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UDSTYR

Model Intense Instyle

Sikkerhed 7 SRS airbags g g

ASC og TCL (Active Stability- og Traction Control) g g

ABS (Anti-Blokerings System) med EBD (Elektronisk Bremsekraft Distribution) g g

BAS (Brake Assist System) g g

HSA (Hill Start Assist) g g

ESS (Automatisk katastrofeblink ved hård opbremsning) g g

FCM (Frontkollisionsassistent) 0
g

ACC (Adaptiv fartpilot) 0
g

LDW (Alarm for utilsigtet vognbaneskift) 0
g

S-AWC (Super - All Wheel Control) (kun 2.2 diesel AUT.) 0
g

TPMS (Dæktryksovervågning) g g

3-punkts sikkerhedsseler foran med selekraftbegrænser og selestrammer g g

3-punkts sikkerhedsseler (3 stk.) ved 2. sæderække* g g

3-punkts sikkerhedsseler (2 stk.) ved 3. sæderække* 0
g

ISO-FIX barnestolsbeslag på 2. sæderække* g g

Startspære g g

Børnesikring på bagdøre g g

Mitsubishi RICE sikkerhedskarroseri g g

Eksteriør 16" aluminiumsfælge med 215/70R16 dæk (kun 2WD) g
0

18" aluminiumsfælge i sort/sølvfarvet design med 225/55R18 dæk (kun 4WD) g g

Skærmforøgere (kun 4WD) g g

Pladsbesparende reservehjul g g

Tågeforlygter g g

LED kørelys g g

LED forlygter 0
g

LED baglygter (kun 4WD) g g

Halogenforlygter g
0

Forlygtevaskere g g

Ruder, mørktonede, bag g g

Tagrælinger, sølvfarvede g g

Beskyttelsesskjold, sølvfarvet, for og bag (kun 4WD) g g

Regnsensor g g

Dørhåndtag, Indfarvede g g

Rudelinie m. kromliste g g

Sidespejle, indfarvede og elfoldbare m. varme og blinklys g g

Højtmonteret LED stoplys på bagklap g g

Interiør Kopholdere, midterkonsol g g

12V udtag i midterkonsolboks og center konsol g g

Flaskeholdere i dørene, 4 stk. g g

Solskærme foran med lys, spejl og billetholder g g

Solbrilleholder g g

Kabinelys, for m. kortlampe og lys i bagagerum g g

Kabinelys bag g g

Lys i centerkonsol g g

Bakspejl m. automatisk nedblænding g g

4WD programvælger (4WD ECO, 4WD AUTO, 4WD LOCK) (kun 4WD versioner) g g

ECO mode funktion (Energisparefunktion via motor, klimaanlæg og 4WD system) g g

Bagagerumsdækken* g g

Opbevaringsrum under gulvet i bagagerum g g

Bagagerumskroge x 4 g g

Oplyst tændingslås g g

Oplyst handskerum g g
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UDSTYR

Model Intense Instyle

Komfort 2-zone fuldautomatisk klimaanlæg g g

Fjernbetjent centrallås g g

Nøglefri adgang og nøglefri start/stop (KOS) 0
g

Fartpilot, ratbetjent g g

Bakkamera g g

Baksensorer g g

Elruder, for og bag* g g

4-vejs justerbart rat g g

Læderrat og lædergearknop g g

Høj kontrast urskiver og flerfarvet LCD multiinformationsdisplay g g

Elektrisk åbning/lukning af bagklap 0
g

Audiofjernbetjening, ratbetjent g g

Justerbar fartbegrænser, ratbetjent g g

ECO drive assist og ECO score indikator g g

Shift paddles (Gearskift ved rattet i forbindelse med CVT / AUT. gearkasser) g g

AS&G (Auto Stop & Go) (ej på 2.2 diesel aut.) g g

Sæder Sædevarme, for g g

Sæder, stof g
0

Sæder, læder 0
g

Førersæde, højdejusterbart g
0

Førersæde, elektrisk justerbart 0
g

Bagsæde, 60:40 Splitbagsæderyg* g g

Nakkestøtter, højdejusterbare, for og bag* g g

2. sæderække Individuel nedfældning (60:40 split)* g g

3. sæderække Justering af ryglænshældning / foldefunktion* 0
g

Audio og 
kommunikation

Radio/CD m. MP3 funktion, 6.1" touchskærm og 6 højttalere g
0

Navigation, 7" skærm, Rockford Fosgate® m. 9 højttalere, 710 W forstærker, radio/
CD m. MP3 funktion

0
g

DAB radio g g

Bluetooth® håndfri telefonkit og linksystem, ratbetjent g g

USB indgang g g

Garanti** 12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring g g

5 års garanti/ 100.000 km g g

5 års lakgaranti/ 100.000 km g g

* ej på van versioner
** uddybende information om garantibetingelser kan læses på www.mitsubishi.dk
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 * Brændstofforbrug og CO2-værdier kan variere afhængig af udstyrsniveauet
 ** Målt af Mitsubishi Motors Corporation

2WD 4WD 4WD

2,0 liter MIVEC  
5-trins manuel gearkasse

2,0 liter MIVEC 
CVT gearkasse

2,0 liter MIVEC  
CVT gearkasse

5 sæder 5 sæder 7 sæder
AS&G AS&G AS&G

INTENSE g g
0

INSTYLE 0 0
g

Motortype
16v SOHC 

 MIVEC
16v SOHC 

 MIVEC
16v SOHC 

 MIVEC
Cylindervolume cc 1.998 1.998 1.998
Indsprøjtningssystem ECI-MULTI ECI-MULTI ECI-MULTI
Emissionsniveau Euro-6
Maks. ydelse kW(hk)/omdr. 110 (150)/6.000 110 (150)/6.000 110 (150)/6.000
Maks. drejningsmoment Nm/omdr. 195/4.200 195/4.200 195/4.200

Brændstofsystem
Brændstoftype 95 blyfri 95 blyfri 95 blyfri
Tankindhold liter 63 60 60

Transmission  
Gearudveksling

D mode 0 2,631-0,378 2,631-0,378
1. 3,538 0 0

2. 1,913 0 0

3. 1,333 0 0

4. 1,028 0 0

5. 0,820 0 0

6. 0 0 0

Bakgear 3,583 1,960 1,960
Slutudveksling 4,562 6,026 6,026

Hjulophæng
For McPherson med krængningsstabilisator
Bag Multi-link med krængningsstabilisator

Bremser
For Ventilerede skivebremser
Bag Skivebremser

Præstationer
Acceleration** (0-100km/t) sek. 10,6 12 12
Tophastighed** km/t 190 190 190

Brændstofforbrug*
By km/l 11,9 13,1 13,1
Landevej km/l 17,5 17,2 17,2
Kombineret km/l 14,9 15,6 15,6

CO2 udslip*, kombineret g/km 155 149 149

Energimærke

Vægte
Køreklar vægt kg 1.470 1.570 1.600
Totalvægt kg 1.985 2.070 2.170
Maks. anhængervægt (med bremser) kg 1.600 1.600 1.600
Bagagerumsvolumen liter 477-1.022 477-1.022 128-1596
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De angivne forbrugstal er målt af et uafhængigt testlaboratorium i overensstemmelse med gældende EU-direktiv. Mitsubishi garanterer ikke for, at man kan opnå det angivne forbrugstal, idet en række 
faktorer er bestemmende for brændstofforbruget. Blandt andet kørselsmønster, kørestil, dæktryk, vejr-, vej- og vindforhold, bilens alder, udstyr og vedligeholdelsesstand.

4WD 4WD 4WD

2,2 liter DI-D  
6-trins manuel gearkasse

2,2 liter DI-D  
6-trins automat gearkasse

2,2 liter DI-D  
6-trins automat gearkasse

5 sæder 5 sæder 7 sæder
AS&G 0 0

INTENSE g g
0

INSTYLE 0 0
g

Motortype
DI-D, 16v DOHC med Intercooler og 

turbolader, partikelfilter
DI-D, 16v DOHC med Intercooler og 

turbolader, partikelfilter
DI-D, 16v DOHC med Intercooler og 

turbolader, partikelfilter
Cylindervolume cc 2.268 2.268 2.268
Indsprøjtningssystem Common-rail Common-rail Common-rail
Emissionsniveau Euro-6
Maks. ydelse kW(hk)/omdr. 110 (150)/3.500 110 (150)/3.500 110 (150)/3.500
Maks. drejningsmoment Nm/omdr. 380/1.750-2.500 360/1.500-2.750 360/1.500-2.750

Brændstofsystem
Brændstoftype Diesel Diesel Diesel
Tankindhold liter 60 60 60

Transmission
Gearudveksling

D mode 0

1. 3,818 4,199 4,199
2. 1,913 2,405 2,405
3. 1,218 1,583 1,583
4. 0,860 1,161 1,161
5. 0,790 0,855 0,855
6. 0,673 0,685 0,685
Bakgear 4,139 3,457 3,457
Slutudveksling 3,777 (1.-4.), 3,238  (5.−6., bakgear) 3,360 3,360

Hjulophæng
For McPherson med krængningsstabilisator
Bag Multi-link med krængningsstabilisator

Bremser
For Ventilerede skivebremser
Bag Skivebremser

Præstationer
Acceleration** (0-100km/t) sek. 10,2 11,6 11,6
Tophastighed** km/t 200 190 190

Brændstofforbrug*
By km/l 16,1 14,4 14,4
Landevej km/l 20,8 19,2 19,2
Kombineret km/l 18,8 17,2 17,2

CO2 udslip*, kombineret g/km 139 154 154

Energimærke

Vægte
Køreklar vægt kg 1.640 1.665 1.685
Totalvægt kg 2.260 2.260 2.260
Maks. anhængervægt (med bremser) kg 2.000 2.000 2.000
Bagagerumsvolumen liter 477-1.022 477-1.022 128-1596



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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