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Informaţiile conţinute în acest pliant nu au valoare contractuală şi pot varia în funcţie de disponibilitatea modelelor sau de valabilitatea ofertelor. Consultaţi partenerul cel mai apropiat Mitsubishi Motors 
pentru detalii privind specificaţiile şi dotările. M Car Trading îşi rezervă dreptul de a modifica aceste date fără notificare prealabilă. Acest pliant nu poate fi reprodus fără acordul scris al M Car Trading.

Garanţia oferită de către M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi Motors comercializate prin reţeaua partenerilor autorizaţi din Romania este de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordă o 
garanţie fără limită de parcurs, în timp ce pentru ceilalţi 3 rămaşi se aplică o limitare de 150.000 km. Garanţia caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanţia suplimentară celei oferite 
de către producătorul Mitsubishi Motors este aplicabilă exclusiv în reţeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de garanţie vă rugăm să consultaţi 
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garanţie

Model/Versiune Origine Putere maximă
(CP)

L200 2.4 DI-D Club Cab M/T Invite AS&G Non EU 154

L200 2.4 DI-D Double Cab M/T Invite AS&G Non EU 154

L200 2.4 DI-D Double Cab M/T Intense AS&G Non EU 154

L200 2.4 DI-D Double Cab A/T Intense High Power Non EU 181

L200 2.4 DI-D Double Cab M/T Instyle AS&G High Power Non EU 181

L200 2.4 DI-D Double Cab A/T Instyle High Power Non EU 181

VARIANTE DE ECHIPARE

Modelul L200 se asigură că vă bucuraţi de o călătorie plăcută datorită multiplelor 
caracteristici privitoare la confort, inclusiv un sistem de navigare SD, funcţia Bluetooth® 
Hands-free şi ETACS, toate instalate perfect şi la îndemâna dumneavoastră. În plus simţiţi 
manevrarea asemănătoare unui autovehicul şi performanţa din spatele volanului acestui 
pick-up robust.

5 MOTIVE BUNE
1 Superioritate 4x4 demonstrată: Sistemul SS 4WD II
2 Mai sofisticat, mai flexibil și unic în design
3 Manevrabilitate incredibilă: rază de bracaj de doar 5,9 m
4 Capacitate sporită de încărcare și remorcare
5 Eficiență și fiabilitate dovedite
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PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE
Motorizare 4WD

Tip motor / nr. cilindri / nr. supape / nivel poluare 2,4 litri Turbo Diesel Intercooler / 4 în linie / 16V AS&G / EURO 6
Nivel de echipare INVITE INTENSE INSTYLE
Caroserie Club Cab Double Cab Double Cab
Transmisie M/T A/T M/T A/T
Capacitate cilindrică cc 2.442
Putere maximă kw(CP)/rpm 113 (154) / 3.500 113 (154) / 3.500 133 (181) / 3.500 133 (181) / 3.500
Cuplu maxim Nm/rpm 380 / 1.500 - 2.500 380 / 1.500 - 2.500 430 / 2.500 430 / 2.500
Sistem de alimentare cu combustibil
Tip combustibil Motorină
Capacitate rezervor de combustibil L 75
Dimensiuni şi greutăţi
Masă maximă autorizată kg 2.850 2.900 2.905 2.910 2.905 2.910
Număr de locuri 4 5
Performanţe
Raza min. de bracaj m 5.9
Capacitatea de tractare (cu frâne) kg 3.000 3.100
Încărcătură max. fără frâne kg 750
Viteză maximă km/h 169 174 177 179 177
Consum de combustibil
Consum carburant (mixt) NEDC L/100 km 14,3 13,0 14,3 13,0
Emisii CO2 (mixt) NEDC g/km 183 200 183 200
Frâne
Faţă Discuri ventilate 16"
Spate Tamburi 11,6"
Anvelope şi jante
Anvelope (faţă şi spate) 205R16C 245/65R17
Jante (faţă şi spate) jante din oţel 16" jante din aliaj uşor 17"

 Aer condiţionat automat dual-zone
 DAB (Digital audio broadcast radio)
  Faruri Bi-Xenon reglabile pe înălţime din interior
  Închidere centralizată cu sistem inteligent de operare fără cheie 
(KOS) şi buton de pornit/oprit motorul
 Oglindă retrovizoare cu efect antiorbire
  Lumini de zi cu tehnologie LED (Day time Running Light)

  Sistem de navigaţie de 7” cu memorie SD, radio CD, redare MP3 
şi 6 incinte acustice / cameră pentru marşarier
  Sistem hands-free Bluetooth cu comenzi pe volan
 Padele pentru schimbarea treptelor de viteză amplasate în 
spatele volanului (doar pentru versiunea A/T)
  Tapiţerie din piele neagră / scaune faţă încălzite, scaun şofer 
reglabil electric pe 6 direcţii

Dotări suplimentare Instyle

 Aer condiţionat automat
 Bară protecţie faţă în culoarea caroseriei şi mască de culoare 
argintie
 Bară spate cu treaptă de culoare argintie
 Cruise control cu comenzi pe volan
 Display Audio – radio CD/MP3 cu 6 difuzoare prevăzut cu cameră 
pentru marşarier şi port USB
 Geamuri fumurii (lateral, lateral spate şi lunetă)
 Grilă frontală cu ornament cromat şi mânere uşi cromate
  Jante din aliaj de 17” cu anvelope 245/65R17 / roată de rezervă de 
dimensiuni normale cu janta din aliaj pe 17”

 Oglinzi laterale cromate, reglabile şi rabatabile electric
 Proiectoare de ceaţă cu ornamente argintii
  Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
  Sistem de autoaprindere a farurilor şi senzor de ploaie
  Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare
  Sistem hands-free cu Bluetooth cu comenzi pe volan şi 
recunoaştere vocală pentru sistemul audio şi cel Bluetooth
  Spălătoare de faruri
  Tapiţerie din material textil tip H-line
 Volan îmbrăcat în piele, cu servodirecţie şi comenzi audio pe 
volan

Dotări suplimentare Intense

 Apărătoare de noroi pentru toate roţile
 Oglinzi laterale negre, reglabile şi rabatabile manual
 Mânere exterioare de culoare neagră
 Bară protecţie faţă în culoarea caroseriei şi mască de culoare 
neagră
  Jante din oţel de 16” cu anvelope 205R16C / roată de rezervă de 
dimensiuni normale
  Lumini de zi (Daytime running lights)
  Lampă stop suplimentară de tip LED pe uşa benei
  Trepte laterale
  Faruri halogen reglabile pe înălţime din interior
 Cutie utilitară în bord
  Lampă de interior în plafon
 Priză suplimentară pentru accesorii în consola centrală
  Suport de pahare pentru scaunele faţă
  Scrumieră
 Cotieră centrală pentru locurile din spate
  Tapiţerie din material textil
 Display central informaţional
 Radio-CD player cu redare MP3, 4 difuzoare şi port USB
  Servodirecţie
 Buzunare pe spătarele scaunelor din faţă
 Cruise control
 Volan şi scaun şofer reglabile pe înălţime

 Cârlige de amarare în interiorul benei × 6
 Geamuri faţă şi spate acţionate electric cu funcţie de protecţie la 
închidere pe partea şoferului
 Aer condiţionat cu reglare manuală
  Încălzire a locurilor din spate cu canale de aer cald
  Închidere centralizată a uşilor cu telecomandă
 Airbag-uri frontale şi laterale pentru şofer şi pasager, airbag 
genunchi pentru şofer, airbag-uri laterale de tip cortină
 Centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte cu ancore reglabile 
pe înălţime pentru locurile din faţă
 Centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte pentru locurile din 
spate
  Imobilizator electronic al motorului
  TSA (Trailer Stability Assist): Sistem de control al stabilităţii 
remorcii
 ASTC+HSA Sistem de control activ al stabilităţii şi tracţiunii; Hill 
Start Assist System: asistenţă la pornirea în rampă
 Diferenţial spate blocabil cu comandă din bord (disponibil numai 
pentru echiparea Invite)
 ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force 
Distribution); BA (Brake Assist); Brake Override System
  Sistem automat de închidere a portierelor la plecarea de pe loc
  Trepte laterale
  Lampă de ceaţă spate pe partea şoferului

Dotări standard Invite
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ATACĂ ORICÂND CU ÎNCREDERE
ORICE TIP DE TEREN

FUNCŢII ŞI COMENZI UTILE PE VOLAN

ERGONOMIE ŞI FUNCŢIONALITATE

UN ŞASIU ROBUST CE CONFERĂ SIGURANŢĂ
ŞI ÎNCREDERE ATÂT PE DRUM CÂT ŞI ÎN AFARA LUI

Culori exterioare disponibile Cod

Titanium Grey M(U17)
White Solid P(W32)
Red Solid M(R59)
Black Mica P(X37)
Pearl White N(W54)
Quartz Brown M(C06)
Sterling Silver M(U25)
Earth Green M(F27)
Impulse Blue M(D23)

M - metalizată
P - perlată
N - nemetalizată

GAMA DE CULORI

FUNCŢII ŞI SISTEME CE SPORESC 
CONFORTUL ŞI SIGURANŢA



L
2
0
0

w
w

w
.m

its
ub

is
hi

-m
ot

or
s.

ro

*Garanţia oferită de către M Car Trading srl pentru autovehiculele Mitsubishi 
Motors comercializate prin reţeaua partenerilor autorizaţi din România este de 
5 ani. Pentru primii 2 ani se acordă o garanţie fără limită de parcurs, în timp ce 
pentru ceilalţi 3 ramaşi se aplică o limitare de 150.000 km. Garanţia caroseriei la 
perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanţia suplimentară celei oferite de 
către producătorul Mitsubishi Motors este aplicabilă exclusiv în reţeaua de service 
Mitsubishi Motors Romania. Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de 
garanţie vă rugăm să consultaţi http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garanţie

Cardul Loyalty este un serviciu oferit tuturor posesorilor de
maşini Mitsubishi ieşite din garanţie.

Beneficii în service:
  Cost de maxim 19 Euro fără TVA/oră pentru manoperă;
  20% reducere pentru toate piesele originale Mitsubishi 

Motors utilizate în cadrul reparaţiilor de întreţinere (piesele 
de: mecanică, electrică, revizii şi revizii extinse).

CARD DE FIDELITATE

Pentru a demonstra preocuparea noastră pentru mobilitatea dumneavoastră şi încrederea pe care 
o avem în fiabilitatea vehiculelor noastre, la achiziţionarea unui vehicul nou Mitsubishi veţi primi 
o cartelă MAP gratuită, cu o perioadă de valabilitate de 3 ani. MAP înseamnă Mitsubishi Motors 
Assistance Package (pachet de asistenţă Mitsubishi Motors) şi cu această cartelă în buzunar, 
mobilitatea vă este garantată în mai mult de 30 de ţări din Europa.
Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, accident, furt sau vandalism – oriunde v-aţi 
afla, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână – apelaţi numărul de pe cartelă şi problema va fi rezolvată 
imediat. Dacă problema este mai gravă, automobilul va fi transportat până la cel mai apropiat 
dealer Mitsubishi Motors, unde vi se vor oferi servicii precum: cazare, continuarea călătoriei, un 
vehicul de înlocuire şi repatrierea vehiculului.

MAP – ASISTENŢĂ RUTIERĂ GRATUITĂ

Toate vehiculele noi Mitsubishi beneficiază standard de garanţie completă de 5 ani sau maximum 
150.000 km, oricare din aceste condiţii este îndeplinită prima. Garanţia la perforare prin coroziune 
acoperă situaţiile de rugină cu străpungere pentru primii 12 ani, în funcţie de modelul achiziţionat. 
Fiabilitatea vehiculelor Mitsubishi este impecabilă, dar în eventualitatea puţin probabilă în care 
aveţi nevoie de ajutor, vă oferim serviciul MAP.

GARANŢIE COMPLETĂ*

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE, 
PENTRU UN CONDUS FĂRĂ GRIJI
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