


Nye Mitsubishi ASX PHEV  
Ladbar hybrid med avansert sikkerhet, 
svært gode kjøreegenskaper og  
moderne design.

Sportslig og kompakt SUV
Mitsubishi ASX PHEV er en sportslig og kompakt SUV med gode kjøreegenskaper. 
Kupeen er utformet og utstyrt for å gi maksimal komfort. Nedfellbare bakseter gir 
mulighet for større bagasjeromsplass. Avanserte førerassistent- og sikkerhetssystemer 
gjør at du kommer deg trygt frem i hverdagen og på langtur.
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Eksteriør

Kjernen i vår 
designstrategi  

Signaturutseende er kjernen 

i vår designstrategi og nye 

Mitsubishi ASX PHEV viser dette 

tydelig med sitt sportslige 

utseende. Fronten på ASX PHEV 

har ett typisk SUV-utseende og 

henter også trekk fra Mitsubishi 

Motors karakteristiske DYNAMIC 

SHIELD som kommuniserer både 

robusthet og dynamikk. Denne 

signaturdesignen skaper en 

følelse av beskyttelse og ytelse. 

Flotte designdetaljer
Nye Mitsubishi ASX PHEV har flotte eksteriørdetaljer som blant annet sidelister i svart 

eller krom og svart og krom støtfangerdetaljer.

Se og bli sett
ASX PHEV har distinkt formede 

LED-lys foran og bak. Disse er ikke 

bare energieffektive, men gir også 

maksimalt syn og god synlighet 

for en trygg og komfortabel 

kjøretur uansett årstid.
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InstyleIntense+Intense

Plass til fem personer og bagasje 
Nye Mitsubishi ASX PHEV har en bred bakluke som gjør lasting og lossing enkelt. Med fem personer i bilen er det 

fortsatt opptil 358 liter lasterom, med 69 liter ekstra når baksetet skyves fremover.

Din komfort er vår prioritet
Setene i ASX er designet for maksimal støtte. Interiøret er tilgjengelig i slitesterkt stoff og har detaljerte sømmer. 

For en ekstra følelse av luksus, kan du velge skinn. Du har også mulighet for elektrisk justerbart førersete med 

manuell korsryggstøtte.

Interiør 02
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Fyll kupeen med lys

Et panoramatak gir mer sollys 

til kupeen. Panoramataket har 4 

innstillinger å velge mellom, slik at du 

kan justere det etter dine ønsker. 

10'' digitalt førerdisplay
Foran føreren er det et multiinformasjonsdisplay i farger. Det gir deg all oppdatert 

informasjon, kjøremodus og mer. Du kan tilpasse skjermen slik at visningen er akkurat  

slik du vil ha den.

MULTI-SENSE interiør 
Atmosfære tilpasset ditt 
humør
For å skape en behagelig atmosfære, 

ikke bare for sjåføren, men også 

for passasjerer, har nye Mitsubishi 

ASX detaljer som blant annet 

komfortable seter, justerbare 

interiørbelysningsdetaljer og et godt 

lydsystem.

Interiør
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God plass
Med fem personer i bilen er det fortsatt opptil 358 

liter lasterom, med 69 liter ekstra når baksetet skyves 

fremover.

Infotainment
Det moderne 9.3'' SDA systemet sørger for å holde deg tilkoblet, 

uansett hva slags reise du er på. 

Ladbar hybrid 
Mitsubishi ASX produseres i en rekke drivlinjer. På 

det norske markedet er ASX kun tilgjengelig som 

ladbar hybrid.

Avanserte sikkerhetssystemer
Kompakt i størrelse med avansert sikkerhet. ASX har 

det nyeste innenfor sikkerhetssystemer, for eksempel 

den semi-autonome MI-PILOT. 

MULTI-SENSE kjøremodus 
Velg mellom 3 kjøremoduser: ECO, SPORT og MY-SENSE  

for å justere styring, motorrespons og interiørfarge.

Moderne design 
Nye Mitsubishi ASX PHEV har et dynamisk og 

sportslig utseende. 

Mitsubishi ASX PHEV høydepunkter 

En ny Mitsubishi ASX PHEV er dekket av garanti i opptil 5 år eller 

100.000km, det som inntreffer først. Du får også 8 år/160.000km 

batterikapasitet-garanti og 5 års gratis veiassistanse (MAP). 

Les mer om MAP: www.mitsubishi-motors.no/eiere/map 

5-års garanti
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Plug-in 
Hybrid (PHEV)
Ladbar hybrid

Spesifikasjoner Automat

1.6L motor og 

elektrisk motor.

Fordeler Lader via ledning. 

Større batteri, slik at 

den går raskere og 

lenger på elektrisk 

kraft alene.  

Null drivstoff brukt 

og null utslipp i EV-

modus.

Teknologi 
Mitsubishi ASX PHEV
Ladbar hybrid

9,3'' skjerm smarttelefon-
link display audio  [SDA] 
 SDA er bilens infotainmentskjerm sentret i 

bilens dashbord. Den kan også bli en utvidelse 

av smarttelefonen din via Android Auto™ eller 

Apple CarPlay®. Ved å koble smarttelefonen til 

bilens skjerm, kan du få tilgang til kompatible 

apper på telefonen via SDA.  

Trådløs
lading
En av funksjonene vi tror du vil 

like er den trådløse ladematten. 

Bare plasser smarttelefonen 

på ladeområdet og ladingen vil 

starte.

Merk: Apple CarPlay er et varemerke for Apple Inc., registrert i U.S. og andre land. For mer informasjon: www.apple.com/ios/carplay/ 
Android Auto og andre relaterte merker er varemerker for Google LLC. For mer informasjon: www.android.com/auto/

BOSE® Premium 
Audio system
BOSE® Premium Audio system har 

ni høyttalere, inkludert en Fresh 

Air Subwoofer (FAS) plassert i 

bagasjerommet, som leverer Boses 

berømte rike, lavfrekvente lyd uten å 

ofre lasteplass.
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Sikkerhet

MI-PILOT 
Mitsubishis avanserte førerassistansesystem. 

Dette systemet kombinerer adaptiv cruisekontroll 

[ACC] (holder avstanden til kjøretøyet foran) med 

aktiv filholderassistent [LCA] (holder deg sentrert i 

kjørefeltet) for ekstra komfort og sikkerhet på lange 

turer.

Aktiv Filholderassistent [LCA] 
Gjør det enkelt å holde seg sentrert i kjørefeltet. 

LCA overvåker linjene på veien og betjener 

kontinuerlig rattet for å hjelpe kjøretøyet med å 

holde midten av kjørefeltet. Føreren må imidlertid 

holde hendene på rattet og ta hensyn til veien. Hvis 

systemet ikke oppdager noen hender på rattet, vil 

det gi en advarsel.

Adaptive Cruise Control [ACC] 
med Stop & Go
Denne aktive teknologien bidrar til å holde deg i 

samme avstand til kjøretøyet foran, samtidig som 

du opprettholder hastigheten. Det vil ikke bare 

bremse din nye ASX til full stopp, men også følge 

bilen foran når den akselererer igjen.

Filvarsler [LDW] og  
Filholderassistent [LKA]
Hjelper aktivt med å holde deg i kjørefeltet. Dette systemet 

identifiserer linjene på veien. Hvis kun LDW er aktivert, når en av 

linjene er krysset uten at føreren slår på indikatoren, vil systemet 

advare føreren gjennom fysisk tilbakemelding i rattet. Hvis kun 

LKA er aktivert, vil systemet i stedet for bare å advare føreren 

aktivt kontrollere styringen for å hjelpe føreren med å holde seg i 

kjørefeltet.

Blindsonevarsling [BSW]

Bli advart hvis et kjøretøy er i blindsonen din. Blindsonevarsling 

fungerer ved å oppdage et objekt i bevegelse (biler, motorsykler 

osv.) i førerens blindsone (opptil 5 meter fra kjøretøyets bakside 

og sider). Hvis systemet identifiserer et objekt, blinker et LED-lys 

på det utvendige speilet på den aktuelle siden av kjøretøyet.

Frontkollisjonsvarsel med bremseassistanse 
[FCM] / Aktiv nødbremseassistent
Ved hjelp av innebygd radar og et frontkamera bedømmer FCM-

systemet avstanden til kjøretøyet, fotgjengeren eller syklisten 

foran (stillestående eller i bevegelse). Hvis det er fare for kollisjon 

og føreren bremser, men ikke nok for å unngå sammenstøt, vil 

systemet gi en advarsel og aktivt bremse ytterligere. Hvis dette 

ikke er nok eller det ikke bremses nok fra førerens side, bremser 

systemet automatisk din ASX.
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Personlig tilpasning

MULTI-SENSE: 
velg mellom flere kjøremoduser og innstillinger
 SDA er infotainmentskjermen i midten av bilens dashbord, som lar deg tilpasse 

mange innstillinger.

Velg mellom 3 kjøremoduser: ECO, SPORT og MY-SENSE.

Du kan også tilpasse instrumentpanelet foran føreren.

6 farger for personlig preg
Mitsubishi ASX PHEV er tilgjengelig i flere ulike farger og fargekombinasjoner. For å sette ditt eget preg på bilen 

din, velg for eksempel Crystal White med Onyx Black-tak eller Sunrise Red med Onyx Black tak.

Crystal White
Charcoal Blue

Onyx Black

Steel Grey
Sunrise Red

05
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Sykkelstativ 
Inntil 3 sykler. Tilgjengelig i flere 
modeller.

Stigtrinn
Stilig og funksjonell.

 Pyntelist på bakluke
Svart eller sølv.

Dørterskellist
 Tilgjengelig i flere design.
Finnes også med LED-lys.

Trådløs lader
Induksjonslader for smarttelefoner.

Tilhengerfeste
Finnes som fastmontert, avtagbart 
og innsvingbart.

Originalt tilbehør

Alt originalt tilbehør til Mitsubishi er laget med samme lidenskap og ekspertise som gjør 

enhver Mitsubishi til en bil som er både trygg, holdbar og med høy ytelse. Kvaliteten 

og designet på tilbehøret vil matche og forbedre følelsen, kapasiteten og utseendet til 

kjøretøyet ditt, enten du velger en særegen styling, ekstra beskyttelse eller økt komfort. 

Originalt tilbehør kommer med 5 års garanti.

Tilbehør

Takboks
Multifunksjonell lagring
Størrelse: 380 / 480 / 630 liter          
  Bestillingsvare

Aluminiumsfelg (17” or 18”)  
Flere design. Finnes også med 
vinterdekk. Sjekk tilgjengelige 
varianter hos din forhandler.

Utfellbar bagasjeromsbeskyttelse
Enkel installasjon.
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Vindavviser
Kun for sidevinduer foran.

Bagasjeromsmatte Tekstilmatter 
Comfort eller Elegance.

Skvettlapper
Foran og bak. 

GummimatterBagasjeromsorganiserer

Tilbehør

Tilbehør

Takstativ
Wingbar type. Sjekk 
tilgjengelige varianter 
hos din forhandler.

Skillegitter
Svart.
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I tillegg til utstyr fra Intense+:

• MI-PILOT med aktiv filholderassistent 

• BOSE® Premium Audio med  

9 høytalere

• Induksjonslader til smarttelefon

• Skinnseter, svart

• Panoramasoltak (uten takrails)

• Korsryggstøtte (fører)

• Elektrisk justerbart førersete

I tillegg til utstyr fra Intense :

• Adaptiv Cruise Control (ACC)

• Blindsonevarsling (BSW)

• 18'' Aluminiums felg

• Skinnratt

• Takrails (kun Intense+)

• Sotede vinduer bak

Intense+

Instyle

Utstyrsnivåer 06
• Cruise Control med fartsbegrenser

• Front og bakre parkingsensorer 

• Kjørelys LED

• Frontkollisjonsvarsel med 

bremseassistanse

• Filvarsler

• Aktiv filholderassistent

• Ryggekamera

• Trafikkskiltgjenkjenning

• Automatisk nødanrop

• 2 x usb (bak)

• Kombinasjonstrekk

• Automatisk nedblendbart bakspeil

• Automatisk fjernlys

• Krom interiørdetaljer

• Elektrisk parkeringsbrems m/Auto Hold

• MULTI-SENSE

• Høydejusterbare passasjerseter

• Klimaanlegg

• Utvendige speil elektrisk justerbare, 

oppvarmet, foldes

• Nøkkelfri operasjon

• Regnsensor

• Oppvarmede seter

• Oppvarmet ratt

• 10” Førerdisplay

• 9.3” SDA + navigasjon

• Cruise control med fartsbegrenser

• Hastighetsvarsling

• DAB+

Intense
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07
Technical Specifications

Standard og tilleggsutstyr

Intense Intense+ Instyle

SIKKERHET

Nødbremsesystem

Antiblokkerings bremsesystem (ABS)

Fører og passasjer airbag

Dekktrykkovervåkningssystem (TPMS)

Elektronisk stabiltetssystem med bakkestartassistent

MI-PILOT med aktiv filholderassistent (LCA)   

Blindsonevarsling (BSW)

Front og bakre parkingsensorer (8x)

Hastighetsvarsling (OSP) og Traffikskiltgjenkjenning (TSR)

Traffikskiltgjenkjenning (TSR)   

Frontkollisjonsvarsel med bremseassistanse (FCM/Aktiv nødbremseassistent)

Automatiske fjernlys (AHB)

Ryggekamera

Skumringssensor

Regnsensor

Filholderassistent (LKA)

Filvarsler (LDW)

Sideairbag foran

Front og bak gardinairbager

EKSTERIØR

Takrails (sølv)  

Panoramasoltak, elektrisk   

Sotede vinduer bak

Fargete vinduer  

To ryggelys

18’’ aluminiumsfelg: maskinkuttet, totone svart

17’’ stålfelg  

Svart metallic dørspeil

Haifinne antenne

Karosserifarge dørhåndtak

Kjørelys LED

Front grill blank svart med kromdetaljer

Front grill nedre del i blank svart

Frontstøtfanger detaljer i blank svart

Front beskyttelsesplate i blank svart

Sideskjerm ornament blank svart med kromdetaljer

Sidelist sølv/krom

Sidelist beltelinje sølv/krom

Bakre beskyttelsesplate blank svart

Bakre støtfanger detaljer blank svart

LED hovedlys og baklys

Skjult eksosrør

Tofarget eksteriør med svart tak

Bakspoiler

ea Intense Intense+ Instyle

INTERIØR

Skinnratt

Ratt i kunstskinn   

Automatisk nedblendbart bakspeil

Nedre bagasjeromshylle

Multi-sense med justerbart interiørlys

Baggasjeromstrekk

Sminkespeil med lys

SETER

Skinnseter, svart   

Kombinasjon (stoff og kunstskinn) svart/lys grå  

3 hodestøtter bak

Førersete høydejusterbart (6x)  

Passasjersete høydejusterbart (6x)

Førersete elektrisk justerbart (6x)   

Bakseterygg nedfellbart splitt 1/3-2/3

Seter med ISOFIX (1x passasjer og bak 2x)

Korsryggstøtte

INFOTAINMENT

9.3’’ Smartphone-link Display Audio (SDA) med 6 høyttalere og 
navigasjon

 

9.3’’ SDA med 9 høytalers BOSE® Premium audio og navigasjon  

Automatisk nødanrop

10” Førerdisplay

Trådløs induksjonslader mobil   

KLIMA

Klimaanlegg    

Klimakontroll

Oppvarmet bakrute

Luftrenser

KOMFORT

Cruise Control med fartsbegrenser    

Adaptiv Cruise Control (ACC)

Sentrallås

Utvendige speil elektrisk justerbare, oppvarmet, foldes

Elektrisk parkeringsbrems med Auto Hold

Nøkkelfri operasjon [KOS]

Ett-trykks funksjon vinduer foran

Ett-trykks funksjon vinduer bak

Oppvarmede forseter

Armstøtte foran

Oppvarmet ratt

ANNET

Mode 2 ladekabel 6.5m, 8A/10A

Dekkpumpesett

Eco mode

Girskift indikator

 = Standard     = Tilleggsutstyr Utstyr kan variere fra standard i Norge. Vennligst kontakt forhandler for nærmere detaljer. Med forbehold om trykkfeil. 
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Tekniske spesifikasjoner

1.6L MPI / 
Elektrisk motor 

PHEV

MOTOR

Drivstoff Bensin/  
Plug-in Hybrid

Slagvolum ccm 1598

Boring x slaglengde mm 78x83,6

Sylindre/ventiler 4/16

Maks effekt forbrenningsmotor 
(kombinert utgang) 

kW ved turtall 68 / 5600
(117 kW)

Maksimalt dreiemoment kW ved turtall 144 / 3200

Beltetype Kjede med VVT

Injeksjonstype Multi Point 
dobbel injektor

TRANSMISJON

Girkasse Automat hybrid

YTELSE

Topphastighet km/t 170

0-100 km/t km/t (s) 10,1

Topphastighet elektrisk drift km/t 135

Drivstoffforbruk (WLTP) Kombinert (vektet) liter/100km 1,3-1,4

CO2 (WLTP) Kombinert (vektet) g/km 30-31

Elektrisk forbruk (WLTP) Kombinert (vektet) Wt/km 133

Elektrisk rekkevidde (WLTP) km 48

HJULOPPHENG

Foran Pseudo
McPherson

Bak  Multi-arm aksel

STYRING

Type  Variabel elektrisk 
servostyring

Svingradius 11,1

Omdreininger ved maksimalt utslag 2,63

BREMSER

Foran Ventilert disk 
D296X26 

Bak Disk D290X13

BATTERI

Batteri type Li-Ion, katodeode 
NMC, anode C

Batteri Volt (V) V 345V

Batteri Kapasitet (kWt) kWt 10,464 kWt

1.6L MPI / 
Elektrisk  

motor PHEV

LADING

Stikkontakt (2.3 kW - 10A dedikert kurs)  (0-100%) 4t30 ved 20°C

Veggboks 
(3.7 kW - 16A dedikert kurs) 

(0-100%) 3t ved 20°C

DIMENSJONER OG VEKT

Bakkeklaring mm 141 / 173

Lengde mm 4228 

Bredde - uten speil mm 1797

Høyde mm 1573

Front overhang mm 875

Rear overhang mm 714

Akselavstand mm 2639

Drivstofftank liter 39

Totalvekt kg 2057

Maksimal vogntogvekt kg 2807

Maksimal tilhengervekt med brems kg 750

Maksimal tilhengervekt uten brems kg 750

Maksimal taklast kg 80

4228 mm

2639 mm875 mm

1561

714 mm

1573 mm

1547

1797

08

Forbruk: 1,3-1,4L/100 km variert kjøring. Co2-utslipp: 30-31g/km (WLTP). Forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg.

ASX  |  2726  |  ASX



09
Produktgruppe Produktnavn Beskrivelse  Varenummer

UTVENDIG TILBEHØR Stigtrinn, H-V Max 150kg 70MZ315387

Speildeksler Satin grå 70MZ315357

Pyntelist, bakluke Sølv 70MZ315407S

Pyntelist, bakluke Svart 70MZ315407B

Dekor, sølv Dekor sølv, baklamper 70MZ315408S

Dekor, svart Dekor sort, baklamper 70MZ315408B

Alufelg 17", grå DC Grå diamond cut 70MZ315347

Alufelg 17”, sølv Sølv 70MZ315348

Alufelg 18”, svart Svart 70MZ315409B

Alufelg 18”, grå DC Grå diamond cut 70MZ315409GD

Alufelg 18”, svart DC Svart diamond cut 70MZ315349

Låsbare hjulbolter, sølv Sett á 4 stk. 70MZ315380

Låsbare hjulbolter, svart Sett á 4 stk. 70MZ315380B

Senterkopp, svart Med Mitsubishi logo 70MZ315381

INNVENDIG TILBEHØR Tekstilmatter, Comfort Med ASX logo 70MZ315371

Tekstilmatter, Elegance Med ASX logo 70MZ315370

Gummimatter Med ASX logo 70MZ315355

Dørterskellister Plastikk, Svart Hvit m/ASX logo. Foran, sett á 2 stk. 70MZ315392

Dørterskellister Rustfritt stål m/ASX logo. Foran, sett á 2 stk. 70MZ315358

Dørterskellister m/LED-lys Dørterskellister m/ASX logo og LED-lys, svart og hvit plast. Foran, sett á 2 stk. 70MZ315393

Dørterskellister m/LED-lys Dørterskellister m/ASX logo og LED-lys, rustfritt stål. Foran, sett á 2 stk. 70MZ318359

Sport pedalsett Sport pedalsett 2 stk., aluminium/gummi 70MZ315386

Induksjonslader, mobil Induksjonslader for smarttelefoner 70MZ315384

USB Minikabler 70MZ315400 

Vindavvisere, 2 stk. Vindavvisere for sidevinduer foran 70MZ315379

SIKKERHET OG  
BESKYTTELSE

Skvettlapper, 2 stk. Passer foran og bak, med Mitsubishi logo 70MZ315356

Førstehjelpssett DIN 13164 70MZ315058

Sikkerhetssett Førstehjelpssett, varseltrekant og refleksvest 70MZ315059

Reflekssett 70MME50722

Varseltrekant 70MZ312957

Skillegitter 70MZ315353

Bagasjeromsmatte flexi Utfellbar bagasjeromsbeskyttelse 70MZ315360

Bagasjeromsmatte Med kant og ASX logo 70MZ315372

Bagasjeavdeler Fleksibel avdeler for bagasje 70MZ315394

Solskjermer Solskjerming sideruter bak + bakrute 70MZ315404

Solskjermer Solskjerming sideruter bak 70MZ315405

Hurtigoppslag [Tilbehør]
Produktgruppe Produktnavn Beskrivelse  Varenummer

TRANSPORT OG FRITID Tilhengerfeste, fastmontert Fastmontert hengerfeste. Inkl. 13 pin ledningsnett 70MZ315361K1

Tilhengerfeste, avtagbart Avtagbart hengerfeste. Inkl. 13 pin ledningsnett 70MZ315362K1

Tilhengerfeste, innsvingbart Innsvingbart hengerfeste. Inkl. 13 pin ledningsnett 70MZ315363K1

Adapter 13p til 7p Adapter 13 PIN til 7 PIN 70MZ315268

Adapter 7p til 13p Adapter 7 PIN til 13 PIN 70MZ315269

Sykkelstativ For hengerfeste. Inntil 2 sykler. Maks vekt 48,5 kg. M/Mitsubishi logo. 13pin 70MZ314957

Sykkelstativ For hengerfeste. Inntil 3 sykler. M/Mitsubishi logo. 13pin 70MZ315375

Sykkelstativ For hengerfeste. HangOn type. Inntill 2 sykler 70MZ315395

Sykkelstativ For hengerfeste. HangOn type. Inntill 2 sykler 70MZ315396

Lastestativ for rails Lastestativ for biler med rails 70MZ315373

Lastestativ Lastestativ for biler uten rails 70MZ315374

Takboks 380L, Mitsubishi Motors logo 70MZ315376

Takboks 480L, Mitsubishi Motors logo 70MZ315377

Takboks 630L, Mitsubishi Motors logo 70MZ315378

Låsesett Består av 6 sylindere og 2 nøkler 70MZ315032S4

Sykkelstativ, aluminium Eksklusiv variant i aluminium med integrert lås og Mitsubishi logo 70MZ315032

Sykkelstativ, stål Variant i stål med integrert lås 70MZ314156

Adapter, sykkelstativ For å feste sykkelstativ i stål til lastestativ 70MZ314156S1

Adapter, Fat Bikes Feste for Fat Bikes 70MZ315032S3

Adapter, karbonrammer Feste for karbonrammer 70MZ315032S2

Skistativ Ski/snowboard stativ for max 4 par ski/2 stk. snowboard. Mitsubishi logo. 70MZ315029

Skistativ, langrennski For langrennski 70MZ315031

Takgrind Takgrind aluminium, åpen for lasting, 91x135 cm 70MZ314891

Festestropp 1 stk. 70MZ311382

Kabelbag For ladekabel. Inkl. hansker og lite håndkle. Med Mitsubishi Motors logo. 70MME3150700B

Ladekabel T2-T2 6m Mode 3, 32Ah, 1 fase, 7,4kW, 6 meter 70MZ315299

LAKKPRODUKTER Flekklakk, klar 12 ml flekklakk for å dekke små sår i lakken, klar 70MZ94ACCLR

Flekklakk, Under Coat Silver 12 ml flekklakk for å dekke små sår i lakken, klar 70MZ942SUCS

Flekklakk, RPE 12 ml flekklakk Charcoal Blue Solid 70MZ94SCRPE

Flekklakk, QNC Sett med farge og klar lakk, 12+12 ml, Chrystal White Metallic 70MZ942SQNC

Flekklakk, NNP Sett med farge og klar lakk, 12+12 ml, Sunrise Red Metallic 70MZ942SNNP

Flekklakk, GNE Sett med farge og klar lakk, 12+12 ml, Onyx Black Metallic 70MZ942SGNE

Flekklakk, KNG Sett med farge og klar lakk, 12+12 ml, Steel Gray Metallic 70MZ942SKNG

Flekklakk, RQH Sett med farge og klar lakk, 12+12 ml, Royal Blue Metallic 70MZ942SRQH

Spraylakk klar Sprayboks med klar lakk 150 ml 70MZ93ACCLR

Utstyr på kan variere fra standard i Norge. Vennligst kontakt forhandler for nærmere detaljer. 
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Nybilgaranti

En helt ny Mitsubishi er dekket av garantien i opptil 5 år eller 100.000 km, det som 

inntreffer først. Garantien gjelder fra stemplingsdato i servicehefte og forutsetter at 

bilen har gjennomført service på et autorisert servicepunkt i henhold til den 

aktuelle modellens serviceprogram. 

Originale deler og tilbehør fra Mitsubishi Motors har 5 år eller 100.000 km garanti 

for fabrikkfeil. Garantien gjelder fra datoen produktet ble montert. Alt du trenger å 

gjøre er å vise frem fakturaen fra da produktet ble kjøpt og/eller montert, og  

forhandleren vil ta seg av resten. Dersom andre deler er blitt skadet på grunn av  

fabrikkfeil på et produkt vil garantien også dekke dette. Ta kontakt med din 

forhandler for ytterligere detaljer.

Opptil 5 år/100.000 km nybilgaranti*

Opptil 5 år/100.000 km garanti på originale deler og tilbehør*

5 års gratis veiassistanse (MAP**)

8 år/160.000 km på fremdriftsbatteriet*

8 år/160.000 km batterikapasitet-garanti*

*Det som inntreffer først 

**Vilkår og betingelser gjelder for garantien og MAP. 
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MMC Norge AS
www.mitsubishi-motors.no

Brosjyren er utarbeidet på internasjonal basis, slik at enkelte utstyrsdetaljer kan fremkomme som

ikke er standard i Norge. Det kan også ha blitt foretatt endringer i utstyr og tekniske spesifikasjoner

etter at brosjyren ble publisert, og endringer i løpet av modellåret kan forekomme. Vi tar derfor

forbehold om at feil og/eller mangelfull informasjon kan forekomme i denne brosjyren. Ta kontakt

med din lokale Mitsubishi-forhandler angående eventuelle avvik.


