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POZDRAVLJENA, ELEKTRIKA
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Že vse od leta 1966 stremimo k našemu cilju, popolnoma električnemu vozilu. Sedaj imate 
priložnost spoznati i-MiEV, ki predstavlja korak naprej. Kot popolnoma električno vozilo brez 
izpustov CO2 ponuja i-MiEV čisti vozni užitek, ki je okolju prijazen. To je naša vizija za zeleno in 
trajnostno prihodnost – pripravite se na polnjenje za naslednjih 100 let.

NASVIDENJE, BENCIN

NAPOLNITE NAŠO PRIHODNOST



PAMETNE POTEZE
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€ /100km*

CO2

€

Imamo dobro novico za naš planet in za vaš proračun. Popolnoma se predajte elektriki in se tako izognite trošenju 
bencina ter obiskom črpalke. Zato, ker i-MiEV verjame v ohranitev zemeljskih virov in obenem tudi vaših finačnih virov.

VARČEN, EKOLOŠKI, i-MiEV

*Izmerjeno po NEDC (New European Driving Cycle). Razdalja je odvisna od načina vožnje, voznih razmer in 
uporabe klimatske naprave oz. gretja, itd. Ugodne nočne tarife elektrike so odvisne od ponudnika elektrike 
in morda v vaši državi niso na voljo. Podatki: 0,12€/kWh (Izmerjeno v Mitsubishi Motors Corporation)

REDEFINICIJA MOČI

i-MiEV s svojimi visokozmogljivimi litij-ionskimi baterijami, ki jih tvori  
88 celic, ponuja impresivno vozno razdaljo 150 km* z enim polnjenjem. Razdaljo 
100 km lahko prevozite za samo 0,96€, če pa izkoristite ugodno nočno tarifo 
elektrike, se cena na kilometer še zniža. Čas je, da se poslovite od bencina in 
pozdravite vožnjo prihodnosti.

ZEMLJA VAM BO HVALEŽNA

i-MiEV je 100% električen, zato ne proizvaja nobenih izpustov. 
Enačba je preprosta – nič onesnaženja pomeni nič izpustov CO2 v 
zemljino atmosfero.



FUTURIZEM
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Skupna dolžina

Medosna razdalja

PRIKUPEN IN STABILEN

i-MiEV meri v dolžino le 3.475 mm, zato je atraktiven ter ravno prav velik za 
mesto. Kratek sprednji del in izbočen zadnji del pripomoreta k edinstveni 
futuristični zasnovi. 15-palčna platišča in 2.550 mm dolgo medosje zaradi 
zadnje-sredinske zasnove izboljšajo splošno uravnoteženost in stabilnost 
ter vam vedno omogočajo suvereno vožnjo. Poleg tega so baterije nameščene 
pod dnom, kar pomeni nižje težišče in s tem dobro upravljanje vozila, ki je 
ponavadi značilno le za luksuzne avtomobile.

KOMPAKTEN, EDINSTVEN, i-MiEV

Najmanjši radij
obračalnega kroga

ZAMENJAJTE SMER

i-MiEV-jev 4,5-metrski radij obračal-
nega kroga vam izdatno pomaga pri 
parkiranju v mestu, kjer se ozkim 
parkirnim prostorom ne morete izo-
gniti. Manevriranje z njim je otročje 
lahko, zato je idealen za mestno vožnjo.

NOVI VIDEZ

Ste si že zamislili prihodnost z 
električnimi vozili? Sledite i-MiEV-
jevi ljubki obliki vse od prijaznega 
sprednjega dela do zadka brez izpušne 
cevi in postala bo realnost. Odkrijte 
vozilo s človeškim dotikom.



MIREN PROSTOR
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Hrupnosti

LSedeži

TIH, POMIRJUJOČ, i-MiEV
Ne poskušajte primerjati motor i-MiEV-ja z bencinskim motorjem. Je 
uglajen in tih, tudi med pospeševanjem, pri ustavljanju pa ne ustvarja 
vibracij. Poleg tega stalno prestavno razmerje preprečuje netekoče 
prestavljanje in omogoča zvezno pospeševanje. Vse, kar boste čutili 
vi in vaši sopotniki, je sproščenost.

DELITE ZABAVO

Po zaslugi izbočene strehe in dolgega 
medosja, ki ga tvori i-MiEV-jeva zadnje-
sredinska zasnova, se lahko v njem udobno 
prevažajo štirje odrasli potniki. 

VZEMITE GA S SEBOJ

Tudi, ko so v avtu štirje potniki, vam ostane 
235 litrov (po VDA) prtljažnega prostora. Če 
pa oba zadnja sedeža zložite, vam je na voljo 
860 litrov prtljažnega prostora.

Opomba: Navigacijska naprava je dodatna oprema na doplačilo. Oprema vozila 
se lahko razlikuje glede na trg. iPod je registrirana blagovna znamka Apple Inc.

INTUITIVNA ARMATURNA PLOŠČA

Izstopajoče oblikovanje je morda futuristično, vendar je 
i-MiEV-jeva armaturna plošča zasnovana uporabniku 
prijazno, kar dokazujejo priročna držala za kozarce in 
odlagalne površine ter edinstvena navpična razporeditev 
upravljalnih gumbov klimatske naprave.

Hrupnosti

Sedeži



MIRNA VOŽNJA
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• Upravljanje z baterijami
• Krmiljenje visoke napetosti
• Ocena dosega vožnje
• Aktivni nadzor stabilnosti
• Funkcija zavorne prioritete

• Regenerativno zaviranje
• Varčevanje z energijo

• Gladko speljevanje
• Nadzor stanja baterij

VARNOST

ENERGIJSKA  
UČINKOVITOST

UDOBJE

Instrumentna plošča

Priključek za običajno polnjenje

Polnilec baterij

Baterije

Grelec

Priključek za hitro polnjenje

Enota za upravljanje  
z baterijo

ECU
klime

EPS

Stopalka za 
pospeševanje

MenjalnikZavora

Prestavna ročica

In
ve
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DC/DC konverter

kompresor klime

Motor

Električna zavorna
vakumska črpalka

MiEV OS, i-MiEV-jevi možgani
Naslednja generacija upravljanja električnih vozil ima posebno ime: MiEV OS (Operacijski Sistem). Z opravljanjem 
ključnih nalog, kot so nadzor stanja baterij in pridobivanje energije iz regenerativne funkcije zaviranja ter zagotavljanje 
tekoče in energične vožnje, MiEV OS povečuje varnost, udobje in energijsko učinkovitost. Vozilo i-MiEV je v finalu 
tekmovanja za Japonski avto leta 2009 – 2010 prejelo nagrado za najnaprednejšo tehnologijo.

REGENERATIVNA MOČ MED ZAVIRANJEM

Regenerativna zavorna funkcija se aktivira v trenutku, ko umaknete stopalo s stopalke za pospeševanje in shranjuje 
kinetično energijo v baterijah. Količina shranjene energije je odvisna od zmanjševanja hitrosti, ki se ugotavlja preko 
položaja prestave. Poleg tega se ob spustu zavorne stopalke regenerativna zavorna moč poveča. Regenerativna zavorna 
funkcija učinkovito poveča vozno razdaljo.

NAPREDEN, ZANESLJIV, i-MiEV

D-Položaj
Ponuja običajno regenerativno 
zaviranje, primerno za mestno 
vožnjo.
 

B-Položaj
Ponuja večjo regenerativno 
zaviranje pri vožnji po 
klancih navzdol.

C-Položaj
Ponuja manjšo regenerativno 
zaviranje za bolj udobnejšo 
vožnjo izven mest.

Vozilo brez ASC in TCL

Vozilo z ASC in TCL

ASC

TCL

ASC Z TCL OHRANI i-MiEV V PRAVI SMERI

V primeru nenadne spremembe smeri zaradi ovire na cesti bo aktivni 
nadzor stabilnosti (ASC) zmanjšal nestabilne premike vozila, kot naprimer 
prekrmarjenje ali podkrmarjenje. Na spolzki cesti bo nadzor zdrsa vozila 
(TCL) ohranil stik s cestiščem za izboljšano pospeševanje. Sistema ASC 
in TCL sta bila optimizirana za električna vozila saj izboljšujea 
stabilnost vozila tudi med regenerativnim zaviranjem.



ur minut

Nm

km/h

km*

i-MiEV lahko napolnite v 6 urah prek običajnega priključka in električne vtičnice, v 30 minutah pa na hitro-polnilnih 
postajah prek hitro-polnilne povezave, ki omogoča 80% polnitev, zato je polnjenje i-MiEV-ja zelo preprosto tako doma 
kot v mestu. 

Normalno polnjenje Hitro polnjenje

2 NAČINA POLNJENJA

Lahek sinhroni elektromotor s trajnim magnetom združuje visoko učinkovitost in presenetljivo močno in zvezno 
pospeševanje, kar omogoča učinkovito prehitevanje, pogon na zadnji kolesi pa olajša upravljanje vozila. Z maksimalnim 
navorom 180 Nm in impresivno največjo hitrostjo 130 km/h se i-MiEV vedno hitro odzove na vaše potrebe.

80% NAPOLNJEN V 30 MINUTAH

Čas hitrega polnjenja z največ 125A in/ali 50kW, 
lahko odstopa in je odvisen od temperature 
okolice.

NAPOLNJEN V 6 URAH

Čas običajnega polnjenja na AC230V, 
16A ko prvič zasveti opozorilna lučka 
za nizko raven energije v baterijah, 
se lahko razlikuje glede na regijo.

ZMOGLJIVO, TEKOČE DELOVANJE

COLT (1.1 bencinski motor)

180 Nm

Največji navor

Največja hitrost

POLOŽAJ MED VOŽNJO

OPTIMIZIRANO PRESTAVLJANJE

Izbirajte med položajem D za mestno vožnjo, 
ki vam omogoča standardno regenerativno 
zavorno moč, položajem B za vožnjo po klancu 
navzdol z višjo regenerativno zavorno močjo 
in položajem C za udobno vožnjo po predmestju 
z nižjo regenerativno zavorno močjo. Ne glede 
na prestavni položaj se polnjenje baterij 
začne takoj, ko spustite stopalko za plin ali 
pritisnete na zavoro in tako povečate vozno 
razdaljo.

Doseg z enim polnjenjem

*Izmerjeno po NEDC (New European Driving Cycle). 
Razdalja je odvisna od načina vožnje, voznih razmer 
in uporabe klimatske naprave oz. gretja, itd. 

VKLJUČI, PELJI DALJE

Ko je popolnoma napolnjen, nudi i-MiEV 
150 km vozne razdalje – idealno za vožnjo 
v službo in za opravke po mestu. 

Opomba: Postaje za hitro polnjenje baterij morda še niso na 
volje v nekaterih državah. Za več informacij kontaktirajte vašega 
Mitsubishi distributerja ali pooblaščenega trgovca.
 

ur minut

Nm

km/h

km*

visok

Navor
(Nm)

nizek

nizek Hitrost motorja (vrt/min) visoka
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Zračnih blazin

i-MiEV ni namenjen samo izkazovanju odgovornosti do okolja in voznim užitkom, temveč nudi tudi obilico varnostnih 
lastnosti za mirnejšo in varno vožnjo.

DODATNO ZAŠČITENE BATERIJE

i-MiEV-jeve baterije so nameščene v vodoodpornem 
ohišju, ki se nahaja znotraj šasije, poseben okvir 
pa ga dodatno ščiti pred udarci z vseh strani.

ZAŠČITA PRED UDARCI

V primeru trka ščiti voznika in potnike šest SRS 
varnostnih zračnih blazin.

ŠASIJE RISE

Mitsubishijeva edinstvena šasija RISE (Povečana 
varnost pred udarci) absorbira udarce in med 
trkom zagotavlja trdnost potniške kabine.

VOZITE VARNO

Opomba: Na sliki je prikazana baterija za vozilo z volanom na 
desni strani.

Zračnih blazin

VIZUALIZIRAJTE BOLJŠO VOŽNJO

Vse, kar morate vedeti, vam prikazuje plošča s kombiniranimi merilniki: merilnik ravni energije na levi strani prikazuje 
prestavni položaj in vas obvešča o tem, kdaj morate baterije napolniti, prikazovalnik vozne razdalje na desni pa 
prikazuje skupno število prevoženih kilometrov, trenutno prevoženo razdaljo, vas opozorja na servis in nudi ostale 
koristne podatke.
 

POTOVALNI RAČUNALNIK

 • Prevoženo kilometrov
 • Prevožena razdalja A
 • Prevožena razdalja B
 • Osvetljenost instrumentne plošče
 • Opozorilnik za servis (Razdalja do 
naslednjega rednega servisa)

 • Opozorilnik za servis (Meseci do 
naslednjega rednega servisa)

 • Doseg

OPOZORILNA LUČKA ZA PRAZNE BATERIJE

Opozorilna lučka vas opozarja na skoraj prazne 
baterije. Da prihranite energijo, v nadaljevanju 
deluje le ventilator, klimatska naprava pa se 
samodejno ugasne.

MERILNIK RAVNI ENERGIJE Z 
OPOZORILNIKOM ZA NIZKO RAVEN 
ENERGIJE

Ko imajo baterije samo še 1/8 svoje moči, 
začne utripati opozorilnik za nizko raven 
energije in vas tako obvesti, da morate baterije 
napolniti.

EKOLOŠKO IN NAPAJALNO OBMOČJE

Ohranjanje vozne hitrosti v območju ECO bo 
pripomoglo k večji vozni razdalji, v območju 
Charge pa vas opozorilnik opominja, da se 
baterije polnijo.



BARV

BARVE ZUNANJOSTI IN NOTRANJOSTI

BARV

BlAGO čRNe BARVe

RDečA (N) / BelA FROST (N) [R4W]
OPOMBA: Dvobarvna različica je na voljo za doplačilo.

BelA FROST (N) [W37]

SReBRNA COOl (K) [A31]

MODRA OCeAN (K) [D12]

SIVA TITANIUM (K) [U17]

čRNA AMeTHYST (B) [X42]

RDečA RASPBeRRY (B) [P39]

Opomba: Barve in materiali so približni in se lahko razlikujejo 
od originala. Za dejanski izgled barve se obrnite na vašega 
pooblaščenega prodajalca Mitsubishi Motors. 
(K) Kovinska   (B) Biserna   (N) Navadna

OSNOVNA OPREMA

LED zadnje luči15” platišče iz lahke litine

Aerodinamični brisalci 50:50 ločeno zložljivi zadnji sedežiSprednje meglenke z dnevnimi lučmi

Kabel za normalno polnjenje z varovalko (CCID)*

 • Kabel za normalno polnjenje z varovalko* (priključek za 
polnjenje je na desni strani vozila)

 • Fukcija za hitro polnjenje (priključek za hitro polnjenje je na 
levi strani vozila)

 • Prikaz nivoja energije baterij
 • Regenerativno zaviranje
 • Protiblokirni sistem zaviranja (ABS) z elektronsko 
porazdelitvijo zavorne sile (EBD)

 • Aktivni nadzor stabilnosti (ASC) in zdrsa vozila (TCL)
 • Šasija RISE 
 • 15” platišča iz lahke litine

 • Projektorski halogenski žarometi
 • Sprednje meglenke z dnevnimi lučmi
 • LED zadnji žarometi
 • Zatemnjena stekla
 • Ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila (pri enobarvnem 
modelu) 

 • Ogrevan voznikov sedež
 • 6 varnostnih zračnih blazin
 • Usnjen volani in usnjena prestavna ročica
 • Električni servo volan
 • Klimatska naprava

OSNOVNA OPREMA

OPOMBA: Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors.
*Električni vtikač se lahko razlikuje glede na trg.
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MODEL i-MiEV
POGON 2WD
MODELNA KODA HA3WLDDL6
DIMENZIJE Skupna dolžina mm 3.475
IN TEŽE Skupna širina mm 1.475

Skupna višina mm 1.610
Medosna razdalja mm 2.550
Medkolesje Spredaj mm 1.310

Zadaj mm 1.270
Odmik od tal mm 150
Notranja dolžina mm 1.790
Notranja širina mm 1.270
Notranja višina mm 1.250
Neto teža kg 1.110
Največja dovoljena teža kg 1.450
Število sedežev oseb 4

ZMOGlJIVOST Poraba električne  
energije (NEDC)*1

Wh/km 135

Doseg z enim  
polnjenjem (NEDC)*1

km 150

Največja hitrost km/h 130
Pospešek 0-100km/h s 15,9
Najmanjši obračalni radij m 4,5

POGONSKI SKlOP Model Y4F1
Nominalna moč*2 kW 35
Največja moč*3 kW/vrt/min 49/2.500 - 8.000
Največji navor Nm/vrt/min 180/0 - 2.000

POLNJENJE Normalno polnjenje  
(AC 230V 1-fazni tok)*4

16A Približno 6 ur
13A Približno 7 ur
10A Približno 8 ur

Hitro polnjenje*5 Približno 30 min.
AKUMULATOR Tip Lithium-ion akumulator

Napetost V 330
Energija akumulatorja kWh 16

POGON Končno prestavno razmerje 6,066
KRMILJENJE Tip Zobata letev

z električnim ojačevalnikom
VZMETENJE Spredaj MacPherson vzmetna noga

Zadaj 3-točkovno de Dion
ZAVORE Spredaj Prisilno zračeni zavorni diski

Zadaj Zavorni bobni
PNEVMATIKE Spredaj 145/65R15
[Pnevmatike z nizkim 
kotalnim uporom]

Zadaj 175/55R15

TEHNIČNE LASTNOSTI DIMENZIJE

OPOZORILO
Normalno polnjenje
Polnjenje baterij se začne s priklopom kabla na domačo električno vtičnico. Ko so baterije popolnoma napolnjene, se polnjenje samodejno ustavi.
 
Opozorila:
Med polnjenjem se preko kablov dlje časa pretaka konstanten maksimalen električni tok. Zagotoviti morate, da vtičnica in domača električna napeljava ustreza zadnjim 
električnim standardom, predpisom in navodilom za varnost. Če niste prepričani o primernosti domače električne vtičnice se za nasvet obrnite na kvalificiranega 
elektrikarja, ki bo preveril ali vaša domača električna napeljava zadostuje zahtevanim standardom.
 
Splošna navodila:
Baterije polnite šele, ko ste zagotovili:
 - električno napeljavo za polnjenje električnih vozil,
 - električno varovalko na napelkjavi,
 - vodoodporno električno vtičnico.
Vedno polnite baterije s priloženim originalnim električnim kablom in ozemljeno električno vtičnico.
Uporaba adapterjev in podaljškov je prepovedana.
Ne priklapljajte vozila na trifazno AC električno vtičnico ali enofazno AC električno vtičnico z napetostjo nad AC250V.
Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali serviserja Mitsubishi Motors.
 
Hitro polnjenje
Baterije i-MiEV lahko polnite tudi na napravah za hitro polnjenje, ki so certificirane s strani CHAdeMO  
(80% polnitev baterij v 30 minutah z 50kW).
Naprave za hitro polnjenje morda niso na voljo v nekaterih državah.
Za več informacij se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali serviserja Mitsubishi Motors.
 
Opozorila:
Naprava za hitro polnjenje ni vključena v vozilu.
Ne uporabljajte naprav za hitro polnjenje, ki niso certificirane s strani CHAdeMO združenja*.
* CHAdeMO združenje je bilo ustanovljeno marca 2010 z namenom mednarodne standardizacije CHAdeMO DC polnilnega protokola 
in promocijo izgradnje mreže naprav za hitro polnjenje. Člani združenja so proizvajalci vozil, vključno z Mitsubishi Motorsom, 
proizvajalci naprav za hitro polnjenje ter elektrodistributerji.

Certificirane naprave za hitro
polnjenje imajo logotip CHAdeMO.

*1 Standard NEDC (New European Driving Cycle). Vrednost porabe električne energije in doseg z enim polnjenjem je izmerjena po standardu ECE R101.  
Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način vožnje, razmere na cesti in prometu, temperaturo okolja, oporabo klimatske naprave in drugih električnih potrošnikov.

*2 Ustreza režimu "Največja konstantna moč v 30 minutah", skladno s standardom ECE R85.
*3 Ustreza režimu "Največja neto moč", skladno s standardom ECE R85.
*4 Polnjenje od signala za nizko raven energije v baterijah. Nizke temperature okolice lahko podaljšajo čas polnjenja.
*5 Približno 80% od signala za nizko raven energije v baterijah. Nizke temperature okolice lahko podaljšajo čas polnjenja.
 
Opomba: Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za več informacij se posvetujte z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil 

Mitsubishi Motors.

Vse mere so v milimetrih.
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Kot naš korporacijski slogan, Drive@earth nas usmerja v nove 
inovativne smeri razvoja za naslednjih 100 let. Naš cilj je slediti 
harmonijo med voznimi užitki in okoljevarstvom. Naša odgovornost 
je ustvarjanje zelene in trajnostne prihodnosti, katero s ponosom 
izpolnjujemo.

Pozdravljena, zelena prihodnost

11 svn 402909 Dec. 10 Tiskano na Nizozemskem

Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim 
distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors. Vse pravice pridržane.

AC-Konim d.o.o.
www.mitsubishi-motors.si

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com

RECIKLIRANJE STARIH VOZIL

Naša dolžnost je, da skrbimo za okolje. 
Mitsubishi Motors snuje in proizvaja vozila in dele visokega 
kakovostnega razreda. Kupcem želimo ponuditi vzdržljiva 
motorna vozila in odličen servis, ki naj ohrani vozilo v 
optimalnem stanju. Ker spoštujemo okolje, uporabljamo 
materiale, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo 
potem, ko je vaš Mitsubishi izpolnil svoj življenjski cikel. 
Vaše vozilo bomo prevzeli, ga reciklirali na okolju prijazen 
način in v skladu z uredbo EU o odpadnih vozilih ter z vsemi 
morebitnimi dodatnimi nacionalnimi predpisi.
 
Vsa Mitsubishijeva vozila (do 3,5 ton teže), ki so bila prodana 
po 1. juliju 2002, bomo od zadnjega lastnika vzeli nazaj 
brezplačno na enem od pooblaščenih sprejemnih mest. Edini 
pogoj je, da ima vozilo vse sestavne dele in da v njem ni 
odpadkov. Od 1. januarja 2007 dalje ta obveza velja za vsa 

Mitsubishijeva vozila, ne glede na datum prodaje. Mreža 
prevzemnih mest skrbi za sprejem odpadnih vozil Mitsubishi 
in za to, da bodo reciklirana na okolju prijazen način. Hkrati 
se možnosti recikliranja vozil in sestavnih delov nenehno 
izboljšujejo, z namenom v prihodnje doseči še višje odstotke 
reciklaže.
 
Evropska uredba o odpadnih vozilih in brezplačni mreži 
sprejemnih mest za odpadna vozila velja v vseh državah 
članicah EU. Prenos uredbe v nacionalno zakonodajo v času 
tiskanja te brošure morda še ni zaključen.
 
Za več informacij obiščite spletno stran www.mitsubishi-
motors.si ali kontaktirajte svojega pooblaščenega prodajalca 
in serviserja vozil Mitsubishi Motors.

IZJEMNE POPRODAJNE STORITVE ZA BREZSKRBNO POTOVANJE

V Evropi je pooblaščenih več kot 2500 Mitsubishijevih servisov, ki 
vam lahko priskočijo na pomoč, kjerkoli bi se znašli v težavah.
 
PROFESIONALNO SERVISIRANJE
Vsako vozilo potrebuje redne preglede in vzdrževanje. Ne le zaradi 
mobilnosti, temveč predvsem zaradi vaše varnosti in varnosti vaših 
sopotnikov. Usposobljeni strokovnjaki uporabljajo specializirano 
diagnostično opremo in originalne Mitsubishijeve nadomestne 
dele in morajo izpolnjevati visoke standarde, da lahko nastopajo 
kot pooblaščena Mitsubishijeva servisna točka. S stroški vas bodo 
seznanili vnaprej, tako da ne bo neprijetnih presenečenj, ko se 
boste vrnili po vozilo.
 
ORIGINALNI DELI MITSUBISHI MOTORS
Tudi najmanjše tehnične pomanjkljivosti lahko pripeljejo do 
nesreče. Prav zaradi tega so vsi Mitsubishijevi nadomestni 
deli razviti in testirani tako, da izpolnjujejo visoke zahteve po 
kakovosti. Priporočamo vam, da uporabljate originalne nadomestne 
dele zato, da boste ohranili celovitost in varnost vašega vozila 
in potnikov. Vsi originalni nadomestni deli so na voljo na 
Mitsubishijevih pooblaščenih servisnih točkah. Ponosni smo, da 
nas raziskave kakovosti poprodajnih storitev vedno znova uvrščajo 
v sam vrh.
 
CELOVITA GARANCIJA — JASNO
Vsa nova Mitsubishijeva vozila imajo triletno garancijo do 
maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega 
katero vrednost doseže vozilo prej. Protikorozijska garancija 
velja do 12 let, odvisno od modela. V primeru električnega vozila, 
je za baterije in druge komponente električnega pogona 5-letna 
garancija do maksimalno 100.000 prevoženih km, odvisno od 
tega katero vrednost doseže vozilo prej. Statistike, ki merijo 
zanesljivost vozil, so za Mitsubishi res odlične, a če bi se vam 
vseeno kaj pripetilo, vam ponujamo MAP.
 

MAP — BREZPLAČNA POMOČ PRI OKVARI
Ker vam želimo dokazati, da delamo za vašo 
mobilnost in da verjamemo v zanesljivost 
naših v ozi l ,  bos te ob nak upu no v ega 
Mitsubishija prejeli brezplačno kartico MAP, 
ki velja tri leta. MAP je kratica za Mitsubishi 
Motors Assistance Package (Mitsubishijev 

paket pomoči). S kartico MAP v žepu boste brez skrbi potovali po 
več kot 30 evropskih državah. Če bi potrebovali pomoč – v primeru 
okvare, nesreče, kraje ali vandalizma, lahko 24 ur na dan 7 dni v 
tednu pokličete na telefonsko številko na kartici, ne glede na to 
kje se boste nahajali in vaš problem bomo rešili na mestu samem. 
Če bo šlo za resnejšo težavo, bodo vozilo odpeljali na najbližji 
pooblaščeni servis, vam pa bomo ponudili hotelsko prenočitev, 
nadaljevanje poti, zamenjavo vozila in vrnitev vozila. Če boste 
po prvih treh letih vozilo vzdrževali pri pooblaščenem servisu, 
bomo veljavnost kartice podaljšali še za nadaljnje leto ali do 
naslednjega servisnega intervala (kar bo pač prvo na vrsti), vse 
dokler vozilo ne bo staro 10 let.
 
DRIVESTYLE
Dodatki Mitsubishi Motors – vse ima “vozni stil”. Za 
individualnost vašega vozila so popolni. Stil gre z roko v roki 
z občutenji. Paleta Drivestyle poudarja individualnost vašega 
Mitsubishija. Obsega vse, kar potrebujete za nego vašega vozila: 
voskasti šampon in loščilo, gel za kolesne obroče, losijon za nego 
kabine in negovalno čistilo za usnje, odstranjevalec mrčesa in 
čistilo zaslona. Vsi izdelki vsebujejo nove sestavine, izdelane 
posebej za vaš novi Mitsubishi. Z njihovo pomočjo bo vozilo videti 
kot novo še nekaj let.
 
Brošuro z več informacijami o izdelkih Drivestyle Car Care dobite 
pri pooblaščenih prodajalcih in serviserjih Mitsubishi.


