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V današnjem svetu, polnem življenja in čudežev, nove izkušnje 

čakajo, da jih odkrijete na vsakem koraku. Edina stvar, ki vam 

prinese več zadovoljstva kot iskanje teh novih izkušenj je, da jih 

delite s tistimi, ki jih imate radi. ASX je popolnoma prilagojen 

vašemu življenjskemu stilu, saj ima uglajen, energičen nov slog, 

okolju prijazno tehnologijo in opremo, ki bo zadovoljila tudi tiste, 

ki živijo zelo aktivno. S svojimi naprednimi lastnostmi je idealen 

za odkrivanje novih krajev. Vstopite in pustite se mu zapeljati.

LJUBITI, ŽIVETI, VOZITI
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1,8-LITRSKI MOTOR DI-D MIVEC S TURBO 
POLNILNIKOM

ASX zagotavlja zaradi kombinacije izredne 

učinkovitosti dizelskega motorja z optimizacijo 

zmogljivosti MIVEC (Mitsubishijevo inovativno 

elektronsko krmiljenje ventilov) uglajeno moč in 

ekonomično rabo goriva. 1,8-litrski dizelski motor 

DI-D MIVEC ponuja dovolj navora za energično 

speljevanje in maksimalno moč 150 KM za 

vznemirljivo vožnjo. Na voljo vam je tudi varčni 

1,6-litrski bencinski motor MIVEC z optimalno 

zmogljivostjo, ki omogoča okolju prijazno vožnjo.

POTUJTE OKOLJU PRIJAZNO
1.8-LITRSKI DI-D MIVEC

300 Nm/

2.000-3.000 vrt/min

110kW (150KM)/

4.000 vrt/min
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Vrtljaji motorja 
(vrt/min)

EEC neto



04 05

SISTEM AUTO STOP & GO / INDIKATOR PRESTAVE

Sistem samodejne zaustavitve in zagona (Auto Stop&Go) ustavi motor, kadar 

se med vožnjo ustavite, in s tem zmanjša porabo goriva ter emisije CO2 brez 

posegov v elektronske sisteme. Motor se takoj zažene, tako da ne boste 

nikoli čakali. Za še bolj gospodarno vožnjo vam prikazovalnik za optimalno 

prestavljanje na večfunkcijskem zaslonu priporoči najboljši čas za 

prestavljanje v trenutnih voznih razmerah.

V določenih okoliščinah lahko varnostni 

sistemi spremenijo delovanje sistema sa-

modejne zaustavitve in zagona AS&G. Več o 

tem si preberite v Navodilih za uporabo.

VOŽNJA

Avto se ustavi Motor se zaustavi
(prosti tek, noga ni na sklopki)

Motor se takoj zažene
(s pritiskom na sklopko)

USTAVITEV MOTORJA SPELJEVANJE



UGLAJENA VZNEMIRLJIVOST IN NATANČEN NADZOR
VZMETENJE

Uživanje v vožnji se začne z zaupanjem, zaupanje pa ima za osnovo 

občutek nadzora. ASX ima širok kolotek in dolgo medosje, kar 

skupaj s MacPhersonovo vzmetno nogo in večtočkovno vpetim 

zadnjim vzmetenjem predstavlja trdno zasnovo za tekočo vožnjo 

čez vse ovire, ki vas morda čakajo na cesti. Amortizerji in 

stabilizatorji so natančno nastavljeni za športne vozne 

zmogljivosti in zagotavljajo vrhunsko vožnjo skozi ovinke in 

varno stabilnost. Če temu dodate še neposreden in lahek volan, ki 

nudi dobro odzivnost, imate z ASX-om popoln nadzor nad cesto.



06 07

VISOKO SEDIŠČE

Ko ste enkrat za volanom, boste spoznali, da vam ASX navkljub 

aerodinamični obliki ponuja presenetljivo visok položaj sedenja. 

V kombinaciji s padajočo zasnovo pokrova motorja vam omogoča 

boljši pogled na cesto, lažje manevriranje in večjo varnost. Višje 

sedišče prav tako olajša vstop in izstop, zato so tudi daljše poti 

bolj udobne.
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VAŠE NARAVNO OKOLJE

SISTEM ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE IN POVEZAVO 
BLUETOOTH®

S prostoročnim sistemom za telefoniranje boste vedno na tekočem, 

a vendar boste imeli vse pod nadzorom. Povežite vaš mobilni 

telefon s sistemom Bluetooth® in funkcija glasovnega aktiviranja 

vam bo omogočala telefoniranje tudi med vožnjo.

POVEZAVA ZA USB IN DODATNA AVDIO VTIČNICA

Povezava za USB in dodatna avdio vtičnica vam omogočata 

povezavo z vašim iPodom ali MP3 predvajalnikom in uživanje v 

vrhunskem zvoku vaše glasbene zbirke.

Panoramska sončna streha dodaja vožnji novo dimenzijo, saj lahko zaradi nje skupaj s 

sopotniki uživate v razgledu. Če odmaknete senčnik, se pred vami odpre celotna sončna 

streha, ki se razteza od sprednjih do zadnjih sedežev. Ponoči streho prijetno osvetljujejo 

LED luči.

VRHUNSKI AVDIO SISTEM ROCKFORD FOSGATE® Z 9 ZVOČNIKI

Ljubitelji glasbe bodo navdušeni nad avdio sistemom z močjo 

710W in devetimi zvočniki, ki so premišljeno razporejeni v 

notranjosti ter natančno umeščeni v vrata avtomobila. Ta delujejo 

kot ojačevalec zvoka.

NAVIGACIJSKI SISTEM S 40GB TRDIM DISKOM

Navigacijski sistem s trdim diskom na osrednjem delu armaturne 

plošče je opremljen s 7-palčnim zaslonom LCD. Priročno 

postavljene upravljalne tipke vam omogočajo preprosto vnašanje 

naslova in funkcija GPS vas že vodi po najkrajši poti do cilja.



SISTEM VSTOPANJA IN ZAGONA BREZ KLJUČA Z GUMBOM ZA ZAGON

ASX ima sistem vstopanja in zagona brez ključa, ki vam omogoča 

vožnjo brez jemanja ključa iz žepa. Za zagon motorja pritisnete 

gumb, ki je nameščen blizu osrednje konzole na armaturni plošči, 

s sproščeno sklopko in prestavno ročico v prostem teku. Z enim 

pritiskom se motor takoj zažene in že ste na poti. Ko pa prispete 

na cilj, preprosto pritisnete gumb in izključite motor. 

POVEZOVALNA TOČKA
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BARVNI VEČFUNKCIJSKI LCD ZASLON

Estetsko zasnovani visokokontrastni 

merilniki polepšajo kabino in nudijo 

optimalno vidljivost. Srebrno obrobljeni 

merilniki so osvetljeni z belo bravo s 

pridihom luksuza, barvni večfunkcijski 

LCD zaslon pa vas obvešča o preostali 

količini goriva, trenutni prevoženi 

razdalji, celotnem številu prevoženih 

kilometrov, povprečni porabi goriva, 

zunanji temperaturi in stanju vozila.



NOTRANJOST VABI
Glede na trud, ki smo ga vložili v snovanje ustrezne velikosti 

ASX-a za aktivno in zabavno vožnjo, boste morda presenečeni nad 

prostornostjo in udobjem, ki vas in sopotnike pričakujeta v notra-

njosti. Potniki na zadnjih sedežih bodo navdušeni nad obilico 

prostora za noge in glavo, vsi pa boste uživali v pomirjujočem 

oblazinjenju, ki je na voljo v luksuznem usnju ali mehki tkanini. 

Notranjost odlikujejo številne odlagalne površine, ki vam zagota-

vljajo veliko prostora za dodatne stvari, ki jih želite vzeti na pot.
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NASTAVLJIVO SPREDNJE SREDINSKO 
NASLONJALO ZA ROKE

ZGORNJI PREDAL V SPREDNJEM 
SREDINSKEM NASLONJALU ZA ROKE 

SPODNJI PREDAL V SPREDNJEM SREDINSKEM 
NASLONJALU ZA ROKE 
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(2)

(1)

NASLON SEDEŽA, KI SE SAMODEJNO VRNE 
V ZAČETNI POLOŽAJ

Zadnje sedeže lahko vrnete v pokončni 

položaj z eno samo potezo. (1) S počasnim 

potegom navzgor vrnete naslon v pokončen 

položaj, (2) medtem ko s hitrim potegom 

navzgor vrnete naslon v nagnjen položaj.

ODPRTINA ZA PREVOZ DALJŠIH PREDMETOV 

Odprtina v zadnjem sredinskem naslonjalu vam omogoča 

lahek prevoz dolgih predmetov in hkrati udobno vožnjo 

štirih potnikov.

OBILICA PROSTORA
PRTLJAŽNI PROSTOR

Kamorkoli ste namenjeni, lahko v ASX-u s seboj odpeljete vso 

potrebno opremo, saj ponuja do 442* litrov prtljažnega prostora, 

ko je v avtu pet potnikov. Praktična vrata prtljažnika z elektronsko 

ključavnico so dovolj široka za nalaganje večjih predmetov, zaradi 

nizkega dna pa lahko težje kose preprosto natovarjate in 

raztovarjate. Na voljo vam je tudi izjemno praktična in skrita 

odlagalna površina v dnu prtljažnika.

*S sedeži v pokončnem položaju. Vključuje 26-litrski odlagalni 

prostor v dnu prtljažnika (s kitom za popravilo pnevmatike).

 

 

1.350 mm največja širina prtljažnega prostora.

1.510 mm z zloženimi zadnjimi sedeži.

Meritve opravljene v Mitsubishi Motors. 

POPOLNOMA ZLOŽLJIVI ZADNJI SEDEŽI / 
PREKLOPNI ZADNJI SEDEŽI V RAZMERJU 
60:40

Za prevoz še večjih kosov se zadnji sedeži 

lahko popolnoma zložijo, da dobimo ravno 

in obsežno površino. Zadnje sedeže, ki se 

preklopijo v razmerju 60:40, lahko delno 

zložite, kar je praktično za prevažanje 

koles ali dolgih predmetov, ne da bi bili 

zasedeni vsi zadnji sedeži.

1.000 mm

1.510 mm
1.350 mm



PRIPRAVLJEN NA VSE
KSENONSKI ŽAROMETI S ŠIROKOKOTNIM SNOPOM

Česar ne vidite, vam lahko škoduje. Za boljšo vidljivost je ASX opremljen s sprednjimi 

ksenonskimi žarometi z izredno širokim snopom. Ko jih vklopir, ponujajo izredno širok 

snop svetlobe in osvetljujejo veliko širše območje cestišča pred vami.

7 ZRAČNIH BLAZIN

Za varnost vas in vaših potnikov v primeru trčenja je ASX opremljen 

s sistemom 7 zračnih blazin, ki zagotavljajo visoko raven varnosti 

vsem potnikom. Sprednji sedeži so varovani s sprednjimi zračnimi 

blazinami ter z dodatno zračno blazino, ki ščiti voznikova kolena 

v primeru čelnega trka. Ob stranskem trku potnike v obeh vrstah 

ščitijo zračne zavese vzdolž potniškega prostora.

Običajni ksenonski žarometi

Ksenonski žarometi s širokokotnim snopom
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SISTEM AKTIVNEGA NADZORA STABILNOSTI (ASC) IN ZDRSA POGONSKIH KOLES

Sistem aktivnega nadzora stabilnosti vključuje senzorje, ki spremljajo gibanje vozila in 

zaznavajo bočne zdrse koles. Z nadzorom moči motorja in porazdelitvijo zavorne sile na 

ustrezna kolesa pomaga ASC ohranjati stabilnost in nadzor.

BOČNI ZDRS ZADNJIH KOLES

Zavorna sila se razporedi na zunanje 

sprednje kolo in tako prepreči 

nekontroliran zdrs.

FUNKCIJA NADZORA ZDRSA POGONSKIH KOLES

Ko sistem zazna vrtenje koles, začne 

regulirati moč motorja, medtem ko se zavorna 

sila razporedi na vrteča se kolesa. Tako 

prepreči izgubo navora in omogoči tekoče 

speljevanje in zvezno pospeševanje.

BOČNI ZDRS SPREDNJIH KOLES

Zavorna sila se razporedi na notranje zadnje 

kolo in tako prepreči zdrs sprednjega dela 

vozila. 

POMOČNIK PRI SPELJEVANJU V KLANEC 
(HSA)

HSA omogoča enostavno speljevanje na 

strmem klancu, saj preprečuje zdrs 

avtomobila nazaj. Ko pomočnik zazna 

strmino, samodejno ohrani zavorno silo 

dokler ne pritisnete pedala za plin.

Brez HSA

S HSA



Opomba: Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil 

Mitsubishi Motors.

INSTYLE (2WD/4WD)

Poglavitne lastnosti (dodatno k opremi Intense) 

 • Usnjeno oblazinjenje sedežev črne barve, sprednja sedeža 

ogrevana, voznikov električno nastavljiv

 • Rockford Fosgate® premijski avdio sistem z 710W 

ojačevalcem in 9 zvočniki 

 • 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 

 • Pameten sistem vstopanja in zagona motorja brez ključa
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Opomba: Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil 

Mitsubishi Motors.

INTENSE (2WD/4WD)

Poglavitne lastnosti (dodatno k opremi Invite) 

 • 17" platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/60 R17 

 • Dvojni ksenonski žarometi s širokokotnim snopom

 • Naprava za čiščenje žarometov

 • Zatemnjena stekla

 • Električno nastavljiva, zložljiva in ogrevana zunanja 

ogledala v barvi vozila z integriranim LED smernikom

 • Bluetooth® prostoročni sistem za telefoniranje

 • Panoramska sončna streha z LED osvetlitvijo in 

električno nastavljivim senčnikom, strešni nosilci črne 

barve



Opomba: Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil 

Mitsubishi Motors.

INVITE (2WD/4WD)

Poglavitne lastnosti (dodatno k opremi Inform) 

 • 16" platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/65 R16 

 • Kromirana obroba maske

 • Sprednje meglenke s kromirano obrobo

 • Kromirana zgornja okrasna letvica vrat

 • Kromiran nastavek izpušne cevi

 • Parkirni senzorji zadaj

 • Oblazinjenje sedežev v reliefnem blagu črne barve

 • Visokokontrastni merilniki in potovalni računalnik z 3,5" 

QVGA LCD zaslonom

 • Usnjen volan s stikali za daljinsko upravljanje avdio 

naprave in tempomata 

 • Usnjena prestavna ročica

 • Elektronsko krmiljen štirikolesni pogon 4WD 

(modeli s 4WD)

 • Sredinska konzola z nastavljivim naslonom za roke 

 • Hlajen predal pred sovoznikom 

 • Samodejna klimatska naprava

 • USB vtičnica

 • Senzor za osvetlitev

 • Senzor za dež
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Opomba: Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil 

Mitsubishi Motors.

INFORM (2WD)

Poglavitne lastnosti 

 • 16" jeklena platišča, pnevmatike 215/65 R16 

 • Halogenski žarometi

 • Ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila, zunanje kljuke 

vrat v barvi vozila

 • Zadnja meglenka

 • Oblazinjenje sedežev v blagu črne barve

 • Po višini in globini nastavljiv servo volan iz uretana 

 • Kromirane notranje kljuke vrat

 • Sredinska konzola z naslonom za roke

 • Klimatska naprava

 • Avdio naprava AM/FM s CD predvajalnikom (združljiv z 

mp3)

 • Sedem varnostnih zračnih blazin (sprednji, stranski, 

zavesi in voznikova kolenska)

 • Aktivni nadzor stabilnosti in zdrsa vozila (ASTC)

 • Pomočnik pri speljevanju v klanec (HSA)



OBLAZINJENJE SEDEŽEV

BARVE ZUNANJOSTI

RJAVA GRANITE [C06]

ČRNO USNJEČRNO RELIEFNO BLAGO

SREBRNA COOL [A31]

RDEČA ORIENT [P26]

ČRNO BLAGO

SIVA TITANIUM [U17]
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MODRA KAWASEMI [D17]

ČRNA AMETHYST [X42]

MODRA TANZANITE [D14]

BELA POLAR [W19]

KOMBINACIJE BARV VOZILA IN NOTRANJOSTI

Oprema INFORM INVITE INTENSE INSTYLE

Oblazinjenje sedežev Črno blago

Črno reliefno blago

Črno usnje

Barva vozila Srebrna Cool (K) [A31]

Rjava Granite (K) [C06]

Modra Tanzanite (K) [D14]

Modra Kawasemi (K) [D17]

Rdeča Orient (K) [P26]

Siva Titanium (K) [U17]

Bela Polar (N) [W19]

Črna Amethyst (B) [X42]

(K) Kovinska   (B) Biserna   (N) Navadna
Opomba: Natisnjenje barve in materiali so približni in se lahko razlikujejo od originala.



OSNOVNA IN DODATNA OPREMA
Model Pogon 2WD 2WD / 4WD

Oprema INFORM INVITE INTENSE INSTYLE

Motor 1.6L MIVEC ali 1.8L DI-D MIVEC 

Menjalnik 5-stopenjski ali 6-stopenjski ročni

Pogon Elektronsko krmiljen štirikolesni pogon z gumbom za izbiro pogona (samo 4WD modeli)  2

Kolesa 16'' jeklena platišča z okrasnimi pokrovi, pnevmatike 215/65 R16  10

16'' platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/65 R16  11

17'' platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/60 R17  12

Varnost Aktivni nadzor stabilnosti in zdrsa vozila (ASCT)

Protiblokirni sistem zaviranja (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBD) in zavornim asistentom 

Pomočnik pri speljevanju v klanec (HSA)

SRS zračne blazine 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

Varnostni pasovi Dva 3-točkovna varnostna pasova spredaj

Zategovalniki varnostnih pasov spredaj

Po višini nastavljivi varnostni pasovi spredaj

Trije 3-točkovni varnostni pasovi z ELR v drugi vrsti 

ISO-FIX sidrišča za otroški sedež v drugi vrsti

Ključavnica na vratih za varovanje otrok

Zadnji spojler z visoko nameščeno LED tretjo zavorno lučjo 

Parkirni senzorji zadaj  7

Samodejen vklop smernikov ob zaviranju v sili (ESS) 

Elektronski imobilizator motorja

Zunanjost Kromirana obroba maske 

Žarometi Halogenski žarometi

Dvojni ksenonski žarometi s širokokotnim snopom

Senzor za osvetlitev

Naprava za čiščenje žarometov

Sprednje meglenke s kromirano obrobo  3

Stekla Tonirana stekla (zeleni odtenek) 

Gretje zadnjega stekla

Zatemnjena stekla (stranska zadnja in zadnje steklo) 

Brisalci s senzorjem za zaznavanje hitrosti

Senzor za dež 

Električno nastavljiva zunanja ogledala v barvi vozila / Zunanje kljuke vrat v barvi vozila

Električno nastavljiva, zložljiva in ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila z integriranim LED smernikom / Zunanje kljuke 

vrat v barvi vozila

 1

Kromirana zgornja okrasna letvica vrat 

Strešni nosilci črne barve / Panoramska sončna streha z LED osvetlitvijo in električno nastavljivim senčnikom

Kromiran nastavek izpušne cevi  9

Voznikov prostor Usnjen volan s stikali za daljinsko upravljanje avdio naprave in tempomata, usnjena prestavna ročica  4

Po višini in globini nastavljiv servo volan

Tempomat

Visokokontrastni merilniki, potovalni računalnik z 3,5-palčnim QVGA LCD zaslonom 

Osvetljena ključavnica za zagon motorja

Sedeži Sprednji sedeži Ročno nastavljiva sedeža / Voznikov sedež nastavljiv po višini

Električno nastavljiv voznikov sedež / Ogrevana sedeža

Po višini nastavljiva naslonjala za glavo x 2 / Žep na hrbtišču sovoznikovega sedeža

Zadnji sedeži 60:40 deljivi in zložljivi zadnji sedeži / Naslonjala za glavo x 3

Sredinsko naslonjalo za roke z držali za plastenke

Notranjost Armaturna plošča črne barve

Stikala klimatske naprave s kromirano obrobo

Srebrni okrasni dodatki na sredinski konzoli

Kromirane notranje kljuke vrat

Digitalna ura

Osvetljen sovoznikov predal / Držala za plastenki in 12V vtičnica v talni konzoli

Sredinska konzola PVC naslon za roko

Oblazinjen in nastavljiv naslon za roko

Hlajen predal pred sovoznikom 

Držala za steklenice v vratih

Sprednja senčnika z ogledalom in držalom za vizitke za voznika in sovoznika

Sprednja senčnika z osvetlenim ogledalom in držalom za vizitke za voznika in sovoznika

Osvetlitev v sprednjem delu kabine z lučko za branje / Osvetlitev prtljažnega prostora

Osvetlitev v zadnjem delu kabine (ni na voljo pri panoramski sončni strehi)

Zračenje Samodejna klimatska naprava  5

Klimatska naprava  6

Filter kabinskega zraka

Udobje Centralno zaklepanje 

Daljinsko zaklepanje

Pameten sistem vstopanja in zagona motorja brez ključa 

Električno pomična stekla s funkcijo proti priprtju

Avdio in 4 zvočniki

komunikacija 6 zvočnikov

Avdio naprava AM/FM s CD predvajalnikom (združljiv z mp3)

Rockford Fosgate® premijski avdio sistem z 710W ojačevalcem in 9 zvočniki

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  8

USB vtičnica

Bluetooth® prostoročni sistem za telefoniranje

 : Osnovna oprema  : Ni na voljo 

Opomba: Oprema se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil 

Mitsubishi Motors
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1. Električno nastavljiva, zložljiva in ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila z 

integriranim LED smernikom

2. Elektronsko krmiljen štirikolesni pogon z gumbom za izbiro pogona 

3. Sprednje meglenke s kromirano obrobo

4. Usnjena prestavna ročica 5-stopenjskega ročnega menjalnika

5. Samodejna klimatska naprava

6. Klimatska naprava

7. Zadnji parkirni senzorji

8. Kamera za vzvratno vožnjo

9. Kromiran nastavek izpušne cevi

10. 16’’ jeklena platišča z okrasnimi pokrovi, pnevmatike 215/65 R16

11. 16’’ platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/65 R16

12. 17’’ platišča iz lahke litine, pnevmatike 215/60 R17
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TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL Pogon

Motor 1.6 MIVEC 1.8 DI-D MIVEC

ClearTec (AS&G)

INFORM

INVITE

INTENSE

INSTYLE

DIMENZIJE Neto teža vozila  kg 1.270 1.450

IN TEŽE Največja dovoljena teža vozila kg 1.870 2.060

Največja obremenitev strehe kg

Prostornina prtljažnega prostora 

(VDA)*5 lit

Število sedežev oseb

ZMOGLJIVOST Največja hitrost*1 km/h 183 200 188

Pospešek (0-100 km/h) s 11,4 9,7 10,2 

Obračalni radij m

Poraba goriva*2

Mestna vožnja l/100km 7,8 7,5 7,0 6,7

Relacijska vožnja l/100km 5,0 4,9 4,9 4,8

Kombinirana vožnja l/100km 6,0 5,9 5,7 5,5

Emisije CO2
*2, kombinirana vožnja g/km 139 135 150 145

Vlečna zmogljivost 

Z zavorami kg 1.100 1.400

Brez zavorkg kg 670 745

MOTOR Tip (koda) 16-ventilski 4-valjni 

DOHC MIVEC (4A92)

16-ventilski 4-valjni turbodizelski z notr

DOHC DI-D MIVEC (4N13) + DP

Delovna prostornina ccm 1.590 1.798

Stopnja emisije

Največja moč (EEC neto) 

 kW (KM)/vrt/min
86 (117)/6.000 110 (150)/4.000 85 (116)/3.750

Največji navor (EEC neto)

 Nm/vrt/min
154/4.000 300/2.000-3.000 300/2.000-2.500

GORIVNI SISTEM Sistem vbrizga goriva
ECI-MULTI (Elektronsko krmiljen vbrizg goriva) Elektronski vbrizg goriva preko skupnega vo

Prostornina posode za gorivo litrov

MENJALNIK Tip 5-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni

Sklopka

Prestavna razmerja

1. prestava 3,727 3,818

2. prestava 1,947 2,045

3. prestava 1,343 1,290 

4. prestava 0,976 0,974

5. prestava 0,804 0,897 

6. prestava - 0,790

Vzvratna 3,727 4,139

Končna 4,333 1.-4.: 4.058, 5., 6., vzvratna: 3

KRMILJENJE Tip

VZMETENJE Spredaj

Zadaj Posa

ZAVORE Spredaj

Zadaj

PNEVMATIKE Spredaj in zadaj

*1 Meritve opravljene pri Mitsubishi Motors Corporation. *2 Poraba goriva, emisije CO2 in NOx se lahko razlikujejo glede na opremo. *3 Sprememba zvoka motorja kadar je 
DPF aktiviran za zgorevanje trdnih delcev je normalna in ne prestavlja okvare. *4 Na voljo le pri opremi INTENSE ali INSTYLE. 
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Vse mere so v milimetrih.

2WD 4WD

1.6 MIVEC 1.8 DI-D MIVEC

ClearTec (AS&G)

1.290 1.460 1.525

1.870 2.060

80

442*6 - 1.219 (1.169)*7

5

200 183 188 200 185 198

9,7 11,4 10,2 9,7 10,6 10,0 

5,3

6,7 7,5 6,7 6,9

4,8 4,9 4,8 5,0 

5,5 5,9 5,5 5,7

145 135 145 150

1.100 1.400

670 745

ranjim hlajenjem 

PF*3

16-ventilski 4-valjni 16-ventilski 4-valjni turbodizelski z notranjim hlajenjem 

DOHC DI-D MIVEC (4N13) + DPF*3DOHC MIVEC (4A92)

1.590 1.798

Euro-5

110 (150)/4.000 86 (117)/6.000 85 (116)/3.750 110 (150)/4.000 85 (116)/3.750 110 (150)/4.000

300/2.000-3.000 154/4.000 300/2.000-2.500 300/2.000-3.000 300/2.000-2.500 300/2.000-3.000

oda (Common-Rail)
ECI-MULTI (Elektronsko krmiljen 

vbrizg goriva)
Elektronski vbrizg goriva preko skupnega voda (Common-Rail)

63 60

5-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni

Enolamelna suha sklopka z membransko vzmetjo

3,727 3,818

1,947 2,045

1,343 1,290

0,976 0,974

0,804 0,897

- 0,790

3,727 4,139

.450 4,333 1.-4.: 4.058, 5., 6., vzvratna: 3.450

Zobata letev z električnim ojačevalnikom 

McPherson vzmetna noga s stabilizatorjem

amično vpetje, večkratna Multilink obesa s stabilizatorjem

Prisilno zračeni zavorni diski

Zavorni diski

215/65R16 ali 215/60R17*4

*5 Izmerjeno pri 5 sedežih do višine pokrivala prtljažnega prostora - 2 sedeža do višine strehe. *6 Pri pokončno postavljenih naslonjalih zadnjih sedežev. Vključuje 26 litrski predal pod 
prtljažnim prostorom (s kitom za popravilo pnevmatik). *7 () s panoramsko sončno streho. Opomba1: Začetek prodaje posameznega motorja se razlikuje glede na trg. Opomba2: Tehnični podatki 
in oprema se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za več informacij se posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors.
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Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors.
Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vse pravice pridržane.

Mitsubishi Motors Corporation 
www.mitsubishi-motors.com

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

IZJEMNE POPRODAJNE STORITVE ZA BREZSKRBNO POTOVANJE

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 življenski 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.

RECIKLIRANJE STARIH VOZIL

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. 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 nov 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.

S stalnim sledenjem potrebam tržišča in hitrim odgovorom na pričakovanja 

stremimo k ustvarjanju harmonije med posamezniki, družbo, Zemljo in 

avtomobili, ki jih izdelujemo. Zavezani smo k oskrbovanju sveta z voznimi 

užitki, zagotavljanju varnosti in okoljevarstvu. MITSUBISHIJEVO INOVATIVNO ELEKTRIČNO VOZILO


