● Autonomie în regim pur
electric (WLTP) de 45 km (EV)
● Sistem 4WD performant
● Costuri reduse de rulare
● Emisii ultra scăzute de CO2:
46 g/km (WLTP)

Vă propunem o experienţă de condus fără egal oferită de noua versiune a celui mai bine
vândut SUV Plug-in Hybrid, Outlander PHEV. Frontul distinctiv, jantele din aliaj şi forma
aerodinamică oferă modelului un aspect care iese în evidenţă şi care va întoarce priviri.
Un interior care acomodează 5 persoane, un portbagaj imens şi o mulţime de funcţii
inteligente, chiar şi la versiunea de entry level, fac din Outlander PHEV un vehicul ce se
potriveşte oricărui stil de viaţă. Bucuraţi-vă de noi aventuri sau parcurgeţi drumurile zilnice
profitând de comportamentul dinamic şi silenţiozitatea noului Outlander PHEV.

VARIANTE DE ECHIPARE
Combustibil

Origine

Putere maximă
(motor benzină)
CP

Outlander PHEV 2.4L 4WD Invite

plug-in hibrid
(benzină+electric)

Japonia

135 CP

Outlander PHEV 2.4L 4WD Intense

plug-in hibrid
(benzină+electric)

Japonia

135 CP

Outlander PHEV 2.4L 4WD Instyle

plug-in hibrid
(benzină+electric)

Japonia

135 CP

Outlander PHEV 2.4L 4WD Instyle+

plug-in hibrid
(benzină+electric)

Japonia

135 CP
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Model/Versiune

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

2.4L - WD

Tip motor

DOHC MIVEC 16V EURO 6d-Temp

Transmisie
Capacitate cilindrică

automată
cc

2.360
99 (135) - motor benzină

Putere maximă

kw(CP)/rpm

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

Cuplu maxim

Nm (kgf m)/rpm

211 (21,5)/4.500

Lungime/lăţime/înălţime

mm

4.695/1.800/1.710

Ampatament

mm

2.670

Gardă la sol

mm

190

kg

2.390

Capacitate rezervor

L

43

Capacitate portbagaj/capacitate max. portbagaj
(banchetă complet rabatată)

L

731 / 1.602

Viteză maximă

km/h

170

Viteză maximă în modul electric

km/h

135

Autonomie în modul full electric

km

45

Acceleraţie

sec

10,5

L/100 km

2,0

Dimensiuni şi greutăţi

Masă maximă autorizată
Număr de locuri

5

Performanţe

Consum carburant (combinat) WLTP*
Emisii CO2 (combinat) WLTP*

Consum curent electric (combinat) WLTP*
Consum carburant (combinat) NEDC*
Emisii CO2 (combinat) NEDC*
Consum curent electric (combinat) NEDC*
Capacitate de tractare maximă
Baterie
Voltaj total
Capacitate baterie electrică

g/km

46

Wh/km
L/100 km
g/km
Wh/km
kg

169
1,8
40
148
1.500
Lithium-Ion
300
13,8

kWh

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

Dotări standard Invite

 Bare faţă-spate în culoarea caroseriei
 Eleron în culoarea caroseriei prevăzut cu lampă stop tip LED / Antenă
exterioară „Shark Fin”
 Faruri halogen reglabile pe înălţime (cu funcţie „coming home”) şi proiectoare
de ceaţă
 Blocuri optice spate cu iluminare LED pentru poziţii şi frână / Lampă ceaţă
spate pe partea şoferului
 Jante din aliaj uşor pe 18” cu pneuri 225/55 R18 / kit reparaţii roţi
 Sistem de spălare faruri sub presiune
 Lumini de zi cu tehnologie LED (Daytime Running Lights)
 Geamuri fumurii (laterale spate şi lunetă)
 Oglinzi exterioare, cu semnalizatoare integrate, încălzite, reglabile şi
rabatabile electric, în culoarea caroseriei
 Mânere portiere exterior în culoarea caroseriei
 Ornamente laterale exterioare cromate
 Şine longitudinale plafon (culoare argintie)
 Banchetă rabatabilă asimetric 60:40 cu înclinare ajustabilă
 Suport pentru ochelari
 Tapiţerie din material textil
 Consolă centrală prevăzută cu cotieră, suport pentru pahare şi o priza de 12V
 Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare
 Geamuri acţionate electric cu funcţie auto pentru geamul şoferului
 Buton EV Mode (prioritizare mers în mod electric)
 Display central multifuncţional tip LCD color (temp. exterioară, distanţa
parcursă, consumul mediu, indicator „ECO drive”)
 Frână de parcare acţionată electric şi funcţie de Brake Auto Hold
 Cablu de încărcare pentru priza normală (10 A) lungime 5 m
 Rulou protecţie interior portbagaj
 Aer condiţionat automat dual-zone
 Guri de aerisire pentru locurile din spate (sub scaunele din faţă)

 Scaune faţă încălzite
 Suport lombar cu acţionare electrică pentru scaunul şoferului
 Cruise control cu comenzi pe volan
 Smartphone Display Audio (SDA) cu funcţie Bluetooth şi redare MP3 (6
difuzoare) cu port USB şi comenzi pe volan + control vocal
 Volan îmbrăcat în piele
 Padele pentru modificarea nivelului de regenerare la frânarea
electromagnetică
 Oglindă retrovizoare cu funcţie automată anti orbire
 Cameră video pentru mersul în marşarier
 Sistem de operare inteligent fără cheie pentru accesul în maşină (KOS)
 Selector 4WD cu modurile Sport, Normal şi Zăpadă
 Sistem de autoaprindere a farurilor şi senzor de ploaie
 Torpedo cu funcţie de iluminare
 Airbag-uri frontale cu două trepte şi decuplare airbag pasager, Airbag pentru
genunchi şofer
 ABS (Anti-lock Braking System); EBD (Electronic Brake-force Distribution); BA
(Brake Assist); Brake Override System
 Airbag-uri laterale pentru şofer şi pasager şi airbag-uri de tip cortină
 ASC+TCL+HSA Sistem de control activ al stabilităţii şi tracţiunii; Hill Start
Assist System: asistenţă la pornirea în rampă
 Sistem S-AWC (Super All Wheel Control)
 Semnalizare vizuală pentru frânarea de urgenţă (Emergency Stop Signal)
 Sistem de monitorizare a presiunii în roţi
 Funcţie City Crash Provision
 Sistem de monitorizare a presiunii în roţi (TPMS)
 Sistem de blocare portiere spate pentru protecţia copiilor
 Sistem de control al evaporării combustibilului din rezervor
 Sistem de avertizare sonoră pietoni, cu declanşare la apropierea de aceştia
(AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System)

Dotări suplimentare Intense (faţă de Invite)
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 Faruri cu LED (fază scurtă şi lungă) cu reglare automată pe înălţime şi

proiectoare de ceaţă cu tehnologie LED
 Haion acţionat electric
 Tapiţerie din piele sintetică şi scaun şofer acţionat electric pe 8 direcţii
 Prize pentru ştecher tip F / AC (1.500 W max)
 Smartphone Link Display Audio (SDA) cu sistem de navigaţie şi
funcţie Bluetooth, radio digital (DAB), redare MW/FM şi display de 8”;
6 difuzoare şi port USB
 Sistem de camere perimetrale (360 de grade)

 Volan încălzit, reglabil pe înălţime şi adâncime, îmbrăcat în piele şi

schimbător de viteze de tip joy stick

 Încălzire electrică suplimentară
 Senzori de parcare faţă şi spate
 Posibilitatea de a alimenta utilităţi externe (Vehicle to home)
 Mitsubishi remote control - comandă de încărcare a autovehiculului

prin intermediul telecomenzii (KOS)

 Limitator de viteză cu semnal acustic şi comenzi pe volan
 Avertizare unghi mort (Blind Spot Warning); Funcţie de avertizare la

ieşirea cu spatele din parcare (RCTA)

Dotări suplimentare Instyle (faţă de Intense)
 Trapă acţionată electric cu parasolar
 Tapiţerie din piele premium (Diamond quilting) şi cu ornamente Laser

Etching/scaune faţă încălzite şi scaun şofer acţionat electric pe 8 direcţii
 Smartphone Link Display Audio (SDA) cu sistem de navigaţie şi funcţie
Bluetooth, radio digital (DAB), redare MW/FM şi display de 8”; sistem
audio premium Mitsubishi; 8 difuzoare; port USB

 Cruise control adaptiv cu comenzi pe volan
 Senzori de parcare faţă şi spate cu sistem de mitigare a coliziunilor în

caz de accelerări accidentale

 Sistem de mitigare a coliziunilor frontale şi sistem de comutare

automat pentru faza lungă

 Sistem de avertizare la părăsirea involuntară a benzii de rulare

Dotări suplimentare Instyle+ (S-Edition)
 Jante din aliaj uşor Dark Chrome pe 18” cu pneuri 225/55 R18 / kit

reparaţii roţi

 Amortizoare Bilstein

 Şine longitudinale plafon (culoare neagră)
 Pedalier din aluminiu
 Parbriz încălzit

Culori exterioare disponibile

GAMA DE CULORI
Cod

Titanium Gray

M(U17)

Silky White

P(W13)

Red Diamond

P(P62)

Amethyst Black

M(X42)

Polar White

N(W37)

Quartz Brown

M(C06)

Ruby Black

P(X40)

Sterling Silver

M(U25)

*Ruby Black este o culoare neagră perlată ce în funcţie de lumină poate să creeze uşoare reflexii de roşu/vişiniu
M - metalizată
P - perlată
N - nemetalizată

FUNCŢII ŞI SISTEME CE SPORESC
CONFORTUL ŞI SIGURANŢA
SISTEMUL SDA (SMARTPHONE LINK DISPLAY
AUDIO) OFERĂ O CONECTIVITATE AVANSATĂ
CU TELEFONUL DUMNEAVOASTRĂ

INTERIORUL SPAŢIOS ŞI CONFORTABIL SE
REMARCĂ PRIN DETALIILE RAFINATE
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SISTEM DE CAMERE PERIMETRALE 360°

VOLAN ÎNCĂLZIT

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
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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).

