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Informațiile conținute în acest pliant nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de disponibilitatea modelelor sau de valabilitatea ofertelor. Consultați partenerul cel mai apropiat Mitsubishi Motors 
pentru detalii privind specificațiile și dotările. M Car Trading își rezervă dreptul de a modifica aceste date fără notificare prealabilă. Acest pliant nu poate fi reprodus fără acordul scris al M Car Trading.

Garanția oferită de către M Car Trading pentru autovehiculele Mitsubishi Motors comercializate prin rețeaua partenerilor autorizați din România este de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordă o garanție 
fără limită de parcurs, în timp ce pentru ceilalți 3 rămași se aplică o limitare de 150.000 km. Garanția caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanția suplimentară celei oferite de 
către producătorul Mitsubishi Motors este aplicabilă exclusiv în rețeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru informații detaliate privind condițiile de garanție vă rugăm să consultați 
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garanție

Model/Versiune Carburant Origine Putere maximă
sistem motor - CP

Eclipse Cross PHEV 2.4L 4WD A/T Inform plug-in hibrid (benzină+electric) Japonia 203

Eclipse Cross PHEV 2.4L 4WD A/T Invite plug-in hibrid (benzină+electric) Japonia 203

Eclipse Cross PHEV 2.4L 4WD A/T Intense plug-in hibrid (benzină+electric) Japonia 203

Eclipse Cross PHEV 2.4L 4WD A/T Intense+ plug-in hibrid (benzină+electric) Japonia 203

Eclipse Cross PHEV 2.4L 4WD A/T Instyle plug-in hibrid (benzină+electric) Japonia 203

VARIANTE DE ECHIPARE

● Autonomie în regim pur 
electric (WLTP) de 45 km (EV)

● Sistem 4WD performant
● Costuri reduse de rulare
● Emisii ultra scăzute pe CO2: 

46 g/km (WLTP)

SUV-ul nostru coupe este acum electric
E atractiv. E sportiv. E 4x4. Iar acum este disponibil ca vehicul plug-in hibrid electric (PHEV).
Așezați-vă la volan și bucurați-vă de o nouă experiență marca Mitsubishi Motors.
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  Faruri de tip LED cu reglare manuală, cu semnalizatoare de direcție integrate, 
funcție de pornire/oprire automată, și funcție „coming home light”

  Grilă radiator (Gloss black)
  Proiectoare ceață față de tip LED
  Spălătoare faruri sub presiune
  Plafon interior negru
  Tapițerie din piele sintetică cu cusături argintii
  Head-up display
  Încălzire electrică suplimentară (Electric heater)

  Mitsubishi remote control (comandă de încărcare, răcire sau încălzire a 
autovehiculului prin intermediul aplicației dedicate, funcțională prin WiFi)

  Posibilitatea de a alimenta utilități externe (Vehicle to Home) - EVPS power supply
  Scaun șofer acționat electric pe 4 direcții și scaun pasager glisant și cu reglare 
manuală pe înălțime, cu buzunar pe spate

  Sistem ce detectează semnele traficului rutier (Traffic Sign Recognition - TSR)
  Sistem de mitigare în cazul accelerărilor accidentale (UMS) și senzori de parcare 
(4 față și 4 spate)

  Prize pentru ștecher tip F / AC220-240V (1.500W max)
  Sistem de camere perimetrale (360 grade)
  Volan cu funcție de încălzire

  BSW Avertizare unghi mort cu asistență la schimbarea benzii de rulare, Lane 
Change Assist, RCTA Avertizarea la ieșirea cu spatele din parcare

  Cruise control adaptiv (ACC) cu buton de comandă pe volan

  Trapă plafon panoramic acționată electric
  Tapițerie din piele
  Scaune față și spate încălzite

  Smartphone Link Display Audio cu display de 8” sistem de navigație, sistem audio 
premium Mitsubishi Power Sound, radio digital (DAB), redare MW/FM, 8 difuzoare

  Șine longitudinale plafon negre
  Cameră pentru marșarier

  Scaune față încălzite

Dotări suplimentare Intense (față de Invite)

Dotări suplimentare Intense+ (față de Intense)

Dotări suplimentare Instyle (față de Intense+)

Dotări suplimentare Invite (față de Inform)

  Bandouri laterale negre; ornamente bară față și spate negre
  Faruri cu halogen cu reglare manuală, cu semnalizatoare de direcție integrate, 
funcție de pornire/oprire automată și funcție „coming home light”

  Grilă radiator neagră
  Jante de aliaj de 18” cu pneuri de 225/55R18 98H și kit de reparații roți
  Lampă ceață spate pe partea șoferului; lampă stop spate tip LED montată pe eleron
  Lumini de zi cu tehnologie LED (Daytime Running Lights); lumini de poziție clare 
de tip LED

  Mânere portiere exterior în culoarea caroseriei
  Oglinzi laterale exterioare încălzite în culoarea caroseriei, reglabile și rabatabile 
electric și cu semnalizatoare integrate

  Ornamente laterale plafon cromate; ornamente laterale geamuri cromate
  Banchetă spate cu spătar rabatabil cu opțiune de pliere asimetrică 60:40
  Cablu de încărcare CCID (Mode2) pentru priză normală (10 A) lungime 6 m
  Consolă centrală cu suport pentru pahare, cu cotieră prevăzută cu spațiu pentru 
depozitarea ochelarilor

  Cotieră cu suport pahare pentru locurile din spate
  Geamuri fumurii (laterale spate și lunetă)
  Guri de aerisire pentru locurile din spate (sub scaunele din față)
  Lampă de interior în plafon pentru locurile față și spate; lampă portbagaj
  Mânere portiere interior cromate
  Parasolare șofer și pasager prevăzute cu oglinzi și suport de bilet
  Priză pentru accesorii în consola centrală față; priză accesorii pentru locurile din 
spate

  Rulou protecție interior portbagaj
  Spațiu de depozitare a telefonului mobil cu iluminare de tip LED (în partea de jos 
a panoului central)

  Spațiu de depozitare sub podeaua portbagajului
  Tapițerie din material textil cu cusături gri
  Tetiere față și spate ajustabile pe înălțime
  Uși față și spate cu inserții din stofă și suport pentru sticle; funcție de iluminare de 
tip LED mânere și suport sticle uși față

  Aer condiționat dual-zone, cu posibilitate de control pe durata reîncărcării bateriei
  Cruise control cu limitator de viteză cu comenzi pe volan

  Display central multifuncțional tip LCD color cu contrast ridicat
  Funcții hands free, audio și control vocal cu comenzi pe volan
  Geamuri față/spate acționate electric cu funcție de urcare și coborâre automată 
doar pentru geamul șoferului

  Oglindă retrovizoare cu funcție anti-orbire, reglabilă manual
  Parbriz cu protecție fonică
  Scaune șofer și pasager glisante și cu reglare manuală pe înălțime; scaun pasager 
cu buzunar pe spate

  Sistem de autoaprindere a farurilor și senzor de ploaie
  Sistem de operare inteligent fără cheie (KOS)
  Smartphone Link Display Audio cu display de 8", radio digital (DAB), redare MW/FM, 
6 difuzoare și port USB (x2)

  Volan reglabil pe înălțime și adâncime, îmbrăcat în piele, prevăzut cu padele pentru 
modificarea nivelului de regenerare la frânarea electromagnetică

  ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force Distribution); BA 
(Brake Assist)

  Airbag-uri frontale șofer și pasager, cu decuplare airbag pasager; Airbag genunchi 
șofer

  Airbag-uri laterale șofer și pasager și airbag-uri de tip cortină
  Ancore ISO-FIX pentru scaune copii (x2) montate la bancheta spate
  ASC+TCL+HSA Sistem de control activ al stabilității și tracțiunii; Hill Start Assist 
System: asistență la pornirea din rampă

  Centuri de siguranța cu 3 puncte de ancorare și cu pretensionare pentru toate 
locurile

  Frână de parcare acționată electric (EPB) și funcție de Brake Auto Hold
  Imobilizator electronic
  Semnalizare vizuală pentru frânarea de urgență (Emergency Stop Signal)
  Sistem de asistență la frânare pentru evitarea coliziunilor (FCM)
  Sistem de avertizare la părăsirea involuntară a benzii de rulare (LDW)
  Sistem de avertizare sonoră pietoni, cu declanșare la apropierea de aceștia (AVAS - 
Acoustic Vehicle Alerting System)

  Sistem de comutare automat pentru faza lungă (AHB)
  Sistem de monitorizare a presiunii în roți (TPMS)
  Sistem inteligent S-AWC (Twin motor 4WD)

Dotări standard Inform

Motorizare 2.4L  PHEV 4WD
Tip motor 2.4L 16-valve DOHC MIVEC (4B12)
Transmisie automată
Capacitate cilindrică cc 2.360

Putere maximă kw(CP)/rpm
72 (98) - motor benzină

60 (82) - motor electric punte față
70 (95) - motor electric punte spate

Cuplu maxim Nm (kgf m)/rpm 193 (19,7)/2.500
Dimensiuni și greutăți
Lungime/lățime/înălțime mm 4.545 / 1.805 / 1.685
Ampatament mm 2.670
Gardă la sol mm 191
Masă maximă kg 2.425
Număr de locuri 5
Capacitate rezervor L 43
Capacitate portbagaj/capacitate max. portbagaj 
(banchetă complet rabatată) L 359 / 1.108

Performanțe
Viteză maximă km/h 162
Viteză maximă în modul full eletric km/h 135
Autonomie în modul full electric km 45
Accelerație sec 10,9
Consum carburant (combinat) WLTP* L/100 km 2,0
Emisii CO2 (combinat) WLTP* g/km 46
Consum curent electric (combinat) WLTP* Wh/km 242
Consum carburant (combinat) NEDC* L/100 km 1,7
Emisii CO2 (combinat) NEDC* g/km 39
Consum curent electric (combinat) NEDC* Wh/km 193
Capacitate de tractare maximă kg 1.500
Baterie Lithium-Ion
Voltaj total 300
Capacitate baterie electrică KWh 13,8

* Valorile consumului de carburant (NEDC și WLTP) sunt valabile doar pentru prima sută de kilometri.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE



Mod NORMAL Mod SNOW Mod GRAVEL Mod TARMAC
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SIGURANȚĂ
Tehnologie pentru o siguranță de jur-împrejur.
Atunci când te simți în siguranță și condusul
este mai plăcut.

SDA (SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO)
Sistemul SDA oferă o conectivitate

avansată cu telefonul dumneavoastră.
Condusul va fi mai plăcut utilizând

multiplele funcții disponibile.

SISTEMUL PLUG-IN HYBRID EV
Un mod de condus lin și confortabil.
Un sistem PHEV care este mai silențios
și vă duce și mai departe.

S-AWC (Super-All Wheel Control)
S-AWC oferă manevrabilitate în orice situație.

Motorul twin 4WD PHEV asigură
o călătorie mult mai confortabilă.

FUNCȚII ȘI SISTEME CE SPORESC 
CONFORTUL ȘI SIGURANȚA

Culori exterioare disponibile Cod
White Diamond D (W85)
Red Diamond D (P62)
Lighting Blue Mica P (D06)
Bronze Metallic M (C21)
Sterling Silver Metallic M (U25)
Titanium Grey Metallic M (U17)
Black Mica P (X42)
White Solid N (W37)

M - metalizat
P - perlat
N - nemetalizat
D - diamond

White Diamond [W85] Red Diamond [P62] Lightning Blue Mica [D06]

Bronze Metallic [C21] Sterling Silver Metallic [U25] Titanium Grey Metallic [U17]

Black Mica [X42] White Solid [W37]

GAMA DE CULORI



w
w

w
.m

its
ub

is
hi

-m
ot

or
s.

ro

*Garanția oferită de către M Car Trading pentru autovehiculele Mitsubishi 
Motors comercializate prin rețeaua partenerilor autorizați din România este 
de 5 ani. Pentru primii 2 ani se acordă o garanție fără limită de parcurs, 
în timp ce pentru ceilalți 3 ramași se aplică o limitare de 150.000 km. 
Garanția caroseriei la perforare prin coroziune este de 12 ani. Garanția 
suplimentară celei oferite de către producătorul Mitsubishi Motors este 
aplicabilă exclusiv în rețeaua de service Mitsubishi Motors Romania. Pentru 
informații detaliate privind condițiile de garanție vă rugăm să consultați 
http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/garanție

Avantaje oferite tuturor posesorilor de mașini Mitsubishi 
ieșite din garanție.
Beneficii în service:

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

Motors utilizate în cadrul reparațiilor de întreținere (piesele 
de: mecanică, electrică, revizii și revizii extinse).

BENEFICII POST GARANȚIE

Pentru a demonstra preocuparea noastră pentru mobilitatea dumneavoastră și încrederea pe 
care o avem în fiabilitatea vehiculelor noastre, la achiziționarea unui vehicul nou Mitsubishi veți 
primi gratuit, pentru o perioadă de 5 ani, serviciul MAP – Mitsubishi Motors Assistance Package 
(pachet de asistență Mitsubishi Motors). Împreună cu acest serviciu veți primi și o cartelă în baza 
căreia mobilitatea vă este garantată în mai mult de 30 de țări din Europa. Dacă veți avea nevoie 
de asistență în caz de defecțiune, accident, furt sau vandalism – oriunde v-ați afla, 24 de ore din 
24, 7 zile pe săptămână – apelați numărul de pe cartelă și 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 
și repatrierea vehiculului.

MAP – ASISTENȚĂ RUTIERĂ GRATUITĂ

Toate vehiculele noi Mitsubishi beneficiază standard de garanție completă de 5 ani sau maximum 
150.000 km, oricare din aceste condiții este îndeplinită prima. Garanția la perforare prin coroziune 
acoperă situațiile de rugină cu străpungere pentru primii 12 ani, în funcție de modelul achiziționat. 
Fiabilitatea vehiculelor Mitsubishi este impecabilă, dar în eventualitatea puțin probabilă în care 
aveți nevoie de ajutor, vă oferim serviciul MAP.

GARANȚIE COMPLETĂ*

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE, 
PENTRU A CONDUCE FĂRĂ GRIJI

M
Y2

1




