
Catalog De Accesorii



Fă-l să fie al tău , 
și numai al tău.

Rămâi 100% Mitsubishi  
cu Accesoriile Originale Mitsubishi Motors.
Proiectate de experții noștri în inginerie să se potrivească perfect, acestea vor 
ajuta la îmbunatațirea experienței de condus asigurând nevoile dumneavoastrăd meet your needs si stil d
și stilul de viață.  Accesoriile noastre originale sunt fabricate de aceeași echipă 
care a creat mașina dumneavoastră și beneficiază de 5 ani garanție pentru un 
confort deplin.
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Aspect Exterior 01

Capace oglinzi 
Gri satinat.
MZ315357
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Trepte laterale
Stilate și funcționale. Pot prelua sarcini de pana la 150kg.
MZ315387
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 Antena aripa de rechin 
Negru. 
MZ315350

Ornament decorativ stopuri
Gri satinat 
MZ315408S

Ornament decorativ stopuri
Negru lucios. 
MZ315408B
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 Ornament hayon
Negru lucios.
MZ315407B

Ornament hayon
Gri satinat.
MZ315407S

Aspect Exterior
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Janta Aliaj  18” 
Finisaj negru.
MZ315409B
Anvelopă recomandată: 215/55 R18 

Jantă Aliaj  18” 
Finisaj negru profil diamant.
MQ001585
Anvelopă recomandată: 215/55 R18

Jantă Aliaj  18” 
Finisaj negru profil diamant.
MZ315409BD
Anvelopă recomandată: 215/55 R18 
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Jantă oțel  17” 
Jantă MQ001608
Capac jantă MQ001588
Anvelopă recomandată: 215/60 R17

Jantă aliaj  17” 
Finisaj gri cu profil diamant.
MZ315347
Anvelopă recomandată: 215/60 R17

Jantă aliaj  17” 
Finisaj gri.
MZ315348
Anvelopă recomandată: 215/60 R17

Aspect Exterior
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Aspect Interior & Confort02
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Încărcător fără fir
Încărcare prin inductie pentru telefoane smart. 
MZ315384

Toate Accesoriile Mitsubishi Motors 
sunt fabricate cu aceeași pasiune și 
expertiză pentru a păstra fiecare
vehicul Mitsubishi sigur, durabil și 
funcțional la cel mai înalt nivel. 
Calitatea lor și designul se vor potrivi
și vor îmbunătăți percepția, 
performanța și aspectul vehiculului 
dumneavoastră, fie că alegeți
opțiuni de aspect distinctive, extra 
protecție sau confort sporit.



Set covorașe cauciuc
MZ315355

Set covorașe textile
Confort 
MZ315371

Set covorașe textile
Eleganță 
MZ315370
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Pedalier sport
Aliaj satinat - pentru transmisie manuală.
MZ315385

Pedalier sport
Aliaj satinat - pentru transmisie automată.
MZ315386
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Ornament prag
Plastic.
Simplu MZ315392 (fără ilum.) 
Iluminat MZ315393

      Set deflectoare laterale 
Pentru geamuri față. 

MZ315379

Ornament prag
Oțel inoxidabil.
Simplu MZ315358 (fără ilum.)
Iluminat MZ315359 

Aspect Interior & Confort
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Siguranță & Protecție

Deoarece sunt proiectate împreună cu vehiculul dumneavoastră, Accesoriile  
Originale Mitsubishi Motors se potrivesc si functionează perfect. Ele vă vor ajuta   
să obțineți maximul de la Mitsubishiul dumneavoastra de-a lungul utilizării.

03

Organizator portbagaj
MZ315394

Protecție portbagaj modulară
Instalare ușoară. MZ315360
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Separator portbagaj
Negru. MZ315353

Cuvă portbagaj
MZ315372
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Parasolare
Toate geamurile spate și luneta.
MZ315404

Parasolar
Geamuri spate.
MZ315405
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Sistem de alarmă 
MZ315354

Protecții noroi
Pentru față și spate.
MZ315356 

Pachet siguranță
Kit prim ajutor, triunghi reflectorizant și vestă.
MZ315059

Siguranță & Protecție
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Transport & Timp liber

Pachet cârlig retractabil 
MZ315363K1

Pachet cârlig fix 
MZ315361K1

Pachet cârlig detașabil 
MZ315362K1

5-ANI GARANȚIE
Accesoriile Originale Mitsubishi Motors aparțin vehiculului dumneavoastră și devin 
parte integrantă a lui. Pentru liniștea și confortul dumneavoastră, toate Accesoriile 
Originale Mitsubishi Motors sunt acoperite de garanția dedicata de 5 ani.

04
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Suport biciclete
Capacitate: 2 biciclete. MZ314957

Suport biciclete hang-on
Capacitate: 2 biciclete. MZ315395

Suport biciclete hang-on
Capacitate: 3 biciclete. MZ315396

Suport biciclete
Capacitate: 3 biciclete. MZ315375
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Cutie plafon rigidă 
Capacitate; 380 litri.
MZ315376

Cutie plafon rigidă 
Capacitate; 480 litri. 
MZ315377

Cutie plafon rigidă 
Capacitate; 630 litri. 
MZ315378

Suport schiuri 
Pentru 4 perechi de schiuri sau 2 snowboard-uri.
MZ315029

20  |  ASX



Suporți transversali pentru plafon 
Prindere rapidă pentru vehicule cu bare longitudinale.
MZ315373

Suporți transversali pentru plafon 
Prindere rapidă pentru vehicule fară bare longitudinale.
MZ315374

Transport & Timp liber
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05
Grupă de produse Denumire produs Descriere produs  Cod piesă

DESIGN EXTERIOR Trepte laterale Sarcină maximă 150 kg MZ315387

Ornamente oglinzi laterale Gri satinat MZ315357

Antenă tip dorsală de rechin Negru MZ315350

Ornament hayon Argintiu lustruit MZ315407S

Piano Black MZ315407B

Ornament lampă spate Argintiu lustruit MZ315408S

Piano Black MZ315408B

Jante de 17" din aliaj ușor Gri DC MZ315347

Argintiu MZ315348

Jante de 18" din aliaj ușor Negru MZ315409B

Negru DC MZ3153409BD

Negru DC MQ001585

Piulițe de roată cu antifurt Argintiu MZ315380

Negru MZ315380B

Capac central jante Negru MZ315381

INTERIOR ȘI CONFORT Set covorașe textile Comfort F+SP LHD Velur PP cu spate granulat, cusătură neagră, sigla Mitsubishi MZ315371

Set covorașe textile Elegance F+SP LHD Velur PA cu spate din pâslă sinterizată, margine din nubuc negru și cusătură 
simplă neagră, sigla ASX

MZ315370

Set covorașe cauciuc F+SP LHD Sigla ASX MZ315355

Pachet fumători Scrumieră, priză brichetă MZ315403

Protecții praguri Protecție din plastic prag, cu sigla ASX, set pentru STG și DR, numai față, 2 buc. MZ315392

Protecție din inox prag, cu sigla ASX, set pentru STG și DR, numai față, 2 buc. MZ315358

Protecții iluminate praguri Protecție din plastic prag cu LED alb, cu sigla ASX, set pentru STG și DR, 
numai față, 2 buc., baterie și senzor

MZ315393

Protecție din inox prag cu LED alb, cu sigla ASX, set pentru STG. și DR., numai 
față, 2 buc., baterie și senzor

MZ315359

Pedalier sport Set de pedale sport pentru MT, aluminiu lustruit și cauciuc, 3 buc. MZ315385

Set de pedale sport pentru AT, aluminiu lustruit și cauciuc, 2 buc. MZ315386

Încărcător prin inducție pentru smartphone-uri MZ315384

Cabluri mini USB MZ315400

Suport multifuncțional umeraș Cu fixare pe tetieră MME03C02 

Umeraș pentru tetieră Cu fixare pe tijele tetierei MME03C03

Cârlig tetieră Cu fixare pe tijele tetierei MME03C04

Măsuță tetieră Cu fixare pe tijele tetierei MME03C05

Suport magnetic pentru telefon Fixare cu adeziv MME03B01

Fixare pe fantele de ventilație MME03B02

Suport magnetic pentru telefon și încărcător QI MME03B03

Set deflectoare geamuri laterale Pentru față MZ315379

SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE Apărători de noroi Pot fi utilizate pentru față și spate, sigla Mitsubishi Motors, 2 buc. MZ315356

Trusă de prim ajutor DIN 13164 MZ315058

Pachet de siguranță Trusă de prim ajutor (DIN13164), triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă MZ315059

Vestă reflectorizantă Galbenă, ambalată într-un sac cu sigla Mitsubishi Motors MME50722

Triunghi reflectorizant Triunghi utilizat în caz de defecțiuni sau alte urgențe rutiere. Se pliază, pen-
tru depozitare ușoară. Ambalat într-o carcasă ușoară și rezistentă. 

MZ312957

Separator zonă portbagaj MZ315353

Protecție modulară portbagaj Sigla Mitsubishi Motors MZ315360

Cuvă portbagaj Sigla ASX MZ315372

Organizator portbagaj MZ315394

Parasolar Geamuri uși spate, geamuri laterale spate și lunetă MZ315404

Parasolar Geamuri uși spate MZ315405

Husă Roșu și alb, cu sigla Mitsubishi Motors MME01C01

Alarmă MZ315354

Protecție port OBD MZ315401

Huse antiderapante pentru jante de 16” și 17” MZ315402

Listă de referință rapidă [Accesorii]
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Grupă de produse Denumire produs Descriere produs  Cod piesă

TRANSPORT ȘI TIMP LIBER Pachet cârlig de remorcare fix Cârlig de remorcare fix, cablaj cu 13 pini cârlig de remorcare MZ315361K1

Pachet cârlig de remorcare detașabil Cârlig de remorcare detașabil, cablaj cu 13 pini cârlig de remorcare MZ315362K1

Pachet cârlig de remorcare retractabil Cârlig de remorcare retractabil, cablaj cu 13 pini cârlig de remorcare, comutator MZ315363K1

Priză adaptor 13 pini la 7 pini MZ315268

7 pini la 13 pini MZ315269

13 pini la 13 pini vest MZ315270

Suport pentru biciclete spate Capacitate: 2 biciclete; sarcină maximă 1 bicicletă/2 biciclete: 25 kg/45,8 kg; 
conexiune cablaj cu 13 pini, sigla Mitsubishi Motors

MZ314957

Capacitate: 3 biciclete; conexiune cablaj cu 13 pini, sigla Mitsubishi Motors MZ315375

Suport pentru biciclete, cu montare pe hayon Capacitate: 2 biciclete MZ315395

Capacitate: 3 biciclete MZ315396

Bare transversale plafon, pentru șine longituinale Cu fixare rapidă, sigla Mitsubishi Motors MZ315373

Bare transversale plafon, fără șine longituinale Cu fixare rapidă, sigla Mitsubishi Motors MZ315374

Cutie portbagaj de plafon rigidă 380 l, sigla Mitsubishi Motors MZ315376

480 l, sigla Mitsubishi Motors MZ315377

630 l, sigla Mitsubishi Motors MZ315378

Suport pentru biciclete, cu montare pe 
plafon

Din aluminiu; cu încuietoare integrată; sigla MITSUBISHI MOTORS MZ315032

Din oțel; cu încuietoare integrată MZ314156

Adaptor suport pentru biciclete, cu montare 
pe plafon

Kit adaptor pentru montarea suportului din oțel pentru biciclete pe barele 
transversale

MZ314156S1

Kit adaptor pentru roți groase MZ315032S3

Kit adaptor pentru biciclete cu cadru din carbon MZ315032S2

Suport pentru schi/snowboard 50 cm, max. 4 perechi de schiuri sau 2 snowboarduri; sigla MITSUBISHI MOTORS MZ315029

Pentru schi fond; sigla furnizorului MZ315031

Portbagaj deschis pentru plafon Portbagaj din aluminiu, cu elemente negre; 91x135 cm; MZ314891

Chingă de ancorare 1 bucată MZ311382

Set de fixare bagaje Set de 4 buc.; numai pentru bare din aluminiu; sigla MITSUBISHI MOTORS MZ315035

Geantă pentru cablu Geantă specială de depozitare pentru cablul de încărcare mod 3, cu sigla 
MITSUBISHI MOTORS. Include mănuși și prosop mic.

MME50700B

Cablu de încărcare mod 3 T2-T2 Pentru stații de încărcare publice sau de la domiciliu (nu pentru stații de 
încărcare rapidă); 6 m lungime.

MZ315299

Căști audio Bluetooth® Focal MZ315397

Difuzoare premium Focal Set de difuzoare 4.1 MZ315398

Difuzoare premium Focal Set de difuzoare 6.1 MZ315399

VOPSEA Creion corector (12 ml) Creion cu vopsea corectoare, lac MZ94ACCLR

Creion cu vopsea corectoare, argintie MZ942SUCS

Creion cu vopsea corectoare, Charcoal blue nemetalizat MZ94SCRPE

Set creion corector (vopsea și lac, 12+12 ml) Set creion cu vopsea corectoare, Chrystal white metalizat MZ942SQNC

Set creion cu vopsea corectoare, Sunrise red metalizat MZ942SNNP

Set creion cu vopsea corectoare, Onyx black metalizat MZ942SGNE

Set creion cu vopsea corectoare, Steel grey metalizat MZ942SKNG

Set creion cu vopsea corectoare, Royal blue metalizat MZ942SRQH

Spray cu vopsea (150 ml) Spray cu vopsea, lac MZ93ACCLR

Nivelul de echipare este posibil să difere în funcție de piață. Pentru informații suplimentare, consultați dealerul/distribuitorul local Mitsubishi Motors.



06
Mașina ta, angajamentul nostru.
Aventurează-te cu încredere 
Peste 100 de ani de fabricație, pasiune și dedicare
sunt integrate in designul avansat si performanța   
optimă a vehiculului dumneavoastră Mitsubishi Motors. 

Avem încredere in calitatea vehiculelor noastre  
și a accesoriilor, și ne dorim să aveti același sentiment.  
De aceea fiecare mașină vine cu angajamentul nostru  
SERVICECOMMITMENT/.

5 ani Garanție Accesorii Originale
Proiectate împreună cu vehiculul dumneavoastră, 
Accessoriile Originale Mitsubishi Motors se potrivesc 
perfect. Sunt fabricate cu atenție, pasiune, experiență  
și testate pentru a face fiecare Mitsubishi sigur, durabil
și cu performanțe maxime. Puteți fi sigur că optimizează 
aspectul, siguranța și performanța vehiculului. În plus 
toate Accesoriile Originale Mitsubishi Motors au 5 ani 
garanție astfel încât puteți conduce cu încredere
deplină.

5 ani Asistență Rutieră
Asistența noastră Rutieră vine standard cu fiecare vehicul 
nou și a fost creată să îmbunătățească experiența 
utilizatorilor de Mitsubishi oferindu-vă siguranță și  
încredere. Oriunde te duce drumul în Europa, ai acces
24/7 la asistență rutieră. 

 ANGAJAMENTUL DE SERVICE MITSUBISHI

 SERVICECOMMITMENT/

 5 ani/150.000km (2 ani fara limită de km)

5 ani garantie Accesorii Originale

5 ani asistență rutieră

Verificare Gratuită A Vehiculului

8 ani/160.000km Garantie Capacitate Baterie

SERVICE 
COMMITMENT/

 
Verificarea Gratuita A Vehiculului
Pregătește-ți Mitsubishiul pentru următoarea aventură 
cu o verificare gratuită. Tehnicienii noștri experimentati 
verifică 25 de aspecte esentiale asigurandu-se că 
masina funcționează la cel mai înalt nivel de performanță.
Trebuie doar să contactați un dealer.

5 ani Garanție Autovehicul
Din "bară în bară", fiecare centimetru al vehiculului este  
acoperit de 5 ani sau 150.000 kilometeri.

Prin SERVICECOMMITMENT/ poți să te bucuri de fiecare 
călătorie cu încredere deplină.
 
Dorești mai multe informații?
Întreabă in rețeaua autorizată de dealeri.

Dacă aveți nevoie de asistență este suficient să ne 
contactați și vom fi disponibili pentru dumneavoastră.
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Mitsubishi Motors Europe B.V.

Am depus toate eforturile astfel încât conținutul acestei publicații să fie corect și actualizat în 

momentul publicării. Această broșură a fost realizată cu vehicule prototip. Ne rezervăm dreptul de a 

modifica specificațiile, codurile de piesă și caracteristicile, fără notificare prealabilă. Pentru informații 

actualizate, consultați dealerul Mitsubishi Motors. Unele dintre produsele sau vehiculele prezentate 

în broșură pot diferi de modelele disponibile pe piața dvs. Ca urmare a procesului de tipărire, culorile 

prezentate în această broșură pot diferi ușor de culorile reale ale vopselei și materialelor utilizate. 

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, sub nicio formă și 

prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al Mitsubishi Motors Europe B.V.




