www.mitsubishi-motors.gr

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

4WD INTENSE PLUS / Red Diamond [P62]
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4WD INTENSE PLUS / Red Diamond [P62]

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Τολμηρές γραμμές και εντυπωσιακές καμπύλες. Ένα δυναμικής σχεδίασης αυτοκίνητο που θυμίζει δρομέα
που ετοιμάζεται να εκτιναχτεί από τον βατήρα. Το ECLIPSE CROSS αφήνει τους περαστικούς να αναρωτιούνται τι κρύβεται
πίσω από το κοφτό επιβλητικό πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου, που μόλις πέρασε από δίπλα τους.
Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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4WD INTENSE PLUS με προαιρετικό εξοπλισμό / Μαύρο δερμάτινο σαλόνι

Διασκέδαση με απόλυτο έλεγχο

Head Up Display [HUD]
Το σύστημα Head Up Display μεταφέρει πλήρως
έγχρωμες ευανάγνωστες πληροφορίες πάνω από
τα όργανα. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα και το ύψος προβολής, για να προσαρμοστεί απόλυτα στις προτιμήσεις σας και την ώρα
της ημέρας. Το σύστημα προβολής αναπτύσσεται
ή αποσύρεται αμέσως μόλις ανάψετε τον κινητήρα.

Η σπορ, σχολαστικά σχεδιασμένη καμπίνα ανεβάζει τους παλμούς στα ύψη και υπόσχεται μοναδικές στιγμές οδηγικής απόλαυσης.
Κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιήσει την ασφάλεια και τον έλεγχο κατά την οδήγηση.
Η άμεση απόκριση σε κάθε εντολή, παρέχει εύκολο χειρισμό με αυτοπεποίθηση.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Απεικόνιση της ένδειξης
Head Up Display
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4WD INTENSE PLUS με προαιρετικό εξοπλισμό / Μαύρο δερμάτινο σαλόνι

Μια μοναδική
εμπειρία για όλους
Η απόλαυση δεν είναι προσωπική υπόθεση
του οδηγού. Αφορά σε όλους τους επιβαίνοντες
στην ευρύχωρη καμπίνα του αυτοκινήτου, οι οποίοι
περιβάλλονται από ποιοτικά υλικά και άψογης
αισθητικής χαρακτηριστικά. Τα αναπαυτικά
καθίσματα και ο άφθονος χώρος για τα πόδια,
διατηρούν τους επιβάτες ξεκούραστους ακόμη
και στα ποιο μεγάλα ταξίδια.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από
χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors
της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

ΚΑΘΙΣΜΑ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ

Πλευρικά μαρσπιέ

Παράθυρο πίσω πόρτας

Τα πλευρικά μαρσπιέ είναι λεπτά και
προστατεύονται από σκόνη και λάσπη, μέσω των διακοσμητικών που
βρίσκονται στις πόρτες.
Οι επιβάτες μπορούν να μπαίνουν
και να βγαίνουν από το αυτοκίνητο,
με άνεση και χωρίς να λερώνουν τα
ρούχα τους.

Η θέα προς τα πίσω είναι πεντακάθαρη λόγω του διπλού παράθυρου της
πίσω πόρτας, το οποίο επηρεάζεται
ελάχιστα από τα ρυθμιζόμενα καθ’
ύψος προσκέφαλα, που σχεδιάστηκαν ειδικά για να παρέχουν μέγιστη
υποστήριξη αν και παραμένουν σε
χαμηλό ύψος.

Ρύθμιση πίσω καθίσματος
Τα αναπαυτικά πίσω καθίσματα διαθέτουν ρυθμίσεις ανάκλησης 9 σταδίων και
κύλισης 200 χιλιοστών, οι οποίες επιτρέπουν κορυφαίο για την κατηγορία, χώρο
για τα πόδια των επιβατών. Ακόμη και στο τελευταίο επίπεδο ρύθμισης, παραμένει
μεγάλος χώρος μεταφοράς αποσκευών. Τα καθίσματα αναδιπλώνονται ξεχωριστά
και παρέχουν ακόμη περισσότερο χώρο για τις αποσκευές σας.
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Ιδανικός έλεγχος σε κάθε στροφή

S-AWC (Super-All Wheel Control)
Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου οχήματος

Οι προκλήσεις προκύπτουν όταν δεν τις περιμένεις. Είτε οδηγείτε με δυνατούς πλευρικούς ανέμους είτε σε χιονισμένες συνθήκες,
το σύστημα S-AWC (Super-All Wheel Control) παρέχει την ιδανική ροπή στους πίσω τροχούς, καθώς και βέλτιστη ροπή και
ισχύ πέδησης στον αριστερό και τον δεξί μπροστινό τροχό, για απίστευτη ευστάθεια και έλεγχο.

Το S-AWC προσφέρει αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή, συνδυάζοντας το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 4WD με το σύστημα Active Yaw Control
(AYC) της Mitsubishi Motors, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα πέδησης για να διανείμει με ακρίβεια τη ροπή στους αριστερούς και τους
δεξιούς τροχούς. Ακόμη κι αν φρενάρετε ή επιταχύνετε δυνατά χωρίς να το θέλετε σε μια στροφή με χιόνι, θα διατηρήσετε τον έλεγχο
επειδή το S-AWC ανιχνεύει την κατάσταση του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, ρυθμίζει την ισχύ πέδησης και την συνδυάζει με το πίσω
διαφορικό, ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Μια ένδειξη στον πίνακα οργάνων σας ενημερώνει για την κατάσταση του
S-AWC. Μπορείτε να επιλέξετε τα modes AUTO, SNOW ή GRAVEL ανάλογα με τις οδικές συνθήκες, για να βελτιστοποιήσετε την ακρίβεια
στο στρίψιμο, την ευστάθεια στην ευθεία και την σταθερότητα σε γλιστερό οδόστρωμα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

http://goo.gl/b1Ak5f

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

AUTO mode

SNOW mode

GRAVEL mode

Παρέχει στιβαρή απόδοση 4WD
σε διάφορες συνθήκες.

Βελτιστοποιεί την ευστάθεια σε
γλιστερούς δρόμους και σε χιονισμένο περιβάλλον.

Παρέχει ιδανική λειτουργία σε
σκληρό οδόστρωμα και βοηθά
στην διατήρηση της περιστροφής των τροχών σε σημεία που
υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας
της πρόσφυσης.
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4WD INΤENSE PLUS / Bronze Metallic [C21]

ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Ιδανικοί χειρισμοί με άνεση και ευκολία.
1.5 υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας
με άμεσο ψεκασμό βενζίνης
Ισχύς (kW)

Ροπή (N-m)

Με μικρές διαστάσεις για καλύτερη απόδοση και
υπερτροφοδοτούμενος για δυνατή ροπή στις χαμηλές
και μεσαίες στροφές, ο νέας σχεδίασης κινητήρας παρέχει
δυνατή επιτάχυνση και άμεση απόκριση στο γκάζι.
Τη δυνατή απόδοση ενισχύουν ο άμεσος ψεκασμός καυσίμου,
η ενσωματωμένη κυλινδροκεφαλή στην πολλαπλή εξαγωγής,
οι βαλβίδες εξαγωγής, το σύστημα MIVEC (Mitsubishi
Innovative Valve timing Electronic Control system) και
άλλα προηγμένα συστήματα.

Η συμπεριφορά του αυτοκινήτου είναι σταθερή και απόλυτα προβλέψιμη. Όπου κατευθύνετε το ECLIPSE CROSS, εκεί ακριβώς θα πάει με
ακρίβεια, χάρη στις άψογα ρυθμισμένες αναρτήσεις, το τιμόνι που αντιδρά άμεσα στις εντολές του οδηγού και το άκαμπτο αμάξωμα, το
οποίο έχει ενισχυθεί με ισχυρές κολλήσεις σε πολλά σημεία, δομικά συγκολλητικά και μια ράβδο ενίσχυσης πάνω από τον κινητήρα. Όλοι
οι επιβάτες απολαμβάνουν μεγάλη άνεση και ξεκούραστη παραμονή στο αυτοκίνητο, ακόμη και στα πιο μεγάλα ταξίδια.

Στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)

1.5 MIVEC

RUNNING

BRAKE
ON

CLUTCH
OFF

ENGINE
STOP

STOPPING

BRAKE
OFF

ENGINE
START

CLUTCH
ON

INVECS-III CVT και 6 MT

Auto Stop & Go [AS&G]

Η προηγμένη μετάδοση CVT επιτρέπει ομαλή και
δυνατή επιτάχυνση, καθώς και εξαιρετική αυτονομία καυσίμου με νέο έλεγχο αλλαγής ταχυτήτων σε
στάδια, που προσφέρει την αίσθηση της μηχανικής
αλλαγής ταχυτήτων. Μια νέα μετάδοση 6 σχέσεων
είναι επίσης διαθέσιμη.

Το σύστημα Auto Stop & Go (AS&G) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
και τους ρύπους CO2, απενεργοποιώντας τον κινητήρα όταν το όχημα
σταματήσει σε φανάρι. Ο κινητήρας ανάβει αμέσως μόλις απομακρύνετε
το πόδι σας από το πεντάλ του φρένου (μοντέλο CVT) ή μόλις πατήσετε
το γκάζι (μοντέλο με μηχανικό κιβώτιο).
Σημείωση: Όταν η λειτουργία Brake Auto Hold είναι ενεργή, ο κινητήρας παραμένει
σβηστός μέχρι να πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού.

Οι δομικές συγκολλήσεις στις πόρτες επιβατών και
στην πίσω πόρτα, μεγιστοποιούν την ακαμψία μεταξύ των τμημάτων του αμαξώματος
(Οι φωτογραφίες παρέχονται μόνο για λόγους απεικόνισης.)

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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Έμφαση στην ασφάλεια
Η προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας παρέχει προστασία και αυτοπεποίθηση στην οδήγηση
και τη στάθμευση, όλες τις ώρες της ημέρας και τη νύχτας.
Από έξυπνους αισθητήρες που ελέγχουν το περιβάλλον γύρω σας και σας προειδοποιούν
για ενδεχόμενους κινδύνους μέχρι και υποβοήθηση οδήγησης και παθητική ασφάλεια.
Το ECLIPSE CROSS προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφαλείας, για εσάς και τους συνεπιβάτες σας.

Blind Spot Warning [BSW]
Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας χρησιμοποιεί αισθητήρες ανίχνευσης στον πίσω
προφυλακτήρα για να εντοπίζει οχήματα στα πίσω τυφλά σημεία στην αριστερή και
τη δεξιά πλευρά. Μια ένδειξη εμφανίζεται στον καθρέπτη της πόρτας όταν ενεργοποιείται το BSW και τα φλας είναι σβησμένα. Όταν εντοπιστεί κάποιο όχημα ενώ το
φλας είναι αναμμένο, η ένδειξη αναβοσβήνει στον καθρέπτη της σχετικής πόρτας και
ηχεί μια προειδοποίηση.

Forward Collision Mitigation System [FCM]
Βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων ή μειώνει τις συνέπειες
αν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ανιχνεύει πεζούς και
οχήματα μέσω κάμερας και ραντάρ λέιζερ.

Rear Cross Traffic Alert [RCTA]

Κίνδυνος σύγκρουσης

Υψηλός κίνδυνος σύγκρουσης

Πολύ υψηλός κίνδυνος σύγκρουσης

Προειδοποίηση + υποβοήθηση φρεναρίσματος

Προειδοποίηση + αυτόματο φρενάρισμα

Προειδοποίηση + δυνατό αυτόματο φρενάρισμα

Μια ένδειξη εμφανίζεται στα όργανα όταν ενεργοποιηθεί το RCTA. Αν οι αισθητήρες ανίχνευσης που βρίσκονται στον πίσω προφυλακτήρα εντοπίσουν κάποιο όχημα
κοντά ενώ κάνετε όπισθεν, ένα προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών, ηχεί ένας συναγερμός και μια προειδοποίηση αναβοσβήνει
στους καθρέπτες και των δύο θυρών.

Adaptive Cruise Control [ACC]

Υπάρχει όχημα μπροστά

Υπάρχει όχημα μπροστά (επιβραδύνει ή σταματά)

Η ταχύτητα που έχετε επιλέξει διατηρείται,
ακόμη κι αν απομακρύνετε το πόδι σας από
το πεντάλ του γκαζιού.

Διατηρείται η επιλεγμένη απόσταση μεταξύ
των οχημάτων.

Όταν το όχημα που κινείται μπροστά σας
επιβραδύνει ή σταματά, το ACC επιβραδύνει
ή σταματά το όχημά σας.

Οι προβαλλόμενες εικόνες από τις κάμερες που βρίσκονται μπροστά, πίσω και στις
πλευρές του οχήματος (περιλαμβάνεται η προβολή bird’s-eye) μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορους συνδυασμούς, για να δείτε ότι βρίσκεται στα τυφλά σημεία και
να μπορέσετε να σταθμεύσετε ευκολότερα. Υπάρχουν 7 διαθέσιμα χρώματα εμφάνισης του οχήματος.

Οπίσθια κάμερα

Οπίσθια προβολή + Προβολή Bird’s-eye

Active Stability Control [ASC]

Lane Departure Warning [LDW]

Αν οι τροχοί χάσουν την πρόσφυσή τους σε γλιστερό οδόστρωμα ή
κατά τη διάρκεια στροφής, το ASC
ρυθμίζει αυτόματα τη ροπή του κινητήρα και την ισχύ πέδησης στους
κατάλληλους τροχούς, για να βοηθήσει στη διατήρηση του ελέγχου
και την αποφυγή ολίσθησης.

Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει ηχητική και οπτική προειδοποίηση όταν το όχημα τείνει να απομακρυνθεί από τη λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία κινείται, χωρίς
να έχει ενεργοποιηθεί το φλας.

Αυτόματοι Προβολείς [AHB]
Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άνεση και η ευκολία στην
οδήγηση τη νύχτα, οι προβολείς γυρίζουν αυτόματα στη
μικρή σκάλα όταν ανιχνευτούν αυτοκίνητα μπροστά και
επιστρέφουν αυτόματα στη μεγάλη σκάλα, ώστε να μην
χρειαστεί να απομακρύνετε το χέρι σας από το τιμόνι
για να χειριστείτε τον επιλογέα φώτων.
Μεγάλη σκάλα φώτων

Μικρή σκάλα φώτων

Σημείωση: Η ανίχνευση και οι δυνατότητες ελέγχου του Forward Collision Mitigation (FCM) είναι συμπληρωματικές και δεν θα αποτρέψουν κάθε πιθανή πρόσκρουση. Παρακαλούμε να οδηγείτε με προσοχή και να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα όταν οδηγείτε. Το FCM ενεργοποιείται όταν υπάρχει
άλλο όχημα μπροστά σας και όταν ανιχνεύσει πεζούς, αλλά ενδέχεται να μην μπορεί να τους ανιχνεύσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Το αυτόματο φρενάρισμα
ενεργοποιείται μόλις εντοπιστεί αυτοκίνητο μπροστά, αν κινείστε με ταχύτητα από 5 χλμ. έως 80 χλμ./ώρα (κατά προσέγγιση 5 χλμ. έως 80 χλμ./ώρα, αν το όχημά
σας είναι εφοδιασμένο με ACC) ή μόλις εντοπιστεί πεζός και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα από 5 χλμ. έως 65χλμ./ώρα. Όταν η διαφορά της ταχύτητας του
δικού σας οχήματος και του οχήματος που κινείται μπροστά σας ξεπερνά τα 30 χλμ./ώρα, το FCM δεν μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση, αλλά θα ενεργοποιήσει τον ηχητικό συναγερμό για να προειδοποιηθεί ο οδηγός για τον κίνδυνο της ενδεχόμενης σύγκρουσης. Επειδή το FCM δεν λειτουργεί για τη διατήρηση του
φρεναρίσματος, τα φρένα απελευθερώνονται περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την ακινητοποίηση του οχήματος. Για να αποτρέψετε την κύλιση του οχήματος, πρέπει
να κρατήσετε πατημένο το πεντάλ του φρένου. Σε κάποιες περιπτώσεις, το FCM ενδέχεται να μη λειτουργήσει, αν ο οδηγός προβεί σε κάποια ενέργεια αποφυγής
της σύγκρουσης, μέσω του τιμονιού ή του γκαζιού. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον εισαγωγέα/επίσημο έμπορο Mitsubishi της περιοχής σας.
ACC: Η ανίχνευση και οι δυνατότητες ελέγχου του of ACC είναι συμπληρωματικές. Παρακαλούμε να οδηγείτε με προσοχή και να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε
αυτό το σύστημα όταν οδηγείτε. Το ACC ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό το σύστημα ενδέχεται να μην ανιχνεύσει σωστά την
πραγματική κατάσταση. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος που κινείται μπροστά και την κατάστασή του, τις καιρικές και τις οδικές συνθήκες. Επίσης,
το σύστημα ενδέχεται να μην επιβραδύνει επαρκώς το όχημα, αν ο οδηγός του αυτοκινήτου που κινείται μπροστά σας πιέσει απότομα το πεντάλ του φρένου ή αν
κάποιο όχημα βρεθεί ξαφνικά μπροστά σας Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον εισαγωγέα/επίσημο έμπορο Mitsubishi της περιοχής σας.
LDW: Το σύστημα Lane Departure Warning δεν σχεδιάστηκε για να μειώσει τον κίνδυνο από τη μη προσεκτική οδήγηση ή την περιορισμένη ορατότητα λόγω κακοκαιρίας κ.λπ. Είναι σχεδιασμένο για να ανιχνεύει τη λωρίδα κυκλοφορίας όταν κινείστε με ταχύτητα από 65 χλμ./ώρα και πάνω. Πάντα να οδηγείτε προσεκτικά και
με έμφαση στην ασφάλεια. Το σύστημα ενδέχεται να μην ανιχνεύσει τη λωρίδα κυκλοφορίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.
AHB: Αυτό το σύστημα ενεργοποιείται όταν κινείστε με ταχύτητα από 40 χλμ./ώρα και πάνω και απενεργοποιείται σε χαμηλότερες ταχύτητες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.
Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Μπροστινή κάμερα

Δεξιά κάμερα

Δεν υπάρχει όχημα μπροστά

Multi Around Monitor
Αριστερή κάμερα

Διατηρεί την απόσταση που θα επιλέξει ο οδηγός από το προπορευόμενο αυτοκίνητο μέσω ραντάρ, ενισχύοντας
σημαντικά τον τομέα της ασφάλειας. Συμβάλει στην ηρεμία του οδηγού, ειδικά σε απαιτητικές καταστάσεις
όπως είναι η οδήγηση σε συνθήκες κίνησης ή στον αυτοκινητόδρομο.

Χωρίς ASC
(ολίσθηση πίσω τροχών)

Χωρίς ASC (ολίσθηση
μπροστινών τροχών)

Hill Start Assist
[HSA]

Χωρίς
Hill Start Assist

Με
Hill Start Assist

Όταν ξεκινάτε σε
απότομη ανηφόρα,
το HSA βοηθά στην
αποτροπή της ολίσθησης προς τα πίσω όταν απελευθερώνετε το πεντάλ του φρένου,
διατηρώντας την ισχύ πέδησης για δύο δευτερόλεπτα, ώστε να προλάβετε να πατήσετε το γκάζι.

Αμάξωμα RISE

7 SRS Αερόσακοι

Η προστασία από συγκρούσεις ενισχύεται σημαντικά από το αμάξωμα RISE (Reinforced Impact Safety
Evolution) της Mitsubishi Motors, το
οποίο απορροφά την ενέργεια και
διατηρεί υψηλή ακαμψία της καμπίνας σε περίπτωση σύγκρουσης.

Οι μπροστινοί αερόσακοι, οι αερόσακοι τύπου
κουρτίνας και ο αερόσακος για τα γόνατα του
οδηγού, θα προστατέψουν εσάς και τους συνεπιβάτες σας σε περίπτωση σύγκρουσης.

Απεικόνιση ανάπτυξης αερόσακου

Σημείωση:
BSW: Η ανίχνευση και οι δυνατότητες ελέγχου του συστήματος Blind Spot Warning [BSW] είναι συμπληρωματικές και δεν θα σας προειδοποιήσουν για οχήματα
στα τυφλά σημεία σε όλες τις περιπτώσεις. Παρακαλούμε να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα όταν οδηγείτε. Το BSW ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με την κυκλοφορία, τον καιρό την κατάσταση του οδοστρώματος και την ύπαρξη εμποδίων. Οι οδηγοί έχουν την
πλήρη ευθύνη και πρέπει να οδηγούν προσεκτικά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.
RCTA: Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα, το οποίο ενδέχεται να μην εντοπίσει όλα τα κινούμενα οχήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Οι οδηγοί έχουν
την πλήρη ευθύνη και πρέπει να οδηγούν προσεκτικά. Τα κυματοειδή γραφικά του συστήματος ανίχνευσης παρέχονται μόνο για λόγους απεικόνισης και δεν
εμφανίζονται στην πραγματική λειτουργία του συστήματος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.
ASC: Οι δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ASC είναι συμπληρωματικές. Παρακαλούμε να οδηγείτε προσεκτικά και να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτές
τος λειτουργίες όταν οδηγείτε. Να χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους και τις διαστάσεις που συνιστώνται στους 4 τροχούς. Μην τοποθετήσετε διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης από την παράλληλη αγορά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.
HSA: Το σύστημα Hill Start Assist [HSA] δεν υποκαθιστά την προσεκτική οδήγηση. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτή τη λειτουργία όταν οδηγείτε σε
απότομες ανηφόρες. Το όχημά σας ενδέχεται να γλιστρήσει προς τα πίσω σε δρόμο με μεγάλη κλίση ή κάτω από πολύ ολισθηρές συνθήκες. Αυτή η λειτουργία
δεν σχεδιάστηκε για να κρατά το όχημα ακινητοποιημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία αντί των φρένων, για να
διατηρήσετε ακινητοποιημένο το όχημα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.
7 αερόσακοι SRS: Οι αερόσακοι αποτελούν τμήμα του συμπληρωματικού συστήματος συγκράτησης (SRS). Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό όταν ανοίξει
ο αερόσακος, να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας σας, να κάθεστε με την πλάτη σε όρθια θέση και να μην γέρνετε το σώμα σας προς την πόρτα. Τα παιδιά
κάτω των 12 ετών πρέπει πάντα να κάθονται στα πίσω καθίσματα και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο σύστημα πρόσδεσης. Αν τοποθετήσετε στο κάθισμα του
συνεπιβάτη, βρεφικό κάθισμα που σχεδιάστηκε για να κοιτά προς τα πίσω απενεργοποιήστε τον αερόσακο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου και
στις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος, για περισσότερες πληροφορίες.
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7 ιντσών
οθόνη αφής

DAB / FM / AM

iPod®

Θύρα USB x2

Ένδειξη
κατανάλωσης
καυσίμου

Πληροφορίες
ECO

Ασφαλής επικοινωνία 
σε κάθε διαδρομή

Hands-free

Τηλέφωνο/Μουσική
μέσω Bluetooth®

Έλεγχος αφής
Ο έλεγχος αφής επιτρέπει εύκολο χειρισμό του ηχοσυστήματος που συνδέεται με
Smartphone και είναι συμβατός με τη λειτουργία Apple CarPlay. (Η εφαρμογή Android
Auto δεν είναι διαθέσιμη.)

Οθόνη
περιμετρικής
προβολής

Πηγαίντε όπου θέλετε και όταν θέλετε. Ανακαλύψτε νέα μέρη και απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική. Το ηχοσύστημα συνδέεται με το κινητό σας
(Smartphone-link Display Audio - SDA) και σας βοηθά να απολαμβάνετε τις λειτουργίες του ενώ οδηγείτε. Μπορείτε να χειριστείτε τους χάρτες, να αναπαράγετε μουσική και να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με ασφάλεια χωρίς να απομακρύνετε τα χέρια σας από το τιμόνι, χάρη στη λειτουργία φωνητικών εντολών.

Android AutoTM

Για περισσότερες πληροφορίες: www.android.com/auto/

Συνδέοντας το Android™ Smartphone κινητό σας τηλέφωνο στο SDA, μπορείτε να χειριστείτε τις αγαπημένες σας εφαρμογές μέσω φωνητικών εντολών,
χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο.
ΧΑΡΤΕΣ
Δεν υπάρχει πλέον λόγος να ανανεώσετε τους χάρτες σας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Maps,
οι κυκλοφοριακές συνθήκες εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο και με τους χάρτες που ανανεώνονται διαρκώς, δεν πρόκειται να χάσετε ποτέ το δρόμο σας.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να ελέγξετε φωνητικά μηνύματα, μέσω της λειτουργίας hands-free.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ανακαλύψτε νέα τραγούδια και κάντε τη δική σας λίστα τραγουδιών, μέσα από τα 40 εκατομμύρια τραγούδια που υπάρχουν στο Google Play Music. Για οδήγηση που δεν ήταν ποτέ
πιο διασκεδαστική!

Κέρσορας:
Επιλογή:

Έλεγχος
ποιότητας ήχου
Παρέχει εύκολη ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών ήχου.

Σύρετε
ένα δάκτυλο
Πιέστε
ένα δάκτυλο

Ένταση:
Ραδιόφωνο:

Θύρα USB
Η θύρα βρίσκεται κοντά στο λεβιέ ταχυτήτων, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη και
από τα δύο μπροστινά
καθίσματα.
(Για τον τύπο SDA)

ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κρατήστε πατημένο το κουμπί του τιμονιού ή απλά πείτε “OK Google.” Η πιο
προηγμένη τεχνολογία φωνητικής αναγνώρισης είναι στη διάθεσής σας.
3.5 εκ. tweeter μαλακού θόλου

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ακούστε εισερχόμενα μηνύματά ή
γράψτε και στείλτε τα δικά σας, μέσω
φωνητικών εντολών.

Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στις
αγαπημένες σας εφαρμογές όπως τα
WhatsApp, Spotify και άλλα. Η λίστα συμβατών εφαρμογών μεγαλώνει συνεχώς.

Apple CarPlay

Για περισσότερες πληροφορίες: www.apple.com/ios/carplay/

Η σύνδεση συσκευής iPhone στο SDA επιτρέπει εύκολο χειρισμό πλοήγησης, μουσικής, κλήσεων, μηνυμάτων και άλλων πολλών λειτουργιών, μέσω του
Siri. Το σύστημα SDA επιτρέπει εύκολο χειρισμό του iPhone, ακόμη και κατά την οδήγηση.
ΧΑΡΤΕΣ
Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή Apple
Maps για να καταχωρήσετε τον προορισμό σας. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να βρείτε κοντινά εστιατόρια, χώρους στάθμευσης ή για να υπολογίσετε τον υπολειπόμενο χρόνο για την
ολοκλήρωση της διαδρομής σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Απλά ζητήστε από το Siri να κάνει κλήσεις ή να ελέγξει για φωνητικά μηνύματα.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Αφήστε το Siri να διαβάσει, να απαντήσει και να στείλει μηνύματα, ώστε
να παραμείνετε επικεντρωμένοι στην
οδήγηση.

Σύρετε 2 δάκτυλα
πάνω/κάτω
Σύρετε 2 δάκτυλα
αριστερά/δεξιά

ΜΟΥΣΙΚΗ
Πείτε στο Siri, το όνομα του καλλιτέχνη ή του τραγουδιού και
ακούστε την αγαπημένη σας μουσική από το Apple Music ή
άλλες εφαρμογές μουσικής.

Siri
Απλά κρατήστε πατημένο το κουμπί του
τιμονιού για να καλέσετε το Siri και να
δώσετε εντολές ή να ζητήσετε πληροφορίες. Παίξε μουσική (Play Music), που είναι το κοντινότερο πρατήριο καυσίμων (Where’s the closest gas station?). Το Siri είναι ο
ιδανικός συνεργάτης στην οδήγηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ευρεία σειρά από εφαρμογές ήχου, μηνυμάτων και φωνητικών εντολών με το
Apple CarPlay. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα εικονίδια, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του κινητού σας iPhone.

Σημείωση: • Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 26 για περισσότερες πληροφορίες.
• Τα σήματα Google, Android, Android Auto, Google Play, YouTube και άλλα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα από την Google Inc.
• Τα σήματα iPhone, Siri και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα από την Apple Inc., τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από αγορά σε αγορά και ανάλογα με διάφορους παράγοντες.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

16 εκ. κωνικό ηχείο τεχνολογίας vacuum
16 εκ. Ομοαξωνικό ηχείο δύο κατευθύνσεων,
τεχνολογίας vacuum
25 εκ. Διπλό voice-coil subwoofer
710W υψηλής απόδοσης ενισχυτής 8 καναλιών

Rockford Fosgate®
πολυτελές ηχοσύστημα
Απολαύστε την εκπληκτική ποιότητα ήχου του νέου
ηχοσυστήματος, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με
την Rockford Corporation.
Θα σας περιβάλλουν εννέα
ηχεία με απίθανο ήχο DTS
Neural Surround™.

Σημείωση: Το σήμα Rockford Fosgate και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα από την Rockford
Corporation και έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το σήμα DTS Neural Surround™ είναι σήμα
κατατεθέν από την DTS, Inc.
• Για να ενεργοποιήσετε το Android Auto, το σύστημα λειτουργίας (OS) του smartphone πρέπει να είναι συμβατό με τις ακόλουθες προδιαγραφές, Android
5.0(Lollipop) ή μεγαλύτερες. Ανεξάρτητα από την επέκταση των συμβατών χωρών, το Android Auto ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε ορισμένες αγορές. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. — http://www.android.com/auto/
• Το Android Auto ενδέχεται να μη λειτουργεί σε χαμηλές ταχύτητες internet ακόμη και σε περιοχές που το υποστηρίζουν.
• Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κόστη, ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει με τον εκάστοτε πάροχο τηλεπικοινωνιών.
• Ο πελάτης ενδέχεται να χρειαστεί υπηρεσίες περιαγωγής από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, όταν κάνει χρήση σε άλλες χώρες.
• Δεν είναι όλα τα smartphones συμβατά με το Android Auto. Για λόγους ασφαλείας, μόνο οι συμβατές εφαρμογές είναι διαθέσιμες σε αυτό το ηχοσύστημα.
• Ορισμένα χαρακτηριστικά ή εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές.
• Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις.
• Παρακαλούμε να ελέγξετε στην ιστοσελίδα για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα smartphones με το ηχοσύστημα. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.
com/cs/bt/index.php
• Δεν διαθέτει λειτουργία πλοήγησης στο SDA.
• Τα σήματα iPhone, Siri και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα από την Apple Inc. και καταχωρήθηκαν στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
• Για να ενεργοποιήσετε το Apple CarPlay, το σύστημα λειτουργίας (OS) του smartphone πρέπει να είναι συμβατό με τις ακόλουθες προδιαγραφές, iOS 8 ή
μεγαλύτερες. Ανεξάρτητα από την επέκταση των συμβατών χωρών, το Apple CarPlay ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε ορισμένες αγορές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην
ιστοσελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. — http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
• Το Apple CarPlay ενδέχεται να μη λειτουργεί σε χαμηλές ταχύτητες internet ακόμη και σε περιοχές που το υποστηρίζουν.
• Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κόστη, ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει με τον εκάστοτε πάροχο τηλεπικοινωνιών.
• Ο πελάτης ενδέχεται να χρειαστεί υπηρεσίες περιαγωγής από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, όταν κάνει χρήση σε άλλες χώρες.
• Δεν είναι όλα τα smartphones συμβατά με το Apple CarPlay. Για λόγους ασφαλείας, μόνο οι συμβατές εφαρμογές είναι διαθέσιμες σε αυτό το ηχοσύστημα.
• Ορισμένα χαρακτηριστικά ή εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές.
• Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις.
• Παρακαλούμε να ελέγξετε στην ιστοσελίδα για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα smartphones με το ηχοσύστημα. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.
com/cs/bt/index.php
• Δεν διαθέτει λειτουργία πλοήγησης στο SDA.
Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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4WD INTENSE PLUS / Titanium Grey Metallic [U17]

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή

Αισθητήρας βροχής

Αυτόματοι προβολείς

Η κομψή διπλή ηλιοροφή διαθέτει εξωτερικό τζάμι με μηχανισμό κύλισης και
κάθε σκιάδιο ανοίγει ξεχωριστά. Προσφέρει υπέροχη ατμόσφαιρα και φρεσκάδα που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι επιβάτες του αυτοκινήτου.

Ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιεί
αυτόματα τους υαλοκαθαριστήρες
μόλις εντοπίσει υγρασία στο παρπρίζ.

Όταν μειώνεται η ορατότητα λόγω
νύχτας, εισόδου σε τούνελ κ.λπ.,
οι προβολείς ενεργοποιούνται αυτόματα, παρέχοντας περισσότερη
ασφάλεια, αλλά και ευκολία αφού
δεν χρειάζεται να τους ενεργοποιήσετε εσείς.

Θερμαινόμενο παρμπρίζ
Μια σειρά από θερμαινόμενα σύρματα προστατεύουν το παρμπρίζ
από το θάμπωμα και τον πάγο. Εξασφαλίζουν πλήρη ορατότητα ταχύτερα από τα συμβατικά συστήματα
θέρμανσης / απόψυξης.

Θερμαινόμενο τιμόνι

Θερμαινόμενα καθίσματα

Το θερμαινόμενο τιμόνι προσφέρει
άνεση σε κρύες συνθήκες. Ο ηλεκτρικός διακόπτης του βρίσκεται
στο κεντρικό πάνελ.

Τα καθίσματα του οδηγού, του συνεπιβάτη και τα δύο πίσω καθίσματα διαθέτουν σύστημα θέρμανσης
στο μαξιλάρι και την πλάτη το οποίο
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
εύκολα, μέσω διακοπτών.

Θερμαινόμενη
περιοχή

Λειτουργία χωρίς κλειδί
- Keyless Operation System [KOS]

Ηλεκτρικό χειρόφρενο
με Brake Auto Hold

Εκτός αυτοκινήτου και έχοντας το
κλειδί στο χέρι σας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί και να κλειδώσετε ή
να ξεκλειδώσετε τις πόρτες επιβατών
και την πίσω πόρτα. Μπορείτε επίσης
να ανάψετε τον κινητήρα με το απλό
πάτημα του κουμπιού της μίζας.

Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα πάνω
για να το ενεργοποιήσετε ή πιέστε
τον προς τα κάτω για να το απελευθερώσετε. Με ενεργοποιημένο Brake
Auto Hold, το όχημα θα παραμείνει
ακινητοποιημένο ακόμη κι αν απελευθερώσετε το φρένο. Πατώντας το
γκάζι απελευθερώνονται τα φρένα.

Διακόπτης
κινητήρα

Κατά τις
προσπεράσεις:
σβησμένοι
προβολείς
Μέσα
σε τούνελ:
αναμμένοι
προβολείς

Θερμαινόμενη
περιοχή

Cruise control

Θερμαινόμενη
περιοχή

Tyre Pressure Monitoring System
[TPMS]

Η ταχύτητα του οχήματος διατηρείται αυτόματα χωρίς να είναι απαραίτητο το πάτημα του γκαζιού. Αυτή
η λειτουργία προσφέρει άνεση και
ξεκούραση στα μεγάλα ταξίδια. Το
πάτημα του φρένου απενεργοποιεί
το σύστημα.

Το TPMS διαθέτει αισθητήρες μέσα
στους τροχούς, οι οποίοι ελέγχουν
την πίεση των ελαστικών. Μια προειδοποιητική λυχνία ανάβει στον
πίνακα οργάνων, αν ένα ή περισσότερα ελαστικά έχουν ξεφουσκώσει
σημαντικά.

Speed limiter
Ο περιοριστής ταχύτητας στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπει την υπέρβαση της ταχύτητας
που έχει επιλέξει ο οδηγός.
Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το φρένο για να αποτρέψετε την υπέρβαση της ταχύτητας,
όταν οδηγείτε σε κατηφόρα. Μια
οπτική και μια ηχητική προειδοποίηση θα σας ενημερώσουν αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας.

Έγχρωμη οθόνη
πολλαπλών πληροφοριών LCD

Σε αναμονή

Ενεργοποιημένο

Προειδοποίηση

Μια φαρδιά 4.2 ιντσών οθόνη πολλαπλών πληροφοριών από υγρούς
κρυστάλλους βρίσκεται στο κέντρο
του πίνακα οργάνων και είναι εξαιρετικά ευανάγνωστη.
Παρέχει πληροφόρηση για διάφορες λειτουργίες του οχήματος, για
το ταξίδι, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το σύστημα ECO drive assist
και άλλα πολλά.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

INFORM

INTENSE
PLUS

Bronze Metallic (C21)

Red Diamond (P62)

Επίπεδο εξοπλισμού
• 215/70R16 ελαστικά και 16” x 6.5J τροχοί αλουμινίου
• Μπροστινή ποδιά προστασίας (μαύρη)
• Πίσω ποδιά προστασίας (μαύρη)
• Διακοσμητικό θυρών (μαύρο)
• Σπόιλερ οροφής (με ψηλά τοποθετημένο στοπ LED)
• Καθρέπτες θυρών με ενσωματωμένα φλας
και αποθαμβωτή (στο χρώμα του αμαξώματος)
• Μπάρες οροφής (μαύρες)
• Αυτόματοι προβολείς on/off
• Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων [AHB]
• Φώτα ημέρας LED [DRL]
• Κεραία Shark-fin
• SRS αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού με μηχανισμό
απενεργοποίησης για το κάθισμα του συνοδηγού

• Πλευρικοί αερόσακοι SRS, αερόσακοι τύπου κουρτίνας SRS
& αερόσακος SRS για τα γόνατα του οδηγού
• Χαμηλό άγκιστρο και άγκιστρο πρόσδεσης για παιδικό
κάθισμα ISO-FIX (για τα πίσω καθίσματα)
• Σινιάλο έκτακτης στάθμευσης [ESS]
• Forward Collision Mitigation system [FCM]
• Lane Departure Warning [LDW]
• Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών [ABS] με
ηλεκτρονική κατανομή ισχύος πέδησης [EBD]
• Active Stability Control [ASC] με Hill Start Assist [HSA] και
Brake Assist
• Σύστημα παράκαμψης φρένων
• Υαλοκαθαριστήρες με ανίχνευση βροχής
• Φαρδύ ηχοσύστημα 2DIN με 4 ηχεία, ραδιόφωνο AM/FM/
DAB, θύρα USB (μπροστινή κονσόλα)

• Εταζέρα
• Κιτ επισκευής ελαστικών
• Πίσω πόρτες/πίσω τριγωνικά παράθυρα/τζάμι πίσω πόρτας
(φιμέ τζάμι με απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας)
• Τιμόνι (3 μπράτσων) και λεβιές ταχυτήτων
• Λειτουργία κύλισης και ανάκλησης πίσω καθισμάτων
• Λειτουργία αναδίπλωσης πίσω καθισμάτων
(60:40 διαιρούμενα)
• Διακόπτης τιμονιού (cruise control & περιοριστής
ταχύτητας)
• Αυτόματος κλιματισμός air condition
• Είσοδος χωρίς κλειδί (αναμεταδότης x2)
• Μπροστινή γρίλια (ασημί) και κέντρο
μπροστινού προφυλακτήρα (μαύρο)

• Τιμόνι (3 μπράτσων) και λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη
επένδυση και διακοσμητικό piano black και χρωμίου
• Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός air condition
• Λειτουργία χωρίς κλειδί [KOS] με διακόπτη κινητήρα
(αναμεταδότης x2)
• Ηχοσύστημα [SDA] με σύνδεση Smartphone, 6 ηχεία,

ραδιόφωνο AM/FM/DAB, USB/Bluetooth® music player,
θύρα USB (μπροστινή κονσόλα με δύο ανοίγματα)
και κάμερα οπισθοπορείας
• Χειριστήριο touchpad
• Μπροστινά φώτα ομίχλης
• Bluetooth® hands-free σύστημα με φωνητικές εντολές

Επίπεδο εξοπλισμού (επιπλέον του INVITE PLUS)
• Λαμιναρισμένο παρπρίζ με ηχομόνωση
• Καθρέπτες θυρών με ηλεκτρική αναδίπλωση
• Θερμαινόμενο τιμόνι
• Θερμαινόμενο παρμπρίζ
• Εσωτερικά χερούλια θυρών (επιχρωμιωμένα)
• Ποτηροθήκες x 2 (πίσω κεντρικό υποβραχιώνιο)
• Μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων (μόνο στα μοντέλα CVT)
• Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα
• Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα
• Ύφασμα καθισμάτων
(υψηλής ποιότητας ύφασμα με ραφές)
• Επιδαπέδια κονσόλα και υποβραχιώνιο με ρύθμιση
θέσης (συνθετικό δέρμα)
• Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη, καπάκι,

κλιπ εγγράφων και φωτισμό
• Μπροστινή γρίλια (ασημί και χρώμιο)
και κέντρο μπροστινού προφυλακτήρα
(γυαλιστερό μαύρο)
• Ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή
• Adaptive Cruise Control [ACC] (μόνο στα μοντέλα CVT)
• Blind Spot Warning [BSW] με Lane Change Assist [LCA]
/ Rear Cross Traffic Alert [RCTA]
• Περιμετρικός έλεγχος
• Αισθητήρες γωνιών (8 σημείων)
• Head Up Display [HUD] (συνδυασμένη)
• LED προβολείς (μεγάλη/μικρή σκάλα)
με αυτόματη ρύθμιση θέσης
• Υαλοκαθαριστήρες προβολέων
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Brake Auto Hold

(μόνο μοντέλα CVT)
• Σύστημα με σύνδεση Smartphone [SDA], πολυτελές ηχοσύστημα Rockford Fosgate® (DTS Neural Surround™), 9 ηχεία,
ραδιόφωνο AM/FM/DAB, USB/Bluetooth® music player, θύρα
USB (μπροστινή κονσόλα με διπλό άνοιγμα)
και κάμερα οπισθοπορείας
• Διακοσμητικό θυρών (ασημί)

INVITE
PLUS

Silky White Pearl (W13)

Επίπεδο εξοπλισμού (επιπλέον του INFORM)
• 225/55R18 ελαστικά και 18” x 7.0J τροχοί αλουμινίου
με μηχανική επεξεργασία 2 τόνων
• Μπροστινή ποδιά προστασίας (ασημί)
• Πίσω ποδιά προστασίας (ασημί)
• Διακοσμητικό πίσω πόρτας (επιχρωμιωμένο)

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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ΧΡΩΜΑΤΑ
ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

Red Diamond (P62)

Bronze Metallic (C21)

Sterling Silver Metallic (U25)

Silky White Pearl (W13)

Orient Red Metallic (P26)

Amethyst Black Pearl (X42)

Titanium Grey Metallic (U17)

Polar White Solid (W37)

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Βασικό
Έκδοση

Βασικό ύφασμα

Υψηλής ποιότητας
ύφασμα με ασημί ραφές.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Καθίσματα

Βασικό χρώμα
Υλικό

INFORM

INVITE PLUS

Μαύρο

Μαύρο

Μαύρο

Βασικό ύφασμα

Υψηλής ποιότητας ύφασμα
με ασημί ραφές

Βασικό ύφασμα

Bronze Metallic

C21

Orient Red Metallic

P26

Red Diamond

P62

Titanium Grey Metallic

U17

Sterling Silver Metallic

U25

Silky White Pearl

W13

Polar White Solid

W37

Amethyst Black Pearl

X42

INTENSE PLUS

Σημείωση: Τα χρώματα που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά χρώματα, λόγω της εκτύπωσης του εντύπου.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Βασικό

Μοντέλα
Κινητήρας
και Πλαίσιο

S-AWC (Super-All Wheel Control) (μόνο στα μοντέλα 4WD)

INFORM
–

215/70R16 ελαστικά και 16” x 6.5J τροχοί αλουμινίου
225/55R18 ελαστικά και 18” x 7.0J τροχοί αλουμινίου
με μηχανικά επεξεργασμένο φινίρισμα 2 τόνων

– Μη διαθέσιμο

INVITE PLUS
–

INTENSE PLUS

–

–

Βασικό
Μοντέλα
Εσωτερικό

Εσωτερικά χερούλια θυρών
Κεντρικό κλείδωμα θυρών

Anti-lock Brake System [ABS] με Electronic Brake-force Distribution [EBD]

Είσοδος χωρίς κλειδί (αναμεταδότης x2)

Active Stability Control [ASC] με Hill Start Assist [HSA] και Brake Assist

Λειτουργία χωρίς κλειδί [KOS] με διακόπτη κινητήρα (αναμεταδότης x2)

Σύστημα παράκαμψης φρένων

Φωτισμός διακόπτη

Ηλεκτρικό τιμόνι

Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτες, καπάκια & κλιπ συγκράτησης εγγράφων
–

Μπροστινή ποδιά προστασίας

Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτες, καπάκια,
κλιπ συγκράτησης εγγράφων και φωτισμό

–
–

Μπροστινή γρίλια (ασημί) και κέντρο μπροστινού προφυλακτήρα (μαύρο)
Μπροστινή γρίλια (ασημί και χρώμιο) και
κέντρο μπροστινού προφυλακτήρα (γυαλιστερό μαύρο)

–
(μαύρη)

(ασημί)

(ασημί)

–
(μαύρη)

(ασημί)

(ασημί)

Επιδαπέδια κονσόλα με ρυθμιζόμενο υποβραχιώνιο (συνθετικό δέρμα)

–

–

Θήκη γυαλιών ηλίου

–

–

–

–

Θέση Smartphone (κάτω κεντρικό πάνελ)
Πρίζα φόρτισης (DC12V) (πίνακας οργάνων και επιδαπέδια κονσόλα)

–

–

–

–

Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο
Εταζέρα
Επιδαπέδιο κουτί αποσκευών

–

Γάντζος χώρου αποσκευών (x4)
Φωτισμός καμπίνας και ανάγνωσης χάρτη (μπροστά)
Λυχνίες φωτισμού καμπίνας (πίσω)

Σπόιλερ οροφής (με ψηλά τοποθετημένο φωτισμό LED)
–

Λυχνία φωτισμού χώρου αποσκευών

–

Εσωτερικός φωτισμός LED (μπροστινή ποτηροθήκη, θέση smartphone)

Immobiliser

Ηλεκτρικά παράθυρα (αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο στην πλευρά του οδηγού
και λειτουργία αυτόματης διακοπής λειτουργίας)

SRS αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
με διακόπτη απενεργοποίησης του αερόσακου SRS του συνοδηγού

Air condition
και ηχοσύστημα

Πλευρικοί αερόσακοι SRS, αερόσακοι τύπου κουρτίνας SRS
& αερόσακος SRS για τα γόνατα του οδηγού

Πίσω ζώνη ELR 3 σημείων x 3 με περιοριστή ισχύος και προεντατήρα x 2*
(*το πίσω κεντρικό κάθισμα δεν περιλαμβάνεται)
Κάτω άγκιστρο και άγκιστρο πρόσδεσης για παιδικό κάθισμα ISO-FIX
(για τα πίσω καθίσματα)
Forward Collision Mitigation system [FCM]
Lane Departure Warning [LDW]
Adaptive Cruise Control [ACC] (μόνο στα μοντέλα CVT)

–

–

Blind Spot Warning [BSW] με Lane Change Assist [LCA] / Rear Cross Traffic Alert [RCTA]

–

–

Οθόνη πολλαπλών προβολών

–

–

–

–

Φωτισμός
και Ορατότητα

–

–

–

Ηχοσύστημα με σύνδεση Smartphone [SDA] με 6 ηχεία, ραδιόφωνο AM/FM/DAB,
USB/Bluetooth® music player, θύρα USB (μπροστινή διπλού ανοίγματος κονσόλα)
και κάμερα οπισθοπορείας

–

Πολυτελές ηχοσύστημα με σύνδεση Smartphone [SDA] Rockford Fosgate®
(DTS Neural Surround™), 9 ηχεία, ραδιόφωνο AM/FM/DAB, USB/Bluetooth® music player,
θύρα USB (μπροστινή διπλού ανοίγματος κονσόλα) και κάμερα οπισθοπορείας

–

–

Χειρισμός touchpad

–

*2

–

Προβολείς LED (μεγάλη/μικρή σκάλα) με αυτόματη ρύθμιση θέσης

*2
–

Προβολείς αλογόνου με μηχανική ρύθμιση θέσης
–

–

–

–

Φώτα ημέρας LED [DRL]
Υαλοκαθαριστήρες προβολέων
Φωτισμός Welcome και Coming home

Κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά (πίσω πόρτες)
Θερμαινόμενο τιμόνι

–

–

Θερμαινόμενο παρμπρίζ

–

–

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω

–

–
–

Τιμόνι (με 3 μπράτσα) και λεβιές ταχυτήτων

Μπροστινά φώτα ομίχλης

–

Πίσω συνδυασμένες λυχνίες (LED πίσω φως / στοπ)
Πίσω φώτα ομίχλης
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

–

Μεταβλητός υαλοκαθαριστήρας πίσω παρπρίζ

–

Αποθαμβωτής πίσω παρπρίζ

Τιμόνι με ρύθμιση ύψους και θέσης
–

–

–

–

–

–

*1
*2

Διακόπτης τιμονιού (cruise control και περιοριστής ταχύτητας)
–

Υλικό καθισμάτων (βασικό ύφασμα)
Υλικό καθισμάτων (υψηλής ποιότητας ύφασμα με ραφή)

–
–

Αυτόματη μεγάλη σκάλα [AHB]

Tyre Pressure Monitoring System [TPMS]

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Brake Auto Hold (μόνο μοντέλα CVT)

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός air condition

Aυτόματοι προβολείς on/off

Σύστημα Emergency Stop Signal [ESS]

Μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων (μόνο μοντέλα CVT)

Αυτόματος κλιματισμός air condition
Ηχοσύστημα 2DIN με 4 ηχεία, ραδιόφωνο AM/FM/DAB, θύρα USB (μπροστινή κονσόλα)

Μπροστινή ζώνη 3 σημείων με μηχανισμό έκτακτου κλειδώματος [ELR],
περιοριστή ισχύος και προεντατήρα

Τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση (με 3 μπράτσα)
και διακοσμητικό χρώματος piano black και χρωμίου

–

Επιδαπέδια κονσόλα με υποβραχιώνιο
–

Κεραία Shark-fin

Εσωτερικό

–

Διακόπτης ECO mode

Επιλογέας τύπων οδήγησης (μόνο στα μοντέλα 4WD)

Αισθητήρες γωνιών (8 σημεία)

–
–

–

Head Up Display [HUD] (συνδυαζόμενη)

–

Μπάρες οροφής (μαύρες)

Ασφάλεια και
προστασία

–
–

Πίσω πόρτες / πίσω τριγωνικά παράθυρα / τζάμι πίσω πόρτας
(φιμέ τζάμι με λειτουργία απορρόφησης υπεριωδών ακτίνων)

Ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή

–

–

Τζάμι μπροστινών θυρών με λειτουργία απορρόφησης υπεριωδών ακτίνων

Διακοσμητικό πίσω πόρτας (επιχρωμιωμένο)

(χρώμιο)

Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών
–

Παρπρίζ (λαμιναριστό γυαλί με λειτουργία απορρόφησης υπεριωδών ακτίνων)
Λαμιναριστό παρπρίζ με ηχομόνωση

(μαύρα)

Κρεμάστρα ρούχων (πλάτη οδηγού)

Καθρέπτες θυρών με ενσωματωμένα φλας και αποθαμβωτή
(στο χρώμα του αμαξώματος)
Καθρέπτες θυρών με ηλεκτρική αναδίπλωση

(μαύρα)

Ανασυρόμενη λαβή υποβοήθησης (κάθισμα οδηγού x1,
κάθισμα συνοδηγού x1 και πίσω καθίσματα x2)

–

Πλευρικό διακοσμητικό θυρών (μαύρο)
Πίσω ποδιά προστασίας

INTENSE PLUS

Κεντρικός καθρέπτης αυτόματης εξασθένισης αντανακλάσεων

Πλευρικό άνω μέρος και σημείο επαφής με το παράθυρο (επιχρωμιωμένο)
Πλευρικό διακοσμητικό θυρών (ασημί)

INVITE PLUS
–

Θήκες μπουκαλιών (πόρτες μπροστά και πίσω)

–

Κιτ επισκευής ελαστικών

Αυτόματο κλείδωμα κιβωτίου και κλειδαριά (μόνο μοντέλα CVT)

INFORM
–

Διακοσμητικά στις μπροστινές και πίσω πόρτες (υφασμάτινο ένθετο)

Μπάρα μπροστινής ανάρτησης
Εξωτερικό

Ποτηροθήκη x 2 (πίσω κεντρικό υποβραχιώνιο)

– Μη διαθέσιμο

Λειτουργία κύλισης και ανάκλησης πίσω καθισμάτων
Λειτουργία αναδίπλωσης πίσω καθισμάτων (60:40 διαιρούμενα)
Προσκέφαλο πίσω καθισμάτων (x3)
Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

Δεν συνδυάζεται με το σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί [KOS]
Μόνο στα μοντέλα SDA

Σημείωση: Το σήμα Rockford Fosgate® και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα από την Rockford Corporation και έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες.
Το όνομα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα από την Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των σημάτων από την MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION έχει λάβει τη σχετική άδεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Τα άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότη ή εμφυτεύσιμο απινιδωτή, δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στο σύστημα λειτουργία χωρίς κλειδί.
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιεί το σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί, ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία βηματοδοτών και εμφυτεύσιμων
απινιδωτών.
• Τα άτομα που χρησιμοποιούν άλλες ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, πρέπει να συμβουλεύονται τον κατασκευαστή της εκάστοτε συσκευής για να εξασφαλιστεί
ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιεί το σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί, δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βασικό
2WD

– Μη διαθέσιμο

4WD

1.5

1.5
MIVEC

6-τάχυτο μηχανικό

CVT*
AS&G
5-θέσιο

GK1WXJMXL6

GK1WXTHXZL6

INFORM

-

INVITE PLUS
INTENSE PLUS

-

Κινητήρας
Τύπος

1.5 λίτρων 16-βάλβιδος DOHC MIVEC υπερτροφοδοτούμενος (4B40)

Κυβισμός κ.εκ.

1.499

Σύστημα ψεκασμού καυσίμου

ECI-Multi

Επίπεδο εκπομπής ρύπων

EURO-6b

Μέγιστη ισχύς (EEC net)
kW (PS)/σ.α.λ.

120 (163)/5.500

Μέγιστη ροπή (EEC net)
N·m (kg-m)/ σ.α.λ.

250 (25.5)/1.800-4.500

Σύστημα τροφοδοσίας
Κατηγορία καυσίμου / οκτάνια
Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)

Αμόλυβδη / RON 95 και πάνω
63

60

Μονός ξηρός με υδραυλική ενεργοποίηση

Μετατροπέας ροπής

Μετάδοση
Συμπλέκτης
Αναλογία σχέσεων
D Range

-

2.631-0.378

1η

3.833

2.631

2α

2.047

1.765

3η

1.303

1.313

4η

0.975

1.046

5η

0.744

0.843

6η

0.659

0.664

7η

-

0.518

8η

-

0.404

Όπισθεν

3.545

1.960

Τελική

4.058

6.386

Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.

Επιδόσεις
Επιτάχυνση** (0-100 χλμ./ώρα)
δευτερόλεπτα

10.3

9.8

Μέγιστη ταχύτητα*** (χλμ./ώρα)

205

200

Κατανάλωση καυσίμου**
Συνδυασμένη (λίτρα/100χλμ.)

6.6

7.0

CO2 Συνδυασμένη (γρ./χλμ.)

151

159

Ικανότητα ρυμούλκησης
(με φρένο) (κιλά)

1.600

Αναρτήσεις
Μπροστά
Πίσω

Γόνατα MacPherson με μπάρα εξισορρόπησης
Βραχίονας πολλαπλών συνδέσμων με μπάρα εξισορρόπησης

Φρένα
Μπροστά

• Για να ενεργοποιήσετε το Android Auto ή το Apple CarPlay, το λειτουργικό του smartphone (OS) πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές,
Android 5.0(Lollipop) ή υψηλότερες / iOS 8 ή υψηλότερες.

Αεριζόμενος δίσκος

Πίσω

Δίσκος

• Ανεξάρτητα από την επέκταση των συμβατών χωρών, το Android Auto ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε ορισμένες αγορές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για
τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Τιμόνι
Τύπος

Rack-and-pinion (με ηλεκτρική υποβοήθηση)

— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list

Φορτία
Απόβαρο (κιλά)

1.425

1.550

Μικτό βάρος οχήματος (κιλά)

2.050

2.150

215/70R16 / 225/55R18

225/55R18

Ελαστικά και Τροχοί
Ελαστικά (μπροστά και πίσω)
Χώρος Αποσκευών
Χωρητικότητα (λίτρα)
Μέγιστη Χωρητικότητα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ SMARTPHONE

341-448 λίτρα (ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων + 37 λίτρα υποδαπέδιος χώρος αποθήκευσης)

1136 λίτρα (με τα πίσω καθίσματα πεσμένα)

*
Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση
** Η επιτάχυνση, η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές CO2 ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.
*** Μετρήσεις της MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Τα πραγματικά χιλιόμετρα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που οδηγείτε και συντηρείτε το όχημά σας.
Σημείωση: Η επικίνδυνη οδήγηση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο αυτοκίνητο. Παρακαλούμε να οδηγείτε προσεκτικά.
Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον εισαγωγέα ή το επίσημο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi Motors της περιοχής σας για λεπτομέρειες.

— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
• Τα Android Auto και Apple CarPlay ενδέχεται να μη λειτουργούν σε χαμηλές ταχύτητες internet ακόμη και σε περιοχές που το υποστηρίζουν.
• Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη επικοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κόστη, ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει με τον εκάστοτε πάροχο τηλεπικοινωνιών.
• Ο πελάτης ενδέχεται να χρειαστεί υπηρεσίες περιαγωγής από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, όταν κάνει χρήση σε άλλες χώρες.
• Δεν είναι όλα τα smartphones συμβατά με τα Android Auto και Apple CarPlay. Για λόγους ασφαλείας, μόνο οι συμβατές εφαρμογές είναι διαθέσιμες σε αυτό
το ηχοσύστημα.
• Ορισμένα χαρακτηριστικά ή εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές.
• Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις.
• Παρακαλούμε να ελέγξετε στην ιστοσελίδα για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα smartphones με το ηχοσύστημα. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.
com/cs/bt/index.php
• Δεν διαθέτει λειτουργία πλοήγησης στο SDA.
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https://www.facebook.com/mitsubishi.gr/

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε το περιβάλλον.
Η Mitsubishi Motors σχεδιάζει και παράγει αυτοκίνητα και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας τόσο στην αντοχή όσο και στη
διατήρηση του αυτοκινήτου σας σε άριστη κατάσταση. Με γνώμονα
τον σεβασμό στο περιβάλλον, χρησιμοποιούνται υλικά που μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν όταν το αυτοκίνητό
σας κλείσει τον κύκλο ζωής του. Παράλληλα, η Mitsubishi Motors
διενεργεί συνεχώς έρευνες για την αξιολόγηση και βελτίωση της
δυνατότητας ανακύκλωσης οχημάτων και εξαρτημάτων με στόχο την
επίτευξη ακόμη υψηλότερων ποσοστών διεργασιών ανακύκλωσης
στο μέλλον.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Στην Ευρώπη, υπάρχουν περισσότερα από 2.500 εξουσιοδοτημένα
συνεργεία της Mitsubishi Motors, στη διάθεσή σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SERVICE
Ακόμη και τα καινούρια αυτοκίνητα χρειάζονται τακτική συντήρηση,
όχι μόνο για να εξασφαλίσετε τη σωστή μετακίνησή σας αλλά κυρίως
για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των συνεπιβατών σας. Το
εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία και ειδικό διαγνωστικό και
μηχανολογικό εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας αυθεντικά ανταλλακτικά της
Mitsubishi Motors, είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Θα ενημερώνεστε
για το κόστος επισκευής εκ των προτέρων, ώστε να μην υπάρχει
καμία δυσάρεστη έκπληξη όταν επιστρέψετε για να παραλάβετε το
αυτοκίνητό σας.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MITSUBISHI MOTORS
Ακόμη και τα μικρότερα τεχνικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν
ατυχήματα. Για το λόγο αυτό, όλα τα αυθεντικά ανταλλακτικά της
Mitsubishi Motors υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ενδείκνυται
να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά ανταλλακτικά Mitsubishi Motors ώστε
να διαφυλάσσετε την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας καθώς και την
ασφάλεια των επιβατών. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά Mitsubishi Motors
διατίθενται σε όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρίας.
Είμαστε υπερήφανοι που σημειώνουμε πολύ συχνά ψηλά ποσοστά
επιτυχίας στις στατιστικές έρευνες που αφορούν την ποιότητα
υπηρεσιών “After Sales”.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Μηχανικά / Ηλεκτρικά: Όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα
της Mitsubishi Motors καλύπτονται με εργοστασιακή
5ετή εγγύηση ή μέχρι τα 100.000 χιλιόμετρα, όποιο
έρθει πρώτο. Τα δύο πρώτα έτη καλύπτονται από την εγγύηση χωρίς τον
περιορισμό της χιλιομετρικής κάλυψης. Η ισχύς της εγγύησης ωστόσο
από το τρίτο έτος (από τον 25ο έως τον 60ο μήνα) υφίσταται μόνον
εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει υπερβεί τα 100.000 χιλιόμετρα από την
ημερομηνία έναρξης της εγγύησης.
Χρώμα: προσφέρεται εργοστασιακή εγγύηση για το χρώμα, ισοδύναμη
με αυτή του οχήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω.
Αντισκωριακή: Η αντισκωριακή εγγύηση από διάβρωση καλύπτει τη
διάβρωση του οχήματος για τα πρώτα 12 χρόνια.

MAP - ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η Mitsubishi Motors για να αποδείξει τη
δέσμευσή της απέναντι στους πελάτες της
αλλά και την πίστη της στην υψηλή ποιότητα
των οχημάτων που διαθέτει, σας παρέχει κάρτα
Πακέτου Δωρεάν Οδικής Βοήθειας “M.A.P.” με ισχύ 5 χρόνων για το
νέο σας Mitsubishi. Με την κάρτα M.A.P. - Mitsubishi Motors Assistance
Package στη διάθεσή σας, εξασφαλίζεται η οδική υποστήριξή σας σε
περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης. Αν χρειαστείτε βοήθεια σε
περίπτωση βλάβης, ατυχήματος, κλοπής ή βανδαλισμού - όπου κι αν
βρίσκεστε, σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα - απλά καλέστε
το νούμερο που αναγράφεται στην κάρτα σας και το πρόβλημα θα
λυθεί άμεσα. Εάν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό, το όχημά σας θα
μεταφερθεί στο κοντινότερο επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors
και παροχές όπως διαμονή σε ξενοδοχείο, συνέχιση του ταξιδιού σας,
αντικατάσταση του αυτοκινήτου σας και επαναπατρισμός του, θα είναι
στη διάθεσή σας ανά περίπτωση.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Με τα αυθεντικά αξεσουάρ Mitsubishi Motors έχετε την δυνατότητα να
προσαρμόσετε το δικό σας Mitsubishi στα μέτρα σας και στο γούστο
σας. Μπορείτε να εκφράσετε την αισθητική σας με παρεμβάσεις στην
εμφάνιση του αυτοκινήτου ή να επιλέξετε χρηστικά αξεσουάρ για
περισσότερη άνεση ή ακόμα να επιλέξετε διάφορα διακοσμητικά ή
χρηστικά είδη Mitsubishi Motors όπως μινιατούρες, παιχνίδια, gadgets,
είδη ένδυσης και πολλά άλλα είδη όλα με το λογότυπο της Mitsubishi
Motors. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ και
είδη Mitsubishi Motors μπορείτε να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο.

Mitsubishi Motors

www.mitsubishi-motors.gr
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71
101 73 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 - 3483300
FAX 210 - 3483310
Email: mitsubishi-motors@saracakis.gr
www.mitsubishi-motors.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός που αναφέρονται είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιον επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για παραπάνω πληροφορίες.
Η αντιγραφή του παρόντος απαγορεύεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
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