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TØR DU UDFORSKE DET RÅ TERRÆN?
Uanset om du kører i byen eller er på off-road eventyr, vil du opleve høj driftssikkerhed og  
kompetente køreegenskaber. Det avancerede, men letbetjente 4WD-system giver dig mulighed 
for at udnytte Outlanders motorkraft fuldt ud i al terræn. Den avancerede sikkerhedsteknologi 
giver tryghed til hele familien. 



3 4

PERFORMANCE OG ELEGANCE
Den markante front signalerer på én og samme tid både performance og elegance. Bagtil mø-
des LED-baglygterne i en markant kromliste, og fra siden er de dynamisk formede beskyttel-
seslister særligt iøjnefaldende. Alle disse detaljer er med til at give Outlander et bredere og 
lavere udtryk.
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HØJ KVALITET OG LAV STØJ
Komforten i Outlander er høj, og køreglæden forstærkes af de hurtige, dynamiske køreegenska-
ber  og den eksklusive kvalitet. Kørslen er desuden ekstrem støjsvag takket være det store fokus 
på at minimere motor-, vej- og vindstøj.

SHIFT PADDLES - RATBETJENING

Med de sporty shift paddles kan du med et 
tryk nemt og elektronisk skifte gear uden at 
fjerne hånden fra rattet. 
Note: Shift Paddles er kun tilgængelig i modeller med automat-
gear.
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SÆDEFLEKSIBILITET
Anden og tredje sæderække kan nemt og fleksibelt tilpasses efter 
behov. Det gør det muligt at udnytte kabinepladsen effektivt alt efter 
antal passagerer og mængden af bagage. Du kan også lægge alle 
ryglæn ned og få et stort og helt plant bagagerum.

Anden sæderække kan skubbes 
fremad, så der bliver let adgang 
til tredje sæderække.

På tredje sæderække er sæderne 
udformet med solid polstring og 
optimal støtte. Ryghældningen 
kan justeres i fire trin. 

FLEKSIBEL OG KOMFORTABEL
Når du sætter dig ind i Outlanders kabine, bliver du mødt af et indbydende og komfortabelt mil-
jø med en generøs kabine, der kan rumme op til 7 personer. 

SLIDING SEAT

250mm

SÆDEFORSKYDNING
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MEDRIVENDE PRÆSTATIONER
Outlander leverer præcis det kraftoverskud, der kræves af en stor SUV. Uanset hvor du kører, og i hvilket terræn, 
vil du blive glædeligt overrasket over den smidige motor. 

OPTIMAL RESPONS

BENZINMOTOR OG CVT AUTOMATGEAR
Den nye generation CVT (Continuously Variable Transmission) tilbyder en mere jævn og mere 
tilfredsstillende respons under alle køreforhold og reagerer hurtigere under acceleration.  
Mindre momenttab pga. friktion giver en bedre brændstoføkonomi. 
2.0 liters MIVEC* benzinmotoren giver dig en kombination af perfekt ydelse og kraftig  
acceleration.
 * Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control

ELEKTRONISK KONTROLLERET 4WD
Outlanders elektronisk kontrollerede 4WD giver et utroligt vejgreb, solid stabilitet og kompe-
tente og præcise køreegenskaber, selv i udfordrende terræn, ved optimalt at kombinere ASC 
(Active Stability Control) med 4WD og AYC (Active Yaw Control). Du kan vælge mellem ECO, 
Auto og Lock afhængig af vejforhold.

19EU_RE_4J11　WOT性能
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ECO DRIVE SUPPORTSYSTEMER

ECO INDIKATOR
En søjle viser i realtid, 
hvor miljøvenligt du kø-
rer. 

ECO SCORE
Denne score viser, hvor 
miljøvenligt du kører i løbet 
af en given perioden. Jo flere 
grønne blade, jo bedre.

ECO MODE
Tryk på ECO mode knappen for 
at aktivere energisparefunkti-
onen for motor, klimaanlæg og 
4WD. 

ASC og HSA kontrolfunktioner er kun supplerende. Kør forsigtigt og stol aldrig udelukkende på disse systemer. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

Uden
Hill Start Assist

Med  
Hill Start Assist

HILL START ASSIST [HSA]

Ved start på en stejl stigning forhindrer HSA, at bilen ruller bagud, når 
du slipper bremsen. Det sker ved, at systemet opretholder bremse-
trykket i op til to sekunder, indtil du træder på speederen.

Uden ASC (Udskridende forhjul)

Uden ASC (udskridende baghjul)

ACTIVE STABILITY CONTROL [ASC/ESP]

ASC/ESP regulerer uafhængigt bremsekraften til hjulene for derved 
at bevare bilens fremragende stabilitet. Systemet optimerer desuden 
vejgrebet for at forebygge momenttab, når der registreres hjulspind,  
ved at styre motorens ydelse og bremse de hjul, der spinder.

AUTO STOP & GO [AS&G]

Auto Stop & Go reducerer brændstofforbruget og udstødningsemissioner ved auto-
matisk at slukke motoren, når bilen holder stille, f.eks. når du venter ved et trafiklys. 
Motoren starter igen, så snart du fjerner foden fra bremsen eller træder på koblingen.
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STRUKTURELLE FORSTÆRKNINGER

Strukturel limning af dør- og bagklapsåbninger 
øger styrken imellem de forbundne dele samt 
forbedrer stivheden i karrosseriet.

KØRER KØRER
Bremse
pedal Bremse

pedal

Kobling Kobling

MOTOR
STOPPES

MOTOR
STARTER

Maks ydelse: 110kW/ 6.000 o/min.
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OPTIMAL BESKYTTELSE

I tilfælde af en kollision beskytter 
7 airbags dig og dine passagerer 
ved at absorbere kraft fra kollisi-
onen. Systemet omfatter fron-
tairbags, sideairbags, gardin-
airbags og knæairbag til føreren.

RISE KAROSSERI

RISE (Reinforced Impact Safety 
Evolution) er et unikt karrosseri 
fra Mitsubishi, der forhøjer sik-
kerhedsniveauet betydeligt ved 
effektivt at absorbere energi og 
derved sikre kabinen i tilfælde af 
uheld. 
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AUTOMATISK FJERNLYSASSISTENT
For at øge sikkerheden, komforten og køreoplevelsen 
om aftenen, skiftes der automatisk fra fjernlys til nær-
lys, når der registreres et køretøj forude. Du slipper for 
manuelt at skulle betjene lysene, da der automatisk 
skiftes til fjernlys, når køretøjet er passeret. 

Fjernlys Nærlys

ADAPTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM [ACC]

Fartpilot med ACC opretholder den valgte afstand mellem din bil og bilen foran via en radar. Det 
giver en sikker og afslappet kørsel, særligt i køkørsel på motorveje.

ACC angivelse på  
multiinformationsdisplay

FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM [FCM]

Nødbremsesystemet hjælper med at minimere risikoen for 
en frontkollision eller reducere skaderne, hvis en kollision 
er uundgåelig. Responderer på køretøjer og fodgængere 
via kamera og laserstråle (lidar). 

Advarsel + bremseassistent

FCM, ACC og LDW kontrolfunktioner er kun supplerende. Kør forsigtigt og stol aldrig udelukkende på disse systemer. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger. 

LANE DEPARTURE WARNING [LDW]

En akustisk og visuel alarm for utilsigtet vognbane-
skift advarer, hvis bilen afviger fra vognbanen uden at 
anvende blinklys.

LDW angivelse på  
multiinformationsdisplay

Risiko for kollision Stor risiko for kollision

Advarsel + automatisk bremsning

Ekstremt stor risiko for kollision

Advarsel + kraftig automatisk opbremsning

Ingen forankørende

Den fastsatte hastighed holdes, også selvom 
du ikke træder på speederen.

Forankørende bil

Systemet holder automatisk afstand til bilen 
foran uanset hastighed.

Forankørende bil stopper

Når den forankørende bil sænker farten eller 
standser, vil ACC nedsætte farten eller standse 
bilen.

AVANCERET SIKKERHED
Avanceret sikkerhedsteknologi understøtter en mere sikker kørsel på vejen, dag og nat. Outlander 
leverer høj sikkerhed overalt – lige fra intelligente sensorer, der holder øje med dine omgivelser og 
advarer dig om farer – til aktiv assistance under kørsel til optimal passiv sikkerhed.

BWS, RCTA og UMS kontrolfunktioner er kun supplerende. Kør forsigtigt og stol aldrig udelukkende på disse systemer. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

BLIND SPOT WARNING [BSW]

Denne sikkerhedsfunktion anvender radarsensorer i den bagerste 
kofanger således, at køretøjer, der er i de bagerste højre og venstre 
blinde vinkler, opdages. En indikator vises i sidespejlet, når BSW er 
aktiv, og blinklyset ikke er aktiveret. Når et køretøj registreres, lyder 
der en summen, og en indikator blinker i førerens sidespejl, såfremt 
blinklyset aktiveres. 

Kontrol af motorydelse aktiveres ved:
-  Kørsel ved 0-10 km/t (ikke i N eller P position)
-  Når en bil/genstand er inden for en rækkevidde af ca. 4 meter
-  Når speederen aktiveres hårdt eller pludseligt
-  Når føreren ikke forsøger at undgå bil/genstand

ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM [UMS]

Sensorer for og bag registrerer nærliggende forhindringer og advarer 
ved hjælp af en akustisk og visuel alarm. UMS systemet styrer også 
motorydelsen, hvis du ved en fejl pludselig accelererer.

Alarm og advarsel i 
display

REAR CROSS TRAFFIC ALERT [RCTA]

RCTA mindsker risikoen for kollision. En indikator vises i instrument-
panelet, når RCTA er aktiv. Når RCTA er aktiv, vil sensorer i den bager-
ste kofanger registrere, når et køretøj nærmer sig, hvorefter der lyder 
et akustisk signal, og en indikator blinker i begge sidespejle.  

SPEEDER  
TRYKKET 
NED
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18” ALUFÆLGE 16” ALUFÆLGE

KEYLESS OPERATION SYSTEM 
[KOS]
Dette system gør det let at låse 
dørene op og i samt åbne bagklap. 
Motoren kan startes/standses ved 
at trykke på start/stop knappen, 
blot bilnøglen er i nærheden af 
bilen.

LED-FORLYGTER

De stilfulde forlygter har LED-belys-
ning til både fjern- og nærlys.

ELEKTRISK LÆNDESTØTTE
Elektrisk lændestøtte er let at 
 justere og reducerer belastningen
mod lænden samt forbedrer
kørekomforten. Sammen med de
øvrige sædefunktioner kan du
vælge den optimale køreposition.

TAGSPOILER
Optimeret tagspoiler for yderligere 
forbedring af aerodynamisk 
performance.

ELEKTRISK BAGKLAP

Du kan åbne og lukke bagklappen 
elektronisk ved blot at trykke på en 
kontakt ved førersædet.

VENTILATION, BAG

Justérbar ventilation i midter-
konsollen til bagsædepassagerer-
ne.

ELEKTRISK HÅNDBREMSE MED 
BRAKE AUTO HOLD

Håndbremsen er nem at betjene. 
Træk knappen op for at aktivere 
bremsen og tryk ned igen for at 
deaktivere. Stopper du for rødt 
lys og trykker Auto Hold, vil bilen 
bremse og holde stille, selv om du 
slipper bremsepedalen. Funktionen 
deaktiveres igen, når du trykker på 
speederen.

Start/Stop
knap
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Overblik bag bilen samt fugleperspektiv

MULTI AROUND MONITOR

Kameraerne som er monteret foran, bagpå 
og på siderne af bilen kan blive vist i forskelli-
ge kombinationer (herunder fugleperspektiv). 
Kameraerne viser de blinde vinkler og hjælper 
til en nemmere og mere sikker parkering. 

Tag hvorhen du har lyst og opdag nye steder og ny musik. Smartphone-link Display 
Audio (SDA) hjælper dig med at finde sådanne øjeblikke. Du kan betjene kort, musik-
afspilning og telefonopkald - alle ved stemmestyring. Så er du sikret en mere beha-
gelig og sikker kørsel.

SMARTPHONE LINK DISPLAY

USB-PORTE

USB-porte er inden for rækkevidde for både for- og bagpassagerer da 
de er placeret i hhv. instrumentpanel og midterkonsol ved bagsædet.

MITSUBISHI POWER PREMIUM SOUND SYSTEM

Mitsubishi Power Sound System er udviklet af Mitsubishi Motors, og 
frembringer en ren, klar og frisk akustik. Hele otte højttalere sørger 
for en imponerende lyd i hele kabinen.

1 

3 

2 

4 

Android Auto
Ved blot at forbinde din Android™ Smartphone til SDA kan du 
nemt betjene dine yndlingsapps via talekommandoer. Det giver 
dig en mere sikker kørsel, når du kan holde fokus på vejen. 
Android Auto er ved trykstart september 2019 ikke tilgængelig i 
Danmark.
1 Kort
2 Google Assistent
3 Telefon
4 Apps
Android, Android Auto, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Goog-
le LLC.

Apple CarPlay
Ved at forbinde din iPhone til SDA kan du nemt, via Siri, styre kort, 
musik, opkald, beskeder og meget andet. SDA hjælper dig intuitivt 
med at anvende din iPhone, også når du kører.
1 Kort
2 Siri
3 Telefon
4 Apps
Siri og Apple CarPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

1 

3 

2 

4 

BLUETOOTH HÅNDFRI KIT
Hold kontakt via det håndfri kit mens din opmærksomhed er rettet 
mod trafikken. Du kan tilkoble din Bluetooth-kompatible mobiltelefon 
og via den stemmeaktiverede opkaldsstyring få mulighed for at foreta-
ge opkald, mens du holder på rattet.

3,5 cm titanium ridgeline dome diskant

16cm glasfiberhøjttaler

16 cm + 3.5 cm koaksial tovejs glasfiber-
højttaler

510W effektforstærker

1

2

3

4

1 1

2 2

3 3

4



EKSTERIØR OG INTERIØR EKSTERIØR OG INTERIØR

INVITE

INTENSE+

INSTYLE

17 18

Invite udstyr
• 7 SRS airbags
• ASC og TCL (Active Stability- og  

Traction Control / ESP)
• ABS (Anti-Blokerings System) m. EBD  

(Elektronisk Bremsekraft Distribution)
• BAS (Brake Assist System / Bremseassistent)
• HSA (Hill Start Assist / Bakke start assistent)
• 2-zonet aut. klimaanlæg
• 16” aluminiumsfælge m. 215/70R16 dæk

• LED-kørelys
• Regnsensor
• Sidespejle, indfarvede og  

el-foldbare m. varme og blinklys
• Bluetooth® håndfri telefonkit, ratbetjent
• Solbrilleholder
• Fjernbetjent centrallås
• Fartpilot m. justerbar fartbegrænser, ratbetjent
• Bakkamera

• Parkeringssensorer, bag
• El-ruder
• 4-vejs justerbart rat
• Elektrisk lændestøtte
• Sædevarme, for
• Smartphone Link Display Audio m.  

8” touchskærm og 6 højttalere
• DAB radio

Intense+ udstyr i tillæg til Invite
• FCM (Forward Collision Mitigation system / Nødbremsesystem) 
• LDW (Lane Departure Warning / Alarm for utilsigtet vognbaneskift) 
• UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System /  

Assistent mod utilsigtet acceleration)
• RCTA (Rear Cross Trafic Alert / Baksensorer med advarsel for  

tværgående trafik) 
• BSW (Blind Spot Warning / Advarsel i blind vinkel)
• 18” aluminiumsfælge m. 225/55R18 dæk 
• Tågeforlygter

• Fjernlysassistent
• 4WD programvælger 
• KOS (Keyless Operation System / Nøglefri adgang og nøglefri start/stop) 
• ACC (Adaptive Cruise Control system / Adaptiv fartpilot) 
• Parkeringssensorer, for og bag 
• Opvarmet rat
• Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto Hold
• Shift paddles (Gearskift ved rattet)

 Instyle udstyr i tillæg til Intense+
• 3. sæderække
• LED-forlygter m. automatisk niveauregulering og LED-langt lys
• LED-tågeforlygter
• Multi Around Monitor
• Elektrisk åbning/lukning af bagklap
• Lædersæder
• Førersæde, elektrisk justerbart
• Mitsubishi Power Sound System m. 8 højttalere, 510 W forstærker



Sort stof Beige læderSort læder

FARVER OG INDTRÆK

INDTRÆK

Lædersæder omfatter syntetisk læder på siderne, bag og nakkestøtte samt bagerste midterarmlæns sider og dørtrim.
De viste farver kan variere en anelse fra de virkelige farver.

■ Tilgængelig    - Markedsføres ikke i DK

■ Forskellene i præstationer skyldes at WLTP og NEDC måles efter forskellige metoder. Læs mere på www.WLTP.dk.
* Målt af MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. 
**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.

2WD 4WD
2.0 liter MIVEC

5-trins manual gearkasse
Automat gearkasse 

(CVT - Continuosly Variable Transmission)
5 sæder 7 sæder

AS&G
INVITE ■ - -
INTENSE+ - ■ -
INSTYLE - - ■
Motor
Type 2.0 l. 16v SOHC MIVEC
Cylindervolume cm3 1.998
Indsprøjtningssystem ECI-Multi
Emissionsniveau Euro 6d-Temp-EVAP-ISC
Maks. ydelse kW (hk)/omdr. 110 (150)/6,000
Maks. drejningsmoment Nm/omdr. 195/4,200
Brændstofsystem
Brændstoftype 95 blyfri
Tankindhold liter 63 60
Transmission
Gearudveksling

D mode - 2.631-0.378
1. 3,538 -
2. 1,913 -
3. 1,333 -
4. 1,028 -
5. 0,820 -
Bakgear 3,583 1,960 
Slutudveksling 4,562 6,026

Præstationer
Tophastighed* km/h 190
Acceleration* (0-100km/t) sek 10,9 13,3
Brændstofforbrug**

NEDC korreleret kombineret km/l 13,7 13,5
WLTP kombineret km/l 13,0 11,5 

CO2-udslip**
NEDC korreleret kombineret g/km 169 169 
WLTP kombineret g/km 173 196 

Energimærke Se www.mitsubishi-motors.dk for yderligere information
Hjulophæng 
For MacPherson med krængningsstabilisator
Bag Multi-link med krængningsstabilisator
Bremser
For Ventilerede skivebremser
Bag Skivebremser
Vægte
Køreklar vægt kg 1.504 1.510 1.540
Totalvægt kg 1.900 2.045 2.225
Maks. anhængervægt  
(med bremser / uden bremser)

kg 1.600 / 740

Maks. taglast kg 80
Bagagerumsvolume liter 477-913 477-913 128-913

Version  INVITE INTENSE+ INSTYLE

Sæder Interiørfarve Sort Sort Sort Beige

Materiale
Stof Stof Læder Læder

Exterior Colour

Amethyst Black (P) X42 ■ ■ ■ ■
Titanium Grey (M) U17 ■ ■ ■ ■
Sterling Silver (M) U25 ■ ■ ■ ■
Tanzanite Blue (P) D14 ■ ■ ■ ■
Silky White (P) W13 ■ ■ ■ ■
Polar White (S) W37 ■ ■ ■ ■
Red Diamond (SM) P62 ■ ■ ■ ■
Quartz Brown (M) C06 ■ ■ ■ ■

Note: De viste farver kan variere en anelse fra de virkelige farver.

(S) Standardfarve, (M) Metallak mod merpris, (P) Perlelak mod merpris, (SM) Special metallak mod merpris

■ Tilgængelig

19 20

FARVER

Polar White (S)

Titanium Grey (M)

Sterling Silver (M)

Amethyst Black (P)

Red Diamond (SM)

Tanzanite Blue (P)

Silky White (P)

Quartz Brown (M)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER

Alle mål er opgivet i millimeter

5 SÆDER

7 SÆDER
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2670990 1035
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STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT (Fill in according to your region’s specifications. Do not print this version.)UDSTYR UDSTYR

Model INVITE INTENSE+ INSTYLE
    Sikkerhed 7 SRS airbags ■ ■ ■

ASC og TCL (Active Stability- og Traction Control / ESP) ■ ■ ■
ABS (Anti-Blokerings System) med EBD (Elektronisk Bremsekraft Distribution) ■ ■ ■
BAS (Brake Assist System / Bremseassistent) ■ ■ ■
HSA (Hill Start Assist / Bakke Start assistent) ■ ■ ■
ESS (Emergency Stop signal System / Automatisk katastrofeblink ved hård opbremsning) ■ ■ ■
FCM (Forward Collision Mitigation system / Nødbremsesystem) - ■ ■
LDW (Lane Departure Warning / Alarm for utilsigtet vognbaneskift) - ■ ■
UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System / Assistent mod utilsigtet acceleration) - ■ ■
RCTA (Rear Cross Trafic Alert / Baksensorer med advarsel for tværgående trafik) - ■ ■
BSW (Blind Spot Warning / Advarsel i blind vinkel) - ■ ■
TPMS (Dæktryksovervågning) ■ ■ ■
3-punkts sikkerhedsseler foran med selekraftbegrænser og selestrammer ■ ■ ■
3-punkts sikkerhedsseler (3 stk.) ved 2. sæderække ■ ■ ■
3-punkts sikkerhedsseler (2 stk.) ved 3. sæderække - - ■
ISO-FIX barnestolsbeslag på 2. sæderække ■ ■ ■
Startspærre ■ ■ ■
Børnesikring på bagdøre ■ ■ ■
RISE sikkerhedskarroseri ■ ■ ■

Eksteriør 16” aluminiumsfælge m. 215/70R16 dæk ■ - -
18” aluminiumsfælge m. 225/55R18 dæk - ■ ■
Skærmforøgere ■ ■ ■
Dækreparationskit ■ ■ ■
Stænklapper, bag - ■ ■
Halogenforlygter ■ ■ -
LED-forlygter med automatisk niveauregulering og LED-langt lys - - ■
LED-kørelys ■ ■ ■
Tågeforlygter - ■ -
LED-tågeforlygter - - ■
LED-baglygter ■ ■ ■
Forlygtevaskere ■ ■ ■
Fjernlysassistent - ■ ■
Mørktonede ruder, bag ■ ■ ■
Tagrælinger, sølvfarvede ■ ■ ■
Beskyttelsesskjold, sølvfarvet, for og bag ■ ■ ■
Regnsensor ■ ■ ■
Dørhåndtag, indfarvede ■ ■ ■
Rudelinie m. kromliste ■ ■ ■
Sidespejle, indfarvede og el-foldbare m. varme og blinklys ■ ■ ■
Højtmonteret LED-stoplys på bagklap ■ ■ ■
Tagspoiler ■ ■ ■

Interiør Kopholdere, midterkonsol ■ ■ ■
12V udtag i midterkonsolboks (ej aut.) og på instrumentbord ■ ■ ■
Flaskeholdere i dørene ■ ■ ■
Solskærme foran med lys, spejl og billetholder ■ ■ ■
Solbrilleholder ■ ■ ■
Kabinelys, for m. kortlampe ■ ■ ■
Kabinelys, bag og lys i bagagerum ■ ■ ■

21 22

* Uddybende information om garantibetingelser kan læses på www.mitsubishi.dk

Model INVITE INTENSE+ INSTYLE
Interiør Lys i midterkonsol ■ ■ ■

Bakspejl m. automatisk nedblænding ■ ■ ■
4WD programvælger - ■ ■
ECO mode funktion (Energisparefunktion via motor, klimaanlæg og 4WD system) ■ ■ ■
ECO drive assist og ECO score indikator ■ ■ ■
Bagagerumsdækken ■ ■ ■
Opbevaringsrum under gulvet i bagagerum - ■ ■
Bagagerumskroge x 4 ■ ■ ■
Oplyst tændingslås ■ ■ ■
Oplyst handskerum ■ ■ ■

    Komfort 2-zone fuldautomatisk klimaanlæg ■ ■ ■
Fjernbetjent centrallås ■ ■ ■
KOS (Keyless Operation System / Nøglefri adgang og nøglefri start/stop) - ■ ■
Fartpilot med justerbar fartbegrænser, ratbetjent ■ ■ ■
ACC (Adaptive Cruise Control system / Adaptiv fartpilot) - ■ ■
Bakkamera ■ ■ ■
Multi Around Monitor - - ■
Parkeringssensorer, bag ■ - -
Parkeringssensorer, for og bag - ■ ■
El-ruder ■ ■ ■
4-vejs justerbart rat ■ ■ ■
Læderrat og lædergearknop ■ ■ ■
Opvarmet rat - ■ ■
Høj-kontrast urskiver og flerfarvet LCD-multiinformationsdisplay ■ ■ ■
Elektrisk åbning/lukning af bagklap - - ■
Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto Hold - ■ ■
Shift paddles (Gearskift ved rattet) - ■ ■
AS&G (Auto Stop & Go) ■ ■ ■

    Sæder Sædevarme, for ■ ■ ■
Stofsæder ■ ■ -
Lædersæder - - ■
Førersæde, højdejusterbart ■ ■ -
Førersæde, elektrisk justerbar lændesøtte ■ ■ ■
Førersæde, elektrisk justerbart - - ■
Højdejusterbare nakkestøtter, for og bag ■ ■ ■
2. sæderække m. 60:40 split (sæde og ryglæn) ■ ■ ■
2. sæderække m. justering af ryglænshældning / foldefunktion ■ ■ ■
3. sæderække m. justering af ryglænshældning / foldefunktion - - ■

     Audio og  
kommunikation

Audiofjernbetjening, ratbetjent ■ ■ ■
Smartphone Link Display Audio m. 8" Touchskærm og 6 højttalere ■ ■ -
Smartphone Link Display Audio m. 8" Touchskærm og  
Mitsubishi Power Sound System m. 8 højttalere, 510 W forstærker

- - ■
DAB-radio ■ ■ ■
Bluetooth® håndfri telefonkit, ratbetjent ■ ■ ■
USB-indgang ■ ■ ■

    Garanti* 12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring ■ ■ ■
5 års garanti/ 100.000 km ■ ■ ■
5 års lakgaranti/ 100.000 km ■ ■ ■

■ Tilgængelig    - Markedsføres ikke i DK ■ Tilgængelig    - Markedsføres ikke i DK




