5 MOTIVE BUNE
1 Design spectaculos
2 Control uimitor și senzație
de rafinament
3 Dotări de top
4 5 ani garanție
5 Motorizare pe benzină:
emisii scăzute!

Motorul de 1,6 litri al modelului ASX este extrem de eficient, oferind suficientă putere
pentru performanţe sportive, în condiţiile unui consum redus de combustibil. În plus la
capitolul siguranţă, acesta se află în topul modelelor din clasa sa, beneficiind de un nivel
sporit al siguranţei pe parcursul călătoriei.

GAMA DE CULORI

Culori exterioare disponibile

Cod

Granite Brown

M(C06)

Titanium Grey

M(U17)

Silky White

P(W13)

Orient Red

M(P26)

Amethyst Black

P(X42)

Polar White

N(W37)

Sporty Blue

P(D06)

Sterling Silver

M(U25)
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M - metalizată
P - perlată
N - nemetalizată

VARIANTE DE ECHIPARE
Model/Versiune

Motorizare

Puterea maximă
(CP)

ASX 1.6L 117 CP 2WD Inform

benzină

117

ASX 1.6L 117 CP AS&G 2WD Invite+

benzină

117

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

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE
Motorizare

1.6 MIVEC

Tip motor

1.6 MIVEC AS&G

MIVEC 4L DOHC 16V, Euro 6 d-temp

Transmisie

M/T

Tracţiune
Capacitate cilindrică

4x2 (faţă)
cc

1590

kw(CP)/rpm

86(117)/6000

Nm/rpm

154/4000

Lungime/lăţime/înălţime

mm

4365×1770×1640

Ampatament

mm

2670

Gardă la sol

mm

190

Masa vehiculului

kg

1260

Masă maximă autorizată

kg

1870

Capacitate rezervor

L

63

Capacitate portbagaj

L

419

Putere maximă
Cuplu maxim
Dimensiuni şi greutăţi

Număr de locuri

5

Performanţe
Viteză maximă
Acceleraţie
Consum carburant NEDC*
Emisii CO2 NEDC*
Consum carburant WLTP*
Emisii CO2 WLTP*
Capacitate de tractare maximă

km/h

183

sec

11,5

L/100 km

5,4/7,9/6,3

5,5/7,4/6,2

g/km

123/180/144

124/169/141

L/100 km

5,8/8,8/6,8

5,8/8,3/6,7

g/km

131/198/153

130/186/151

kg

1200

* Valori estimate de către producător. Rezultatele prezentate mai sus nu exprimă sau implică nicio garanţie a consumului unui vehicul în mod
particular. Vehiculele nu sunt testate individual şi de aceea apar în mod inevitabil diferenţe între vehicule individuale ale aceluiaşi model. De
asemenea vehiculul poate încorpora modificări particulare. Mai mult, stilul de condus şi condiţiile de trafic, modul de întreţinere a vehiculului
pot influenţa consumul. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 variază în funcţie de nivelul de echipare.

Dotări standard Inform
 ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force

Distribution); BA (Brake Assist); Brake Override System
 Aer condiţionat cu reglare manuală
 Airbag pentru genunchi şofer
 Airbag-uri frontale pentru şofer şi pasager
 Airbag-uri laterale pentru şofer şi pasager şi airbag-uri de tip
cortină
 Ancore ISO-FIX pentru scaune copii (×2) montate la bancheta
spate
 ASC+TCL+HSA Sistem de control activ al stabilităţii şi tracţiunii;
Hill Start Assist System: asistenţă la pornirea în rampă
 Banchetă rabatabilă asimetric 60:40
 Bare de protecţie faţă/spate în culoarea caroseriei / Eleron în
culoarea caroseriei montat pe haion
 Centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru toate
locurile şi cu pretensionare pentru locurile din faţă
 Computer de bord cu display multifuncţional tip LCD color cu
contrast ridicat
 Consolă centrală faţă cu suport de pahare şi cutie utilitară
prevazută cu capac şi cotieră cu spaţiu de depozitare
 ESS - Semnalizare vizuală pentru frânarea de urgenţă
 Faruri halogen reglabile pe înălţime (cu funcţie „coming home”)
 Finisaj cu aspect de carbon pentru panoul central

 Geamuri faţă/spate acţionate electric cu comandă de la şofer
 Imobilizator electronic
 Închidere centralizată cu telecomandă
 Jante oţel cu capace din plastic 16” × 6,5” cu pneuri 215/70 R16 +

kit de reparaţie roţi

 Lampă ceaţă spate tip LED cu funcţie de stingere automată /

Lampă stop spate tip LED montată pe eleron

 Lumini de zi (Daytime Running Lights) cu tehnologie LED
 Mânere portiere exterioare în culoarea caroseriei
 Oglinzi exterioare încălzite şi reglabile electric, în culoarea

caroseriei

 Parasolare prevăzute cu oglinzi cu capac şi suport de bilet

(şofer+pasager)

 Priză de 12V (×2) în consola centrală faţă
 Proiectoare de ceaţă montate în bara faţă
 Radio-CD player cu redare MP3 / 4 difuzoare
 Scaune faţă tip Sport / Scaun şofer reglabil pe înălţime / Scaun

pasager cu buzunar pe spatele spătarului

 Sistem de monitorizare a presiunii în roţi
 Tapiţerie din material textil M-Line de culoare neagră
 Tetiere faţă şi spate reglabile pe înălţime (2 × faţă; 3 × spate)
 Volan reglabil pe înălţime şi adâncime
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Dotări suplimentare Invite+
 Aer condiţionat automat / torpedou cu refrigerare
 Comenzi audio pe volan
 Comenzi cruise control pe volan
 Finisaj negru lucios pentru panou central bord
 Jante din aliaj uşor de 16” × 6,5” cu pneuri 215/70 R16 + kit de

reparaţie roti

 Ornamente cromate (butoane guri de ventilaţie, buton al

levierului frânei de mână, comenzi A-C, mânere interioare)

 Pachet „Chrome Exterior” (cadru mască frontală, centură laterală

geamuri, ornament ţeavă de eşapament)

 Port USB
 Radio-CD player cu redare MP3 / 6 difuzoare
 Senzori de parcare montaţi în bara spate
 Sistem de autoaprindere a farurilor şi senzor de ploaie
 Volan şi schimbător de viteze îmbrăcate în piele

PRIVIRE DE ANSAMBLU

SPAŢIOS ŞI CONFORTABIL

LUMINI DE ZI CU TEHNOLOGIE LED
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COMENZI INTUITIVE

DESIGN IMPUNĂTOR

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE,
PENTRU UN CONDUS FĂRĂ GRIJI

GARANŢIE COMPLETĂ*
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.

MAP – ASISTENŢĂ RUTIERĂ GRATUITĂ
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.

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

*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
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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).

