
 

  
 

CENIK IN OPREMA - MODELNO LETO 2011 
Veljavnost cenika: od 06.07.2010 

 
Tip 

 
Oprema Motor / menjalnik 

Emisije
CO2 cm3 

Moč 
kW (KM) 

Maloprodajna 
cena v EUR 

ASX 1.6 ClearTec 2WD INFORM Bencinski / 5-stopenjski ročni 135 1.590 86 (117) 18.990,00 
ASX 1.6 ClearTec 2WD INVITE Bencinski / 5-stopenjski ročni 135 1.590 86 (117) 21.490,00 
ASX 1.6 ClearTec 2WD INTENSE Bencinski / 5-stopenjski ročni 135 1.590 86 (117) 23.490,00 
ASX 1.8 DI-D ClearTec 2WD INFORM Dizelski / 6-stopenjski ročni 145 1.798 85 (116) 20.990,00 
ASX 1.8 DI-D ClearTec 2WD INVITE Dizelski / 6-stopenjski ročni 145 1.798 85 (116) 23.490,00 
ASX 1.8 DI-D ClearTec 2WD INTENSE Dizelski / 6-stopenjski ročni 145 1.798 85 (116) 25.490,00 
ASX 1.8 DI-D ClearTec 4WD INVITE Dizelski / 6-stopenjski ročni 150 1.798 110 (150) 25.490,00 
ASX 1.8 DI-D ClearTec 4WD INTENSE Dizelski / 6-stopenjski ročni 150 1.798 110 (150) 27.490,00 
ASX 1.8 DI-D ClearTec 4WD INSTYLE Dizelski / 6-stopenjski ročni 150 1.798 110 (150) 30.290,00 
       
DODATNA OPREMA    
Doplačilo za kovinsko ali biserno barvo 450,00 
 
ASX INFORM – serijska oprema 
Varnost in zaščita: Protiblokirni sistem zaviranja (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBD) in zavornim asistentom – Aktivni 

nadzor stabilnosti in zdrsa vozila (ASTC) – Varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova z možnostjo izklopa) – 
Stranski varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani – Stranske varnostne zavese v prvi in drugi vrsti – Kolenska zračna 
varnostna blazina za voznika – Dva 3-točkovna po višini nastavljiva varnostna pasova z ELR spredaj - Trije 3-točkovni varnostni pasovi z 
ELR v drugi vrsti - Zvočni in vizualni opozorilnik uporabe sprednjih varnostnih pasov - ISO-FIX sidrišče za otroški sedež v drugi vrsti – 
Elektronski imobilizator motorja – Samodejen vklop smernikov ob zaviranju v sili (ESS) – Elektronsko krmiljen štirikolesni pogon (samo pri 
4WD modelih) - Pomočnik pri speljevanju v klanec (HSA)  

Zunanjost: 16'' jeklena platišča z okrasnimi pokrovi, pnevmatike 215/65 R16 – Kit za popravilo pnevmatik – Zunanje kljuke v barvi vozila – 
Ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila – Zadnji spojler z visoko nameščeno LED tretjo zavorno lučjo – LED zadnje luči – Zadnja 
meglenka – Tonirana stekla (zeleni odtenek)  

Notranjost: Po višini in globini nastavljiv električni servo volan iz uretana – Daljinsko centralno zaklepanje (dva daljinca) – Električno 
pomična stekla s funkcijo proti priprtju – Klimatska naprava – Brisalci s senzorjem hitrosti – Avdio naprava AM/FM s CD predvajalnikom 
(združljiv z mp3) in 4 zvočniki – Oblazinjeni sedeži s črnim blagom – Voznikov sedež nastavljiv po višini – Vtičnica za zunanji vir glasbe 
(AUX) – Deljiva zadnja klop (60:40) – Kromirane notranje kljuke vrat 

 
 

ASX INVITE – dodatno k opremi INFORM 
Zunanjost: 16'' platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/65 R16 – Sprednje meglenke s kromirano obrobo – Kromirana obroba maske – 

Kromirana zgornja okrasna letvica vrat – Kromiran nastavek izpušne cevi – Senzor za osvetlitev (samodejen vklop žarometov) – Senzor za 
dež – Parkirni senzorji zadaj 

Notranjost: Usnjen volan s stikali za daljinsko upravljanje avdio naprave in tempomata – Usnjena prestavna ročica – Tempomat – 
Samodejna klimatska naprava – Hlajen predal pred sovoznikom – Visokokontrastni merilniki – Potovalni računalnik z 3,5-palčnim QVGA 
LCD zaslonom – USB vtičnica – 6 zvočnikov – Sredinska konzola z nastavljivim naslonom za roke – Sredinski naslon za roke v drugi vrsti 
sedežev 

 
 

ASX INTENSE – dodatno k opremi INVITE 
Zunanjost: 17'' platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/60 R17 – Ksenonski žarometi s širokokotnim snopom – Naprava za čiščenje 

žarometov – Zatemnjena stekla (stranska zadnja in zadnje steklo) – Električno nastavljiva, zložljiva in ogrevana zunanja ogledala v barvi 
vozila z integriranim LED smernikom – Strešni nosilci črne barve – Panoramska sončna streha z LED osvetlitvijo in električno nastavljivim 
senčnikom 

Notranjost: Bluetooth prostoročni sistem za telefoniranje 
 
 

ASX INSTYLE – dodatno k opremi INTENSE 
Notranjost: Usnjeno oblazinjenje sedežev, sprednja sedeža ogrevana, voznikov električno nastavljiv – Navigacijski sistem s 7'' LCD barvnim 

zaslonom na dotik, CD/DVD predvajalnikom in strežnikom za glasbo (združljiv z mp3) z vgrajenim trdim diskom kapacitete 40 GB – 
Vzvratna kamera za pomoč pri parkiranju in vzvratni vožnji (namesto zadnjih parkirnih senzorjev) – Rockford Fosgate premijski avdio 
sistem z 710W ojačevalcem in 9 zvočniki – Pameten sistem vstopanja in zagona motorja brez ključa (dva pametna ključa) 
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DODATKI 
 
ZUNANJOST Kat.št. Cena (€)  AVDIO & KOMUNIKACIJA Kat.št. Cena (€) 
Spodnji insert prednjega odbijača srebrne barve MZ314430 200,00  Kamera za vzvratno vožnjo (za MMCS) MME31951 258,00 
Stranske sive nalepke z logotipom ASX MZ314457 205,00  Avdio naprava z izmenjevalcem za 6 CDjev MZ314402 600,00 
Stranske srebrne nalepke z logotipom ASX MZ314458 205,00  DVD sistem za drugo vrsto sedežev z 8'' LCD MZ313970 1.199,00 
Srebrne okrasne letvice vrat MZ314432 281,00  Instalacijski kit za DVD sistem, (vklj. 2 slušalki) MME31956 124,00 
Črna nalepka z logotipom ASX za okrasne letvice  MZ314460 69,00  UDOBJE Kat.št. Cena (€) 
Kromirane zunanje kljuke vrat MZ576228EX 173,00  Tekstilni tepihi Classic MZ314469 36,00 
Kromirane zunanje kljuke vrat za Instyle MZ576227EX 173,00  Tekstilni tepihi Comfort MZ314471 54,00 
Srebrni pokrovi zunanjih ogledal (Inform/Invite) MZ314467 108,00  Tekstilni tepihi Elegance MZ314473 78,00 
Srebrni pokrovi zunanjih ogledal (Intense/Instyle) MZ314468 138,00  Gumijasti tepihi MZ314439 72,00 
Kromirani pokrovi zunanjih ogledal (Inform/Invite) MZ569716EX 108,00  Vžigalnik za cigarete MZ360330EX 35,00 
Kromirani pokrovi zunanjih ogledal (Intense/Instyle) MZ569195EX 186,00  Pepelnik MZ520624EX 36,00 
Srebrna nalepka za strešne nosilce MZ314459 71,00  Zaščita za veter MZ380549 125,00 
Bočna zaščitna letvica vrat črne barve "Elegance" MME31952 157,00  VARNOST IN ZAŠČITA Kat.št. Cena (€) 
Bočna zaščitna letvica vrat v barvi vozila (XXX) M314431XXX 194,00  Sprednje zavesice MZ314440 53,00 
Srebrn pokrov rezervoarja za gorivo MZ314449 190,00  Zadnje zavesice MZ314441 53,00 
Kromirana letvica pokrova prtljažnika MZ314433 66,00  Sprednje meglenke MZ380546EX 262,00 
Srebrna letvica pokrova prtljažnika MZ314434 66,00  Podloga prtljažnika iz PVC MZ314442 102,00 
Zaščitna letvica zadnjega odbijača, kovinska MZ314435 126,00  Zaščitna folija zadnjega odbijača, črna MZ314465 36,00 
Spodnji insert zadnjega odbijača srebrne barve MZ314436 203,00  Zaščitna folija zadnjega odbijača, prozorna MZ314466 36,00 
Črna nalepka za spodnji insert zadnjega odbijača MZ314461 33,00  Zadnji parkirni senzorji MZ314479 328,00 
Zgornji insert zadnjega odbijača srebrne barve MZ314437 146,00  Zasilno nadomestno kolo MN103411 134,00 
Kromiran nastavek izpušne cevi MME31948 75,00  ISOFIX podnožje za sedež Baby-Safe Plus MZ314394 179,00 
KOLESA – cena za 1 kos brez pnevmatike Kat.št. Cena (€)  Otroški sedež "Baby-Safe Plus", ISOFIX MZ314393 179,00 
17'' lito platišče, 7 dvojnih krakov MME31778 311,00  Otroški sedež "Baby-Safe" MZ312807B 166,00 
17'' lito platišče, 7 dvojnih krakov MZ556003EX 215,00  Otroški sedež "Duo Plus", ISOFIX MZ313045B 326,00 
16'' lito platišče, 10-krako 4250B731 428,00  Otroški sedež "Kid Plus" MZ314250 168,00 
Okrasni pokrov za 16'' jekleno platišče 4252A039 45,00  TRANSPORT IN PROSTI ČAS Kat.št. Cena (€) 
Varnostne kolesne matice MZ313736 46,00  Vlečna kljuka, fiksna MZ314421 298,00 
NOTRANJOST  Kat.št. Cena (€)  Vlečna kljuka, snemljiva MZ314420 537,00 
Aluminijaste športne stopalke MZ313904 113,00  7-pinska električna instalacija za vlečno kljuko MZ314481 207,00 
Okrasne sintetične letvice na pragovih, sive barve MZ314438 102,00  13-pinska električna instalacija za vlečno kljuko MZ314482 255,00 
Okrasne sintetične letvice na pragovih, prozorne  MZ314476 102,00  Adapter 13/7 pinov MZ313937 16,00 
Okrasne kovinske letvice na pragovih MZ380550EX 180,00  Adapter 7/13 pinov MZ313938 16,00 
Okrasne osvetljene letvice na pragovih (spredaj) MZ314484 166,00  Adapter 13/13 pinov west MZ313939 31,00 
Srebrna krmilna plošča klimatske naprave MZ314462 60,00  Strešni nosilci, aluminijasti s ključavnico MZ314444 240,00 
Srebrne obrobe ventilacijskih šob (2 kom) MZ314463 60,00  Strešni nosilci, aluminijasti s ključavnico  MZ314443 240,00 
Srebrne obrobe zvočnikov (4 kom) MZ314464 130,00  za Intense in Instyle   
Aluminijast gumb prestavne ročice (5-stopenjski) MZ314062 129,00  Nosilec za kolo, kovinski MZ314156 70,00 
Aluminijast gumb prestavne ročice (6-stopenjski) MZ314063 129,00  Nosilec za kolo, aluminijast MZ313538 144,00 
Aluminijasta ročica ročne zavore z usnjem MZ314480 140,00  Nosilec za smuči (4 pari) ali desko (2 kom) MZ311974 95,00 
AVDIO & KOMUNIKACIJA Kat.št. Cena (€)  Nosilec za smuči (2 para) MZ535809 21,00 
Navigacijski sistem s 7'' LCD barvnim zaslonom na MZ314412 2.600,00  Nosilec za kajak/surf MZ313537 109,00 
dotik, CD/DVD/mp3 predvajalnikom, strežnikom za MZ360320EX   Nosilec vesla/jamborja MZ311381 18,00 
glasbo s trdim diskom 40GB (MMCS) in montažo    Pasovi za pritrditev prtljage MZ311382 14,00 
 
PREDNOSTI MITSUBISHIJA 
GARANCIJA    

Vsa nova Mitsubishijeva vozila imajo triletno garancijo proizvajalca do maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega 
katero vrednost doseže vozilo prej. Komercialna ponudba »5 let garancije« zajema 2-letno podaljšano garancijo oziroma garancijo do 
prevoženih 150.000 km. Podaljšana garancija nastopi v trenutku, ko nastopi prvi od kriterijev garancije proizvajalca. Natančnejši pogoji 
garancije vozila so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Mitsubishi Motors. Protikorozijska garancija velja do 12 let. Statistike, ki 
merijo zanesljivost vozil, so za Mitsubishi res odlične, a če bi se vam vseeno kaj pripetilo, vam ponujamo MAP. 

MOBILNOST MAP – BREZPLAČNA POMOČ PRI OKVARI
Ker vam želimo dokazati, da delamo za vašo mobilnost in da verjamemo v zanesljivost naših vozil, boste ob nakupu novega 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. 
 
Vse cene so informativne priporočene maloprodajne cene. Uradni distributer si pridružuje pravico do spremembe 
cen in dodatkov brez predhodnega obvestila. Maloprodajne cene vozil vključujejo 20% DDV, davek na motorna 
vozila in takso na obremenjevanje okolja. Cene dodatkov vključujejo 20% DDV in stroške vgradnje, razen če je 
drugače označeno, ne vključujejo pa morebitnega stroška vpisa te dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila. 
Veljavnost cenika vozil in seznama dodatkov velja od datuma izdaje do preklica oziroma do izdaje novega cenika. 

 

Uradni distributer: AC-Konim d.o.o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana
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