●
●
●
●
●

Design spectaculos
Control uimitor și senzație de rafinament
Dotări de top
Motor performant 2.0L benzină
Funcții de siguranță inteligente

În viziunea noastră, noul ASX este SUV-ul sportiv potrivit pentru aventurile urbane. De la
faţa sa distinctivă cu grila expresivă, până la lateralele aerodinamice cu linii curajoase şi
roţile de aliaj, noul ASX a fost proiectat pentru a impresiona. O maşină suficient de mică,
dar agilă pentru oraş, ce dispune, în acelaşi timp, de un spaţiu destul de mare pentru
bagaje cât şi de toate beneficiile unui SUV.

VARIANTE DE ECHIPARE
Combustibil

Origine

Puterea maximă
(CP)

ASX 2.0L 2WD MT INFORM

Benzină

Japonia

150

ASX 2.0L 2WD MT INVITE

Benzină

Japonia

150

ASX 2.0L 4WD CVT INVITE

Benzină

Japonia

150

ASX 2.0L 4WD CVT INTENSE

Benzină

Japonia

150

Model/Versiune
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Culori exterioare disponibile

GAMA DE CULORI
Cod

Oak Brown

M(C22)

Titanium Grey

M(U17)

Silky White

P(W13)

Red Diamond

M(P62)

Amethyst Black

M(X42)

Polar White

N(W37)

Sporty Blue

M(D06)

Sterling Silver

M(U25)

M - metalizată
P - perlată
N - nemetalizată
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

2.0L

Niveluri de echipare

INFORM

Tip motor

INVITE

Transmisie
Tracţiune
Capacitate cilindrică
Putere maximă
Cuplu maxim

INVITE

INTENSE

4J11 SOHC MIVEC ASG Euro6d-Temp-Evap-ISC
MT

CVT

2WD

4WT

cc

1.998

kw(CP)/rpm

110 (150)/6.000

Nm/rpm

195 (19,9)/4.200

Dimensiuni şi greutăţi
Lungime/lăţime/înălţime

mm

Ampatament

mm

Gardă la sol

mm

190

kg

1.970

Masă maximă autorizată

4.365×1.770×1.640

4.365×1.810×1.640
2.670

Număr de locuri

5

Capacitate rezervor

L

Capacitate portbagaj

L

63

60
406

Performanţe
Viteză maximă
Acceleraţie
Consum carburant NEDC* (extraurban/urban/mixt)
Emisii CO2 NEDC*
Consum carburant WLTP* (extraurban/urban/mixt)
Emisii CO2 WLTP*
Capacitate de tractare maximă (cu frâne)

km/h

190

sec

10,2

12,2

L/100 km

5,7/8,5/6.7

6,1/8,7/7,0

6,5/8,7/7,3
148/199/167

g/km

130/194/154

139/198/161

L/100 km

6,2/9,2/7,1

6,5/9,6/7,5

7,1/10,5/8,2

g/km

140/210/161

148/217/171

161/239/185

kg

1.300

Anvelope şi jante
Anvelope (faţă şi spate)
Jante (faţă şi spate)

215/70R16

225/55R18

16” x 6.5J oţel

18” x 7.0J aliaj uşor

* 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 2WD MT
 Bare de protecţie faţă/spate în culoarea caroseriei / Eleron în

culoarea caroseriei montat pe haion
 Faruri cu LED reglabile pe înălţime (cu funcţie „coming home”)
 Jante oţel cu capace din plastic 16” × 6,5” cu pneuri 215/70 R16 +
kit de reparaţie roţi
 Lampă ceaţă spate cu funcţie de stingere automată / Lampă stop
spate tip LED montată pe eleron
 Lumini de zi (Daytime Running Lights) cu tehnologie LED
 Mânere portiere exterior în culoarea caroseriei
 Oglinzi laterale exterioare acţionate electric, cu funcţie de
dezaburire, în culoarea caroseriei
 Proiectoare de ceaţă faţă cu LED
 Banchetă rabatabilă asimetric 60:40
 Consolă centrală faţă cu suport de pahare şi cutie utilitară
prevăzută cu capac şi cotieră cu spaţiu de depozitare
 Priză de 12V (×2) în consola centrală faţă
 Scaune faţă tip Sport / Scaun şofer reglabil pe înălţime / Scaun
pasager cu buzunar pe spatele spătarului
 Tapiţerie din material textil M-Line de culoare neagră
 Tetiere faţă şi spate reglabile pe înălţime (2×faţă; 3×spate)
 Aer condiţionat cu reglare manuală
 Volan reglabil pe înălţime şi adâncime

 Insonorizare capotă motor
 Închidere centralizată cu telecomandă
 Computer de bord cu display multifuncţional tip LCD color cu

contrast ridicat

 Geamuri faţă/spate acţionate electric cu comandă de la şofer
 Sistem de autoaprindere a farurilor şi senzor de ploaie
 Radio-CD player cu redare MP3 / 4 difuzoare
 Airbag-uri frontale pentru şofer şi pasager
 Airbag-uri laterale pentru şofer şi pasager şi airbag-uri de tip

cortină, airbag pentru genunchi şofer

 Ancore ISO-FIX pentru scaune copii (×2) montate la bancheta

spate

 Centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru toate

locurile şi cu pretensionare pentru locurile din faţă

 Imobilizator electronic
 Sistem de monitorizare a presiunii în roţi (TPMS)
 Semnalizare vizuală pentru frânarea de urgenţă (ESS)
 ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force

Distribution); BA (Brake Assist); Brake Override System

 ASC+TCL+HSA Sistem de control activ al stabilităţii şi tracţiunii;

Hill Start Assist System: asistenţă la pornirea în rampă

Dotări suplimentare Invite 2WD MT & 4WD CVT (faţă de Inform)
 Faruri cu LED cu reglare automată pe înălţime (cu funcţie
 Jante din aliaj de 18” × 7.0J cu pneuri 225/55R18 + kit de reparaţie

 Aer condiţionat automat
 Cruise control cu comenzi audio pe volan
 Funcţie Bluetooth hands-free cu port USB şi microfon, cu

 Ornamente laterale cromate
 Finisaj negru lucios pentru panou central bord
 Mânere portiere interior cromate
 Rulou protecţie interior portbagaj
 Tapiţerie din material textil de înaltă calitate (cotieră pentru

 6 difuzoare
 Parasolare prevăzute cu oglinzi şi suport de bilet (şofer + pasager)
 Senzori de parcare spate
 Volan şi schimbător de viteze îmbrăcate în piele
 Padele pentru schimbarea vitezelor amplasate pe volan (doar

„coming home”)
roţi
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bancheta din spate cu suport pentru pahare)

comenzi pe volan

pentru versiunea 4WD CVT)

Dotări suplimentare Intense 4WD CVT (faţă de Invite)
 Geamuri fumurii lateral, spate şi lunetă
 Oglinzi laterale exterioare, în culoarea caroseriei, pliabile şi

reglabile electric şi cu semnalizatoare integrate
 Ornamente exterioare cromate pe aripile faţă
 Şine longitudinale plafon (culoare neagră)
 Oglindă retrovizoare heliomată
 Panou de instrumente cu rame şi guri de aerisire cu finisaj
piano black
 Parasolare prevăzute cu oglinzi şi suport de bilet (şofer +
pasager) iluminate
 Pedalier din aluminiu
 Plafon de culoare neagră
 Tapiţerie premium din piele ecologică
 Torpedou cu funcţie de răcire
 Cameră pentru marşarier

 Geamuri faţă/spate acţionate electric cu comandă de la şofer,

cu ornamente de culoare argintie pe butoanele ce acţionează
geamurile
 Pachet silenţiozitate (filtre fonoabsorbante montate pe sub
caroserie)
 Sistem de operare fără cheie (KOS) / Închidere centralizată cu
telecomandă
 Scaune faţă încălzite
 Smartphone Link Display Audio (SDA) cu sistem de navigaţie,
radio digital (DAB), MW/FM, 6 difuzoare, port USB x 2, plafonieră
faţă cu microfon încorporat şi hands free
 Avertizare unghi mort (Blind Spot Warning); Funcţie de avertizare
la ieşirea cu spatele din parcare (RCTA); Sistemul de asistenţă la
schimbarea benzii de rulare (LCA)

FUNCŢII ŞI SISTEME CE SPORESC
CONFORTUL ŞI SIGURANŢA
SCHIMBAREA BENZILOR E ACUM MAI SIGURĂ
DATORITĂ SISTEMULUI DE AVERTIZARE
UNGHI MORT (BLIND SPOT WARNING)

LUMINI DE ZI CU TEHNOLOGIE LED

FUNCŢIA CRUISE CONTROL VĂ AJUTĂ
SĂ CONDUCEŢI MAI UŞOR PE DISTANŢE LUNGI
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COMENZI INTUITIVE ŞI SMARTPHONE LINK
DISPLAY AUDIO (SDA) CU SISTEM DE NAVIGAŢIE

CAMERĂ PENTRU MARŞARIER

SERVICII POST-VÂNZARE EXCELENTE,
PENTRU A CONDUCE 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 5 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
MY20

www.mitsubishi-motors.ro

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).

