Prijzen en specificaties MY2020 - 1 januari 2020

NOG ROBUUSTER DAN ZIJN LOOKS
De L200 is klaar voor elk avontuur en laat je geen dag in de steek.
Stoer alleen is niet voldoende dus hebben we hem uitputtend getest
voor de hoogst denkbare robuustheid en betrouwbaarheid.
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INDRUKWEKKENDE VERSCHIJNING
Vloeiende lijnen en een stoere uitrusting geven de L200 zijn krachtige uitstraling.
Beschermd door een krachtig, dynamisch front oogt de carrosserie robuust
en tegelijk stijlvol en sportief. Deze fraaie pick-up ademt pure kracht,
van zijn grille tot de achterklep.

4 5

STOER EN STIJLVOL
GAAN HAND IN HAND
Met zijn dynamische vormen en hoge afwerkingsniveau zorgt het stijlvolle interieur
voor maximaal comfort en rijplezier. Het vloeiend vormgegeven middenpaneel met
console biedt plaats aan een LCD-multi-informatie-kleurendisplay. De uitvoering is
robuust en de lay-out functioneel. Ideaal voor een pick-up. De comfortabele stoelen,
armsteun en handremgreep zijn afgewerkt met dubbel gestikte, zachte materialen.
Deze voelen prettig aan en versterken de luxe uitstraling van de L200.

LCD MULTI-INFORMATIE-KLEURENDISPLAY

LUXE NIEUWE VOORSTOELEN

Brede schoudersteun
Stabiele aansluiting rond het lichaam
Extra zijdelingse steun
Verbeterde steun voor de benen
Diepere zitting en rugleuning
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RUIMTE IN OVERVLOED
Geniet van het ontspannen reiscomfort van de L200 Double Cab, met de langste
interieur- en beenruimte in zijn klasse. De comfortabele zitplaatsen, waaronder
nieuw ontworpen voorstoelen, verhogen het rijplezier van alle inzittenden.
Doordacht geplaatste geluidsisolatie en trillingdempend materiaal maken
van iedere rit een stille, comfortabele belevenis. Zijn rijke uitrusting, inclusief
handige opbergmogelijkheden, maakt het rijplezier compleet.

LANGSTE INTERIEURRUIMTE
IN ZIJN KLASSE

1.745 mm

STILLER, MEER ONTSPANNEN RIJCOMFORT
1

2

3

4

1.	Geluiddempend
materiaal rond het
instrumentenpaneel.
2.	Dempend materiaal
op de vloer.
3.	Geluidsisolatie achter
het dashboard en binnen
de voorschermen.
4.	Geluidsabsorberend
materiaal op de
chassistunnel.
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ALLES ONDER CONTROLE
Volledige voertuigbeheersing, altijd en overal. Doorkruis met gemak
het ruwste terrein. Van rotsachtige berghellingen tot gladde besneeuwde
wegen en modderpaden. Met de krachtige prestaties van de L200 neem je
moeiteloos elke hindernis.
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STABIELE RIJEIGENSCHAPPEN
De L200 is gebouwd voor maximale stabiliteit en grip. Het solide chassis staat garant voor stabiele
rijeigenschappen en de gestroomlijnde carrosserie draagt bij aan zijn uitstekende prestaties op de
snelweg. Het betrouwbare 4WD-systeem in combinatie met de geavanceerde wielophanging zorgt
voor maximale grip en aandrijving op iedere ondergrond. Voor een ontspannen voertuigbeheersing
onder alle omstandigheden.

Met de handige selectie-draaiknop kies je snel de gewenste aandrijving, ook tijdens het rijden.
Tot 100 km/u schakel je eenvoudig tussen 2WD (2H) en 4WD (4H). Even het ruwe terrein in?
Geen probleem met het centrale sperdifferentieel in de stand 4HLc bij een losse ondergrond
of in 4LLc op hellingen en in modder en sneeuw.

2H

Voor normale weg
omstandigheden

4H

Voor lastige wegen en
gevaarlijke omstandigheden

4HLc

Voor ruw terrein met weinig grip
voor de wielen

4LLc

Voor steile hellingen, modder,
zand, diepe sneeuw, etc.

EASY SELECT 4WD
Soepel schakelen tussen de comfortabele 2WD (2H)-stand voor op
de snelweg naar de krachtige 4WD (4H)-aandrijving met snelheden
tot 100 km/u. Verdeel de aandrijfkracht over alle vier de wielen
door simpelweg met de selectie-draaiknop te kiezen voor de
4H- of 4L-stand. De laatste zorgt voor een lagere gearing en meer
trekkracht bij langzaam rijden in ruw terrein.

OFFROAD DRIVE MODE
Tijdens het offroad rijden krijg je nog meer tractie door te schakelen
tussen de Drive Modes Gravel, Mud/Snow, Sand of Rock. Druk simpel
weg op de OFF ROAD MODE-knop tot de gewenste Drive Mode
verschijnt op het multi-informatiedisplay. Vervolgens worden het
motorvermogen, de aandrijflijn en remeigenschappen automatisch
aangepast voor optimale rijprestaties.

HILL DESCENT CONTROL (HDC)
Met een simpele druk op de knop schakel je het HDC-systeem in.
Het bedient automatisch de remmen zodat de gekozen snelheid
gehandhaafd blijft bij het afdalen van een helling. Omdat je zelf
niet hoeft bij te remmen, kun je je volledig focussen op het sturen,
de weg en het verkeer, voor nog meer veiligheid. Op uitvoeringen
met een automatische transmissie kan HDC worden ingeschakeld
bij een snelheid van 2 tot 20 km/u. Bij een handgeschakelde
versnellingsbak schakel je HDC in tijdens het rijden in de eerste
versnelling, bij een snelheid van 3 tot 20 km/u.
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THUIS IN ELK TERREIN
Uitdagingen komen onverwachts en in alle gedaanten. Daarom is de L200 ontworpen
om iedere helling en hindernis te nemen, zelfs in het ruwste terrein.

De rijeigenschappen van de L200 zijn
verder verbeterd, zowel op de weg
als offroad. Door verfijningen aan de
motorkap en ruitenwissers is ook
het zicht naar voren beter dan ooit.

45°
Zijdelingse hellingshoek

30°
Aanrijhoek

Schanshoek

22°
Afrijhoek

24°
 e aangegeven hellingshoeken gelden bij
D
toepassing van 265/60R18-banden, ronde
side steps en de rear step bumper.

SPERDIFFERENTIEEL
ACHTER
Door het sperdifferentieel
achter te activeren maken
de achterwielen evenveel
omwentelingen voor optimale
grip en trekkracht, zelfs in zand,
modder en op een rotsachtige
ondergrond.

KLEINSTE DRAAI
CIRKEL IN ZIJN KLASSE
MET 11,8 METER
Voor een robuuste auto van
deze afmetingen is de draaicirkel
verrassend klein. Hierdoor is
parkeren en manoeuvreren met
de L200 kinderlijk eenvoudig.

11,8 METER
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EFFICIËNT VERMOGEN
De lichtgewicht 2.2-liter turbodieselmotor levert al het vermogen en de
brandstofefficiency die je wenst. Dit is te danken aan de uiterst precieze
Common Rail directe brandstofinspuiting, die tot de top behoort in zijn klasse.

400 Nm

Soepel, stil en zuinig. Deze turbodiesel met directe brandstofinspuiting levert
veel vermogen en een krachtige acceleratie vanaf het moment dat je hem start.
Ook het hoge koppel is direct beschikbaar, zelfs bij lage en middelhoge toerentallen.
Mede door het terugdringen van interne wrijving is de motor uitzonderlijk stil en
bijzonder zuinig. Bovendien zorgt Selective Catalytic Reduction [SCR] dat het schadelijke
stikstofoxide (NOx) in de uitlaatgassen wordt geneutraliseerd.

120

Koppel
(Nm)

2.2-LITER 16-KLEPPEN-DOHC-TURBODIESEL
MET INTERCOOLER EN COMMON RAIL DI-D
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ZEER GUNSTIG BRANDSTOFVERBRUIK EN HOOG VERMOGEN
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3,5

4
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Toerental (x 1.000 tpm)

NB Voor het reinigen van de uitlaatgassen wordt AdBlue™-vloeistof (ureumoplossing) door Selective Catalytic Reduction [SCR] bij de katalysator ingespoten in het uitlaatgas. Daarom moet de AdBlue™-tank regelmatig worden
bijgevuld, afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje. AdBlue™ is handelsmerk van het Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

6-TRAPS AUTOMAAT
MET SPORT MODE

HANDGESCHAKELDE
6-VERSNELLINGSBAK

Door optimalisatie van de
hogere versnellingen is het
brandstofverbruik verder
verbeterd. Daarbij doet de
motor zijn werk bijzonder stil,
ook bij hogere snelheden. En
wanneer je zelf wilt schakelen,
kies je voor de Sport Mode.
Met de flippers aan het stuur
schakel je snel en precies voor
ultiem sportief rijplezier.

Met zes versnellingen heb je
altijd volledige controle over
het motorvermogen, onder
alle rijomstandigheden. De
solide pook met zijn directe,
korte schakelwegen biedt
veel schakelcomfort, wat
wordt versterkt door het licht
bedienbare koppelingspedaal.
De overdrive draagt bij aan het
lage brandstofverbruik.

RIJDEN

MOTOR UIT
Rem ingetrapt

Koppeling los

STILSTAND

MOTOR START
Rem los

Koppeling in

SCHAKELFLIPPERS

AUTO STOP & GO (AS&G)

Met de sportieve schakelflippers schakel je snel en soepel op of
terug, zonder je handen van het stuur te nemen.

Auto Stop & Go (AS&G) vermindert het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot door de motor automatisch uit te schakelen zodra deze
stationair loopt, zoals bij het wachten voor een verkeerslicht. Door
het gaspedaal te bedienen, slaat de motor onmiddellijk weer aan.

INSTELBARE SNELHEIDSBEGRENZER
De instelbare snelheidsbegrenzer voorkomt het overschrijden
van de gekozen snelheid onder de meeste omstandigheden.
Omdat de voertuigsnelheid mede wordt bepaald door het
afremmen op de motor, zal af en toe moeten worden bijgeremd
bij het afdalen van een steile helling. Een oplichtend symbool op
het display en een waarschuwingssignaal attenderen je erop als
de ingestelde snelheid wordt overschreden.
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VEILIGHEID
Waar je ook heen gaat, een groot aantal veiligheidsvoorzieningen zorgt ervoor
dat je veilig aankomt. Sensoren vertellen je wat er om je heen gebeurt terwijl
actieve veiligheidssystemen ervoor zorgen dat je dag en nacht met vertrouwen
de weg op gaat.

FORWARD COLLISION
MITIGATION-SYSTEEM (FCM)
Helpt je een frontale aanrijding te voor
komen, of de schade tot een minimum
te beperken wanneer een botsing
onvermijdelijk is. Het systeem reageert
op voertuigen en voetgangers via een
ingenieuze samenwerking van cameraen lasertechnologie.

BOTSINGSGEVAAR

STERK BOTSINGSGEVAAR

BIJZONDER GROOT BOTSINGSGEVAAR

Waarschuwing + extra remdruk

Waarschuwing + automatische remhulp

Waarschuwing + automatische noodremhulp

BLIND SPOT WARNING (BSW)
De radarsensoren in de achterbumper
kunnen andere voertuigen in de dode hoek
detecteren, zowel links als rechts. Wanneer
een voertuig wordt gedetecteerd krijg je
een waarschuwing door een indicator
in de buitenspiegel.

LANE DEPARTURE WARNING
(LDW)
Zodra je ongewild de rijstrook dreigt
te verlaten, krijg je een waarschuwing
in de vorm van een symbool op het display
en een geluidssignaal.

LDW WEERGAVE OP MULTI-INFORMATIEDISPLAY

AUTOMATIC HIGH-BEAM (AHB)

GROOTLICHT

DIMLICHT

Voor meer veiligheid, comfort en rijgemak
in het donker schakelt het grootlicht
automatisch in als de situatie het toelaat.
Bij tegemoetkomend verkeer schakelt
het automatisch weer uit.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
(RCTA)
Zodra RCTA actief is, verschijnt er een
symbool op het instrumentenpaneel.
Op het moment dat de achteruitversnelling
wordt ingeschakeld en de sensor in
de achterbumper een naderend voertuig
detecteert, word je gewaarschuwd
met een bericht in het informatiepaneel,
een geluidssignaal en knipperende
indicatoren in beide buitenspiegels.

ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS)
Om parkeerschade helpen te voorkomen, klinkt er een zoemer en wordt er een symbool getoond,
zodra de parkeersensoren voor of achter een obstakel dichtbij vaststellen. Bovendien wordt het
vermogen van de motor begrensd wanneer je ongewild het gaspedaal te diep intrapt.

DE BEGRENZING VAN DE MOTOR
TREEDT IN WERKING WANNEER:
de auto met lage snelheid rijdt
(niet in schakelpositie N of P)
zich een obstakel in de directe
nabijheid van de auto bevindt
het gaspedaal abrupt of stevig
wordt ingetrapt
de bestuurder niet bijstuurt om
een aanrijding met een obstakel
of andere auto te vermijden

GASPEDAAL
INGETRAPT

ALARM EN WAARSCHUWINGEN OP HET DISPLAY

MULTI AROUND MONITOR
De beelden van camera’s gemonteerd aan
de voorzijde, achterzijde en op de flanken
van de auto vormen een samengestelde
helicopterview. Ook kunnen ze in diverse
combinaties worden getoond om je te waar
schuwen voor wat zich in de dode hoeken
bevindt en helpen je zo veiliger inparkeren.

CAMERA LINKS
CAMERA VOOR

CAMERA ACHTER
CAMERA RECHTS
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VEILIGHEID
RISE
De veiligheid bij een botsing wordt aanmerkelijk verbeterd door
het Mitsubishi RISE-systeem (Reinforced Impact Safety Evolution).
Hierdoor absorbeert de carrosserie energie van de impact op
efficiënte wijze en blijft de ruimte voor de inzittenden zoveel
mogelijk intact.

ROBUUSTE LICHTGEWICHT CARROSSERIE

7 SRS AIRBAGS
Zeven SRS airbags bieden bij een botsing bescherming aan
de bestuurder en passagiers door de kracht van de impact te
absorberen. Het systeem omvat airbags voor bestuurder en
passagier vóór, zij-airbags vóór, gordijnairbags en een knie-airbag
voor de bestuurder.

GORDELSPANNERS
980Mpa-classificatie
590Mpa-classificatie
440Mpa-classificatie

De lichtgewicht carrosserie is bijzonder stijf dankzij de ruime
toepassing van plaatstaal met een hoge treksterkte. Dit draagt
bovendien bij aan de hoge botsveiligheid.

Gordelspanners op de voorstoelen
spannen de veiligheidsgordels auto
matisch aan bij een frontale botsing.
Hierdoor blijven de bestuurder en
passagier vóór veilig op hun plaats en
worden zij tegelijk beschermd tegen
de impact van de airbags zodra deze
worden geactiveerd.

ZONDER ASCT

ZONDER TSA

(SLIPPEND VOORWIEL)

MET TSA

ZONDER ASCT

(SLIPPEND ACHTERWIEL)

ACTIVE STABILITY & TRACTION CONTROL (ASTC)

TRAILER STABILITY ASSIST (TSA)

Zodra de wielen tijdens het insturen of op een gladde ondergrond
hun grip verliezen, past het ASTC het motorvermogen automatisch
aan en worden de betreffende wielen afgeremd om de auto stabiel
op koers te houden en slippen te voorkomen.

TSA zorgt voor extra stabiliteit bij het trekken van een aanhanger
of caravan. Zodra de combinatie begint te slingeren, past het
systeem automatisch het motorvermogen aan en verdeelt het
de remkracht over alle wielen, zodat auto en aanhanger weer
in het juiste spoor komen.

HILL START ASSIST (HSA)

ZONDER HILL START ASSIST

MET HILL START ASSIST

HSA voorkomt het ongewild achteruitrijden bij het wegrijden
op een helling. Na het loslaten van de rem blijven de wielen nog
tot twee seconden geremd, voldoende tijd om rustig gas te geven
en veilig weg te rijden.
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SOLIDE BETROUWBAARHEID
De L200 is gebouwd om elke hindernis moeiteloos te nemen. Ruime laadcapaciteit
en uitstekende duurzaamheid gaan hand in hand met fraaie styling en een royaal comfort.
De vloeiende stroomlijn draagt bij aan een van de laagste luchtweerstanden in het segment
en zorgt voor stil en ontspannen rijplezier.

VOLOP RUIMTE
De stijlvolle L200 biedt alle ruimte en betrouwbaarheid die je van een pick-up mag verwachten.
Zijn ruime laadbak is solide voor een lange levensduur.
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1: Gemeten vanaf de bodem van de laadruimte
2: Gemeten vanaf de bovenste randen
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ROBUUSTE WIELOPHANGING
De stevige wielophanging bestaat uit dubbele triangels met schroef
veren en een stabilisatorstang vóór, plus de beproefde bladveren
boven de achteras voor een uitstekende tractie. Het resultaat is een
stabiel en comfortabel rijgedrag voor alle inzittenden.

Door de geperfectioneerde achterophanging rijd je comfortabel over
ruw en hobbelig terrein doordat de auto deze als vanzelf opvangt.
De geoptimaliseerde bladveren en schokdempers zorgen voor
een soepele rit en neutraliseren trillingen.

DUURZAAM DESIGN
Aan de voorzijde zorgen een stijvere motorruimte en een dubbel
uitgevoerd scharnier in de motorkap voor extra duurzaamheid en
veiligheid. De achterste hoeken in de laadbak zijn speciaal verstevigd
om de krachten op te vangen als de lading verschuift. Zo wordt
beschadiging aan de zijpanelen voorkomen.

STIJVERE MOTORRUIMTE

VERSTEVIGDE HOEKEN
ACHTER

VEILIGHEIDSSYSTEEM
MOTORKAP MET DUBBEL
SCHARNIER
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HIGHLIGHTS

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Ontdek nieuwe bestemmingen en nieuwe muziek, Smartphone Link Display Audio (SDA)
helpt je daarbij. Je kunt na het koppelen van de telefoon met Apple Carplay of Android Auto
navigeren, muziek selecteren en telefoneren, zodat je zo plezierig en veilig mogelijk rijdt.
NB: Android Auto is handelsmerk van Google Inc. Apple CarPlay is handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en in andere landen.
De officiële introductiedatum van Android Auto in Nederland is nog niet bekend. U kunt Android Auto op uw smartphone installeren via www.apkmirror.com. Wij adviseren u te allen tijde de meest recente versie te kiezen.

ACHTERUITRIJCAMERA

HANDS-FREE BLUETOOTH® TELEFOON

IN HOOGTE EN DIEPTE VERSTELBAAR
STUURWIEL

SMARTPHONE OPBERGRUIMTE EN USBAANSLUITINGEN IN HET MIDDENCONSOLE

SMARTPHONE OPBERGRUIMTE EN USBAANSLUITINGEN IN HET MIDDENCONSOLE
VOOR DE ACHTERPASSAGIERS

DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL

VERWARMBAAR STUURWIEL
Dankzij het verwarmbare stuurwiel geniet
je ook bij koud weer direct van maximaal
rijcomfort. De schakelaar bevindt zich binnen
handbereik op het bedieningspaneel midden
op het dashboard.

AUTOMATISCH DIMMENDE BINNENSPIEGEL
Ter ondersteuning van de veiligheid
vermindert deze spiegel de verblinding door
koplampen van auto’s achter je.

KEYLESS OPERATION SYSTEM
Met de afstandsbediening in je hand of
broekzak kun je met één druk op de knop
op een van de voorportieren alle portieren
afsluiten of openen, of de auto starten met
de start-stopknop op het dashboard.

(ELECTRONIC TIME AND ALARM CONTROL SYSTEM)

TIMER ELEKTRISCHE RAAMBEDIENING
Zelfs na het uitschakelen van de motor
kunnen de elektrisch bedienbare ramen
nog 30 seconden worden geopend of
gesloten, voor het openen van
het portier.

AUTOMATISCHE VERLICHTING
Na het uitschakelen van het contactslot
en het uitstappen uit de auto dooft
de verlichting van de auto automatisch
om de accu te sparen.

LOCK!

30 SEC.

AUTOMATISCHE PORTIER
VERGRENDELING
30 seconden na het ontgrendelen van de
portieren sluit dit systeem de portieren
automatisch weer af wanneer geen van
de portieren binnen die tijd geopend is.

SNELHEIDSAFHANKELIJKE
RUITENWISSERS
Met de Timing-stand ingeschakeld
bewegen de ruitenwissers sneller bij
een hogere rijsnelheid.
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UITVOERINGEN
CLUB CAB

INVITE

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING:

• Easy Select inschakelbare 4WD
• 16 inch stalen velgen
• Airconditioning met pollenfilter
• Radio cd/mp3-speler met 4 speakers
• Multi-mode keyless entry systeem
met 2 zenders

• Elektrisch bedienbare ramen met sneltoets
en anti-klembeveiliging bestuurderszijde

• Differentieellock achter
• Active Stability en Traction Control (ASTC)
• ABS met EBD (elektronische remkracht
verdeling)

• Hill Start Assist (HSA)
• Trailer Stability Assist (TSA)

• SRS airbag bestuurder
• Uitschakelbare airbag passagier vóór
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Zwarte grille (kunststof)
• Voorbumper in carrosseriekleur
• 6 bevestigingspunten in de laadbak
• USB aansluiting
• Lederen stuurwiel en pookknop
• Bediening audio op stuurwiel
• Bluetooth carkit met bediening
op het stuurwiel

CLUB CAB

INTENSE

EXTRA UITRUSTING T.O.V. INVITE:

• Super Select inschakelbare 4WD
• Elektrische verstelbare, verwarmbare
en inklapbare buitenspiegels met
• 18 inch lichtmetalen velgen
geïntegreerd knipperlicht
• Climate control
• Cruise control en snelheidsbegrenzer
• Rear step bumper
• Smartphone Link Display Audio systeem (SDA) • Licht- en regensensor
• DAB+tuner (Digital Audio Broadcast)
• Koplampsproeiers
• Mistlampen vóór
• Chromen handgrepen en spiegelkappen
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Zilveren grille met chroom Dynamic Shield
• Achteruitrijcamera
• Zij-airbags vóór
• 6 speakers
• Gordijnairbags
• Privacy glass
• Knie-airbag bestuurder
• Bediening audio en cruise control op stuurwiel • Chromen handgreep achterklep
• Chromen deurgrepen interieur
• Hoogwaardige stoffen bekleding
• Gordelspanners
• HDMI-aansluiting

DOUBLE CAB

INTENSE

EXTRA UITRUSTING T.O.V. CLUB CAB INTENSE:

• 2 zitrij
• Ventilatieroosters verwarming achter
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Lane Departure Warning (LDW)
• Forward Collision Mitigation (FCM)
e

DOUBLE CAB

INSTYLE

EXTRA UITRUSTING T.O.V. DOUBLE CAB INTENSE:

• Automatische transmissie
• Schakelflippers achter stuurwiel
• Keyless Operation System (KOS)
met start-stopknop

• Led-dagrijverlichting
• Led-koplampen
• Led-achterverlichting
• Dual zone climate control met pollenfilter
• Lederen bekleding
• Stoelverwarming vóór
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

• Multi Around Monitor
• 2x USB-aansluiting
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
• Blind Spot Warning (BSW)
• Ultrasonic Misacceleration Mitigation System
(UMS)

• Automatic High Beam (AHB)
• Parkeersensoren vóór en achter

(6-way)

• Off-road Traction Control
• Hill descent control (HDC)
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ADVIESPRIJZEN
CO2uitstoot

Bijtelling

g/km

Netto
catalogusprijs
excl. btw

Ombouw

Netto
catalogus
prijs

excl. btw

incl. btw

Bpm

Consumenten
prijs(1)

All-in
rijklaarprijs(2)

UITVOERING
CLUB CAB (3) (BPM-vrijstelling bij bedrijfsmatig gebruik)
2.2 DI-D ClearTec Invite
198

22%

25.990

655

32.240

10.318

42.559

43.524

2.2 DI-D ClearTec Intense

22%

29.490

655

36.475

11.638

48.113

49.078

199

DOUBLE CAB VAN (4) (BPM-vrijstelling bij bedrijfsmatig gebruik)
2.2 DI-D ClearTec Intense
199
22%

31.490

2.150

40.704

12.955

53.660

54.625

2.2 DI-D AT Instyle

36.990

2.150

47.359

15.029

62.388

63.353

206

22%

ALS OPTIE LEVERBAAR
Metallic lak

390,00

-

472

147

619

-

Pearl/Mica lak

490,00

-

593

185

778

-

Diamond lak

540,00

-

653

204

857

-

Glasscoat Diamond pack

288,50

-

349

-

349

-

DOUBLE CAB(5) (BPM-plichtig)
2.2 DI-D ClearTec Intense

199

22%

31.490,00

-

38.103

44.236

82.339

83.304

2.2 DI-D AT Instyle

206

22%

36.990,00

-

44.758

47.833

92.591

93.556

ALS OPTIE LEVERBAAR
Metallic lak

390,00

-

472

-

472

Pearl/Mica lak

490,00

-

593

-

593

-

Diamond lak

540,00

-

653

-

653

-

Glasscoat Diamond Pack

288,50

-

349

-

349

-

40,70

-

40,70

-

40,70

-

9,67

-

10,40

-

10,40

-

28,93

-

35,00

-

35,00

-

726,36

-

878,90

-

878,90

-

965,00

-

965,00

-

BIJKOMENDE KOSTEN
Leges kenteken (onbelast)
Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,19 onbelast)
Recyclingbijdrage
Rijklaarmaakkosten bestaan uit:
• Technische nulinspectie
• Reinigen
• Poetsen
• Transport
• Set kentekenplaten
• Mitsubishi-mattenset (Classic)
• Safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek)
• Lifehammer
• 2 veiligheidshesjes
• € 25 brandstof
• 15L AdBlue
Totaal bijkomende kosten

Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling.				
Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten.				
BPM-vrijstelling bij bedrijfsmatig gebruik.
(4)
BPM-vrijstelling bij bedrijfsmatig gebruik, achterbank vervalt bij VAN uitvoeringen.
(1)

(2)
(3)

(5)

BPM-plichtig.				

805,66

-

-

LEVERBARE KLEUREN

QUARTZ BROWN METALLIC (C06)

IMPULSE BLUE METALLIC (D23)

SUNFLARE ORANGE PEARL (M08)

RED SOLID (P63)

STERLING SILVER METALLIC (U25)

GRAPHITE GREY METALLIC (U28)

WHITE SOLID (W32)

WHITE DIAMOND (W85)

JET BLACK MICA (X37)

BEKLEDING

STOFFEN BEKLEDING

HOOGWAARDIGE STOFFEN BEKLEDING

* De lederen bekleding bevat synthetisch leder aan de zijkanten, achterkant, gedeeltelijk zitvlak en hoofdsteun.

LEDEREN BEKLEDING*
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STANDAARDUITRUSTING
Invite

Intense

Instyle

Achterruitverwarming met timerfunctie

￭

￭

￭

Derde remlicht in achterklep

￭

￭

￭

SRS airbag bestuurder en uitschakelbare airbag passagier vóór

￭

￭

￭

Zij-airbags vóór

￭

￭

￭

Gordijnairbags

￭

￭

￭

Knie-airbag bestuurder

￭

￭

￭

Dubbeltonige claxon

￭

￭

￭

Twee in hoogte verstelbare driepuntsveiligheidsgordels vóór

￭

￭

￭

Gordelspanners en spankrachtbegrenzer

￭

￭

￭

ISOFIX bevestigingspunten

-

￭*

￭

Twee driepunts veiligheidsgordels achter

-

￭*

￭

Enkele driepunts veiligheidsgordel middenplaats achter

-

￭*

Waarschuwingslampje voor het niet dragen van de gordel

￭

￭

￭
￭

ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)

￭

￭

￭

Brake override systeem

￭

￭

￭

Active Stability en Traction Control (ASTC)

￭

￭

￭

Trailer Stability Assist (TSA)

￭

￭

￭

Hill Start Assist (HSA)

￭

￭

￭

Lane Departure Warning (LDW)

-

￭*

￭

Forward Collision Mitigation (FCM)

-

￭*

￭

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

-

-

￭

Ultrasonic Misacceleration System (UMS)

-

-

￭

Automatic High Beam (AHB)

-

-

￭

Blind Spot Warning (BSW)

-

-

￭

Uitvoering

VEILIGHEID

EXTERIEUR
16 inch stalen velgen met bandenmaat 245/70R16

￭

-

-

18 inch lichtmetalen velgen met bandenmaat 265/60R18

-

￭

￭

Zwarte grille (kunststof)

￭

-

-

Zilveren grille

-

￭

￭

Zwarte portiergrepen

￭

-

-

Chromen portiergrepen en spiegelkappen

-

￭

￭

Voorbumper in carrosseriekleur

￭

-

-

Voorbumper in carrosseriekleur met chroom Dynamic Shield

-

￭

￭

Spatbordverbreders in carrosseriekleur

-

￭

￭

Rear step bumper

-

￭

￭

Zwarte achterklepgreep

￭

-

-

Chromen achterklepgreep

-

￭

￭

Treeplanken

￭

￭

￭

Groengetint glas

￭

-

-

Privacy glass

-

￭

￭

Mistlampen vóór

-

￭

￭

Zwarte buitenspiegels handbediend

￭

-

-

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht

-

￭

￭

6 bevestigingspunten in de laadbak

￭

￭

￭

Halogeen koplampen

￭

￭

-

Led-koplampen

-

-

￭

Koplampsproeiers

-

￭

￭

Mistlamp achter

￭

￭

￭

Mistlampen vóór

-

￭

￭

Led-dagrijverlichting

-

-

￭

Dashboardkastje met verlichting en slot

￭

￭

￭

Bekerhouders vóór 2x

￭

￭

￭

Chromen deurgrepen interieur

-

￭

￭

Lederen stuurwiel en pookknop

￭

￭

￭

Middenconsole met armsteun

￭

￭

￭

LCD multi-informatie-kleurendisplay

￭

￭

￭

Portiervakken vóór met flessenhouder

￭

￭

￭

Sigarettenaansteker

￭

￭

￭

Asbak

￭

￭

￭

Zonneklep met kaarthouder aan bestuurderszijde

￭

-

-

Zonneklep met make-up spiegeltje aan passagierszijde

-

￭

￭

INTERIEUR

* Alleen op Double Cab.

Invite

Intense

Instyle

Auto Stop & Go

￭

￭

￭

In hoogte verstelbare bestuurderssstoel

￭

￭

￭

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

-

-

In hoogte verstelbare stuurkolom

￭

￭

￭
￭

In diepte verstelbare stuurkolom

-

￭

12V aansluiting in middenconsole

￭

￭

￭
￭

Automatisch dimmende binnenspiegel

-

￭*

￭

Airconditioning

￭

-

-

Climate control

-

￭

-

Dual zone climate control

-

-

￭

Licht- en regensensor

-

￭*

Parkeersensoren vóór en achter

-

-

￭
￭

Achteruitrijcamera

-

￭

￭

Multi Around Monitor

-

-

￭

Bediening audio en cruise control op het stuurwiel

-

￭

￭

Cruise control en snelheidsbegrenzer

-

￭

Elektrisch bedienbare ramen met sneltoets en anti-klembeveiliging bestuurderszijde

￭

￭

￭
￭

Multi-mode keyless entry systeem met 2 zenders

￭

￭

-

Keyless Operation Systeem met start-stopknop

-

-

￭

Stuurwiel in hoogte verstelbaar

￭

-

-

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

-

￭

￭
￭

Uitvoering

COMFORT

Schakelflippers achter het stuurwiel

-

-

Zwarte stoffen bekleding

￭

-

-

Hoogwaardige stoffen bekleding

-

￭

-

Zwarte lederen bekleding

-

-

￭

AUDIO EN COMMUNICATIE
Radio cd/mp3-speler met 4 speakers

￭

-

Smartphone Link Display Audio (met ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto)

-

￭

￭

6 speakers

-

￭

￭

Bluetooth carkit met bediening op het stuurwiel

￭

￭

￭

USB-aansluiting voorzijde

￭

￭

￭

Twee USB-aansluitingen

-

-

￭

DAB+ tuner

-

￭

￭

HDMI aansluiting

-

￭

￭

￭
￭

￭

￭

Easy Select inschakelbare 4WD

-

Super Select inschakelbare 4WD

-

￭

￭

Differentieellock achter

￭

￭

￭

Hill Descent Control (HDC)

-

-

￭

Off-road Traction Control

-

-

￭

OFFROAD
4WD indicator

* Alleen op Double Cab.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Club Cab

Uitvoering

Double Cab

Invite

Intense

Instyle

MOTOR
Type

2.2 liter Common-rail Turbo Diesel Intercooler DI-D

Cilinderinhoudcc

2.268

Emissienorm
Vermogen
Koppel

Euro 6d-temp
kW (pk) / tpm

110 (150) / 3.500

Nm / tpm

400 / 1.750 - 2.250

BRANDSTOFSYSTEEM
Brandstoftype

Diesel

Brandstoftank inhoud

liter

75

AdBluetank inhoud

liter

21

TRANSMISSIE
Type

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Automatische

Dubbele droge plaat met diafragmaveer

Koppelomvormer

1e

4.280

3.600

2e

2.298

2.090

3e

1.437

1.488

4e

1.000

1.000

5e

0.776

0.687

6e

0.651

0.580

Achteruit

3.959

3.732

Tussenbakratio - hoog

1.000

1.000

Tussenbakratio - laag

2.566

2.566

transmissie
Koppeling
Koppelomvormer

Eindoverbrenging - hoog

3.917

4.272

Eindoverbrenging - laag

9.474

10.962

PRESTATIES
Max. snelheid*1km/u
Brandstofverbruik in de stad*2

174

171

liter/100 km

8,6

8,7

Brandstofverbruik buiten de stad*2

liter/100 km

6,8

6,9

7,3

Brandstofverbruik (gecombineerd)*2

liter/100 km

7,5

7,6

7,8

CO2 (gecombineerd)*2g/km

198

199

206

Draaicirkelm

8,6

11,8

WIELOPHANGING
Voor

Onafhankelijk met driehoekige draagarmen en schroefveren

Achter

Achteras met half elliptische bladveren

REMMEN
Voor

Geventileerde remschijven

Achter

Remtrommels

GEWICHTEN
Ledig gewicht

kg

1.910

1.965

2.005

Max. toelaatbaar gewicht

kg

2.920

3.110

3.110

3.110

1.010

1.150

1.105

1.100

Laadvermogen
Max. aanhangwagengewicht (geremd)

kg

Max. aanhangwagen gewicht (ongeremd)

kg

3.000

2.010

3.100
750

Max. kogeldruk

120

125

BANDEN
Bandenmaat

245/70R16

265/60R18

*1 Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.
*2	Acceleratie, brandstofverbruik, CO2 uitstoot en het ledig gewicht zijn afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de Europese testcylus EG 715/2007*2018/1832. De resultaten van
de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer en verkeer en de toestand van het voertuig.
Disclaimer: Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2020 zoals deze op 15 oktober bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

ACCESSOIRES
EXTERIEURSTYLING

LICHTMETALEN VELGEN

01

02

08

03

04

09

05

06

10

07

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voorbumper onderplaat chroom
Voorbumper stylings element, zwart (X37)
Voorbumper stylings element, grijs (U28)
Motorkapbeschermer, deflector met Mitsubishi logo
Chromen sierlijsten onderzijde portieren t.b.v. Double Cab
Stootlijstenset, in carrosseriekleur gespoten t.b.v. Club Cab
Bodembescherming, metalen paneel

11

Lichtmetalen velg 18 inch,
6-spaaks
9. Lichtmetalen velg 18 inch,
12-spaaks
10. Lichtmetalen velg 16 inch,
6-spaaks
11. Antidiefstalmoeren (4 st.)
8.

32 33

ACCESSOIRES
INTERIEURSTYLING

LAADBAK ACCESSOIRES

12

13

COMFORT
BEDLINERS & LOADLINER

14

16

15

17

12. Instaplijsten rvs, 4-delig of 6-delig
13. Instaplijsten rvs, achterzijde t.b.v.
Double Cab
14. Textiele mattenset, Classic &
Elegance
15. Mattenset, rubber

16. Bedliner over de rand
17. Bedliner onder de rand
18. Loadliner, alumininum

18

HARDTOPS

22

23

24

TOEBEHOREN

19

20

25

21

19. Lading bevestingsset, 4 strips met 6 haken
20. Utility box, kunststof opbergbox
21. 12v aansluiting laadbak in combinatie met bedliner

22. Hard top premium roofrails, pvc,
klapzijramen, spoiler
23. Hard top roofrails, schuifzijramen
en kleine spoiler
24. Hard top roofrails, klapzijramen,
schuifvoorruit en kleine spoiler
25. Hard top dichte uitvoering
voorzien van roofrails
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ACCESSOIRES
LAADBAK ACCESSOIRES

TONNEAU COVERS

26

27

26.
27.
28.
29.
30.
31.

28

29

30

31

Laadbak deksel, aluminium
Rolluik laadruimte afdekking, zwart gepoedercoat
Laadbak zeil, standaard
Laadbak zeil, te combineren met roll over bar
Laadbak deksel hard model, 1 delig
Laadbak deksel hard model, 2 delig
te combineren met roll-over bar

TRANSPORT

35

36

37

ACCESSOIRES

32

33

38

34

32. Styling bar, kunststof ABS
33. Roll-over bar, RVS of Zwart
34. Achterklep, assistent voor soepel en openen

35.
36.
37.
38.

Trekhaak flens type
Dakdragerset, aluminium
Fietsdrager, lichtgewicht aluminium
Ski-/snowboarddrager
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PRIJSLIJST ACCESSOIRES
Omschrijving

Artikelnummer

All-in prijs
Incl. btw

EXTERIEURSTYLING
Voorbumper chromen onderplaat

MZ331341

€ 488,00

Voorbumper stylings element, zwart (X37)

MZ331339

€

893,00

Voorbumper stylings element, grijs (U28)

MZ331340

€

893,00
227,00

Motorkapbeschermer, deflector met Mitsubishi-logo

MZ331492

€

Chromen sierlijsten onderzijde portieren t.b.v. D/C

MZ330737

€ 468,00

Stootlijstenset, in carrosserie kleur gespoten t.b.v. C/C

div.

€ 286,00

LICHTMETALEN VELGEN
Lichtmetalen velgenset 18 inch, 12-spaaks Diamond Cut (excl. banden en naafkappen)

div.

€ 1.350,00

Lichtmetalen velgenset 18 inch, gummetal grey met Diamond Cut (excl. banden)

div.

€ 1.406,00

Antidiefstalmoeren (4 st.)

MZ313736

€

59,00

INTERIEUR STYLING
Instaplijsten rvs 6-delig t.b.v. C/C uitvoering

MZ330753

€

144,00

Instaplijsten rvs 4-delig t.b.v. D/C uitvoering

MZ330752

€

124,00

Versnellingspookknop leder/aluminium voor A/T

MZ330889

€

123,00

MM360491LP

€ 1.179,00

IN-CAR ENTERTAINMENT
MGN navigatiesysteem met Smartphone koppeling, volledig geïntegreerd navigatiesysteem, 6,5 inch touch screen display, cd/
mp3/dvd-speler, USB multimediaslot, Europa kaartdata en Bluetooth carkit. Daarnaast voorzien van Smartphone koppelling
middels Apple CarPlay of Android Auto

COMFORT
Mattenset velours Elegance, meerprijs t.o.v. standaard meegeleverde mattenset

div.

€

Rubberen mattenset, t.b.v. C/C uitvoering

MZ314904

€

33,00
77,00

Rubberen mattenset, t.b.v. D/C uitvoering

MZ314903

€

77,00

Zijwindgeleiders t.b.v. C/C uitvoering 2-delig

MZ330749

€

129,00

Zijwindgeleiders t.b.v. D/C uitvoering 4-delig

MZ330748

€

191,00

VEILIGHEID & BESCHERMING
Bodembescherming, metalen paneel

div.

€ 405,00

Kinderveiligheidszitje Baby-safe i-size gordelbevestiging en Isofix-bevestiging middels Isofix-beugel. Voor baby’s tot 15 maanden

MZ315055

€

242,00

Isofix-montagebeugel t.b.v. Baby-safe i-size

MZ315056

€

230,00

Kinderveiligheidszitje Duo Plus, Isofix- & gordelbevestiging. Voor kinderen van 9 mnd. tot 4 jaar (9-18 kg)

MZ313045B

€

345,00

Kinderveiligheidszitje “Kidfix XP”, Isofix & gordelbevestiging. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (15-35 kg)

MZ315025

€ 288,00

Gevarendriehoek

MZ312957

€

Verbandtas DIN13164

MZ315058

€

12,00
13,00

Combinatieset, gevarendriehoek & verbandtas DIN13164

MZ315059

€

32,00

Mitsubishi Motors Glasscoat Diamand pack, beschermingsbehandeling voor lak, lichtmetalen velgen en binnenbekleding.

MZ320830

€

349,00

div

€ 2.654,00

De keramische glasscoating laag zorgt voor extra bescherming en behoud van showroomglans. Complete behandeling met als
extra een complete onderhoudstas.

LAADBAK ACCESSOIRES
Hard top Premium t.b.v. D/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten voorzien van roofrails, klapzijramen, schuifvoorruit, spoiler en
centrale vergrending met touch pad voor KOS bediening*
Hard top t.b.v. D/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten voorzien van roofrails, klapzijramen, schuifvoorruit en kleine spoiler*

div

€ 2.492,00

Hard top t.b.v. D/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten voorzien van roofrails, schuifzijramen en kleine spoiler*

div

€ 2.190,00

Hard top t.b.v. D/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten dichte uitvoering voorzien van roofrails*

div

€ 2.008,00

Hard top t.b.v. C/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten dichte uitvoering voorzien van roofrails*

div

€ 2.250,00

Hard top t.b.v. C/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten voorzien van roofrails, schuifzijramen en kleine spoiler*

div

€ 2.613,00

Hard top t.b.v. C/C uitvoering in carrosseriekleur gespoten voorzien van roofrails, klapzijramen schuifvoorruit en kleine spoiler*

div

€ 2.916,00

Laadbakdeksel hard model t.b.v. D/C uitvoering, 1-delig in carrosseriekleur gespoten

div

€ 1.595,00

Laadbakdeksel hard model t.b.v. D/C uitvoering, 2-delig te combineren met roll over bar, in carrosseriekleur gespoten

div

€ 1.797,00

Laadbakdeksel aluminium D/C met rial en quick release

MZ315096

€ 1.736,00

Laadbakdeksel aluminium C/C met rial en quick release

MZ315097

€ 1.857,00

Dwarsdragerset voor laadbakdeksel C/C MZ315097

MZ315097C2

€ 296,00

Rolluik laadruimte-afdekking, zwart gepoedercoat D/C

MZ315100

€ 2.141,00

Rolluik laadruimte-afdekking, zilver C/C

MME02C01

€ 2.262,00

Dwarsdragerset voor rolluik D/C MZ315100

MZ315100C1

€

315,00

Roll-over bar-adapterset voor montage roll-over bar MZ330755/MZ331324 in combinatie met MZ315100

MZ315100S

€

142,00

Laadbakzeil t.b.v. D/C uitvoering standaard

MZ350510

€

659,00

* Alleen beschikbaar i.c.m. bpm plichtige uitvoeringen
NB: All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en btw.

Omschrijving

Artikelnummer

All-in prijs
Incl. btw

LAADBAK ACCESSOIRES
Laadbakzeil t.b.v. D/C uitvoering te combineren met roll over bar (sport bar)

MZ350509

€ 689,00

Roll-over bar (sport bar) D/C in rvs uitgevoerd, ook te combineren met laadbakdeksel of -zeil

MZ330755

€

750,00

Roll-over bar (sport bar) D/C in zwart uitgevoerd, ook te combineren met laadbakdeksel of -zeil

MZ331207

€

750,00

Styling bar, kunststof ABS zwart gespoten X37 D/C

MZ331324

€ 1.495,00

Styling bar, kunststof ABS zilver gespoten U28 D/C

MZ331330

€ 1.495,00

Styling bar, kunststof ABS ongespoten D/C

MZ331328

€ 1.360,00

Bedliner onder de rand t.b.v. D/C uitvoering incl. montageset en achterklepdeel

div.

€

323,00

Bedliner over de rand t.b.v. D/C uitvoering incl. montageset en achterklepdeel

div.

€

336,00

Beschermingstape voor de laadbak randen incombinatie met over de rand bedliner D/C

MZ3309051

€

69,00

Bedliner onder de rand t.b.v. C/C uitvoering incl. montageset en achterklepdeel

div.

€

363,00
390,00

Bedliner over de rand t.b.v. C/C uitvoering incl. montageset en achterklepdeel

div.

€

Beschermingstape voor de laadbak randen incombinatie met over de rand bedliner C/C

MZ3307431

€

81,00

Loadliner, aluminium t.b.v D/C uitvoering

div.

€

912,00

Loadliner, aluminium t.b.v C/C uitvoering

div.

€ 1.135,00

Achterklep, assistent voor soepel openen achterklep

MZ315094

€

Lading bevestingsset, 4 strips met 6 aanpasbare fixatie haken

MZ350462

€ 466,00

12v aansluiting laadbak in combinate met bedliner

div.

€

232,00

720,00

118,00

TRANSPORT
Trekhaak flens type t.b.v. C/C uitvoering inclusief 7-polige kabelset DIN

M315083C07

€

Trekhaak flens type t.b.v. C/C uitvoering inclusief 13-polige kabelset DIN

M315083C13

€

755,00

Trekhaak flens type t.b.v. D/C uitvoering inclusief 7-polige kabelset DIN

M315083D07

€

720,00
755,00

Trekhaak flens type t.b.v. D/C uitvoering inclusief 13-polige kabelset DIN

M315083D13

€

Adapter van 13-polig DIN auto naar 7-polig DIN aanhanger

MZ313937

€

20,00

Adapter van 7-polig DIN auto naar 13-polig DIN aanhanger

MZ313938

€

20,00

Adapter van 13-polig DIN auto naar Multicon/West aanhanger

MZ313939

€

34,00

Fietsdrager voor op de trekhaak, 2 fietsen, lichtgewicht kantelbaar

MME31973

€

518,00

Fietsdrager voor 2 fietsen. Licht en compacte uitvoering, 13-polige aaansluit, kantelbaar voor toegang tot achterklep en

MZ314957

€

395,00
219,00

neerklapbare beugel waardoor deze makkelijk op te bergen is.
Dakdragerset, aluminium uitvoering t.b.v. D/C

MZ314846

€

Fietsdrager standaard, zilvergemoffeld staal

MZ314156

€

80,00

Fietsdrager, lichtgewicht aluminium

MZ315032

€

154,00

Fietsdragerbeschermset, voor carbon frame

MZ315032S2

€

27,00

Imperiaal, zwartgemoffeld staal, 75 x 100 cm

MZ535826

€

98,00

Imperiaal, aluminium, 104 x 132 cm

MZ312468

€

260,00

Imperiaal, aluminium, 91 x 135 cm, zilver met zwarte kapjes, snelsluitingen, anti-slip pad, geschikt voor lange lasten

MZ314891

€

613,00

Loadstop, functionele laadstop die de lading goed op zijn plaats houdt en voorkomt dat het gaat glijden, 2-delig

MZ315035

€

67,00

Transportbeschermset: 2 spanbanden in tasje & 2 beschermstukken

MME50500

€

27,00

Kajak-/surfplankdrager

MZ313537

€

107,00

Ski-/snowboarddrager 50 cm, voor 4 paar ski's of 2 snowboards

MZ315029

€

160,00
237,00

Ski-/snowboarddrager 60 cm, voor 6 paar ski's of 4 snowboards, voorzien van schuifmechaniek voor gemakkelijke bereikbaarheid

MZ315030

€

Cross Country skidrager, voor één set cross country ski's (langlauf)

MZ315031

€

50,00

Set van 6 vervangende cilindersloten met 1 code, voor dakdrager en toebehoren, ter vervanging standaard sloten

MZ315032S4

€

20,00

NB: All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en btw.
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ERVAAR DE BIJZONDERE SERVICE VAN MITSUBISHI MOTORS
5 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers.
De resterende 3 jaar met een beperking tot 100.000 km.
12 jaar carrosseriegarantie tegen corrosie van binnenuit.
5 jaar lakgarantie.
	5 jaar gratis Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP); mobiliteitsservice in heel Europa.
Vanaf het 6e jaar eveneens gratis mobiliteitsservice indien de auto in onderhoud is bij
een door Mitsubishi Motors erkend servicecentrum.
	5 jaar garantie op originele Mitsubishi Motors-accessoires bij montage op een nieuwe auto,
waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers. De resterende 3 jaar met
een beperking tot 100.000 km.
Professionele service met het juiste gereedschap.
	Vakkundig onderhoud volgens vaste onderhoudstarieven met originele Mitsubishi Motorsonderdelen van de hoogste kwaliteit.
Meer dan 2.500 door Mitsubishi Motors erkende dealers in Europa.

HERGEBRUIK EN RECYCLING VAN MATERIALEN
Mitsubishi Motors neemt de toekomst van onze planeet heel serieus. Bij al onze activiteiten
kijken we naar de impact daarvan op het klimaat. Het is de maatstaf voor aerodynamisch
design en zuinige auto’s met een minimale emissie. Onze modellen zijn gemaakt voor
een duurzaam leven. Veel componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen, zodat
ook de impact op het milieu minimaal is. Met het gebruik van revolutionaire technieken
houdt Mitsubishi Motors het energieverbruik en de afvalproductie zo laag mogelijk, terwijl
de kwaliteit van de producten verder verbetert.
Kijk voor meer informatie op www.mitsubishi-motors.nl/environment.

VOLG MITSUBISHI OVERAL
facebook.com/MitsubishiNederland
@Mitsubishi_NL
youtube.com/MitsubishiNederland
@Mitsubishi_NL

Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Alle prijzen in deze prijslijst gelden vanaf 1 januari 2020,
zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens van het modeljaar 2020 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. De verbruikscijfers
zijn gemeten volgens de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en teruggerekend naar NEDC waarden (NEDC2.0) in overeenstemming met EU 715/2007*2018/1832. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken
van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer, verkeer en de toestand van het voertuig.
Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn.
Uw Mitsubishi-dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.
Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl, www.mitsubishi-motors.nl.

Bestelnummer: BL2002002

