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Ve světě plném života a zázraků, jako je ten náš, čekají za každým 

rohem nové nápady. Jedinou věcí, která naplňuje více než hledání 

těchto nových zážitků, je, když je můžeme sdílet s těmi, které 

milujeme. Model ASX je přesně šitý na míru vašemu životu - má 

nový dynamický styl a pyšní se ekologickými technologiemi a 

výbavou, která uspokojí i ten nejaktivnější životní styl. Díky svým 

LÁSKA, ŽIVOT, JÍZDA
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pokročilým schopnostem, zhuštěným přesně do té správné velikosti 

je dokonalým vozem, který vás vezme všude, kde jste ještě nikdy 

nebyli. Nastupte dovnitř a objevte, kam vás dnešní den zavede.
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VZNĚTOVÝ 1.8 DI-D MIVEC

Tento turbem přeplňovaný motor kombinuje čistou 

efektivitu vznětového motoru s optimalizací 

výkonu MIVEC (systémem variabilního časování 

ventilů) a poskytuje tak modelu ASX plynulý výkon 

a rozumnou spotřebu paliva. Motor 1.8 DI-D MIVEC 

je k dispozici ve dvou výkonových variantách, a to 

150 k nebo 116 k. Poskytuje dostatečný točivý 

moment pro dynamické rozjezdy a maximální výkon 

pro spokojenost z plynulé jízdy. K dispozici je také 

úsporný zážehový motor 1.6 MIVEC, který nabízí 

optimální výkon a zároveň je šetrný k životnímu 

prostředí.

JÍZDA PŘÍZNIVÁ PRO ZEMI
1.8 DI-D MIVEC

300 Nm / 

2 000 - 3 000 ot./min

110 kW(150 k)/

4000 ot./min
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SYSTÉM AUTO STOP & GO (AS&G) / INDIKÁTOR EFEKTIVNÍHO ŘAZENÍ 
PŘEVODOVÝCH STUPŇŮ

Systém AS&G vypne motor, když s autem zastavíte. Omezuje tak plýtvání 

palivem a emise CO2, aniž by tím byly jakkoliv narušeny elektronické 

systémy vozu. Jakmile sešlápnete spojku, motor okamžitě znovu nastartuje 

a nenechá vás čekat. Pro další zvýšení efektivity vám indikátor řazení 

převodových stupňů na informačním displeji poradí, jak máte v daném 

okamžiku řadit, a to v závislosti na aktuálních jízdních podmínkách.

Bezpečnostní systémy mohou, v závislosti 

na situaci, vyřadit systém AS&G. Podrobnější 

informace naleznete v příručce uživatele.

JÍZDA

Auto se přibližuje ke 
křižovatce

Motor se vypne (zařazen neutrál, 
není sešlápnutá spojka)

Motor okamžitě nastartuje
(při sešlápnutí spojky) 

ZASTAVENÍ ROZJEZD



PLYNULÉ ZRYCHLENÍ A PŘESNÁ KONTROLA
ZAVĚŠENÍ

Potěšení z jízdy vychází z důvěry a důvěra pochází ze zajištění 

kontroly. Model ASX vychází ze širokého rozchodu a dlouhého 

rozvoru jako pevného základu a přidává vzpěry MacPherson vpředu 

a víceprvkové zavěšení vzadu, aby vás bezpečně provedl přes 

veškeré nerovnosti, se kterými se můžete na své cestě setkat. 

Tlumiče vibrací a stabilizátory byly přesně vyladěny pro sportovní 

výkonnost a zaručují dokonalé projíždění zatáčkami i sebejistou 

stabilitu. Přidejte přímý a plynulý pocit z řízení, které lépe 

reaguje na vaše pohyby, a jízda ve voze ASX se stává zážitkem při 

zachování naprosté kontroly nad samotnou jízdou.



06 07

VYŠŠÍ POSED – LEPŠÍ VÝHLED

Až si sednete za volant, zjistíte, že i přes svůj aerodynamický tvar 

vám model ASX poskytuje překvapivě vyvýšenou polohu sedadla.    

V kombinaci se zešikmeným tvarem kapoty poskytuje lepší výhled 

na silnici, aby manévrování s vozem bylo snazší a bezpečnost 

vyšší. Zvýšený posed také umožňuje snadnější nastupování               

a vystupování a díky němu jsou i dlouhé jízdy pohodlnější.
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VAŠE PŘIROZENÉ PROSTŘEDÍ

BLUETOOTH® HANDS-FREE SADA

Zůstaňte ve spojení a zachovejte si bezpečnou kontrolu díky 

hands-free sadě. Připojte svůj mobilní telefon podporující 

technologii Bluetooth® a díky funkci hlasového ovládání budete 

moci uskutečňovat hovory s rukama na volantu.

POMOCNÉ VSTUPY AUX A USB

Pomocný vstup AUX pro externí audio a vstup USB umožňují, abyste 

k systému připojili svůj iPod nebo přehrávač MP3 a užívali si 

kompletní hudební knihovny ve špičkové kvalitě.

Panoramatická střecha přidává jízdě nový rozměr. Umožňuje vám i vašim spolucestujícím, 

aby si užívali pohledu do všech stran. Když stáhnete stínítko, odhalíte velkoplošný 

prosklený střešní panel, který se rozprostírá nad předními a zadními sedadly. V noci je 

střecha přitažlivě podsvícena vnitřními LED diodami.

ŠPIČKOVÝ AUDIOSYSTÉM ROCKFORD FOSGATE® 

Milovníci hudby ocení audiosystém s výkonem 710 W vybavený  

9 reproduktory. Rozmístění reproduktorů je navrženo speciálně 

pro model ASX. Jsou zabudovány také ve dveřních panelech, které 

fungují jako reproduktorová skříň zlepšující kvalitu zvuku.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM S PEVNÝM DISKEM 40 GB

Navigační systém s pevným diskem je vybaven 7” LCD displejem 

umístěným ve středovém panelu přístrojové desky. Pohodlně 

uspořádané ovládací prvky usnadňují naprogramování libovolné 

adresy a GPS systém vás snadno navede po nejkratší trase.



SYSTÉM INTELIGENTNÍHO OVLÁDÁNÍ BEZ KLÍČE SE SPÍNAČEM 
START/STOP

Model ASX je vybaven systémem inteligentního ovládání bez 

klíče, který vám umožní vyjet, aniž byste museli vytáhnout klíč  

z kapsy. Vše, co musíte udělat, chcete-li zapnout zapalování, je 

stisknout tlačítko nacházející se v blízkosti středu přístrojové 

desky při sešlápnutém spojkovém pedálu a řadicí páce v poloze 

neutrálu. Jedním stisknutím motor okamžitě nastartujete a můžete 

vyjet. A až dojedete do svého cíle, jedno další stisknutí je vše, co 

je nutné pro vypnutí motoru.

STARTOVACÍ MÍSTO
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BAREVNÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ

Vysoce kontrastní sdružený ukazatel  

z tekutých krystalů je přitažlivě uspořádaný, 

aby byl maximalizován styl i viditelnost. 

Stříbrnou barvou olemované ukazatele mají 

bílé podsvícení a dodávají tak pocit luxusu. 

Plně barevný informační LCD displej 

pohodlně zobrazuje informace o zbývajícím 

množství paliva, ujetých kilometrech, 

průměrné spotřebě paliva, vnější teplotě a 

stavu vozidla.

Ilustrační obrázek



OTEVŘENÉ POZVÁNÍ
Ačkoliv bylo vynaloženo velké úsilí, aby byl model ASX 

zkoncentrován do té správné velikosti pro potěšení z aktivní 

jízdy, určitě budete překvapeni i pohodlným a dobře dimenzovaným 

prostorem, který na vás i vaše pasažéry čeká uvnitř. Cestující na 

zadních sedadlech budou ohromeni velikostí místa pro nohy i 

hlavu a všichni si budou užívat příjemného čalounění, které je k 

dispozici v kvalitní látce nebo luxusní kůži. V celém interiéru 

jsou umístěné různé úložné prostory, takže budete mít dostatek 

místa pro všechny věci, které si chcete vzít s sebou.
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POSUVNÁ STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA 
VPŘEDU

HORNÍ SCHRÁNKA V PŘEDNÍ STŘEDOVÉ 
LOKETNÍ OPĚRCE

DOLNÍ SCHRÁNKA V PŘEDNÍ STŘEDOVÉ 
LOKETNÍ OPĚRCE
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(2)

(1)

ZADNÍ NASTAVITELNÉ OPĚRADLO 

(1) Pomalým pohybem opěradla zpět se 

opěradlo uzamkne ve vzpřímené poloze.         

(2) Rychlým pohybem opěradla zpět se 

opěradlo uzamkne v nakloněné poloze.

ZADNÍ LOKETNÍ OPĚRKA S OTVOREM NA DLOUHÉ PŘEDMĚTY

Otvor s krytem za zadní loketní opěrkou vám umožní, 

abyste pohodlně převáželi lyže nebo dlouhé předměty a 

stále měli k dispozici místo pro sezení čtyř osob.

PROSTOR NA VÝBĚR
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Bez ohledu na to, kam se vydáte, model ASX vám umožní vzít si s 

sebou vše, co budete potřebovat, až dojedete na místo, protože 

vedle místa pro pět cestujících nabízí zavazadlový prostor o 

objemu až 442 litrů*. Snadno otevíratelné zadní výklopné dveře 

jsou dostatečně široké, aby poskytly prostor i pro ty nejobjemnější 

předměty, a nízká výška podlahy zvyšuje pohodlí při nakládání a 

vykládání těžkého nákladu. K dispozici je také odkládací schránka 

pod podlahou, která představuje šikovný a dobře ukrytý úložný 

prostor. Zahrnuje úložný prostor o objemu 26 litrů* pod podlahou.

*Platí pro vozy vybavené sadou na opravu pneumatik. 

 

 

1 350 mm maximální šířka vnitřního zavazadlového prostoru.

1 510 mm délka zavazadlového prostoru, po sklopení zadních 

opěradel.

Měřeno společností Mitsubishi Motors. 

ZADNÍ SEDADLA SKLOPNÁ DO ROVINY / 
OPĚRADLA DĚLENÁ V POMĚRU 60:40

Abyste mohli převážet ještě větší předměty, 

můžete zadní sedadla sklopit úplně do 

roviny a vytvořit tak rozměrný zavazadlový 

prostor. Opěradla zadních sedadel dělená  

v poměru 60:40 je možné částečně sklopit, 

abyste získali prostor pro přepravu jízdního 

kola nebo velmi dlouhých předmětů a při 

tom si zachovali možnost sezení na zadním 

sedadle.

1000mm

1510mm
1350mm



PŘIPRAVEN NA VŠECHNO
SUPER-HID “WIDE VISION” - XENONOVÉ SVĚTLOMETY S OSVĚTLENÍM VOZOVKY V ÚHLU 
160 STUPŇŮ

Co nevidíte, to vám může ublížit. Aby ze stínu vystoupila větší část silnice, je model ASX 

vybaven xenonovými světlomety s technologií Super-HID “Wide Vision” s extra širokým 

dosahem. Když jsou tyto světlomety rozsvícené, vysílají širší světelné paprsky a osvětlují 

tak mnohem širší část silnice před vámi.

7 AIRBAGŮ VE STANDARDU

Abyste se vy i vaši pasažéři cítili bezpečněji pro případ nehody, 

je model ASX vybaven standardně 7 airbagy, které poskytují větší 

bezpečí každému sedadlu. Cestující na předních sedadlech jsou 

chráněni čelními a bočními airbagy plus dodatečným kolenním 

airbagem pro řidiče, který mu pomáhá ochránit nohy při čelní 

srážce. Při bočním nárazu jsou cestující v obou řadách sedadel 

chráněni stropními airbagy, které se nafouknou po stranách.

Standardní xenonové světlomety

Xenonové světlomety Super-HID “Wide Vision”
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SYSTÉM AKTIVNÍ REGULACE STABILITY A TRAKCE (M-ASTC)

Systém aktivní regulace stability využívá palubních senzorů k tomu, aby analyzoval pohyb 

vozidla a určil, zda nedochází k bočnímu prokluzu kol. Regulací výkonu motoru a použitím 

brzdné síly na příslušná kola pomáhá systém ASC udržet stabilitu a kontrolu.

BOČNÍ PROKLUZ ZADNÍHO KOLA

Brzdná síla působí na vnější přední kolo, 

aby nedocházelo k přetáčivosti.

SYSTÉM REGULACE TRAKCE

Když je zjištěno prokluzování kol, pomocí 

systému TCL, je regulován výkon motoru a 

brzdná síla je přivedena na prokluzující kola, 

aby nedošlo ke ztrátě točivého momentu, což 

se uplatní zejména při plynulém rozjezdu a 

lineárním zrychlení.

BOČNÍ PROKLUZ PŘEDNÍHO KOLA

Brzdná síla působí na vnitřní zadní kolo, 

aby nedocházelo k nedotáčivosti. ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE (HSA)

Systém HSA pomáhá při rozjezdu v prudkém 

svahu tím, že brání vozidlu, aby se rozjelo 

dozadu. Když systém zjistí, že vůz stojí ve 

svahu, automaticky udržuje brzdnou sílu, 

dokud řidič nesešlápne pedál plynu.

Bez systému HSA

Se systémem HSA



Poznámka: vzhled nebo dostupnost některých prvků výbavy se může lišit podle trhu. Pro podrobnosti kontaktujte svého místního prodejce Mitsubishi 

Motors. Všechna práva vyhrazena.

INSTYLE+(4WD)

Klíčová výbava (navíc k výbavě Intense)

• Kožená sedadla s vyhříváním předních sedadel a 

elektricky nastavitelné sedadlo řidiče

• Audiosystém Rockford Fosgate® 710 W s radiopřijímačem, 

přehrávačem CD/MP3 a 9 reproduktory

• Navigační systém s hudebním serverem, pomocným video 

vstupem a zadní parkovací kamerou

• Systém inteligentního ovládání bez klíče se spínačem 

START/STOP

• Panoramatická střecha s vnitřním LED podsvícením

• Podélný střešní nosič



Poznámka: vzhled nebo dostupnost některých prvků výbavy se může lišit podle trhu. Pro podrobnosti kontaktujte svého místního prodejce Mitsubishi 

Motors. Všechna práva vyhrazena.

INTENSE (2WD/4WD)

Klíčová výbava (navíc k výbavě Invite) 

• Disky kol z lehkých slitin 17” + pneumatiky 215/60 R17

• Super-HID “Wide Vision” - xenonové světlomety s 

osvětlením vozovky v úhlu 160 stupňů

• Ostřikovače předních světlometů

• Zatmavená skla od B-sloupků

• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě 

karoserie s funkcí sklápění a ukazateli směru jízdy

• Bluetooth® hands-free sada

• Zadní parkovací senzory
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Poznámka: vzhled nebo dostupnost některých prvků výbavy se může lišit podle trhu. Pro podrobnosti kontaktujte svého místního prodejce Mitsubishi 

Motors. Všechna práva vyhrazena.

INVITE (2WD/4WD)

Klíčová výbava (navíc k výbavě Inform) 

• Disky kol z lehkých slitin 16” + pneumatiky 215/65 R16

• Chromovaný lem masky chladiče a chromované lišty 

bočních oken

• Přední mlhové světlomety s chromovaným rámečkem

• Chromovaná koncovka výfuku

• Látkové čalounění sedadel s 3D vzorem

• Multifunkční 3,3“ QVGA vysoce kontrastní barevný LCD 

displej z tekutých krystalů

• Kožený multifunkční volant a kožená hlavice řadicí páky

• Pohon všech kol 4WD s el. volbou režimů (neplatí pro 

verze 2WD)

• Posuvná středová loketní opěrka vpředu s úložným 

prostorem

• Klimatizovaná schránka před spolujezdcem

• Automatická klimatizace

• Pomocný vstup USB

• Dešťový senzor

• Senzor automatického rozsvěcení světel

• Tempomat s ovládáním na volantu



20 21

Poznámka: vzhled nebo dostupnost některých prvků výbavy se může lišit podle trhu. Pro podrobnosti kontaktujte svého místního prodejce Mitsubishi 

Motors. Všechna práva vyhrazena

INFORM (2WD)

Klíčová výbava 

• Disky kol ocelové 16” + pneumatiky 215/65 R16 

celoplošné kryty kol

• Halogenové světlomety

• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

• Látkové čalounění sedadel s geometrickým vzorem

• Elektrický posilovač řízení (EPS)

• Výškově a podélně nastavitelný volant

• Chromované vnitřní kliky dveří

• Pevná středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem

• Manuální klimatizace

• Radiopřijímač LM/MW/FM s přehrávačem CD/MP3

• 7 airbagů včetně kolenního airbagu řidiče

• Systém aktivního řízení stability a trakce (M-ASTC)

• Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

• Elektrické ovládání předních a zadních oken

• Palubní počítač s monochromatickým LCD displejem

• Systém automatického zastavení a nastartování motoru 

AS&G (s výjimkou motorizace 1.6 MIVEC)

• Pomocný vstup AUX



MATERIÁLY SEDADEL

BARVY EXTERIÉRU

GRANITE BROWN [C06]

ČERNÁ KŮŽEČERNÁ LÁTKA S 3D VZOREM

COOL SILVER [A31]

ORIENT RED [P26]

ČERNÁ LÁTKA S GEOMETRICKÝM VZOREM

MEDIUM GREY [U17]
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KOMBINACE BAREV EXTERIÉRU A INTERIÉRU
 

� : k dispozici � : není k dispozici 

Poznámka: Skutečné barvy se mohou mírně lišit od barev zde uvedených vzhledem k technickým omezením tisku.

Skutečné barvy si můžete prohlédnout u svého místního prodejce vozů Mitsubishi Motors.

Model INFORM INVITE INTENSE INSTYLE+
Sedadla Černá látka s geometrickým vzorem �

� � �

Černá látka s 3D vzorem �
� �

�

Černá kůže � � �
�

Barva exteriéru Cool Silver [A31] � � � �

Granite Brown [C06] � � � �

Tanzanite Blue [D14] � � � �

Kawasemi Blue [D17] � � � �

Orient Red [P26] � � � �

Medium Grey [U17] � � � �

Polar White [W19] � � � �

Amethyst Black [X42] � � � �

KAWASEMI BLUE [D17]

AMETHYST BLACK [X42]

TANZANITE BLUE [D14]

POLAR WHITE [W19]



STANDARDNÍ VÝBAVA

� : Standardní výbava � : Není k dispozici 

Poznámka: Vzhled nebo dostupnost některých prvků výbavy se může lišit podle trhu. Pro podrobnosti kontaktujte svého místního prodejce 

Mitsubishi Motors. Všechna práva vyhrazena.

Výbavový stupeň INFORM INVITE INTENSE INSTYLE+

Bezpečnost Airbagy SRS Přední airbagy řidiče a jeho spolujezdce � � � �

Boční airbagy řidiče a jeho spolujezdce � � � �

Hlavové (okenní) airbagy pro sedadla první a druhé řady � � � �

Kolenní airbag řidiče � � � �

Bezpečnostní pásy Přední tříbodové bezpečnostní pásy ELR s omezovačem síly a předepínačem x2 � � � �

Výškově nastavitelné ukotvení předních bezpečnostních pásů � � � �

Zadní tříbodové bezpečnostní pásy ELR x3 � � � �

Ukotvení dětské sedačky ISOFIX x2 � � � �

Antiblokovací brzdový systém (ABS) � � � �

Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) � � � �

Nouzový brzdový asistent (EBA) � � � �

Systém aktivní regulace stability a trakce (M-ASTC) � � � �

Asistent rozjezdu do kopce (HSA) � � � �

Systém signalizace nouzového brzdění (ESS) � � � �

Elektrický posilovač řízení (EPS) � � � �

Systém automatického zastavení a nastartování motoru (AS&G) kromě 1.6 Inform � � � �

Karoserie s vyšší odolností proti nárazům (RISE) � � � �

Zámky zadních dveří s dětskou pojistkou � � � �

Elektronický imobilizér � � � �

Zadní parkovací senzory
� �

�
�

Zadní parkovací kamera
� � �

�

Exteriér Pneumatiky a disky kol Disky kol ocelové 16" + pneumatiky 215/65 R16 + celoplošné kryty kol �
� � �

Disky kol z lehkých slitin 16" + pneumatiky 215/65 R16
�

�
� �

Disky kol z lehkých slitin 17" + pneumatiky 215/60 R17
� �

� �

Světlomety Halogenové světlomety � �
� �

Super-HID “Wide Vision” - xenonové světlomety s osvětlením vozovky v úhlu 160 stupňů
� �

� �

Ostřikovače světlometů
� �

� �

Funkce denního svícení
�

� � �

Přední mlhová světla s chromovanými rámečky
�

� � �

Okna Tónovaná skla (zelená) a bezpečnostní laminované přední sklo � � � �

Vyhřívání zadního okna � � � �

Zatmavená skla od B-sloupků
� �

� �

Stěrače čelního skla plochého typu s proměnným cyklovačem a ostřikovačem � � � �

Stěrač zadního skla s ostřikovačem � � � �

Vnější kliky dveří v barvě karoserie � � � �

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie, elektricky ovládaná s vyhříváním � �
� �

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s bočním ukazatelem směru jízdy, elektricky ovládaná s vyhříváním a funkcí 

sklápění
� �

� �

Chromovaný lem masky chladiče
�

� � �

Chromované lišty bočních oken
�

� � �

Podélný střešní nosič černé barvy 
� � �

�

Panoramatická střecha s vnitřním LED podsvícením 
� � �

�

Chromovaná koncovka výfuku
�

� � �

Sedadla Přední sedadla Manuálně nastavitelná poloha sedadel a sklon opěradel / Výškově nastavitelné sedadlo řidiče � � �
�

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče / Vyhřívání předních sedadel
� � �

�

Výškově nastavitelné opěrky hlavy x2 / Kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce � � � �

Zadní sedadla Dělená sedadla 60:40 / Výškově nastavitelné opěrky hlavy x3 � � � �

Středová loketní opěrka se dvěma držáky nápojů
�

� � �

Otvor na lyže resp. dlouhé předměty
�

� � �

Interiér Kožený multifunkční volant a kožená hlavice řadicí páky
�

� � �

Výškově a podélně nastavitelný volant � � � �

Tempomat
�

� � �

Palubní počítač (monochromatický LCD displej pro Inform / 3.3" QVGA plněbarevný LCD displej pro ostatní) � � � �

Osvětlení spínače zapalování � � �
�

Černá přístrojová deska s měkkým obložením � � � �

Stříbrné ozdobné prvky interiéru (středová konzola a výplně dveří) � � � �

Chromované vnitřní kliky dveří � � � �

Osvětlená odkládací schránka / Držáky nápojů v podlahové konzole / Elektrická zásuvka 12V v podlahové konzole � � � �

Podlahová konzola Pevná středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem �
� � �

Posuvná středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem 
�

� � �

Klimatizovaná uzamykatelná schránka před spolujezdcem
�

� � �

Odkládací schránky v předních dveřích s držáky lahví � � � �

Kosmetické zrcátko s víkem a držákem lístků na sluneční cloně řidiče a předního spolujezdce �
� � �

Osvětlené kosmetické zrcátko s víkem a držákem lístků na sluneční cloně řidiče a předního spolujezdce
�

� � �

Přední stropní osvětlení interiéru s bodovými světly / Osvětlení zavazadlového prostoru � � � �

Zadní stropní osvětlení interiéru � � �
�

Větrání Pylový filtr � � � �

Manuální klimatizace �
� � �

Automatická klimatizace
�

� � �

Pohodlí Centrální zamykání s dálkovým ovládáním � � �
�

Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání se spínačem START/STOP
� � �

�

Elektrické ovládání předních a zadních oken s ochrannou funkcí proti přiskřípnutí � � � �

Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel
�

� � �

Audio a 
komunikace

Radiopřijímač LM/MW/FM s přehrávačem CD/MP3 � � �
�

4 reproduktory �
� � �

6 reproduktorů
�

� �
�

Audiosystém Rockford Fosgate
®
 (710W), radiopřijímač LM/MW/FM, přehrávač CD/MP3, 9 reproduktorů

� � �
�

Multimediální komunikační systém Mitsubishi (MMCS) - navigační systém s hudebním servrem (40GB), pomocný vstup video
� � �

�

Pomocný vstup AUX (audio) � � � �

Pomocný vstup USB
�

� � �

Bluetooth
®
 hands-free sada (včetně hlasového ovládání a ovládání na volantu)

� �
� �
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1. Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s funkcí sklápění a 

ukazateli směru jízdy

2. Elektronicky řízený systém 4WD

3. Přední mlhové světlomety s chromovaným rámečkem

4. Pětistupňová manuální převodovka s hlavicí obšitou kůží (pouze modely 1.6 MIVEC)

5. Automatická klimatizace

6. Manuální klimatizace

7. Zadní parkovací senzory

8. Zadní parkovací kamera

9. Chromovaná koncovka výfuku

10. Disky kol ocelové 16” + pneumatiky 215/65 R16 + celoplošné kryty kol

11. Disky kol z lehkých slitin 16” + pneumatiky 215/65 R16

12. Disky kol z lehkých slitin 17” + pneumatiky 215/60 R17



TECHNICKÉ PARAMETRY

*Měřeno společností Mitsubishi Motors Corporation. ** Spotřeba paliva, hodnoty CO2 a provozní hmotnost se liší v závislosti na úrovni vybavení. 

***Změna zvuku motoru, když probíhá regenerace filtru DPF a spaluje pevné částice, je normální jev a není známkou závady.  

**** K dispozici pouze pro INTENSE a INSTYLE+. 

Poznámka1: Datum uvedení některých motorů se může lišit podle jednotlivých zemí.

Poznámka2: Tyto technické parametry podléhají změnám bez předchozího upozornění. Podrobné parametry můžete zjistit u svého místního prodejce vozů  

Mitsubishi Motors.

MODEL Pohon 2WD
Motor 1.6 MIVEC

- AS&G

Výbavový stupeň INFORM INVITE / INTENSE

MOTOR Typ (kód) 16 ventilový řadový čtyřválec DOHC MIVEC (4A92)

Zdvihový objem ccm 1 590

Úroveň emisí EURO 5

Max. výkon (čistý EEC)  

 kW (k)/ot/min

86 (117)/6000

Max. točivý moment Nm /ot/min 154 /4000

PŘEVODOVKA Typ 5stupňová manuální

ROZMĚRY 
A HMOTNOSTI

Celková délka mm

Celková šířka mm

Celková výška  

(včetně střešních ližin) mm

Rozvor kol mm

Světlá výška mm 195

Provozní hmotnost kg 1 270

Celková hmotnost vozidla kg 1 870

Hmotnost brzděného přívěsu kg 1100 1100

Hmotnost nebrzděného přívěsu kg 670 670

Objem zavazadlového prostoru l 442 

Počet míst k sezení osob

PALIVOVÁ 
SOUSTAVA

Systém vstřikování ECI-MULTI 

(Elektronicky řízené vícebodové vstřikování)

Typ paliva Bezolovnatý benzin (RON95)

Objem palivové nádrže l 63

VÝKONY Max. rychlost* km/h 183

Zrychlení (0-100km/h) s 11,4 

Min. poloměr zatáčení m

Spotřeba paliva** 

Městský provoz l/100 km 7,8 7,5

Mimoměstský provoz l/100 km 5,0 4,9

Kombinovaný provoz l/100 km 6,0 5,9

Emise CO2**, 

kombinovaný provoz g/km

139 135

ŘÍZENÍ Typ

ZAVĚŠENÍ Přední náprava

Zadní náprava

BRZDY Přední

Zadní

PNEUMATIKY Přední a zadní

ROZMĚRY

1,525 2,670

1,770 4,295
170 světlá výška pro verze s motorem 1,8 DI-D
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2WD 4WD
1.8 DI-D MIVEC

AS&G

INFORM / INVITE INVITE / INTENSE INVITE / INTENSE / INSTYLE+

16 ventilový řadový čtyřválec přeplňovaný s mezichladičem DOHC DI-D MIVEC (4N13) + DPF***

1 798

EURO 5

85 (116)/3750 85 (116)/3750 110 (150)/4000

300 /2000-2500 300 /2000-2500 300 /2000-3000

6stupňová manuální

4 295

1 770

1 615 (1 625)

2 670

170 170 170

1 420 1 525 1 525

2 060 2 060 2 060

1400 1400 1400

745 745 745

(se sadou na opravu pneumatik) / 416 (s rezervním kolem)

5

COMMON-RAIL (Elektronické přímé vstřikování s palivovou lištou) 

Maximální tlak 200 MPa

Motorová nafta

63 60

188 185 198

10,2 10,6 10,0 

5,3

6,7 6,9 6,9

4,8 5,0 5,0 

5,5 5,7 5,7

145 150 150

Hřebenové s elektrickým posilovačem

Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem

Víceprvkové, vinuté pružiny se stabilizátorem

16" ventilované kotoučové

16" kotoučové

215/65R16 nebo 215/60R17****

1,525

1,770

1
,7

7
0

Všechny hodnoty měření v milimetrech.
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 Váš autorizovaný prodejce vozů Mitsubishi:

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY MITSUBISHI MOTORS
I ta nejmenší technická závada může být příčinou nehody. Proto 
byly všechny originální náhradní díly Mitsubishi Motors vyvinuty 
a přezkoušeny podle přísných norem kvality. Doporučujeme 
používat originální náhradní díly Mitsubishi Motors, aby byla 
zachována integrita a bezpečnost vašeho vozu i vašich spolujezdců. 
Originální náhradní díly Mitsubishi Motors jsou k dispozici u 
všech autorizovaných opravců Mitsubishi. Jsme pyšní na to, že 
se pravidelně umisťujeme na předních místech žebříčků kvality 
poprodejních služeb.

ZÁRUKA JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Všechna nová vozidla Mitsubishi se standardně dodávají se 
základní tříletou zárukou, maximálně však do ujetí 100 000 km, podle 
toho, který stav nastane dříve. Záruka na prorezavění karoserie 
zahrnuje proděravění karoserie v důsledku koroze po dobu prvních 
12 let. Statistiky spolehlivosti vozů značky Mitsubishi jsou 
vynikající, ale pokud byste přesto potřebovali pomoc, nabízíme 
vám asistenční službu MAP.

MAP – BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Abychom názorně demonstrovali náš závazek 
zachovat vaši mobilitu i důvěru, kterou máme 
ve spolehlivost našich vozů, obdržíte spolu s 
vaším novým vozem Mitsubishi zdarma kartu 
MAP platnou po dobu tří let. MAP představuje 

balík asistenčních služeb Mitsubishi Motors a s kartou MAP v 
kapse je vaše mobilita zaručena ve více než 30 zemích po celé 
Evropě. Pokud byste někdy potřebovali pomoc v případě selhání 
vozu, nehody, odcizení nebo vandalismu – bez ohledu na to, kde jste, 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu – stačí zavolat na telefonní číslo na 
vaší kartě a problém bude vyřešen na místě. V případě závažnějších 
obtíží bude váš vůz odtažen k nejbližšímu autorizovanému 
opravci vozů Mitsubishi a budou vám nabídnuty takové služby jako 
hotel, pokračování v cestě, náhradní vůz a repatriace vozidla. Za 
předpokladu, že budete se svým vozem navštěvovat autorizovaný 
servis Mitsubishi i po uplynutí prvních třech let provozu, bude vaše 
mobilita zaručena i po následující rok nebo do dalšího servisního 
intervalu (podle toho, co nastane dříve), a to až do stáří 10 let 
vozidla.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors vytváří dokonalé moderní vozy, doslova
nabité nejmodernější automobilovou technikou, které splňují, ba
dokonce převyšují nároky moderního motoristického života. Avšak
rozhodnutí o tom, co je dokonalost, záleží pouze na vás. Proto
vám nabízíme široký sortiment doplňků a příslušenství, které
vám umožní vytvořit si vlastní nové Mitsubishi. Můžete tak plně
uspokojit své potřeby ve všech ohledech.

Vybavení se může lišit podle trhu. Prosím, obraťte se pro více 
informací na vašeho místního prodejce Mitsubishi Motors. Všechna 
práva vyhrazena.

Importér ČR
M MOTORS CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4
Česká Republika
www.mitsubishi-motors.cz

Importér SR
M MOTORS SK s.r.o.
Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
Slovensko
www.mitsubishi-motors.sk

Neustále analyzujeme potřeby trhu a rychle reagujeme na očekávání 

našich zákazníků. Naším cílem je dosáhnout souladu mezi jednotlivci, 

společností, Zemí a automobily, které vyrábíme. Zavázali jsme se, že  

světu poskytneme potěšení z jízdy, uklidňující bezpečnost a zodpovědnost 

k životnímu prostředí. NOVÁTORSKÝ ELEKTROMOBIL MITSUBISHI

RECYKLACE STARÝCH VOZIDEL
Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Společnost 
Mitsubishi Motors navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní vozidla a 
jejich součásti s cílem poskytnout svým zákazníkům motorová 
vozidla s dlouhou životností a vynikající služby tak, aby bylo 
možné zachovat optimální provozní stav vozidla. Chováme velkou 
úctu k životnímu prostředí a využíváme materiály, které mohou 
být po skončení životnosti vašeho vozu Mitsubishi recyklovány 
a znovu použity. Po skončení životnosti vezmeme váš vůz zpět 
a recyklujeme jej způsobem příznivým k životnímu prostředí v 
souladu se směrnicí EU o vozidlech na konci životnosti a zároveň v 
souladu se všemi platnými zákonnými opatřeními.

Veškerá vozidla společnosti Mitsubishi Motors (do celkové 
hmotnosti 3,5 t) prodaná po 1. červenci 2002 budou od posledního 
majitele bezplatně odebrána na některém z určených sběrných 
míst, ovšem za podmínky, že vozidlo bude zahrnovat všechny hlavní 
součásti a nebude obsahovat odpad. Od 1. ledna 2007 toto platí pro 
všechna vozidla Mitsubishi Motors, bez ohledu na datum prodeje. 
K dispozici je síť sběrných míst přijímajících vozidla společnosti 
Mitsubishi Motors na konci jejich životnosti, což zaručuje, že váš 
vůz bude recyklován způsobem ohleduplným k životnímu prostředí. 
Možnosti pro recyklaci vozidel a jejich komponentů jsou v současné 
době neustále vyhodnocovány a zlepšovány, s cílem dosáhnout v 
budoucnosti ještě vyššího procenta recyklovatelnosti.

Další podrobnosti najdete na adrese www.mitsubishi-motors. cz/sk, 
nebo zavolejte do národního centra služeb zákazníkům Mitsubishi 
Motors (+420 800 808 808).

BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
Více než 2 500 autorizovaných servisních míst Mitsubishi Motors
po celé Evropě je připraveno vám pomoci, bez ohledu na to, kde se
právě nacházíte.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Každý nový vůz potřebuje pravidelnou údržbu a servis, abyste 
se vždy dostali tam kam potřebujete a hlavně, aby byla zaručena 
bezpečnost vaše i vašich spolujezdců. Potřebnou péči jsou 
připraveni zajistit vyškolení profesionálové - MITSUBISHI 
SERVIS s využitím speciální diagnostické techniky a originálních 
náhradních dílů Mitsubishi Motors. Zajistí tak maximální životnost 
a spolehlivost vašeho vozu. S vašimi požadavky se můžete obrátit 
24 hodin denně z domova i z kanceláře na MITSUBISHI ONLINE
SERVIS (www.mitsubishi-motors.cz/sk).


