Mitsubishi

Outlander

Rok produkcji 2018

Rok modelowy 2019

Benzyna 2.0 2WD MT
Benzyna 2.0 4WD CVT

INVITE PLUS

CITY STYLE

INTENSE
COMFORT

INTENSE
PLUS

INSTYLE

INSTYLE
PLUS

103 990 zł
▬

112 990 zł
▬

▬
128 990 zł

▬
138 990 zł

▬
148 990 zł

▬
158 990 zł

Dopłata za lakier metalizowany/perłowy

2 900 zł

Mitsubishi Outlander 2019 – PROMOCJE
Rabat w wysokości 50% wartości podatku VAT – w zależności od wersji wyposażenia nawet 15 136 zł
Komplet opon zimowych gratis
Wszystkie wersje Mitsubishi Outlandera dostępne są z pakietem ubezpieczeń PZU 3,8%. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w PZU
rabat ulega zmniejszeniu o 2 000 zł.

www.mitsubishi.pl

INVITE PLUS (najważniejsze elementy wyposażenia)







Felgi aluminiowe 16” z oponami 215/70R16
Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy
System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
Światła do jazdy dziennej LED








Elektrycznie regulowane lusterka boczne
Czujnik zmierzchu i deszczu
Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów
Zdalnie sterowany zamek centralny
Tempomat
Radioodtwarzacz CD/MP3 + 6 głośników

CITY STYLE (najważniejsze, dodatkowe elementy wyposażenia względem Invite Plus)







Kamera cofania
Przednie reflektory w technologii Bi-LED
Podgrzewane i elektrycznie składane lusterka boczne
Dostęp bezkluczykowy (KOS)
Radioodtwarzacz z ekranem dotykowym
Nagłośnienie typu premium Rockford Fosgate



Zestaw głośnomówiący Bluetooth

INTENSE COMFORT (najważniejsze, dodatkowe elementy wyposażenia względem Invite Plus)







Felgi aluminiowe 18” z oponami 225/55R18
Przednie reflektory przeciwmgielne
Podgrzewane i elektrycznie składane lusterka boczne
Przyciemniane szyby tylne
Dostęp bezkluczykowy (KOS)
Dodatkowy nawiew powietrza dla II. rzędu siedzeń







Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
Radioodtwarzacz z ekranem dotykowym
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Kamera cofania
Czujniki parkowania z tyłu

INTENSE PLUS (najważniejsze, dodatkowe elementy wyposażenia względem Intense Comfort)







Przednie reflektory w technologii Bi-LED
III. rząd siedzeń
Gniazdo USB dla II. rzędu siedzeń
Nagłośnienie typu premium Rockford Fosgate
Stacja multimedialna SDA
Nie zawiera czujników parkowania z tyłu

INSTYLE (najważniejsze, dodatkowe elementy wyposażenia względem Intense Plus)








Automatyczne światła drogowe
Podgrzewana szyba czołowa
Podgrzewana kierownica
Podgrzewane fotele z przodu
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Czujniki parkowania z tyłu i z przodu
Nie zawiera III. rzędu siedzeń








Monitorowanie martwego pola w lusterkach
System ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu
Ultradźwiękowy asystent ruszania
System ograniczający skutki kolizji czołowych
Adaptacyjny tempomat
System informujący o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

INSTYLE PLUS (najważniejsze, dodatkowe elementy wyposażenia względem Instyle)







Elektrycznie sterowane okno dachowe
Skórzana tapicerka foteli
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
System kamer 360°

III. rząd siedzeń

Invite Plus
Pozostałe wersje
City Style
wyposażenia
ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 / Według testu WLTP
Zużycie paliwa cyklu mieszanym (l/100km)
7,7
8,7
Wersja wyposażenia

Średnia emisja CO2 (g/km)

173

196

Dane zawarte w niniejszym cenniku samochodu Mitsubishi mają wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w
rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku informacje na temat gwarancji samochodu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w
szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie
gwarancyjnym. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszym cenniku mogą się
różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. MMC Car Poland sp. z
o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cennika oraz parametrów technicznych i wyposażenia samochodów Mitsubishi oferowanych na rynku polskim bez
uprzedzenia.
Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO 2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych
właściwości trakcyjnych) ma m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych
w niniejszym cenniku.
Informacje o recyklingu samochodów Mitsubishi, w tym o ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu, o zgodnym z wymogami ochrony środowiska postępowaniu z
samochodami stanowiącymi odpady, jak też informacje o postępie i rozwoju w zakresie odzysku i recyklingu samochodów i ich części, oraz informacje o stacjach odbioru
wysłużonych samochodów znajdują się na stronie internetowej: www.mitsubishi.pl.

