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KLAR TIL ACTION
Markante linjer. Brede skærme. Formerne er dynamiske og det kileformede design med den todelte bagrude, lange akselafstand og de fremhævede skærmforøgere giver en fornemmelse af,
at Eclipse Cross er i bevægelse, selv når den står stille. Et Coupé design der bringer nye former til
SUV-klassen.
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SPORTY COCKPIT
Eclipse Cross' sporty instrumentbord er præget af en helt ny opbygning, hvor hver eneste
detalje er designet til at give dig bedre kontrol. Instrumentbordets design deler sig om en
horisontal akse, der adskiller den øvre og nedre del. Den øvre del af instrumentbordet er den
informative del med displays, hvor den nedre del er den operationelle med f.eks. touchpad
controller og knapper til sædevarme. Akse-opdelingen tildeler interiøret en visuel bredde og
kombineret med motorhjelmens optimale højde og den høje siddeposition, får du en SUV,
der giver dig et fremragende overblik over trafikken.

Head Up Display
Head Up Display projicerer nemt og overskueligt
vigtige informationer fra de aktive sikkerhedssystemer
krystalklart i førerens synsfelt. Billedets lysstyrke og
visningshøjde kan nemt justeres, så det passer præcist
til dig.
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OPTIMAL PLADS TIL ALLE
Køreglæden gælder for alle passagerer i den rummelige kabine, hvor sædernes støttende
former, de mange indstillingsmuligheder, og den gode hoved- og benplads sikrer, at alle sidder
behageligt, selv på de længste rejser.

Sædeforskydning

200 mm

Smalle sidepaneler
Sidepanelerne er smalle og
beskytter mod jord og snavs,
der normalt kan komme ind
under kørslen. Det betyder, at
du ubekymret kan gå ind og
ud af bilen, uden at tænke på
om dit tøj bliver beskidt.
Bagrude

Klasseledende benplads
De behagelige bagsæder med 8-trins indstilling kan justeres
både i længderetning (200 mm) og hældning (16-32°). Du finder
nemt din favoritposition og tilmed med mulighed for klassens
bedste benplads. 60:40 splitbagsæderne kan nedfældes
individuelt for at give endnu mere bagagerumsplads.

Den dobbelte bagrude giver et
godt udsyn bagud. Det skyldes
blandt andet bagsædernes
højdejusterbare nakkestøtter, der
er specielt designet til at være en
integreret del af ryglænet uden
at gå på kompromis med optimal
støtte til nakken.
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BEVAR KONTROLLEN UNDER SVÆRE FORHOLD
Udfordringer opstår, når du mindst venter dem. Uanset om du kører på snoede eller sneklædte veje, leverer
bilens dynamiske 4x4-system S-AWC (Super-All Wheel Control) optimal trækkraft til baghjulene samt
optimal fordeling af træk- og bremsekraft til forhjulene for at sikre stabilitet og kontrol.

S-AWC (Super-All Wheel Control)
Dynamisk integreret 4x4 system
S-AWC systemet giver stor sikkerhed og ydeevne uanset terræn ved at kombinere elektronisk styret 4-hjulstræk med Mitsubishi's eget Active
Yaw Control (AYC), der anvender bremsningen til at fordele momentet optimalt til venstre og højre hjul på begge aksler. Selvom du kommer
til at bremse for meget eller trykke for hårdt på speederen i et snedækket sving, kan du bevare styringen uden en ekstra indsats, fordi S-AWC
registrerer vejforholdene i reel tid*, og justerer bremseeffekten og efter behov kobler bagdifferentialet til for at forbedre bilens ydeevne. En
indikator på instrumentpanelet holder dig ajour om S-AWC's status. Du kan vælge mellem AUTO, SNOW (sne) eller GRAVEL (grus), afhængigt af
vejforholdene for at give mere præcis styring i sving, skabe stabilitet under kørsel ligeud samt manøvredygtighed på glatte veje.
*Transmission og behandling af data mens de opstår.

Auto

Sne

Grus

Optimal 4-hjulstræk under
forskellige forhold.

Maksimal stabilitet på glatte
veje og samtidig optimeret til
snedækkede veje.

Perfekte køreegenskaber på
krævende veje.
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REAKTIONSVILLIG ACCELERATION
MERE POWER FRA HVER DRÅBE BRÆNDSTOF
1.5 liters turbo benzinmotor med direkte og indirekte
indsprøjtning
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Den nyudviklede motor er downsized for at sikre stor effektivitet og
samtidig udstyret med elektrisk kontrolleret turbolader for at give
et stærkt moment ved lave til mellemhøje omdrejninger. Det betyder
masser af kræfter og øjeblikkelig acceleration, når du har brug for
det. Denne reaktionsvillige performance skyldes blandt andet den
direkte benzinindsprøjtning, et specielt designet topstykke med
integreret udstødningsmanifold, natriumfyldte udstødningsventiler
for optimal køling og høj ydeevne samt MIVEC (Mitsubishi Innovative
Valve timing Electronic Control system).
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INVECS-III CVT og 6-trins manuel

Auto Stop & Go [AS&G]

Eclipse Cross tilbydes med en automatgearkasse af typen
CVT. Den understøtter jævn, kraftig acceleration og god
brændstoføkonomi med den nye trinløse styring af gearskiftet.
Den nye gearkasse bruger indlagte "skift", hvilket giver en
naturlig og kraftfuld acceleration. En ny 6-trins manuel
gearkasse er ligeledes tilgængelig.

Auto Stop & Go reducerer brændstofforbruget og udstødningsemissioner
ved automatisk 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
(automatgear) eller træder på koblingen (manuel gear).
Note: Hvis Brake Auto Hold er aktiv, forbliver motoren slukket indtil der trædes på speederen.

Komfort uden kompromiser
Køreegenskaberne er stabile, intuitive og forudsigelige. Eclipse Cross kører med en altid usvigelig præcision. Takket være et finjusteret ophæng,
reaktionsvillig styring og et enestående stift karrosseri, vil alle passagerer opleve stor kørekomfort og overlegen kontrol.

Strukturel limning af dør- og bagklapsåbninger øger styrken
imellem de forbundne dele samt forbedrer stivheden i
karrosseriet.
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AVANCERET SIKKERHED
Avanceret sikkerhedsteknologi understøtter en mere sikker kørsel på vejen og
på parkeringspladsen, dag og nat. Eclipse Cross leverer høj sikkerhed overalt lige
fra intelligente sensorer, der holder øje med dine omgivelser og advarer dig om
farer til aktiv assistance under kørsel samt optimal passiv sikkerhed.

Forward Collision Mitigation System [FCM]
Hjælper med at minimere risikoen for en frontkollision
eller reducere skaderne, hvis en kollision er uundgåelig.
Responderer på køretøjer og fodgængere via kamera,
laser og radar.
Risiko for kollision

Stor risiko for kollision

Ekstrem stor risiko for kollision

Advarsel + bremseassistent

Advarsel + automatisk bremsning

Advarsel + kraftig automatisk opbremsning

Adaptive Cruise Control [ACC]
Den adaptive fartpilot (ACC) opretholder den valgte afstand mellem din bil og bilen foran via en radar.
Det giver en sikker og afslappet kørsel, særligt i trafikpropper på motorveje.
Ingen forankørende

Forankørende bil

Forankørende bil stopper

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

Systemet holder automatisk afstand til bilen
foran uanset hastighed.

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

Lane Departure Warning [LDW]
En akustisk og visuel alarm for utilsigtet vognbaneskift advarer, hvis bilen
afviger fra vognbanen uden at anvende blinklys.

Automatisk fjernlysassistent
For at øge sikkerheden, komforten og køreoplevelsen
om aftenen, skiftes der automatisk fra fjernlys til
nærlys, når der registreres et køretøj forude. Du slipper
for manuelt at skulle betjene lysene, idet der igen
automatisk skiftes til fjernlys, når køretøjet er passeret:
Fjernlys

Nærlys

FCM, ACC og LDW's kontrolfunktioner er kun supplerende. Kør forsigtigt og stol aldrig udelukkende på disse systemer. Se instruktionsbogen for yderligere beskrivelser af funktionerne.
Automatisk fjernlysassistent aktiveres ved en fart på ca 40 km/t eller mere og deaktiveres ved lavere fart. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

Blind Spot Warning [BSW]
Denne sikkerhedsfunktion anvender radarsensorer i den bagerste kofanger,
således 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.

Rear Cross Traffic Alert [RCTA]
RCTA mindsker risikoen for kollision. En indikator vises i instrumentpanelet, når
RCTA er aktiv. Når RCTA er aktiv og bilen er i bakgear, vil sensorer i den bagerste
kofanger registrere, når et køretøj nærmer sig, hvorefter der lyder et akustisk
signal, og en indikator blinker i begge sidespejle.

Multi around monitor

Kamera, for

Kameraerne som er monteret foran, bagpå og i sidespejlene af bilen kan blive
vist i forskellige kombinationer herunder fugleperspektiv. Kameraerne
viser de blinde vinkler og hjælper til en nemmere og mere sikker parkering.

Venstre
kamera

Højre
kamera

Kamera, bag

Overblik bag bilen samt fugleperspektiv

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 hjulspin, ved at styre
motorens ydelse og bremse de hjul,
der spinder.

Uden ASC (udskridende baghjul)

Uden ASC (Udskridende forhjul)

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 bremsetrykket
i op til to sekunder, indtil du
træder på speederen.

RISE karosseri

Optimal beskyttelse

RISE (Reinforced Impact Safety
Evolution) er et unikt karrosseri
fra Mitsubishi, der forhøjer
sikkerhedsniveauet betydeligt ved
effektivt at absorbere energi og
derved sikre kabinen i tilfælde af
uheld.

I tilfælde af en kollision
beskytter 7 airbags dig
og dine passagerer ved at
absorbere kraft fra kollisionen.
Systemet omfatter
frontairbags, sideairbags,
gardinairbags og knæairbag i
førerside.

Uden
Hill Start Assist

Med
Hill Start Assist

BSW, RCTA, ASC, HSA's kontrolfunktioner er kun supplerende. Kør forsigtigt og stol aldrig udelukkende på disse systemer. Se instruktionsbogen for yderligere beskrivelser af funktionerne.
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PERSONLIG TILSLUTNING
INTUITIV KONTROL OG KOMFORT

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Udvid din verden med smartphone tilslutning
7"
touchskærm

DAB /
FM / AM

Håndfri
telefon / musik
via Bluetooth®

iPod®

USB x 2

Multi Around
Monitor

Indikator for
Brændstofforbrug

ECO
Information

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, musikafspilning og telefonopkald - alle ved stemmestyring. Så er du sikret en mere behagelig og sikker kørsel.

Android Auto™

For yderligere information: www.android.com/auto

Ved blot at forbinde din Android Smartphone til SDA kan du nemt betjene apps via talekommandoer. Det giver dig en mere sikker kørsel, når
du kan holde fokus på vejen. Android Auto er ved trykstart september 2018 ikke tilgængelig i Danmark.
GPS NAVIGATION

MUSIK

TELEFON

STEMMESTYRING

BESKEDER

APPS

Du behøver ikke længere at opdatere
dine GPS-kort. Ved hjælp af Google
Maps real time trafikforhold og konstant
opdaterede kort vil du aldrig mere køre
forkert.
Du kan via håndfri telefoni foretage
opkald og tjekke voicemail.

Få dine beskeder oplæst eller skriv og
send dine egne beskeder ved hjælp af
talekommandoer.

Apple CarPlay

Opdag nye sange og lav din egen playliste
ud fra de 40 millioner sange i Google Play
Musik.

Tryk på knappen på rattet eller sig "OK
Google". Den seneste teknologi inden for
stemmestyring er klar til at hjælpe.

Få nem adgang til dine yndlingsapps
som WhatsApp, Spotify og mange flere.
Listen over kompatible apps fortsætter
med at vokse.

For yderligere information: www.apple.com/ios/carplay

Ved at forbinde din iPhone til SDA kan du nemt, via Siri, styre navigation, musik, opkald, beskeder og meget andet. SDA hjælper dig intuitivt
med at anvende din iPhone, selv på vejen.
GPS NAVIGATION

MUSIK

TELEFON

SIRI

BESKEDER

APPS

Brug Apple Maps til at angive din
destination, søge efter nærliggende
restauranter og parkering eller estimere
tidspunktet for ankomst til din destination.

Spørg Siri hvis du vil foretage
telefonopkald eller tjekke voicemail.

Lad Siri oplæse og svare på dine
beskeder, så du kan fokusere fuldt ud på
kørslen.

Se side 27 for yderligere detaljer.
Android, Android Auto, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.
iPhone, Siri og Apple CarPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Fortæl Siri navnet på kunstneren eller sangen
og lyt til den musik du elsker fra Apple Music
eller dine andre apps.

Du kan spørge Siri ved at trykke på
stemmestyringsknappen på rattet. Blot sig
f.eks. "Spil musik" eller "Hvor er den nærmeste
tankstation". Siri er den perfekte partner på din tur.

Du kan bruge en række audio apps med Apple
CarPlay. Du kan også omarrangere ikonerne
ved hjælp af indstillingerne på din iPhone.

Touchpad controller
Touchpad controlleren muliggør intuitiv betjening af Smartphone-link Display
Audio (SDA). Touchpad controlleren er kompatibel med Apple CarPlay. Tilsluttes
Android Auto™ (ikke tilgængelig i DK ved trykstart 2018) betjenes SDA via
touchskærmen.

Markør: Træk 1 finger
Vælg. Tryk med 1 finger

1

1

2

2

3

3
4

1

3,5 cm diskant

2

16 cm mellemtone

3

16 cm mellemtone med integreret
diskant

4

25 cm subwoofer

5

710 W 8-kanals forstærker

Volume: Swipe med 2 fingre op/ned
Tuner: Swipe med 2 fingre venstre/
højre

Modeller med SDA

5

Rockford Fosgate premium sound system

USB port

Nyd den forbløffende lydkvalitet fra premium lydsystemet, der er udviklet i samarbejde med
Rockford Corporation. Ni højttalere omgiver dig med imponerende DTS Neural Surround™ Sound.

USB portene er bekvemt placeret i
centerkonsollen, hvilket giver nem adgang fra
begge forsæder.
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UDSTYRSDETALJER - se specifikationer for detaljer
Elektrisk panoramasoltag
Det elegante panorama soltag med udvendigt skydeglas på forreste del,
lukker den friske luft ind i kabinen til føreren og alle passagerer. Hver
solskærm kan betjenes individuelt.
Opvarmet forrude
Varmetråde i forruden fjerner,
hurtigere end et almindeligt
klimaanlæg, dug eller frost.

Sædevarme
Førersædet, passagersædet og
to bagsæder kan fås med varme i
sæder og ryglæn, der kan aktiveres
via lettilgængelige knapper.

Opvarmet rat
Det opvarmede rat giver et mere
behageligt greb, når det er koldt.
Betjeningsknappen er bekvemt
placeret ved midterkonsollen.
Opvarmet
område

Elektronisk håndbremse med
brake auto hold

Keyless Operation System [KOS]
Dette system gør det let at låse
dørene op og i. Motoren kan
startes/standses ved blot at
trykke på start/stop knappen, blot
bilnøglen er i nærheden af bilen.

Start/Stop

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 selv
bremse og holde stille, selv om du
slipper bremsepedalen. Funktionen
deaktiveres igen, når du trykker på
speederen.

Opvarmet
område

Opvarmet
område

Regnsensor

Automatiske forlygter

Regnsensoren aktiverer
automatisk vinduesviskerne, når
den registrerer fugt på forruden.

Når omgivelserne bliver mørke, som
om natten eller når du passerer
gennem en tunnel, aktiveres
forlygterne automatisk.

Fartpilot

Tyre Pressure Monitoring System
[TPMS]

Bilens hastighed opretholdes
automatisk, uden at du behøver
at holde foden på speederen. Det
gør lange ture mere afslappede.
Fartpiloten deaktiveres ved at træde
på bremsen.

TPMS systemet overvåger
konstant dæktrykket i alle fire
hjul. Hvis systemet registrerer lavt
dæktryk i et af dækkene vil en
advarselslampe lyse i displayet.

Fartbegrænser

LCD Multiinformationsdisplay

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.

Det 4,2" store LCD
multiinformationsdisplay, placeret
midt i instrumentpanelet, er
utroligt nemt at aflæse. Det
giver dig en lang række nyttige
oplysninger om bilens status, din
kørsel, temperaturen uden for, ECO
Drive Assist-systemet og meget
mere.

Standby

Aktiv

Warning
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EKSTERIØR OG INTERIØR

INFORM

Titanium Grey Metallic (U17)

Udstyr
• 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)
• RISE sikkerhedskarroseri
• 16” stålfælge med 215/70R16 dæk
• Halogenforlygter
• Ruder, mørktonede, bag

• Antenne "haj finne"
• Regnsensor
• Sidespejle, indfarvede m. varme og blinklys
(el-justerbare)
• Aircondition
• Fjernbetjent centrallås
• Elruder, for og bag
• 4-vejs justerbart rat
• Sædevarme, for
• Bagsæde, 60:40 splitbagsæderyg og
længdejusterbart
• Radio/CD m. MP3 funktion og 4 højttalere
• USB indgang x 1
• Tagrælinger, sorte
• Bakspejl m. automatisk nedblænding

INVITE+

Bronze Metallic (C21)

Udstyr i tillæg til INFORM
• 18” aluminiumsfælge med 225/55R18 dæk
• LED kørelys
• Tågeforlygter
• Fjernlysassistent
• Beskyttelsesskjold, sølvfarvet, for og bag
• 2-zone fuldautomatisk klimaanlæg
• Bakkamera

• KOS (Keyless Operation System / Nøglefri adgang
og nøglefri start/stop)
• Læderrat og lædergearknop
• Fartpilot med justerbar fartbegrænser, ratbetjent
• Audiofjernbetjening, ratbetjent
• Smartphone Link Display Audio med 7" touchskærm
og 6 højttalere

• DAB radio
• Touchpad controller
• Bluetooth® håndfri telefonkit (ej dansk tale),
ratbetjent
• USB indgang x 2

EKSTERIØR OG INTERIØR

INTENSE+

Red Diamond (P62)

Udstyr i tillæg til INVITE+
• RCTA (Rear Cross Trafic Alert / Baksensorer med
advarsel for tværgående trafik)
• BSW (Blind Spot Warning / Advarsel i blind vinkel)
• LED forlygter
• Forlygtevaskere
• Panorama soltag
• Sidespejle, indfarvede og elfoldbare m. varme og
blinklys (el-justerbare)
• ACC (Adaptive Cruise Control system / Adaptiv
fartpilot) (Aut.)
• Multi Around Monitor
• Parkeringssensorer, for og bag
• Opvarmet forrude
• Opvarmet rat
• Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto Hold
(Aut.)

• Shift paddles (Gearskift ved rattet i forbindelse
med Aut. )
• Sædevarme, bag
• Bagsæde, midterarmlæn med kopholder
• Smartphone Link Display Audio med 7"
touchskærm, Rockford Fosgate® m. 9 højttalere,
710 W forstærker
• Head Up Display
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FARVER

Red Diamond (P62) Metallic*

Bronze Metallic (C21)

Amethyst Black Pearl (X42)

Titanium Grey Metallic (U17)

INDTRÆK
Sort stof med sorte syninger

Sort stof med lyse syninger

Sterling Silver Metallic (U25)

Silky White Pearl (W13)

Polar White Solid (W37)

FARVER
■ Tilgængelige farver
Version

INFORM

INVITE+

INTENSE+

Sort stof

Sort stof

Sort stof med lyse syninger

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Sæder

Indtræk, farve
Eksteriør farve

Bronze Metallic (M)

C21

Red Diamond Metallic (M*)

P62

Titanium Grey Metallic (M)

U17

Sterling Silver Metallic (M)

U25

Silky White Pearl (P)

W13

Polar White Solid (S)

W37

Amethyst Black Pearl (P)

X42

(M) Metalfarve mod merpris. (M*) Speciallakering mod merpris. (P) Perlemetalfarve mod merpris. (S) Standardfarve
Note: De viste farver kan variere en anelse fra de virkelige farver
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UDSTYR
■ Tilgængelig - Ej muligt
Model
Sikkerhed

Eksteriør

Interiør

Komfort

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)
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
ISO-FIX barnestolsbeslag x 2 på 2. sæderække
Startspærre
Børnesikring på bagdøre
RISE sikkerhedskarroseri
16” stålfælge med 215/70R16 dæk
18” aluminiumsfælge med 225/55R18 dæk
Skærmforøgere (sorte)
Dækreparationskit
Tågeforlygter
LED kørelys
LED forlygter
Halogenforlygter
Forlygtevaskere
Fjernlysassistent
Panorama soltag
Ruder, mørktonede, bag
Antenne "haj finne"
Tagrælinger, sorte
Beskyttelsesskjold, sølvfarvet, for og bag
Regnsensor
Dørhåndtag, indfarvede
Rudelinie m. kromliste
Sidespejle, indfarvede m. varme og blinklys (el-justerbare)
Sidespejle, indfarvede og elfoldbare m. varme og blinklys (el-justerbare)
Højtmonteret LED stoplys på bagklap
Tagspoiler
Kopholdere, midterkonsol
12V udtag i instrumentbord og på bagside af midterkonsolboks
Solskærme foran med spejl og billetholder
Kabinelys, for m. kortlampe
Kabinelys bag og lys i bagagerum
Bakspejl m. automatisk nedblænding
Bagagerumsdækken
Opbevaringsrum under gulvet i bagagerum
Bagagerumskroge x 4
Oplyst tændingslås
Aircondition
2-zone fuldautomatisk klimaanlæg
Fjernbetjent centrallås
KOS (Keyless Operation System / Nøglefri adgang og nøglefri start/stop)
Fartpilot med justerbar fartbegrænser
ACC (Adaptive Cruise Control system / Adaptiv fartpilot) (Kun Aut.)
Bakkamera
Multi Around Monitor
Parkeringssensorer, for og bag
Elruder, for og bag
Opvarmet forrude
4-vejs justerbart rat
Læderrat og lædergearknop
Opvarmet rat
Høj kontrast urskiver og flerfarvet LCD multiinformationsdisplay
Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto Hold (Kun Aut.)
Shift paddles (Gearskift ved rattet i forbindelse med Aut.)

INFORM

INVITE+

INTENSE+
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UDSTYR
Model
Sæder

Audio og
kommunikation

Garanti*

Sædevarme, for
Sædevarme, bag
Førersæde, højde- og længdejusterbart
Bagsæde, 60:40 splitbagsæderyg og længdejusterbart
Bagsæde, midterarmlæn med kopholder
Nakkestøtter, højdejusterbare, for og bag
Audiofjernbetjening, ratbetjent
Radio/CD m. MP3 funktion og 4 højttalere
Smartphone Link Display Audio med 7" touchskærm og 6 højttalere
Smartphone Link Display Audio med 7" touchskærm, Rockford Fosgate® m. 9 højttalere, 710 W
forstærker
DAB radio
Head Up Display
Touchpad controller
Bluetooth® håndfri telefonkit (ej dansk tale), ratbetjent
USB indgang x 1
USB indgang x 2
12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring
5 års garanti/ 100.000 km
5 års lakgaranti/ 100.000 km
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* Uddybende information om garantibetingelser kan læses på www.mitsubishi.dk
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
■ Tilgængelig - Markedsføres ikke i DK
2WD

4WD med S-AWC
1,5 liter
Automat gearkasse
(CVT - Continuosly Variable Transmission)

1,5 liter
6-trins manual gearkasse

■
-

INFORM
INVITE+
INTENSE+
Motortype
Cylindervolume
Indsprøjtningssystem
Emissionsniveau
Maks. ydelse
Maks. drejningsmoment
Brændstofsystem
Brændstoftype
Tankindhold
Transmission
Gearudveksling
D mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bakgear
Slutudveksling
Hjulophæng
For

5 sæder
AS&G

■
■

■
■

■

16v DOHC MIVEC med Intercooler og turbolader
1.499
ECI-MULTI
Euro-6d Temp
120 (163)/5.500
250/2.400 - 4.500

cc

kW(hk)/omdr.
Nm/omdr.

63

liter

95 blyfri

60

-

2,631-0,378
2,631
1,765
1,313
1,046
0,843
0,664
0,518
0,404
1,960
6,386

3,833
2,047
1,303
0,975
0,744
0,659

-

3,545
4,058
McPherson med krængningsstabilisator

Bag

Multi-link med krængningsstabilisator

Bremser
For

16" Ventilerede skivebremser

17" Ventilerede skivebremser

Bag

16" Skivebremser

16" Skivebremser

Præstationer
sek.

9,7

9,7

9,7

10,4

km/t

205

205

200

200

NEDC korreleret kombineret

km/l

14,9

14,3

13,9

13,0

WLTP kombineret

km/l

13,3

12,8

11,8

11,5

NEDC korreleret kombineret

g/km

154

159

165

175

WLTP kombineret

g/km

170

177

192

196

Acceleration* (0-100km/t)
Tophastighed*
Brændstofforbrug**

CO2-udslip**

Se www.mitsubishi.dk for yderligere information

Energimærke
Vægte
Køreklar vægt

kg

1.531

1.588

1.622

1.682

Totalvægt

kg

2.050

2.050

2.150

2.150

Maks. anhængervægt (med bremser)

kg

Maks. taglast

kg

1600/750
50

■ 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.

DIMENSIONER

1.685
1.685

1.545
1.545

1.545
1.545

955
955

2.670
2.670

1.805
1.805

780
780

4.405
4.405

Alle mål er opgivet i millimeter.

NOTE: SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO

■ For at aktivere Android Auto™ kræver det Android Auto-appen på Google Play og Android-

kompatibel smartphone, der kører Android 5.0 Lollipop eller højere.
■ For at aktivere Apple CarPlay kræver det iOS 8 eller højere.
■ Android Auto og Apple CarPlay er IKKE tilgængelige i alle markeder. Se venligst website for
sidste information om tilgængelighed:
— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
■ Android Auto og Apple CarPlay fungerer muligvis ikke under svag eller intet netværk selv i
understøttede områder.
■ Kunden er ansvarlig for alle kommunikationsgebyrer herunder ligeledes eventuelle ekstra
gebyrer, der kunne forkomme udover den normale aftalte pris.

■ Ved brug i andre lande kan kunden blive anmodet af teleoperatører om at tegne
■
■
■
■

roamingtjenester. Ikke alle smartphone Apps er kompatible med Android Auto
eller Apple CarPlay. Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun kompatible apps, der er
tilgængelige i dette Smartphone-link Display Audio.
Nogle funktioner eller apps er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/områder.
Billederne kan afvige fra de seneste opdateringer.
På dette website kan du se om din telefon er kompatibel med Smartphone-link Display Audio.
http:/www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
Navigation foregår via smartphones. Der er ikke indbygget navigation i SDA.
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www.facebook.com/MitsubishiMotors.dk

5 ÅRS GARANTI
Alle nye Mitsubishi biler leveres med en omfattende 5 års
garanti/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.

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
MAP - GRATIS VEJHJÆLP VED NEDBRUD
originale reservedele. Ydermere sikrer du dig mod evt. bortfald af
For at vise vores forpligtelse til at bevare din bilens garanti pga. fejlreparationer udført af uautoriserede værksteder.
mobilitet og den tiltro, vi har til vore bilers
driftssikkerhed, får du et gratis MAP-kort, der, MITSUBISHI SERVICEAFTALE
sammen med din nye Mitsubishi, gælder i 3 år. Mitsubishis service- og vedligeholdelsesaftale dækker ikke kun
MAP står for Mitsubishi Motors Assistance serviceeftersyn men også vedligeholdelse og reparationer - til fast
Package, og med MAP-kortet i lommen får du ydelse uden overraskelser. Og vi stiller naturligvis faguddannede
garanteret mobilitet i mere end 30 lande i hele Europa. Hvis du skulle få Mitsubishi teknikere, specialværktøj og de nyeste tekniske oplysninger
brug for hjælp i tilfælde af driftsstop, ulykke, tyveri eller hærværk – til din rådighed for at sikre din bil en lang og problemfri levetid.
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, GENBRUG AF UDTJENTE BILER
transporteres din bil til den nærmeste Mitsubishi forhandler, og du får Vi er forpligtet til at beskytte miljøet. Mitsubishi konstruerer og
tilbudt ydelser som hotelovernatning, fortsættelse af rejsen, fremstiller køretøjer og komponenter af høj kvalitet, der har til formål
erstatningsbil og hjemtransport af bilen alt afhængig af nedbruddets at give vore kunder køretøjer med lang levetid og en fremragende
karakter. Og hvis du fortsætter med at lade din bil servicere af et service, så køretøjerne altid er i optimal køreklar stand. Vi har den
autoriseret Mitsubishi serviceværksted efter de første 3 år, garanteres største respekt for miljøet og benytter materialer, som kan genbruges
din mobilitet i endnu 1 år eller indtil det næste serviceeftersyn (alt efter 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
hvad der indtræffer først), indtil din bil er 15 år gammel.
genbruge det på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med EUdirektivet om End-of-Life Vehicles og alle gældende nationale
ENESTÅENDE KUNDESERVICE
Cirka 2.500 autoriserede Mitsubishi Motors serviceværksteder i Europa forskrifter.
står klar til at hjælpe, uanset hvor du befinder dig.
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
PROFESSIONEL SERVICE
Også nye biler kræver regelmæssig vedligeholdelse og service. Ikke de udpegede tilbagetagningssteder, forudsat at køretøjet indeholder
blot for at garantere din mobilitet, men også af hensyn til din egen og alle væsentlige komponenter og ikke indeholder affald. Fra 1. januar
dine passagerers sikkerhed. Et professionelt netværk af autoriserede 2007 gælder dette for alle Mitsubishi køretøjer uanset salgsdato. Der
service værksteder med specielt diagnoseudstyr og originale findes et netværk af indsamlingssteder, som modtager Mitsubishi
reservedele står klar til at yde hjælp og service. Du kan få oplyst End-of-Life køretøjer, således at det sikres, at dit køretøj genanvendes
omkostningerne på forhånd, så du ikke får nogen ubehagelige på en miljøvenlig måde. Samtidig evalueres og forbedres mulighederne
for genanvendelse af køretøjer løbende med det formål at opnå en
overraskelser, når du henter din bil.
endnu større genanvendelsesprocent i fremtiden. EUs End-of-Life
Vehicles direktivet og den gratis tilbagetagning af End-of-Life Vehicles
MITSUBISHI MOTORS ORIGINALDELE
Selv de mindste tekniske fejl kan medføre ulykker. Derfor er alle gælder i alle EU medlemslandene. Læs mere på www.refero.dk
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 Danmark
www.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.
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