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Den nye generation L200 
Sporty styrke
Den nye generation L200 pick-up er endnu mere muskuløs og barsk. 
Mitsubishi løfter pick-uppen til et helt nyt niveau med en markant stil, 
der forener kvalitet og driftssikkerhed. Interiøret har fået en væsentlig 
opgradering, og så får den ros for den enormt støjsvage kabine.  
L200 har ca. 1 tons nyttelast og må trække fra 3 tons og er en arbejdshest 
uden lige. Det avancerede Super Select 4-hjulstræk er udviklet til at kunne 
klare alle slags underlag og udfordrende terræn. L200 er samtidig udstyret 
med klassens bedste garantiordning; 5 års garanti. Ikke uden årsag at 
engelske Auto Express i 2015 har kåret L200 som årets pick-up. 

Den nye

5 års garanti 
Pålidelig 

Driftssikker

Støjsvag 
Komfortabel
Udstyrsrig

Styrke
Robust
Power

SPORTY PICK-UP
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Double Cab 4WD Instyle - Earth Green Metallic
Club Cab 4WD Instyle - Sterling Silver  Metallic

LED-kørelys Fremragende aerodynamisk design
Den nye L200 er udviklet ud fra avancerede computersimuleringer,  
så den glider gennem vinden med klassens bedste modstandskoeffient 
på 0.40*. Det betyder mindre støj, bedre brændstoføkonomi og mere  
stabile køreegenskaber.
* Internt testresultat.



Double Cab 4WD Instyle med sort læderkabine

Double Cab med bagsæder markedsføres ikke i DK



1745mm
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Komfortabel 
arbejdsplads
Kør komfortabelt i L200, der byder på klasseledende 
rummelighed. Nydesignede forsæder giver alle i bilen 
en endnu bedre køreoplevelse. Strategisk placeret 
lydisolering og vibrationsdæmpende materialer bidrager 
yderligere til en støjsvag og komfortabel kørsel. Alt hvad 
du skal bruge er inden for rækkevidde, og praktiske 
detaljer og opbevaringsmuligheder er med til at gøre 
turen endnu mere behagelig.

Mere støjsvag kørsel

Klasseledende kabinelængde

Nye luksuriøse forsæder

Udstyret varierer fra model til model

Lydabsorberende materiale i instrumentpanel1
Lyddæmpende materiale i gulv2
Støjisolering i instrumentpanel og kofanger3
Støjisolering af karosseri4

2 Større  
sidestøtte

1 Forbedret 
benstøtte

4 Bredere   
skulderstøtte

3 Stabil  
rygstøtte

5 Dybere ryg- 
og sidestøtte

2 Større  
sidestøtte

1

3

2

4



Kraftfulde motorer
God brændstoføkonomi. Lav CO2-udledning. L200 kommer med to  
uovertrufne og lette 2.4 liters turbodieselmotorer, der producerer al den kraft 
og effektivitet, du kræver af en pick-up. L200 tilbyder toneangivende fremskridt 
bl.a. i form af en cylinderblok i aluminium og et præcist direkte common-rail 
indsprøjtningssystem.
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2.4 liters MIVEC DOHC turbo DI-D high power 
133 kW/181 hk/3.500 o.min, 430 Nm/2.500 o/min.

2.4 liters DOHC turbo DI-D 113 kW/154  
hk/3.500 o/min., 380 Nm/2.500 o/min.

Paddle shift
Med sporty paddle shift kan du nemt og 
elektronisk skifte gear med et tryk uden at  
fjerne hånden fra rattet.

6-trins manuel 
Den 6-trins gearkasse giver dig fuld kontrol over 
motorkraften i forskellige situationer. Den robuste 
gearstang med kort skiftemønster og den noget 
blødere kobling gør gearskift lettere. En højere 
udveksling bidrager til et lavere brændstofforbrug.

5-trins aut. med Sports Mode
Med L200 5-trins aut. gearkasse behøver 
du ikke gå på kompromis med de sportslige 
køreegenskaber. I Sports Mode kan du nemt 
skifte gear med en enkelt bevægelse og opleve 
samme sportslige køreegenskaber som ved en 
manuel transmission.

Motorstart Stopper

Kobling
 

Kobling
 

STOP Kører
NEUTRAL

IN NEUTRAL

Auto stop & go (as&g)
Auto Stop & Go reducerer brændstofforbruget 
og CO2-udledningerne ved automatisk at slukke 
motoren, når bilen holder stille, f.eks. når du 
venter ved et trafiklys. Motoren starter igen,  
så snart du træder på koblingen.

God brændstoføkonomi og masser af kraft

2.4 liters dieselmotor med turbo og intercooler
Takket være en motorblok i let aluminium og et præcist direkte common-rail 
indsprøjtningssystem leverer denne motor fantastisk brændstofeffektivitet, lave 
CO2-udledninger og kraftfulde køreegenskaber med en ydelse på  
133 kW/181 hk (ved 3.500 o/min.) og et moment på 430 Nm (ved 2.500 o/min). 

Turbolader
Turboladeren med variabel geometri giver et jævnt og mere effektivt 
turbotryk ved alle motoromdrejninger. Intercooleren bidrager til at gøre 
forbrændingen mere effektiv.
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SIKKERHED

Selestrammere
Selestrammere på sikkerhedsselerne strammer automatisk selerne 
i tilfælde af et frontalt sammenstød og reducerer den kraft føreren 
og forsædepassageren rammer de udløste frontairbags med.

Dobbelt selestrammere 
førersæde

Fartbegrænser
Fartbegrænseren forhindrer, i de fleste situationer, bilen i at overskride  
den hastighed du har valgt. Det kan være nødvendigt at træde på bremsen 
for at forhindre overskridelse af hastighed ned ad bakke. Der vises en 
advarsel, og der lyder en alarm, hvis den valgte hastighed overskrides. 

RISE karosseri
RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) er et unikt 
karosseri fra Mitsubishi Motors, der yder ekstra sikkerhed ved 
sammenstød. RISE er et frontkarosseri med en meget stiv 
kabinestruktur, der sikrer, i tilfælde af sammenstød, at så stor en 
del af kræfterne som muligt ledes væk fra passagererne.

Optimal beskyttelse
I tilfælde af kollision beskytter syv airbags dig og dine passagerer 
ved at absorbere kraft fra kollisionen. Systemet omfatter frontairbags, 
sideairbags, gardinairbags og knæairbag til føreren.

Der er benyttet højstyrkestål i vidt omfang for at reducere vægten 
uden at gå på kompromis med kollisionssikkerheden.

Letvægtskarosseri

440 class

590 class

980 class
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LDW (Lane Departure Warning)
Hvis du begynder at afvige fra din vognbane, mens du kører over 65 km/t, 
registrerer LDW-systemet det via et kamera i forruden, og advarer dig med 
en akustisk alarm og advarselslampe.

ASC (Active Stability Control)
ASC regulerer uafhængigt bremsekraften til hjulene for derved at bevare 
bilens fremragende stabilitet, når det er nødvendigt. Systemet optimerer 
desuden vejgrebet for at forebygge momenttab, når der registreres 
hjulspind, ved at styre motorens ydelse og bremse de hjul, der spinder.

Hill Start Assist (HSA)
Når du slipper bremsen på en stejl bakke og flytter foden til speederen, 
holder Hill Start Assist (HSA) bremsetrykket i to sekunder, så bilen ikke 
begynder at rulle baglæns.

Med HSA Uden HSA

TSA (Trailer Stability Assist)
TSA forbedrer stabiliteten med kørsel med anhænger/trailer. Hvis TSA 
registrerer, at bilen slingrer, styrer systemet automatisk motorydelsen og 
bremsekraften til hvert hjul for at stabilisere både bil og trailer.

Without TSA

With TSA

Uden ASC (udskridende baghjul)

Uden ASC  
(udskridende forhjul)



2H 4H 4HLc 4LLc

Robuste køreegenskaber
L200 er bygget til maksimal stabilitet og optimalt vejgreb. Den robuste chassisramme bidrager til solide 
køreegenskaber og i kombination med karrosseriets aerodynamiske konturer passer L200 også perfekt til 
motorvejskørsel. Med det pålidelige 4WD og det avancerede ophæng har du altid fuld kontrol over bilen  
uanset overfladeforholdene.

Med funktionsvælgeren kan du ubesværet skifte fra 2- til 4-hjulstræk ved hastigheder 
op til 100 km/l, og når det for alvor bliver udfordrende, kan det midterste differentiale 
spærres, så hver aksel opnår maksimal trækkraft selv under barske forhold.  
4HLc anvendes ved ujævnt terræn og 4LLC til skråninger, mudder og sne.

Normale vejforhold Glatte og fugtige veje Ujævnt terræn med dårligt vejgreb Stejle bakker, mudder, sand mv.

SUPER 
SELECT 4WD-II

Bemærk at bilen skal holde stille, når du skifter mellem 4HLC og 4LLC.

LOCK LOCK LOCK LOCKC/D C/D C/D C/D

4L



5.9
meter
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EASY SELECT 4WD
Skift fra 2WD (2H) motorvejskørsel til robust 4WD (4H) ved hastigheder op til 100 km/l uanset underlaget.  
Du kan overføre moment til alle fire hjul ved hjælp af funktionsvælgeren i 4H-tilstand eller ved at aktivere 4L-tilstand.  
4L giver en lavere udveksling og højere moment og kan være fordelagtig i barsk terræn.

Overlegen i alt terræn
Udfordringer findes i alle former og størrelser,  
og derfor er L200 beregnet til at klatre op ad, 
over og gennem det værst tænkelige terræn.

Differentialespær
Låsning af det bagerste differentiale minimerer forskelle i rotation mellem baghjulene for at sikre kraftig trækkraft selv på sandede, mudrede og  
stenede overflader.
Bemærk: Bagerste differentialespær er tilgængelig, når du skifter mellem 4H og 4L funktioner (Easy Select 4WD)

Klassens bedste venderadius på 5,9 meter
Med klasseledende venderadius på 5,9 meter er L200 nem at 
parkere og manøvrere.

Hurtige og dynamiske køreegenskaber
Styringen er sporty og dynamisk.

Køreegenskaberne er forbedret både på vej og i terræn. 
Optimering af kølerhjelm og viskere har ligeledes forbedret 
udsynet til vejen.

24˚Rampevinklen

30˚ 22˚
Indgangsvinkel Udgangsvinkel

45˚
Hældnings-
vinkel



475mm

1520mm

1470mm

*1

*2

475mm

1850mm

1470mm
*2

*1

Double Cab Club Cab

Nem adgang og solid pålidelighed
Club Cab kommer nu med 4 døre, hvor bagdørene er bagudvendte. Det giver markant lettere adgang til kabinen uden  
den generende stolpe i midten. Double Cab er med 4 almindelige døre hvoraf de to bagdøre er længere end på Club Cab.  
Den sporty L200 tilbyder en solid pålidelighed. For at sikre din bil en lang levetid er det rummelige lad solidt forstærket.  
Det er også denne konstruktion, der gør L200 i stand til at transportere en last op til ca. 1 ton.

Seks indvendige kroge i ladet

*1: Målt fra bunden af ladet
*2: Målt fra topkanterne
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Robust 
pålidelighed
Den robuste L200 er skabt til hårdt arbejde. Hver dag. 
Uanset betingelserne. Når du kører L200 er du sikret 
pålidelighed, power, plads, sikkerhed og udstyr. Du kan 
laste den med al dit grej uden hensyntagen til vej- og 
vejrforhold. Det strømlinede design bidrager til klassens 
førende aerodynamik og jævn, støjsvag kørsel. 

Club Cab Instyle 4WD - White Pearl

Et stivere designet motorrum

Et stivere designet motorrum og dobbelt 
låsemekanisme af motorhjelmen bidrager til  
en bedre styrke og bedre sikkerhed. De bagerste 
hjørner, på ladet er forstærket for at absorbere 
kraften af last, som forskydes. Dette forhindrer 
skader såsom revner i sidepanelerne.

Pålideligt design

Robust konstruktion

Forstærkede hjørner, bag Dobbelt låsemekanisme  
af motorhjelm

Kraftig affjedring
Den kraftige affjedring har dobbelte bærearme 
med skruefjedre og krængningsstabilisatorer 
foran og traditionelle bladfjedre oven på 
bagakslen, hvilket giver fremragende vejgreb. 
Kørslen er stabil og bekvem for alle i bilen.



SD navigationssystem
Det multifunktionelle navigationssystem viser tydeligt navigations- og musikfunktioner på en stor touchskærm med et brugervenligt interface. 
Skærmen viser også billedet fra bakkameraet, når bilen sættes i bakgear. En feature der gør det ekstra nemt at parkere.

Bakkamera USB stik Ratbetjent Bluetooth®

2-delt visning
To skærme f.eks navigation og audio  
kan vises på samme tid.

3D kortvisning
Kort kan vises med 3D landmærker,  
hvis det ønskes.

Tydelig og bred skærm 
Den tydelige og brede VGA-skærm viser 
hver eneste detalje i høj opløsning

Audiosystem
Let touchskærmsbetjening

Nøglefri adgang og  
start/stop (KOS)

Start/Stop knap

2-zoners fuldautomatisk klimaanlægHøjde- og længde justerbart rat Multiinformationsdisplay

Nøglefri adgang og start/stop (KOS)
Dette system gør det let at låse dørene op  
og i. Motoren kan startes/standses ved at 
trykke på start/stop knappen, blot bilnøglen  
er i nærheden af bilen.

ETACS (Electronic Time og Alarm Control System)
Timerfunktion af elruder
Når motoren er standset kan elruderne betjenes  
i op til 30 sekunder, før dørene åbnes.

Viskere med automatisk hastighed
I timing-tilstand kører vinduesviskerne hurtigere i forhold  
til bilens hastighed. 

Automatisk genlåsning af døre
30 sekunder efter du har trykket på knappen til oplåsning  
af dørene, låses alle dørene igen automatisk, hvis de ikke 
er blevet åbnet.   

Automatisk slukning af forlygter
Efter motoren er standset, og du har forladt bilen,  
slukker forlygterne automatisk, således batteriet  
ikke løber tør for strøm.

Udstyrsdetaljer



INSTYLE
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Double Cab

INTENSE

Double Cab



Club Cab

INVITE
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3000865 1330
5195/5275*

200/205*3

1515

1520
1815/1785*

1850**

17
80

/1
77

5*
2

3000865 1330
5195/5275*

200/205*3

1515

1520
1815/1785*1

1850**

17
80

/1
77

5*
2

3000865 1330
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Club Cab 
(4WD)

1515
205/200*3

1520**

1520
1815/1785*1

13403000865
5205/5285*4
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1515
205/200*3

1520**

1520
1815/1785*1
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Double Cab  
(4WD)

*1 Bredde: 1785 mm på Invite, 1815 mm på Intense/Instyle
*2 Højde: 1775 mm på Invite, 1780 mm på Intense/Instyle
*3 Minimum frihøjde: 200 mm på Invite, 205 mm på Intense/Instyle
*4 Længde: 5205 mm uden bagkofanger, 5285 mm med bagkofanger
*5 Længde: 5195 mm uden bagkofanger, 5275 med bagkofanger
** Målt fra bunden af ladet

Alle mål er opgivet i millimeter 



INDTRÆK

FARVER OG INDTRÆK

De viste farver kan variere en anelse fra de virkelige farver.
(M) Metalfarve mod merpris (P) Perlemetalfarve mod merpris (S) Standardfarve

■ Standard - Ej tilgængeligt

Mørkegrå premium stofSort læder Mørkegrå stof

Quartz Brown (M) (C06)

Impulse Blue (M) (D23)Earth Green (M) (F27)

Red (S) (R59) Titanium Grey (M) (U17)

Sterling Silver (M) (U25)

White (S) (W32)Pearl White (P) (W54)Black (M) (X08)

FARVER

Model Club Cab Double Cab

Invite Intense Instyle

Sæder
Mørkegrå stof ■ - -
Mørkegrå premiun stof - ■ -
Sort læder - - ■

Eksteriør farve
1 Quartz Brown (M) <C06> ■ ■ ■
2 Impulse Blue (M) <D23> ■ ■ ■
3 Earth Green (M) <F27> ■ ■ ■
4 Red (S) <R59> ■ ■ ■
5 Titanium Grey (M) <U17> ■ ■ ■
6 Sterling Silver (M) <U25> ■ ■ ■
7 White (S) <W32> ■ ■ ■
8 Pearl White (P) <W54> ■ ■ ■
9 Black (M)  <X08> ■ ■ ■
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UDSTYRSDETALJER

Rørformet trinbrædder Plankeformet trinbrædderRegnsensor

Krom sidespejle med blinklysKrom frontgrill

Radio/CD med touchskærmRadio/CD 

Krom dørhåndtag Krom håndtag, bagklap

Tilbehør

Kontakt din Mitsubishi forhandler såfremt du har spørgsmål vedrørende ekstraudstyr.

17" aluminiumsfælg med 245/65R17 dæk



UDSTYR
■ Standard - Ej muligt

Model Club Cab Double Cab Double Cab

INVITE INTENSE INSTYLE

Sikkerhed Front airbags (fører- og passagersiden) med frakoblingsfunktion i passagersiden ■ ■ ■
Side- og gardinairbags, samt knæairbag i førersiden - ■ ■
Active stability og traction control (ESP og antispin) ■ ■ ■
ABS (Anti Blokerings System) med EBD (Electronisk Bremsekraft Distribution) ■ ■ ■
Bremseassistent ■ ■ ■
HSA (Hill Start Assist) ■ ■ ■
TSA (Trailer Stability Assist) ■ ■ ■
LDW (Alarm for utilsigtet vognbaneskift) - ■ ■
Easy select 4WD ■ - -
Super select 4WD - II - ■ ■
Differentialespær, bag ■ - -
3-punkts sikkerhedsseler foran med ELR ■ ■ ■
Selekraftbegrænser og selestrammer ■ ■ ■
Højdejusterbare seleforankringer ■ ■ ■
Startspærre ■ ■ ■
Højdejusterbare forlygter ■ ■ ■
Beskyttelsesbjælker i fordøre ■ - -
Beskyttelsesbjælker i for- og bagdøre - ■ ■
El-opvarmet bagrude ■ ■ ■
Højtmonteret stoplys på bagklap ■ ■ ■

Eksteriør 16" stålfælge med 205/80R16 dæk ■ - -
17" aluminiumsfælge med 245/65R17 dæk - ■ ■
Skærmforøgere, indfarvede - ■ ■
Tågeforlygter - ■ ■
Tågebaglygte ■ ■ ■
Halogenforlygter ■ ■ -
Bi-Xenon forlygter med LED kørelys - - ■
Forlygtevaskere - ■ ■
Ruder, mørktonede, bag - ■ ■
Beskyttelsesskjold under motor ■ ■ ■
Regnsensor - ■ ■
Dørhåndtag, krom - ■ ■
Dørhåndtag, sorte ■ - -
Sidespejle, sorte, manuelt justérbare ■ - -
Sidespejle, elfoldbare med varme og blinklys - ■ ■
Sidehængslede bagdøre ■ - -
Forkofanger, indfarvet ■ ■ ■
Bagkofanger med integreret trin
Trinbrædder, krom, rørformet - ■ ■
Heavy duty affjedring ■ - -

Interiør Kopholdere foran, 2 stk. ■ ■ ■
12V strømudtag i centerkonsol ■ ■ ■
Dørlommer og flaskeholdere i døre ■ ■ ■
Solskærm med spejl og billetholder i førersiden ■ ■ ■
Lomme bag på passagersædet - ■ ■
Loftslampe med kortlampe og holder til solbriller - ■ ■
Dørhåndtag, indfarvet ■ - -
Dørhåndtag, krom - ■ ■
Gulvkonsol med låg ■ ■ ■
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UDSTYR 
■ Standard - Ej muligt

Model Club Cab Double Cab Double Cab

INVITE INTENSE INSTYLE

Komfort Aircondition ■ - -
Fuldautomatisk klimaanlæg - ■ -
Fuldautomatisk klimaanlæg, 2.zoners - - ■
Fartpilot, ratbetjent - ■ ■
Justerbar fartbegrænser, ratbetjent - ■ ■
Bakkamera - ■ ■
Elruder, for ■ ■ ■
Højdejusterbart rat ■ - -
Højde- og længdejusterbart rat - ■ ■
3-egret læderrat med kontrolknapper til audio og fartpilot - ■ ■
Lædergearknop - ■ ■
Multiinformationsdisplay ■ ■ ■
4WD indikatorlys i instrumentpanel ■ ■ ■
Fjernbetjent centrallås ■ ■ ■
KOS (Nøglefri adgang og nøglefri start/stop) - - ■
Servostyring ■ ■ ■
Shift paddles (gearskifte ved rattet) - - ■
AS&G (Auto Stop & Go) (ej på 2.4 DI-D AUT.) ■ ■ -

Sæder Sædevarme, for ■ ■ ■
Sæder, stof ■ ■ -
Sæder, læder - - ■
Førersæde, højdejustérbart ■ ■ ■
Førersæde - eljustérbart - - ■

Audio og 
kommunikation

Radio/CD med MP3 ■ - -
Radio med display/CD med MP3 - ■ -
Radio med display/CD med MP3 og SD navigationssystem - - ■
DAB - ■ ■
USB Port ■ - -
Bluetooth håndfri telefonsystem og USB port - ■ ■
4 højttalere ■ - -
6 højttalere - ■ ■

Garanti1 12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring ■ ■ ■
5 års mekanisk garanti/ 100.000 km. ■ ■ ■
5 års lakgaranti/ 100.000 km. ■ ■ ■

1) uddybende information om garantibetingelser kan læses på www.mitsubishi.dk



* Målt af Mitsubishi Motors Corporation

De angivne forbrugstal er målt af et uafhængigt testlaboratorium efter en fastsat kørecyklus bestemt af EU
(EU-direktiv 80/1268-1999/100/EC). Mitsubishi garanterer ikke for, at man kan opnå det angivne forbrugstal, idet en række
faktorer er bestemmende for brændstofforbruget. Blandt andet kørselsmønster, medbragt last, kørestil, vejr-, vej- og vindforhold, bilens alder,
udstyr og vedligeholdelsesstand.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

2,4 liter turboladet DI-D 2,4 liter turboladet DI-D

med intercooler med intercooler
High Power motor

6-trins manuelt gear

Club Cab 
INVITE ■ -
Double Cab
INTENSE - ■
INSTYLE - -

Motor
Type 2,4 liter Common-rail turboladet DI-D med intercooler, partikelfilter
Emissionsniveau Euro 5
Cylindervolumen cc 2442
Maks. Ydelse kW(hk)/omdr. 113 (154)/3500 133 (181)/3500
Maks. moment  Nm/omdr. 380/2500 430/2500

Brændstofsystem
Brændstof Diesel
Brændstoftank liter 75

Transmission
Gearudveksling

1. 4.280
2. 2.298
3. 1.437
4. 1.000
5. 0.776
6. 0,651
Bakgear 3.959

Transfer gearudveksling - Høj 1,000
Transfer gearudveksling - Lav 2,566
Slutudveksling 3,692

Præstationer
Tophastighed* km/t 169 179

Brændstofforbrug
Bykørsel km/l 13,1 13,1
Landevejskørsel km/l 17,5 17,5
Kombineret kørsel km/l 15,6 15,6
CO2 Kombineret kørsel g/km 169 169

Energimærke

Påhængsvægt med bremser kg 3000 3100
Påhængsvægt uden bremser kg 750

Hjulophæng
For Uafhængigt wishbone ophæng med krængningsstabilisator
Bag Stive, elliptiske bladfjedre monteret over akslen

Bremser
For Ventilerede skivebremser
Bag Tromlebremser

Vægte
Køreklar vægt kg 1940 2017
Totalvægt kg 2850 2905
Lasteevne kg 910 888
Vogntogsvægt kg 5820 5950

■ Tilgængelig - Ej tilgængelig
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* Målt af Mitsubishi Motors Corporation

2,4 liter turboladet DI-D

med intercooler
High Power motor

5-trins automatgear 

Club Cab 
INVITE -
Double Cab
INTENSE ■
INSTYLE ■

Motor
Type 2,4 liter Common-rail turboladet DI-D med intercooler, partikelfilter
Emissionsniveau Euro 5
Cylindervolumen cc 2442
Maks. Ydelse kW(hk)/omdr. 133 (181)/3500
Maks. moment  Nm/omdr. 430/2500

Brændstofsystem
Brændstof Diesel
Brændstoftank liter 75

Transmission
Gearudveksling

1. 3.520
2. 2,042
3. 1,400
4. 1,000
5. 0,716
6. 0,651
Bakgear 3,224

Transfer gearudveksling - Høj 1,000
Transfer gearudveksling - Lav 2,566
Slutudveksling 3.917

Præstationer
Tophastighed* km/t 177

Brændstofforbrug
Bykørsel km/l 11,9
Landevejskørsel km/l 15,3
Kombineret kørsel km/l 13,8
CO2 Kombineret kørsel g/km 189

Energimærke

Påhængsvægt med bremser kg 3100
Påhængsvægt uden bremser kg 750

Hjulophæng
For Uafhængigt wishbone ophæng med krængningsstabilisator
Bag Stive, elliptiske bladfjedre monteret over akslen

Bremser
For Ventilerede skivebremser
Bag Tromlebremser

Vægte
Køreklar vægt kg 2017 (2029 INSTYLE)
Totalvægt kg 2910
Lasteevne kg 893 (881 INSTYLE)
Vogntogsvægt kg 5950

■ Tilgængelig - Ej tilgængelig



https://www.facebook.com/mitsubishi.dk 

Bemærk, at ikke alle varianter og farver markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl, 
anvendt billedmateriale og ret til øjeblikkelig ændring i udstyr og specifikationer.

Mitsubishi Danmark
www.mitsubishi.dk

MITSUBISHI NU MED 5 ÅRS GARANTI
Alle nye Mitsubishi biler leveres med en omfattende 5 års 
garanti/maks. 100.000 km. Garantien mod indefra kommende 
gennemtæring dækker i de første 12 år. Statistikkerne viser, at 
bilerne fra Mitsubishi har en uovertruffen driftssikkerhed, men 
hvis du mod forventning skulle have brug for hjælp, tilbyder vi 
vores europæisk dækkende vejhjælp MAP.

MAP - GRATIS VEJHJÆLP VED NEDBRUD
For at vise vores forpligtelse til at bevare din mobilitet 
og den tiltro, vi har til vore bilers driftssikkerhed, får 
du et gratis MAP-kort, der, sammen med din nye 
Mitsubishi, gælder i 3 år. MAP står for Mitsubishi 
Motors Assistance Package, og med MAP-kortet i 
lommen får du garanteret mobilitet i mere end 30 

lande i hele Europa. Hvis du skulle få brug for hjælp i tilfælde af driftsstop, 
ulykke, tyveri eller hærværk – uanset hvor du er, 24 timer i døgnet, 7 dage 
om ugen – skal du blot ringe til nummeret på kortet. Hvis der er tale om 
alvorlige fejl, transporteres din bil til den nærmeste Mitsubishi forhandler, og 
du får tilbudt ydelser som hotelovernatning, fortsættelse af rejsen, 
erstatningsbil og hjemtransport af bilen alt afhængig af nedbruddets 
karakter. Og hvis du fortsætter med at lade din bil servicere af et autoriseret 
Mitsubishi serviceværksted efter de første 3 år, garanteres din mobilitet i 
endnu 1 år eller indtil det næste serviceeftersyn (alt efter hvad der indtræffer 
først), indtil din bil er 15 år gammel.

ENESTÅENDE KUNDESERVICE
Cirka 2.500 autoriserede Mitsubishi Motors serviceværksteder i Europa 
står klar til at hjælpe, uanset hvor du befinder dig.

PROFESSIONEL SERVICE
Også nye biler kræver regelmæssig vedligeholdelse og service. Ikke blot for 
at garantere din mobilitet, men også af hensyn til din egen og dine 
passagerers sikkerhed. Et professionelt netværk af autoriserede service 
værksteder med specielt diagnoseudstyr og originale reservedele står klar 
til at yde hjælp og service. Du kan få oplyst omkostningerne på forhånd, så 
du ikke får nogen ubehagelige overraskelser, når du henter din bil.

MITSUBISHI MOTORS ORIGINALDELE
Selv de mindste tekniske fejl kan medføre ulykker. Derfor er alle Mitsubishi 
Motors originaldele udviklet og afprøvet efter meget strenge kvalitetsnormer. 
Det anbefales at bruge Mitsubishi Motors originaldele for at bevare 
sikkerheden og originaliteten af din bil og sikkerheden for dine passagerer. 
Vi er stolte over, at vi regelmæssigt får topplacering i eftermarkeds 
kvalitetsundersøgelser.

MITSUBISHI PRISMATCH
Mitsubishi tilbyder Prismatch. Det betyder ganske enkelt at dit autoriserede 
Mitsubishi værksted altid kan tilbyde dig markedets bedste pris. Har du fået 
et billigere tilbud på dit serviceeftersyn hos et ikke autoriseret Mitsubishi 
værksted, så matcher vi tilbuddet. For vilkår henvises til vores hjemmeside. 
På den måde er vi sikre på, at du altid får det optimale serviceeftersyn. Ved 
at lade et autoriseret Mitsubishi værksted servicere din bil, er du sikret, at 
der udelukkende benyttes originale reservedele. Ydermere sikrer du dig 
mod evt. bortfald af bilens garanti pga. fejlreparationer udført af 
uautoriserede værksteder. 

MITSUBISHI SERVICEAFTALE
Mitsubishis service- og vedligeholdelsesaftale dækker ikke kun 
serviceeftersyn men også vedligeholdelse og reparationer - til fast ydelse 
uden overraskelser. Og vi stiller naturligvis faguddannede Mitsubishi 
teknikere, specialværktøj og de nyeste tekniske oplysninger til din rådighed 
for at sikre din bil en lang og problemfri levetid. 

Vi tilbyder service- og vedligeholdelsesaftaler i op til 6 år 150.000 km. 
Service- og vedligeholdelsesaftalen skal tegnes inden køretøjet er 13 
måneder gammelt, og må maks. have kørt 30.000 km

GENBRUG AF UDTJENTE BILER
Vi er forpligtet til at beskytte miljøet. Mitsubishi konstruerer og fremstiller 
køretøjer og komponenter af høj kvalitet, der har til formål at give vore 
kunder køretøjer med lang levetid og en fremragende service, så køretøjerne 
altid er i optimal køreklar stand. Vi har den største respekt for miljøet og 
benytter materialer, som kan genbruges og udnyttes på ny, når dit Mitsubishi 
køretøj har nået slutningen af sin levetid. Efter et langt arbejdsliv vil vi tage 
dit køretøj tilbage og genbruge det på en miljøvenlig måde i overensstemmelse 
med EU-direktivet om End-of-Life Vehicles og alle gældende nationale 
forskrifter.

Alle Mitsubishi køretøjer (op til 3,5 t tilladt totalvægt), der er solgt efter 1. juli 
2002, tages tilbage fra den sidste ejer uden omkostninger af et af de 
udpegede tilbagetagningssteder, forudsat at køretøjet indeholder alle 
væsentlige komponenter og ikke indeholder affald. Fra 1. januar 2007
gælder dette for alle Mitsubishi køretøjer uanset salgsdato. Der findes et 
netværk af indsamlingssteder, som modtager Mitsubishi End-of-Life 
køretøjer, således at det sikres, at dit køretøj genanvendes på en miljøvenlig 
måde. Samtidig evalueres og forbedres mulighederne for genanvendelse  
af køretøjer løbende med det formål at opnå en endnu større 
genanvendelsesprocent i fremtiden. EUs End-of-Life Vehicles direktivet  
og den gratis tilbagetagning af End-of-Life Vehicles gælder i alle  
EU medlemslandene. Læs mere på www.refero.dk
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