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EXTERIOR

NOU
Spoiler spate
Disponibil pentru toate culorile de caroserie.
Pentru coduri, consultaţi lista accesoriilor.

NOU
Grilă faţă, model din carbon
Tip cu înlocuire.
MZ576680EX

	Set ornamente pentru
portiere, partea inferioară
	Model carbon, cu dungi.
MZ576677EX

Set extensii colţ bară faţă

Set extensii colţ bară spate

Model carbon, cu dungi.
MZ576674EX

Model carbon, cu dungi.
MZ576676EX
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EXTERIOR

Ornament pentru bara faţă
Argintiu.
MZ576673EX

Ornament pentru bara spate
Argintiu.
MZ576675EX

Ornament hayon
Cromat.
MZ576678EX

	Set de ornamente pentru
mânerele portierelor
	Cromate.
MZ576690EX

	Set bandouri laterale crom
	Cromate.
MZ538346EX

	Set de ornamente pentru oglinzile
laterale
	Cromate.
MZ576689EX
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JANTE

* 	Capacul central şi piuliţele de roată nu sunt
incluse.
**	Capacul central este inclus, dar piuliţele de
roată nu sunt incluse.
	Luaţi legătura cu dealerul dvs. pentru detalii
privind specificaţiile de vehicul compatibile şi
pentru a vă confirma reglementările locale.

Jantă din aliaj de 18”

Model Diamond.
	Dimensiunea recomandată a anvelopei:
225/55/R18
MZ315060BD**

Jantă din aliaj de 18”

Argintie.
	Dimensiunea recomandată a anvelopei:
225/55/R18
MZ315060S**

Jantă din aliaj de 16”
Neagră.
	Dimensiunea recomandată a
anvelopei: 215/70/R16
MZ315067B**

Jantă din aliaj de 16”
Cenuşie.
	
Dimensiunea recomandată a
anvelopei: 215/70/R16
MZ315067G**

Jantă din aliaj de 16”
Model Diamond.
	Dimensiunea recomandată a anvelopei:
215/70/R16
MZ315067BD**

Jantă din aliaj de 16”
Argintie.
	
Dimensiunea recomandată a
anvelopei: 215/70/R16
MZ315067S**

Jantă din aliaj de 16”
Argintie/neagră.
	
Dimensiunea recomandată a
anvelopei: 215/70/R16
4250F981**

Jantă din aliaj de 18”

Cenuşie.
	Dimensiunea recomandată a anvelopei:
225/55/R18
MZ315060G**

Jantă din aliaj de 18”

Neagră.
	Dimensiunea recomandată a
anvelopei: 225/55/R18
MZ315060B**

	Jantă din aliaj de 18”
Model Diamond.
	Dimensiunea recomandată a anvelopei:
225/55/R18
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4250D789*

INTERIOR ŞI CONFORT

Iluminare spaţii picioare
Albastră. MZ590878EX

	Set covoraşe din material
textil
	Classic. Pâslă întreţesută.
MZ314994

Set covoraşe din cauciuc
	MZ314978

Set covoraşe din material textil
	Elegance.
Velur de calitate cu emblema
Mitsubishi Motors. MZ314997

Set covoraşe din material textil
	Elegance „ROŞU”.
Velur de calitate cu cusătură dublă roşie
şi emblema Eclipse Cross. MZ314997R

Lampă hayon

Covoraş portbagaj

LED alb. MZ590880EX

MZ514293EX

 anou pentru butoanele
P
portierelor

	Set ornamente pentru pragurile
interioare

	Set ornamente pentru pragurile
interioare, iluminate

Pentru linia M:
Pentru linia H:

Model carbon, cu dungi roşii şi emblema
Eclipse Cross. MZ315066

LED alb.
MZ590877EX

MZ360571EX
MZ360625EX
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SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIE

Set apărători de noroi
Cu textură granulată neagră.
Faţă: MZ531447EX Spate: MZ531448EX

	Scaun de copil  
BABY-SAFE plus.
MZ314393

	Scaun de copil  
DUO plus.
MZ313045B

	Scaun de copil  
KIDFIX XP. MZ315025

Grilaj de separare
	Oţel vopsit în negru.
MZ314990

Cuvă pentru portbagaj
MZ314980

Pachet de siguranţă

Trusă de prim ajutor, triunghi
	
reflectorizant şi vestă reflectorizantă.
MZ315059

Senzori de parcare faţă şi spate
	Pentru coduri, consultaţi lista
accesoriilor.

Protecţie pentru bara spate
	Model carbon cu emblema Mitsubishi
Motors. MZ576679EX

	Folie de protecţie pentru bara
spate
Neagră. MZ314974
Transparentă. MZ314975 (fără poză)
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TRANSPORT ŞI TIMP LIBER
Consultaţi lista accesoriilor pentru specificaţii tehnice şi produse suplimentare.

Suport iPad
	Gri deschis. Pentru iPad şi iPad Air, cu
emblema Mitsubishi Motors. MZ314989

	Plasă portbagaj pentru fixarea
încărcăturii
	MZ312254

	Suport de biciclete pentru
cârligul de remorcare
	
Capacitate 2 biciclete.
MZ314957

	Cablaj electric cârlig de
remorcare
Cu 7 pini.
Cu 13 pini.

Cârlig de remorcare
	Vopsit negru în câmp electrostatic.
Tip detaşabil: MZ315041

MZ314986 (fără poză)
MZ314987 (fără poză)

Cârlig de remorcare
	Vopsit negru în câmp electrostatic.
	Tip fix: MZ315040
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TRANSPORT ŞI TIMP LIBER
Consultaţi lista accesoriilor pentru specificaţii tehnice şi produse suplimentare.

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

Suport pentru bicicletă
	
Tip Exclusive, din aluminiu.
MZ315032

Set suporturi pentru plafon
	Tip Aero. Pentru vehicule cu şine
pentru plafon. MZ315000

	Suport pentru schiuri/
snowboard
	Până la 4 perechi de schiuri sau 2
snowboarduri.
MZ315029

	Suport pentru schiuri/
snowboard
	Până la 6 perechi de schiuri sau 4
snowboarduri.
MZ315030 (fără poză)

	Portbagaj tip cadru
Aluminiu argintiu cu capace de culoare
neagră. MZ314891
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COLECŢIA MITSUBISHI

Vizitaţi site-ul nostru web Mitsubishi Collection
www.mitsubishi-collection.com

LISTA ACCESORIILOR

Grup de
Denumire produs
Descriere produs
produse	   	  	  
Exterior
Paginile 4-7

Set de ornamente pentru
mânerele portierelor
Grilă faţă, model din carbon
Ornament hayon
Ornament pentru bara faţă
Ornament pentru bara spate
Set bandouri laterale crom
Set de ornamente pentru
oglinzile laterale
Set extensii colţ bară faţă

Cod piesă

Crom, set stânga/dreapta (faţă/spate), 8 piese

MZ576690EX

Tip cu înlocuire
Cromat
Argintiu
Argintiu
Crom, set stânga/dreapta (faţă/spate), 4 piese
Crom, set stânga/dreapta, 2 piese

MZ576680EX
MZ576678EX
MZ576673EX
MZ576675EX
MZ538346EX
MZ576689EX

Model carbon cu dungi, set stânga/dreapta,
2 piese
Set extensii colţ bară
Model carbon cu dungi, set stânga/dreapta,
spate
2 piese
Set ornamente pentru
Model carbon cu dungi, set stânga/dreapta,
portiere, partea inferioară 6 piese
Spoiler spate
Red Diamond (P62)
Silky White (W13)
Polar White (W37)
Amethyst Black (X42)
Sterling Silver (U25)
Titanium Grey (U17)
Lightning Blue Mica (D06)
Bronze Metallic (C21)
Capac central
Argintiu
Jante
Paginile 8-9
Capac de jantă, 16 inch
16”, tip capac de jantă
Jantă din aliaj de 16 inch
Jantă fără capac central, piuliţele de roată nu
sunt incluse, 16x6 1/2J
Jantă fără capac central, piuliţele de roată nu
sunt incluse, 16X6 1/2J
16” x 6,5J. Neagră
16” x 6,5J. Neagră model Diamond
16” x 6,5J. Cenuşie
16” x 6,5J. Argintie
Jantă din aliaj de 18 inch
Jantă fără capac central, piuliţele de roată nu
sunt incluse, 18X7J
18” x 7J. Neagră
18” x 7J. Neagră model Diamond
18” x 7J. Cenuşie
18” x 7J. Argintie
Set antifurt roţi pentru
Set de 4 cu 1 cheie, aşezare pe piuliţă joasă,
jante din aliaj
închis
Set roată de rezervă
Trebuie combinat cu cutia din podeaua
portbagajului (7646A387XA), numai pentru 16”
Interior şi
Brichetă
Priză
confort
Covoraş portbagaj
Paginile 10-11 Iluminare interior, zona
LED albastru, acţionat prin cablu
podelei
Lampă hayon
LED alb, acţionat prin cablu
Mâner schimbător de
Aliaj şi piele
viteze pentru 6MT
Panou pentru butoanele
Pentru gama medie. Negru strălucitor, set
portierelor
stânga/dreapta (faţă/spate), 4 piese
Pentru gama superioară. Negru strălucitor, set
stânga/dreapta (faţă/spate), 4 piese
Prag interior iluminat +
Set praguri interioare iluminate (MZ590877EX) şi
set iluminare interior, zona iluminare interior, zona podelei (MZ590878EX)
podelei
Scrumieră cu LED
Set apărători de noroi faţă Cu textură granulată neagră
Set apărători de noroi
Cu textură granulată neagră
spate
Set covoraşe din cauciuc
Set covoraşe textile Classic Set faţă+spate, pâslă neagră întreţesută,
etichetă de avertizare pe covoraşul şoferului
Set covoraşe textile
Set faţă+spate, velur cu cusături duble, emblema
Elegance
Mitsubishi Motors şi etichetă de avertizare pe
covoraşul şoferului.
Set covoraşe textile
Set faţă+spate, velur cu cusături roşii duble şi
Elegance „ROŞU”
inserţie roşie cu emblema Eclipse Cross, plus
etichetă de avertizare pe covoraşul şoferului.
Set ornamente pentru
Model carbon, cu dungi roşii şi emblema Eclipse
pragurile interioare
Cross, răşini sintetice
Set ornamente pentru
LED alb, oţel inoxidabil, cu emblema Mitsubishi
pragurile interioare,
Motors, set stânga/dreapta (faţă/spate), 6 piese,
iluminate
acţionate prin cablu
4. Siguranţă şi Bază ISOFIX pentru Baby- Copii de până la 12 - 15 luni, max. 13 kg. Se va
Safe Plus
utiliza împreună cu MZ314393
protecţie
Paginile 12-13 Cuvă pentru portbagaj
Cu emblema Mitsubishi Motors, velcro
antialunecare pe spate
Folie de protecţie pentru Pentru bara spate, negru mat
bara spate
Pentru bara spate, transparentă
Grilaj de separare
Oţel vopsit negru electrostatic, a trecut testul
de impact (R126)
Lifehammer®
Folosiţi acest ciocan de siguranţă pentru a
sparge uşor geamul lateral al maşinii. Cu lama
integrată de tăiere a centurii de siguranţă puteţi
tăia orice centură de siguranţă
Pachet de siguranţă
Trusă de prim ajutor (DIN13164), triunghi
reflectorizant şi vestă reflectorizantă
Protecţie pentru bara
Model carbon, cu emblema Mitsubishi Motors,
spate
autoadezivă
Scaun de copil Baby-Safe Pentru copii de până la 12 - 15 luni, max. 13 kg.
Plus**
Scaun de copil DUO Plus*
Pentru copii cu vârsta între 9 luni şi 4 ani sau cu
o greutate între 9 şi 18 kg.
Scaun de copil KIDFIX XP* Pentru copii între 4 şi 12 ani sau între 15 şi 36 kg.
Tip neseparat

Grup de
Denumire produs
Descriere produs
produse	   	  	  
4. Siguranţă şi Senzori de parcare - Faţă.
protecţie
2 senzori, inclusiv set ECU
Paginile 12-13

Senzori de parcare - Faţă.
2 senzori, setul ECU nu
este inclus***

MZ576674EX
MZ576676EX
MZ576677EX
MZ576681EX
MZ576682EX
MZ576683EX
MZ576684EX
MZ576685EX
MZ576686EX
MZ576687EX
MZ576688EX
4252A060
4252A019
4250D787

Senzori de parcare - Spate.
4 senzori, setul ECU nu
este inclus***

Set ECU pentru senzori de
parcare

4250F981
MZ315067B
MZ315067BD
MZ315067G
MZ315067S
4250D789
MZ315060B
MZ315060BD
MZ315060G
MZ315060S
MZ313736

Triunghi reflectorizant
Trusă de prim ajutor
Vestă reflectorizantă
5. Transport şi 6 butuci de închidere şi un
set de chei
timp liber
Paginile 14-17 Adaptor pentru suport de
bicicletă
Cablaj electric cârlig de
remorcare

MMZ31980

Cârlig de remorcare,
detaşabil

MZ607475EX
MZ514293EX
MZ590878EX

Cârlig de remorcare, fix

MZ360571EX

Chingă de legare
Plasă portbagaj pentru
fixarea încărcăturii
Portbagaj tip cadru

MZ360625EX

Priză adaptor

MZ590880EX
MZ314063

MZ590886EX

Set adaptor pentru
bicicletele cu cadru din
fibră de carbon
Set adaptor pentru
bicicletele cu pneuri late
Set de protecţie suporturi
pentru plafon
Set opritoare încărcătură
Set suporturi pentru
plafon
Suport de biciclete pentru
cârligul de remorcare

MZ520635EX
MZ531447EX
MZ531448EX
MZ314978
MZ314994
MZ314997
MZ314997R
MZ315066
MZ590877EX
MZ314394
MZ314980
MZ314974
MZ314975
MZ314990
MME50557B

MZ315059

Produse
vopsire

Red Diamond (P62)
Silky White (W13)
Polar White (W37)
Amethyst Black (X42)
Sterling Silver (U25)
Titanium Grey (U17)
Lightning Blue Mica (D06)
Bronze Metallic (C21)
Red Diamond (P62)
Silky White (W13)
Polar White (W37)
Amethyst Black (X42)
Sterling Silver (U25)
Titanium Grey (U17)
Lightning Blue Mica (D06)
Bronze Metallic (C21)
Red Diamond (P62)
Silky White (W13)
Polar White (W37)
Amethyst Black (X42)
Sterling Silver (U25)
Titanium Grey (U17)
Lightning Blue Mica (D06)
Bronze Metallic (C21)
Setul ECU este necesar pentru utilizarea setului
de senzori de parcare faţă şi spate sau (doar)
spate. Nu se poate utiliza doar pentru setul de
senzori faţă.
Triunghi reflectorizant pentru urgenţe rutiere. Se
pliază pentru depozitare uşoară. Furnizat într-o
carcasă rezistentă şi uşoară.
DIN13164
Galbenă, ambalată în săculeţ cu emblema
Mitsubishi Motors
Este posibilă combinarea cu şinele de plafon şi
2 suporturi
Pentru suportul de bicicletă tip din oţel
(MZ314156)
Cu 7 pini

MZ360700EX
MZ360701EX
MZ360702EX
MZ360703EX
MZ360704EX
MZ360705EX
MZ360706EX
MZ360707EX
MZ360709EX
MZ360710EX
MZ360711EX
MZ360712EX
MZ360713EX
MZ360714EX
MZ360715EX
MZ360716EX
MZ360718EX
MZ360719EX
MZ360720EX
MZ360721EX
MZ360722EX
MZ360723EX
MZ360724EX
MZ360725EX
MZ360727EX

Cu 13 pini
Capacitate tractare: benzină 1.600 kg/motorină
2.000 kg, vopsit electrostatic negru, cu suport
pentru motorină
Capacitate tractare: benzină 1.600 kg/motorină
2.000 kg, vopsit electrostatic negru, cu suport
pentru motorină
1 bucată

MZ314987
MZ315041

Aluminiu argintiu cu capace de culoare neagră.
Dimensiuni 91 x 135 cm. Blocabil.
13->7
7->13
13->13 Vest
Pentru suportul de bicicletă tip Exclusive
(MZ315032)

MZ314891

Pentru suportul de bicicletă tip Exclusive
(MZ315032)
Include 2 perne de protecţie pentru barele de
plafon, 2 chingi de legare şi o husă
Set 2 buc. Numai pentru barele din aluminiu.
Tip Aero. Pentru vehicule cu şine pentru plafon

MZ315032S3

Capacitate: 2 biciclete; sarcină max. 1 bicicletă/2
biciclete: 25 kg/45,8 kg; conexiune prin cablaj
cu 13 pini
Suport iPad
Pentru iPad şi iPad Air, cu emblema Mitsubishi
Motors
Suport pentru bicicletă
Cu sistem de închidere integrat. Culoare
argintie, tip din oţel.
Tip Exclusive, din aluminiu
Suport pentru caiac/placă 2 opritoare şi 2 chingi de legare
de surf
Suport pentru schiuri/
50 cm, max. 4 perechi de schiuri sau 2
snowboard
snowboarduri
60 cm, max. 6 perechi de schiuri sau 4
snowboarduri
Pentru schi fond
Creion vopsea
Creion vopsea pentru retuş (12 ml)
Set creion vopsea

Cod piesă

Set spray

Set de creioane vopsea pentru retuş. Color şi
transparent (12+12 ml)
Creion vopsea pentru retuş (12 ml)

Spray

Spray vopsea (150 ml)

MZ312957
MZ315058
MME50722
MZ315032S4
MZ314156S1
MZ314986

MZ315040
MZ311382
MZ312254

MZ313937
MZ313938
MZ313939
MZ315032S2

MME50500
MZ315035
MZ315000
MZ314957
MZ314989
MZ314156
MZ315032
MZ313537
MZ315029
MZ315030
MZ315031
Contactaţi
dealerul
Contactaţi
dealerul
Contactaţi
dealerul
Contactaţi
dealerul

MZ576679EX
MZ314393
MZ313045B
MZ315025

*    Acest scaun de copil poate fi fixat cu sistemul universal (centura de siguranţă) şi cu sistemul ISOFIX.
**    Acest scaun de copil poate fi fixat cu sistemul universal (centura de siguranţă). Ca opţiune, acest scaun de copil
poate fi montat cu baza ISOFIX (vândută separat) concepută pentru el.
*** Setul ECU este necesar pentru utilizarea setului de senzori de parcare faţă şi/sau spate.

www.eclipse-cross.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 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 broşură pot
să difere de modelele disponibile în ţara dumneavoastră.

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