 
conversa cu GoogleTM

ANDROID AUTO: MEDIA ECRAN & DESIGN
•  

• Gestionaţi cu ușurinţă apelurile și mesajele  
• 

•  
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SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE

Set apărători noroi
Pentru  codurile  de  piesă  
consultaţi  lista accesoriilor.



  

  

  

  

  

  

1312

Folie de protecţie
pentru bara spateProtecţie pentru bara spate Cutie pentru portbagaj

 MZ522742EX
Folie de protecţie pentru reducerea  Cu logo "MITSUBISHI MOTORS".. 

MZ331408 

4 senzori. 
Vopsiţi in culoarea caroseriei.  
Pentru  codurile  de  piesă  
consultaţi  lista accesoriilor.

Protecţie laterală Cuvă pentru portbagaj
Pentru  codurile  de  piesă  
consultaţi  lista accesoriilor.

 Placă de protecţie pentru bara spate  

Vopsită in culoarea caroseriei. 
Pentru  codurile  de  piesă  
consultaţi  lista accesoriilor. list.

2 senzori faţă si 4 senzori spate.  
Vopsiţi in culoarea caroseriei.  
Pentru  codurile  de  piesă  
consultaţi  lista accesoriilor.

Asistenţă parcare spate Asistenţă  parcare faţă  si 
spate

zgarieturilor la bara spate    
transparentă - MZ315213                  
neagră - MZ315214

Geamuri spate laterale. 2 bucăți. Lunetă. 1 bucată. 
MZ314726                                            MZ314725

Parasolar geamuri spate Parasolar lunetă 

(Deschis) (Închis)
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  MME50722
  Lifehammer® plus 
MME50557B

    MZ315058

    MZ312957

1514

SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE

Pachet prim ajutor, vestă 
reflectorizantă,triunghi reflectorizant. 
MZ315059

Triunghi reflectorizant Scaun copil

Vestă reflectorizantă

Pachet de siguranță Pachet prim ajutor

Pentru  codurile  de  piesă  
consultați  lista accesoriilor.
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 Suport pentru schiuri/snowboard

 
Pentru schi fond. MZ315031 (fără poză)

Suport plafon
 MZ314660

 Portbagaj plafon tip cadru
 Aluminiu. MZ314891

Suport

Max.  2  biciclete.  
MZ314957

TRANSPORT ŞI TIMP LIBER

 Conector bară utilități 
(no ill.)
A se folosi numai cu bara de utilități.  
MZ314956 

Din oțel, culoare argintie. 
MZ314156                                       
(Necesită adaptor:MZ314156S1)

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

Suport plafon bicicletă

Din aluminiu ușor
 MZ315032

Bară utilități

Suport plafon bicicletă   bicicletă  spate
pentru bară utilități

Doar pentru suport bicicletă spate. MZ314921 
Cablaj bară utilități. MZ314706



LISTA ACCESORIILOR

Ornament stopuri Crom MZ331411

MZ314724

MZ314730

MZ330636

MZ360401EX

MZ590838EX

Piano  Black, 5MT                                  MZ360505EX
Regatta blue, 5MT                                 MZ360508EX
Design Carbon, 5MT                               MZ360661EX

Nasturtium orange, 5MT                        MZ360511EX

Kit decorare interior
(cu ornament 
consola)

Regatta blue, RHD 5MT

Piano Black, pentru CV si 5MT                  MZ360504EX
Regatta  blue,  pentru CV si 5MT               MZ360507EX
Design Carbon, pentru CV si 5MT            MZ360659EX
Nasturtium orange,  pentru CV si 5MT    MZ360510EX

Design Carbon, RHD 5MT 

Nasturtium orange, RHD 5MT MZ360509EX

MZ360660EX

MZ360506EX

Piano Black, RHD 5MT MZ360503EX

Sunrise Orange                                         MZ360566EX
Red Metallic                                                   MZ360633EX

Piano Black,RHD  5MT                            MZ528440EX
Regatta blue, RHD CVT si 5MT              MZ528441EX
Design Carbon, RHD CVT si 5MT           MZ528453EX
Nasturtium orange, RHD CVT si 5MT     MZ528442EX

MM360489SP

MM360486SP

Comfort

MZ314720

MZ314809

Culoare argintie
Cu logo Mitsubishi Motors

4252A159

MZ314956

MZ314706

Cu sistem de închidere integrat.
Tip Exclusive, din aluminiu 

MZ315032

Suport pentru schiuri 
/ snowboard

MZ31503060 cm, max 6 perechi de schiuri sau
4 snowboarduri

MZ315029

MZ314891Sunrise Orange MZ360567EX  
Red Metallic MZ360631EX

Categorie produs Denumire produs  Descriere produs                                             Cod piesă              Categorie produs   Denumire produs                     Descriere produs                                                           Cod piesă

Kit decorare interior  
(cu ornament consolă) 
pentru volan pe dreapta

Kit decorare interior  
(fără ornament consolă)
pentru volan  pe dreapta

4252A061

                                 8-spițe răsucite, argintie, 14X4 1/2J 4250D417  

                                 8-spițe, argintie, 15X5J 4250D037  

                                 16-spițe, diamond-cut neagră, 15X5J 4250D418  

                                 8-spițe, diamond-cut neagră, 15X5J 4250F903  

Jantă aliaj                  7-spițe, argintie, 14X4 1/2J 4250D035  

                                 8-spițe, neagră, 15X5J  MZ331505

                                  5-spițe duble, 14” 4252A140

                                      Comfort,set față si spate, de culoare neagră MZ314719

Ornament proiectoare      Crom MZ331412

Ornament oglinzi ext   Cu indicator direcție. Crom                      MZ576663EX

Kit proiectoare ceață Halogen. Cu DRL MZ314770

Proiectoare ceață led   Kit pt proiectoare cu halogen din fabrică  MZ581800EX

                                 Kit pt modelele fără proiectoare              MZ360666EX

Ornament bară spate Finisaje negre cu accente cromate MZ331122

Ornament montant B Design carbon MZ330464

Ornament faruri           Crom MZ331410

Multimedia/
Sistem de navigație 

Navigație GPS multifunțională 
(Smartphone-link) - MGN

Set covorașe textile           Classic,set față si spate, de culoare neagră  MZ314718

Set covorașe textile RHD Classic pentru volan pe partea dreaptă MZ314808

Divertisment
 în mașină

Vopsit  în (P57)  Wine  Red  Pearl           MZ331371
Vopsit  în  (T69)  Cerulean  Blue  Mica      MZ331368
Vopsit  în (U17) Titanium  Grey  Metallic  MZ331367
Vopsit în (W19) White  Solid                  MZ331363
Vopsit în (W85)  White  Diamond          MZ331364
Vopsit în (X08)  Black Mica                    MZ331365
Vopsit în (Y35) Sand Yellow Metallic        MZ331370

Navigație GPS multifuncțională 
(Smartphone-link) - MGN, ca unitate de
 post vânzare 

Capac jantă oțel 7-spițe late, 14” 4252A018

Lumină albastră, bazată pe operarea 
luminii centrale.

Iluminare consolă 
centrală

Lumină albastră , bazată pe operarea 
luminilor exterioare

pentru plafon
                                         

Suport bicicletă spate Capacitate: 2 biciclete . Pentru RHD

Capacitate: 2 biciclete . Pentrur LHD MZ314957

                                  Pentru schi fond MZ315031

Suport caiac/placă surf 2 opritoare și 2 chingi de legare   MZ313537

Material de calitate din rașină, 
antizgârieturi, set față și spate, cu 
Mitsubishi Motors logo, fundal deschis

Adaptor suport bicicletă   Pentru suportul din oțel (MZ314156)               MZ314156S1

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

Suport pentru 
bicicletă
 

Cu sistem de închidere integrat.Tip din oțel        MZ314156
Culoare argintie.Necesită adaptor MZ314156S1

Set suporți plafon         Pentru modelele fără șină pentru plafon MZ314660

Set de protecție suporturi  MME50500

Din oțel inoxidabil. cu Mitsubishi 
Motors logo, set față și spate

Conector bară utilități A se folosi cu bara de utilități 
 (MZ314921)

Set extensii colț spate  Vopsit în (A66) Cool Silver Metallic           MZ331385   
                                  Vopsit în (P19) Red Metallic MZ331388   
                                  Vopsit în (P57) Wine Red Pearl                MZ331390   
                                  Vopsit în (T69) Cerulean Blue Mica          MZ331387  
                                  Vopsit în (U17) Titanium Grey Metallic   MZ331386   
                                  Vopsit în (W19) White Solid MZ331382   
                                  Vopsit în (W85) White Diamond              MZ331383
                                  Vopsit în (X08) Black Mica                       MZ331384  
                                  Vopsit în (Y35) Sand  Yellow  Metallic     MZ331389  
Ornament tobă                                                                        MZ330438 

Nucă schimbător Din aliaj și metal                                   MZ525507EX
Cotieră                        Consolă centrală MZ330444  
Poliță hayon                 Pentru portbagaj 7237A087
Iluminare podea față   Lumină albastră RHD

Kit decorare interior 
(fără ornament 
consolă)

Fără indicator direcție. Crom     MZ576664EX

Set covorașe cauciuc set față si spate, de culoare neagră MZ314721
Set paravânturi            pentru geamurile din față si din spate       MZ562854

Cablaj bară utilități      13 pini,fără funcția PDC ,control C2, doar
 pentru  suportul de biciclete

Design interior Ornamente  praguri     Material  de  calitate  din rașină, 
antizgârieturi,  set  față  și  spate,  cu 
Mitsubishi Motors logo, fundal negru

Piuliță jantă                1 bucată                                       3880A008     
Transport și 

Capac cental jantă aliaj  Culoare argintie.
                                    Cu logo Mitsubishi Motors

Bară  utilități            Se foloseste doar la suportul  de biciclete   MZ314921 timp liber

Elegance  pentru  volan  pe  partea  
dreaptă  cu Mitsubishi Motors logo

                                      Elegance,set față si spate,  de culoare 
neagră Mitsubishi Motors logo

Sunrise Orange                                              MZ528444EX

 Red Metallic MZ528447EX

Design
exterior

Ornament hayon              Crom                                                              MZ330461   
                                      Silver                                                             MZ314729   
                                      Orange                                                           MZ314968
Ornament frontal inferior Model carbon cu dungă roșie                            MZ331351  
                                      Model carbon cu dungă argintie                        MZ331352    
Ornament frontal pe colț    Vopsit  în  (A66)  Cool  Silver  Metallic        MZ331356   
                                       Vopsit  în  (P19)  Red  Metallic                   MZ331359   
                                       Vopsit  în  (P57)  Wine  Red  Pearl              MZ331361  
                                       Vopsit  în  (T69)  Cerulean  Blue  Mica      MZ331358   
                                       Vopsit  în  (U17)  Titanium Grey Metallic     MZ331357  
                                       Vopsit  în  (W19)  White  Solid                   MZ331353    
                                     Vopsit  în  (W85)  White  Diamond             MZ331354  
                                       Vopsit  în  (X08)  Black  Mica                       MZ331355  
                                       Vopsit  în  (Y35)  Sand  Yellow  Metallic     MZ331360
Set extensii praguri           Vopsit   în  (A66)  Cool  Silver  Metallic        MZ331366 
                                       Vopsit  în  (P19)  Red  Metallic                    MZ331369

Sunrise Orange                                            MZ360568EX
Red Metallic                                                MZ360634EX

Chingă de legare 1 bucată MZ311382

Scrumieră Pentru consola centrală 7600A012
Brichetă                     Înlocuieste priza de accesorii MZ360370EX

Jante

pentru bară utilităi

50 cm , max 4 perechi de schiuri sau
2 snowboarduri

Include 2 perne de protecție pentru barele de plafon,
 2 chingi de legare  și o husă



             

  
  

SERVICE 
COMMITMENT/
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SERVICE COMMITMENT

MZ331510

Kit senzori 
parcare spate

MZ607747EX

MZ522742EX

MMZ31976  
 

MZ330446

MZ331113

MZ315059

MZ312957

MME50557B

 kg. Tip neseparat
MZ315025

MZ315056

MZ315055

Copii de până la 15 luni, max. 13 kg. 
Se  va utiliza împreună cu MZ315055.

Vă rugăm să întrebați dealarul dvs pentru detalii

 Îți oferă o stare de liniște

Bucurați-vă de condus la maxim

• 5 Ani Garanție Vehicul
• 5 Ani Garanție la accesorii originale      
•    5 Ani asistență rutieră gratuită (MAP)
• Verificare gratuită a vehiculului

Categorie produs Denumire produs    Descriere produs   Cod piesă Categorie produs Denumire produs            Descriere produs   Cod piesă

Vopsit în (A66) Cool Silver Metallic MZ330475

Vopsit în (P19) Red Metallic MZ330480

Vopsit în (P57) Wine Red Pearl MZ331118

Vopsit în (T69) Cerulean Blue Mica MZ330477

Vopsit în (U17) Titanium Grey Metallic MZ330774

Vopsit în (W19) White Solid MZ330621

Vopsit în (W85) White Diamond MZ331509

Vopsit în (X08) Black Mica MZ330476

Vopsit în (Y35) Sand Yellow Metallic

Set aparători noroi Față MZ331402

                                 Spate MZ331403

Folie protecție

Neagră                                                MZ315214

Cuvă portbagaj               Material flexibil cu Mitsubishi Motors  logo. 
Pentru vehiculele fără cutie podea portbagaj

Material flexibil cu Mitsubishi Motors logo.
Pentru vehiculele cu cutie podea portbagaj

Trusă medicală DIN 13164 MZ315058

Scaun copil DUO PLUS**  Pentru copii între 9 luni şi 4 ani sau 9-18kg     MZ313045B

Protecții laterale

MZ607743EX

Vopsiți în (P19) Red Metallic MZ607746EX

Vopsiți în (P57) Wine Red Pearl  MZ607748EX

Vopsiți în (T69) Cerulean Blue Mica MZ607745EX

Vopsiți în (U17) Titanium Grey Metallic MZ607744EX

Vopsiți în (W19) White Solid MZ607740EX

Vopsiți în (W85) White Diamond MZ607741EX

Vopsiți în (X08) Black Mica MZ607742EX

Vopsiți în (Y35) Sand Yellow Metallic

Vopsiți în (A66) Cool Silver Metallic MZ607752EX

Vopsiți în (P19) Red Metallic MZ607755EX

Vopsiți în (P57) Wine Red Pearl MZ607757EX

Vopsiți în (T69) Cerulean Blue Mica MZ607754EX

Vopsiți în (U17) Titanium Grey Metallic MZ607753EX

Vopsiți în (W19) White Solid MZ607749EX

Vopsiți în (W85) White Diamond MZ607750EX

Vopsiți în (X08) Black Mica MZ607751EX

Vopsiți în (Y35) Sand Yellow Metallic

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

Kit roată rezervă Roată pentru economisirea spațiului pentru    
                                       cutia de portbagaj.

Cutie podea portbagaj Cutie portbagaj cu margini înalte, cu 
compartimente  interioare fixe si capac dur. 
Oferă un nivel de podea plat atunci când 
scaunele din spate sunt pliate. Poate fi 
combinat cu kit roată rezervă MMZ31976

Scaun copil KIDFIX XP**    Pentru copii între 4 şi 12 ani sau între 15 şi 36

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

Kit becuri Kit becuri şi siguranțe , fără xenon MME61705

Triunghi  reflectorizant     Triunghi  reflectorizant  pentru  urgențe    
                                       rutiere.Se pliază pentru depozitare uşoară. 
                                       Furnizat într-o carcasă rezistentă si uşoară. 

sparge uşor geamul lateral al maşinii.Cu lama
integrată de tăiere a centurii de siguranță 
puteți tăia orice centură de siguranță
.

Vestă reflectorizantă Galbenă, amabalată în săculeț MME50722
Lifehammer® Plus Folosiți acest ciocan de siguranță pentru a 

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

Siguranță şi
protecțieSiguranță 

şi protecție

MZ607756EX

Kt ECU senzori parcare Pentru senzorii de parcare față şi spate  MZ607758EX

Parasolar geamuri spate Pentru geamurile laterale spate, 2 bucăți    MZ314725

Kit senzori parcare
față şi spate
Set de 2 senzori față 
vopsiți şi 4 senzori 
spate vopsiți cu cablaj 
inclus. ( fără kit ECU )

Transparentă                                   MZ315213   
bară spate

Set de 4 senzori 
vopsiți cu cablaj şi 
kit ECU inclus

Protecție bară spate         Placă protecție bară spate MZ331408

Pachet de siguranță  Trusă medicală  (DIN13164)  ,triunghi 
reflectorizant,vestă reflectorizantă

Scaun copil               
              

Bază ISOFIX pentru 
Baby-Safe i-SIZE

Vopsiți în (A66) Cool Silver Metallic

Contactați
dealerul

Spray  Spray vopsea (150 ml) Contactați    
                                                                                              dealerul

Creion vopsea              Creion vopsea pentru retuş 12 ml            Contactați   
                                                                                              dealerul

Contactați
dealerul

*   Acest scaun de copil poate fi fixat cu sistemul universal (centura de siguranță) . Opțional se
Parasolar lunetă Lunetă hayon  MZ314726       poate instala cu ajutorul bazei ISOFIX (vândută separat) concepută pentru el

Vehiculele noastre au fost proiectate pentru unele
dintre cele mai dificile provocări creând o 
moștenire demonstrată de performanță și 
durabilitate.Am fost prima marcă japoneză care 
oferă o garanție a producătorului de 5 ani. Cu 
aceleași standarde înalte și nivel riguros de 
testare pentru accesoriile noastre autentice, 
acestea sunt de asemenea oferite cu o garanție 
de 5 ani. Împreună cu cei 5 ani de asistența 
rutieră gratuită (MAP) și o verificare gratuită a 
vehiculului, acesta este angajamentul nostru de 
service pentru șoferii Mitsubishi.

Dimensiune anvelopă T115/70D14 88M

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

Vehiculul dvs. Mitsubishi a fost fabricat și echipat 
cu tehnologii și inovații de ultimă generatie. Am 
dezvoltat metode avansate pentru a permite 
vehiculului dvs. să ofere siguranță, performanțăși
fiabilitate. Tehnicienii noștri sunt experți în 
vehiculul dvs. și îl vor trata cu aceeași  pasiune și 
dedicare ca atunci când tocmai a părăsit fabrica.
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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 prealabil, scris al Mitsubishi Motors Europe B.V. 
Unele produse sau modele prezentate în broură pot să difere de modelele 
disponibile în ţara dumneavoastră.




