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Rămâneți 100% Mitsubishi cu accesorii originale Mitsubishi
Motors.

Proiectate de inginerii noștri experți pentru a se potrivi exact cu vehiculul dvs.,
acestea vă vor ajuta să creați o experiență de conducere îmbunătățită și să vă
satisfaceți nevoile și stilul de viață. Accesoriile noastre originale sunt realizate
de aceeași echipă care v-a creat mașina și sunt acoperite de propria garanție
de 5 ani a accesoriilor pentru o liniște deplină.
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ECLIPSE CROSS logo MZ553170EX
PHEV logo (no ill.) MZ553171EX

Crom.
MZ576872EX

	

Emblemă capotă
	

Autocolant lateral

	

	

EXTERIOR

Emblemă capotă
Negru.
MZ576873EX

Ornament pentru bara faţă
Argintiu.
MZ576847EX

Ornament pentru bara faţă
Negru cu dungi roșii.

Ornament portiere
Argintiu. MZ576851EX

Ornament portiere

Ornament portiere
Negru cu dungi
MZ576852EX

roșii.
	

	

MZ576848EX

Crom. MZ538346EX
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GARANȚIE DE 5 ANI
Accesoriile originale Mitsubishi Motors aparțin vehiculului dvs.
și devin o parte perfectă a acestuia. Pentru liniște și
încredere, toate accesoriile originale Mitsubishi Motors sunt
acoperite de propria lor garanție de 5 ani.

EXTERIOR

Spoiler mijloc hayon

Vopsit in culoarea caroseriei.

Vopsit in culoarea caroseriei.

Pentru coduri, consultaţi lista
accesoriilor.

	

	

	

Spoiler hayon

Pentru coduri, consultaţi lista
accesoriilor.

Set ornament mânere
Negru. MZ576829EX

Ornament bară spate
Argintiu. MZ576849EX

Ornament bară spate

Set ornamente oglinzi

Crom.

Aspect carbon.

MZ576690EX

MZ576830EX

	

	

Set ornamente mânere

	

	

	

Negru cu dungi roşii.
MZ576850EX

Set ornamente oglinzi
Crom.
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 aliaj de 18”

Jantă aliaj de 18”

Diamond cut.

Argintiu.

Dimensiune recomandată a
anvelopei: 225/55/R18

Dimensiune recomandată a
anvelopei: 225/55/R18

MZ315060BD**

MZ315060S**

Deoarece sunt proiectate alături de vehiculul dvs., accesoriile originale Mitsubishi
Motors sunt adaptate pentru a se potrivi și funcționa perfect. Acestea vă vor ajuta
să profitați la maximum de Mitsubishi-ul dvs pentru anii următori.

Jantă aliaj de 18”

Gri.

Negru.

Diamond cut.

Dimensiune recomandată a
anvelopei: 225/55/R18
MZ315060G**

Dimensiune recomandată a
anvelopei: 225/55/R18
MZ315060B**

Dimensiune recomandată a
anvelopei: 225/55/R18
4250G472*

	

Jantă aliaj de 18”

Jantă aliaj de 18”
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Classic. Pâslă întreţesută.
MZ315219

Set covoraşe din
material textil
Elegance. Velur de calitate cu
logo Eclipse Cross . MZ315163

Set covoraşe din cauciuc
	

Set covoraşe din
material textil

	

	

INTERIOR & CONFORT

Cu logo Mitsubishi Motors.
MZ315169

Set ornamente praguri

Set ornamente praguri

Aspect carbon, accente roşii cu
logo Eclipse Cross.

Aspect carbon, accente argintii
cu logo PHEV.

MZ315181

MZ315253

Set ornamente praguri,
iluminate
LED alb.
MZ590877EX
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INTERIOR & CONFORT

Lumini uşi faţă

Suport iPad

LED alb.
MZ590922EX

LED alb.

Gri deschis. Pentru iPad şi iPad Air, cu

MZ590923EX

	

Lampă hayon

emblema Mitsubishi Motors.MZ314989

Iluminare spaţii picioare

Kit pedalier sport

Panou butoane portieră

Lumină albastră.

Aluminiu.

MZ590878EX

MZ360678EX

Piano Black.
MZ360625EX
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SIGURANŢĂ & PROTECŢIE

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

Grilaj de separare

Plasă portbagaj

Oţel vopsit în negru.

MZ312254

	

Cuvă portbagaj
MZ315171

			

	

Cuvă textilă portbagaj
MZ514296EX

MZ315153

Pachet de siguranță

Pentru coduri consultaţi lista
accesoriilor.

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

	

Scaune de copii

Folie de protecţie bară

Aspect carbon cu logo Mitsubishi
Motors.

spate

Din oțel inoxidabil.
MZ315180

MZ576853EX

	

Protecţie bară spate

Placă protecție interioară
portbagaj

Neagră. MZ315154
Transparentă. MZ315155
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Suport de biciclete pentru

Vopsit negru în câmp electrostatic.

cârligul de remorcare

Tip detaşabil: MZ315175
Kit cablaj carlig remorcare (fără poză)
7-pin: MZ315178 13-pin: MZ315179

	

	

Cârlig de remorcare
	

	

TRANSPORT & TIMP LIBER

Capacitate 2 biciclete.
MZ314957

	

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

	

Suport bicicletă
Tip Exclusive, din aluminiu.
MZ315032

	

	

	

		

PERSONALITATE
Fiecare accesoriu original Mitsubishi Motors este creat cu
aceeași pasiune și expertiză care păstrează fiecare Mitsubishi în
condiții de siguranță, durabil și performant la cel mai înalt nivel.
Calitatea și designul lor se vor potrivi și vor spori senzația,
capacitatea și aspectul vehiculului dvs., indiferent dacă alegeți
opțiuni de stil distincte, protecție suplimentară sau confort
sporit.

Portbagaj tip cadru
Aluminiu argintiu cu capace de culoare neagră.
MZ314891
Vă rugăm să consultați lista de accesorii pentru cerințe tehnice și produse suplimentare.
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ANGAJAMENTUL MITSUBISHI SERVICE
MAȘINA DVS , ANGAJAMENTUL NOSTRU
Aventurați-vă cu încredere
Peste 100 de ani de măiestrie, pasiune și dedicare intră în
designul și performanța optimă a vehiculului dvs. Mitsubishi
Motors.

ANGAJAMENTUL NOSTRU
5 ani garanție vehicul
5 ani garanție accesorii originale
5 ani asistență rutieră

Suntem încrezători în calitatea vehiculelor și accesoriilor
noastre și dorim să simțiți același lucru. De aceea, fiecare
mașină nouă vine cu ANGAJAMENTUL MITSUBISHI SERVICE.

Verificare gratuită mașină

Verificare gratuită mașină

5 ani garanție accesorii originale

Pregătiți-vă Mitsubishi-ul pentru următoarea aventură cu o
verificare gratuită.Tehnicienii noștri experți analizează 25 de
puncte vitale pentru a se asigura că vehiculul dvs.
funcționează la cele mai înalte niveluri de performanță și
siguranță. Tot ce trebuie să faceți este să contactați
distribuitorul local.

Proiectate alături de vehiculul dvs., accesoriile originale
Mitsubishi Motors sunt concepute pentru a se potrivi
perfect. Acestea sunt realizate cu grijă, cu aceeași
pasiune, expertiză și testare care asigură faptul că
fiecare Mitsubishi este sigur, durabil și performant la cel
mai înalt nivel. Așadar, puteți fi sigur că vor optimiza
aspectul, senzația și capacitatea vehiculului dvs. În plus,
toate accesoriile originale Mitsubishi Motors sunt
acoperite de garanția noastră de 5 ani, astfel încât să
puteți continua să conduceți cu încredere deplină.

5 ani asistență rutieră
Asistența noastră rutieră vine in dotarea standard a unui
vehicul nou și a fost concepută pentru a vă îmbunătăți
experiența de proprietar Mitsubishi, oferindu-vă o liniște
totală. Oriunde vă duce drumul în Europa, aveți acces la
asistență rutieră nonstop. Dacă vreodată aveți nevoie de
asistență cu vehiculul dvs., contactați-ne și vom fi acolo
pentru dumneavoastră.

5 ani garanție vehicul
Din bara de protecție în bara de protecție, fiecare
centimetru al vehiculului dvs. are garanție timp de 5 ani,
sau până la 100.000 de kilometri.

Prin ANGAJAMENTUL SERVICE vă puteți bucura de fiecare călătorie cu liniște
totală.
Vrei să afli mai multe?
Contactați astăzi unul dintre dealerii noștri.

Se aplică condițiile locale, vă rugăm să consultați manualul proprietarului.

SERVICE
COMMITMENT/

LISTĂ ACCESORII

Cod piesă

Grupă produs

Nume produs

Descriere produs

Cod piesă

Ornament bară faţă

Argintiu

MZ576847EX

BABY-SAFE i-SIZE**

Negru cu dungi roşii

MZ576848EX

Pentru copii cu vârsta de până la 15 luni,
max. 13 kg.Înalțimea copilului: 40-83 cm.
Risc ridicat de inflamabilitate.

MZ315055

Ornament bară faţă

Scaune
copii

MZ313045B

Emblemă capotă
Styling lateral

Styling spate

Jante

Negru

MZ576873EX

Crom.Pt uşile faţă,spate,stânga şi dreapta

MZ538346EX

Ornament portiere

Argintiu

MZ576851EX

Ornament portiere

Negru cu dungi roșii.

MZ576852EX

Set ornamente oglinzi

Crom

MZ576689EX

Set ornamente oglinzi

Aspect Carbon

MZ576830EX

Set ornament mânere

Crom

MZ576690EX

Set ornament mânere

Negru

MZ576829EX

Autocolant lateral

ECLIPSE CROSS logo

MZ553170EX

Autocolant lateral

PHEV logo

MZ553171EX

Ornament bara spate

Extensie colţuri bară spate , gri

MZ576849EX

Până la 15 luni, max. 13 kg. Se utilizează
cu MZ315055

MZ315056

Cârlig de remorcare fix

Tip fix, capacitate max. de remorcare:
1.500kg; sarcină max. verticală: 75 kg

MZ315174

Cârlig de remorcare
detaşabil

Tip detaşabil, capacitate max. de remorcare:
1.500kg; sarcină max. verticală: 75 kg

MZ315175

Kit cablaj 7-pini

Semnal amplificat complet independent
pentru conexiunile remorcii; Compatibil cu
remorcile echipate cu lămpi LED; Conectori
plug and play.

Kit cablaj 13-pini

MZ315178
MZ315179

Extensie colţuri bară spate , negru cu dungi
roşii

MZ576850EX

Adaptor priză

13-pini la 7-pini

MZ313937

MZ576860EX

Adaptor priză

7-pini la 13-pini

MZ313938

Spoiler hayon

Blue Mica (D06)

MZ576859EX

Spoiler hayon

Red Diamond (P62)

MZ576854EX

Spoiler hayon

Titanium Gray (U17)

MZ576858EX

Spoiler hayon

Sterling Silver (U25)

MZ576857EX

Spoiler hayon

Polar White (W37)

MZ576855EX

Spoiler hayon

White Diamond (W85)

MZ576861EX

Spoiler hayon

Amethyst Black (X42)

MZ576856EX

Spoiler mijloc hayon

Bronze Metallic (C21)

MZ576868EX

Spoiler mijloc hayon

Blue Mica (D06)

MZ576867EX

Spoiler mijloc hayon

Red Diamond (P62)

MZ576862EX

Spoiler mijloc hayon

Titanium Gray (U17)

MZ576866EX

Spoiler mijloc hayon

Sterling Silver (U25)

MZ576865EX

Spoiler mijloc hayon

Polar White (W37)

MZ576863EX

Spoiler mijloc hayon

White Diamond (W85)

MZ576869EX

Spoiler mijloc hayon

Amethyst Black (X42)

MZ576864EX

Jantă aliaj de 18”

4250G472
18x7J ET38; Capacul central şi piuliţele nu
sunt incluse. Black diamond cut finish.
18x7J ET38;Cu capac central şi fără piuliţe. MZ315060BD
Black diamond cut finish.

Transport
biciclete si
obiecte

Accesorii
transport

Adaptor priză

13-pini la 13-pini tip vest

MZ313939

Suport biciclete pt
cârligul de remorcare

Sarcină max. 1 sau 2 biciclete: 25 kg / 45,8
kg;conexiune prin cablaj cu 13 pini

MZ314957

Set suporţi pentru
plafon

Tip Aero. Pentru vehicule cu şine pentru
plafon

MZ315000

Set suporţi pentru
plafon

Tip Aero. Pentru vehicule fără şine pentru
plafon

MZ314999

6 butuci de închidere cu
un set de chei

Este posibilă combinarea cu şinele de plafon
şi 2 suporturi

MZ315032S4

Set protecţie suporţi
pentru plafon

Include 2 perne de protecţie pentru barele
de plafon, 2 chingi de legare şi o husă

MME50500

Suport pentru
bicicletă

Tip exclusiv aluminiu, cu încuietoare
integrată şi logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315032

Suport pentru
bicicletă

Tip oțel argintiu, cu încuietoare integrată.
Trebuie combinat cu: MZ314156S1
Adaptor portbagaj pentru plafon.

MZ314156

Adaptor pentru suport
de bicicletă

Kit adaptor pentru suportul de bicicletă tip din
oţel (MZ314156)

MZ314156S1

Set adaptor pentru
bicicletele cu pneuri late

Pentru suportul de bicicletă tip Exclusive
(MZ315032)

MZ315032S3

Set adaptor pt
biciclete din carbon

Pentru suportul de bicicletă tip Exclusive
(MZ315032)

MZ315032S2

MZ315060G

18x7J ET38; Doar cu capac central. Gri.

Jantă aliaj de 18”

18x7J ET38; Doar cu capac central. Argintiu

MZ315060S

Jantă aliaj de 18”

18x7J ET38; Doar cu capac central. Negru

MZ315060B

Capac central

Pentru jante aliaj: 4250G472. Negru.

4252A020

Set antifurt piuliţe

Set de 4 bucăți , cu o cheie, format plat

MZ313736

Suport schiuri/
snowboard

50 cm, max. 4 perechi de schiuri sau 2
snowboarduri; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315029

Set covoraşe textile față
si spate. Classic

Classic negru,pâslă întreţesută; cu etichetă
atentionare pe covorasul soferului

MZ315219

Suport schiuri/
snowboard

60 cm, max. 6 perechi de schiuri sau 4
snowboarduri; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315030

Set covoraşe textile față
si spate. Elegance

Velur de calitate cu logo Eclipse Cross, cu
etichetă atenţionare pe covoraşul
şoferului

MZ315163

Covoraşe
cauciuc

Set covoraşe cauciuc
fata si spate

Cu logo MITSUBISHI MOTORS şi etichetă
atenţionare pe covoraşul şoferului

MZ315169

Scrumieră cu LED

Lumina LED albastră se aprinde la
deschiderea capacului, încărcare solară

MZ520635EX

Brichetă

Înlocuieşte priza pentru accesorii

MZ607475EX

Pentru ambele părţi față şi spate.Aspect
carbon, accente roşii cu logo Eclipse Cross.

MZ315181

Ornamente praguri

Pentru ambele părţi față şi spate.Aspect
carbon, accente argintii cu logo PHEV.

MZ315253

LED albastru pentru iluminarea zonei
picioarelor din faţă, acţionat electric.
Conţine ornamente praguri iluminate MZ590877EX
si iluminare spaţii picioare MZ590878EX

Electric

MZ590878EX
MZ590886EX

Panou butoane portieră

Piano Black

MZ360625EX

Kit pedale sport

Aspect aluminiu

MZ360678EX

Aspect aluminiu

Lampă hayon

Iluminare suplimentară pt zona hayonului, MZ590922EX
montat pe hayon, acționată electric

Lumini uşi faţă

Iluminare suplimentară pt zona ușilor față.

MZ590923EX

Suport iPad

Suport iPad 2/3/4 & Air cu baza montată pe
tetiera scaunului pasagerului

MZ314989

Set apărători noroi faţă
Set apărători noroi spate

Set de 2 apărători noroi spate, negru.

MZ531448EX

Siguranță

Trusă de prim ajutor

DIN 13164

MZ315058

Set de 2 apărători noroi faţă, negru.

Pachet de siguranță

Trusă de prim ajutor (DIN13164) ,triunghi
reflectorizant și vestă reflectorizantă.

Vestă reflectorizantă

Galbenă, ambalată
Mitsubishi Motors

Triunghi
reflectorizant
Grilaj de separare
Folie de protecţie bară
spate
Folie de protecţie bară
spate

cu

sigla

MZ314891

1 bucată

MZ311382

Set opritoare
încărcătură

Set 4 buc. Numai pentru barele din
aluminiu. Cu logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315035

Geantă cablu

Geantă de depozitare specială pentru cablul
de încărcare Mode-3 cu sigla MITSUBISHI
MOTORS. Include mănuși și prosop mic.

MME50700B

Pentru stații publice sau speciale de încărcare
la domiciliu (nu pentru stații de încărcare
rapidă); 6 m lungime.

MZ315299

* 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.

MZ315059
MME50722

Triunghi de urgență pt avarii sau alte situații
MZ312957
de urgență pe șosea. Se pliază pt o depozitare
ușoară. Livrat într-o carcasă ușoară, durabilă.
Grilaj din oțel vopsit cu negru pentru a separa
spațiul portbagajului de spațiul pasagerilor. Test
la impact (R126)

MZ315153

Pentru bara spate, transparentă

MZ315155

Pentru bara spate, negru mat

MZ315154

Protecţie bară spate

Aspect carbon cu logo Mitsubishi
Motors.

MZ576853EX

Placă protecție
interioară portbagaj

Din oțel inoxidabil.

MZ315180

Cuvă textilă portbagaj

Cuvă din stofă cu etichetă Mitsubishi Motors

MZ514296EX

Cuvă portbagaj

Cu logo Mitsubishi Motors

MZ315171

Plasă portbagaj

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

MZ315031
MZ313537

MZ531447EX

Apărători noroi

pungă

2 opritoare şi 2 chingi de legare

Chingă de legare

Cablu incărcare
Mode 3 T2-T2

MZ590877EX

Kit pedale sport

în

Suport caiac/placă surf

  

Iluminare spaţii
picioare
Set iluminare interior

Protecție prag din oțel inoxidabil cu LED alb,
cu sigla MITSUBISHI MOTORS, pt stanga și
dreapta,față și spate, acționată electric.

Suport schiuri/snowboard Pentru schi fond

Portbagaj tip cadru

Ornamente praguri

Ornamente praguri
iluminate

Protecție si
utilitate

BAZĂ FLEX
BABY-SAFE i-SIZE

Bronze Metallic (C21)

Fumat

Utilitate
interioară

Pentru copii de la 9 luni- 4 ani sau 9- 18 kg.

Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 - 12 ani MZ315025
sau 15 - 35 kg, nu se poate separa.

Ornament bara spate

Jantă aliaj de 18”

Styling interior

Tractare

DUO PLUS*
KIDFIX XP*

Spoiler hayon

Jantă aliaj de 18”

Covoraşe
textile

MZ576872EX

Crom

Emblemă capotă
Ornament portiere

  

Styling frontal

Descriere produs

Nume produs

 

Grupă produs

MZ312254
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www.mitsubishi-motors.com

S-au făcut toate eforturile pentru a asigura conținutul acestei publicații sa fie corect și
actualizat la momentul apariției. Dreptul de a modifica specificațiile, codurile de piese și
caracteristicile este rezervat fără notificare prealabilă. Pentru a evita orice neînțelegeri,
dealerul dvs. Mitsubishi Motors vă va informa cu privire la orice modificări efectuate de
la data publicării acestei broșuri. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă
sub nicio formă sau prin nici un mijloc, fără permisiunea scrisă prealabilă a Mitsubishi
Motors Europe B.V. Unele dintre produsele sau vehiculele prezentate în broșură pot
diferi de modelele disponibile pe piața dvs.

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

