
 

 
 

CENIK IN OPREMA - MODELNO LETO 2012 
Veljavnost cenika: od 15.04.2011 

 
Tip 

 
 

 
Motor / menjalnik 

Vrsta 
akumulatorjev

Energija
akumulatorjev 

Moč 
motorja 

Maloprodajna 
cena v EUR 

i-MiEV  Električni/ samodejni litij-ionski 16 kWh 49 kW 34.990,00 
       
DODATNA OPREMA   
Doplačilo za kovinsko ali biserno barvo 400,00 
Doplačilo za dvobarvno različico 500,00 
 
i MiEV – serijska oprema 
Varnost in zaščita: ABS (protiblokirni sistem zaviranja) z EBD (porazdelitvijo zavorne sile) – Zavorni asistent (BA) – Aktivni nadzor stabilnosti 

in zdrsa (ASTC) – Varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova s stikalom za izklop)  - Bočni varnostni zračni 
blazini – Stranske varnostne zračne zavese – Dva 3-točkovna po višini nastavljiva varnostna pasova z ELR spredaj – Dva 3-točkovna 
varnostna pasova z ELR v drugi vrsti – Zvočni in vizualni opozorilnik uporabe varnostnih pasov – ISO-FIX sidrišče za otroški sedež v drugi 
vrsti – Elektronski imobilizator 

Zunanjost: 15'' platišča iz lahke litine s pnevmatikami z nizkim kotalnim uporom – Kit za popravilo pnevmatik – Zunanja ogledala, zunanje 
kljuke vrat in prtljažnika v barvi vozila (pri enobarvnem modelu) – Odbijači v barvi vozila – Zatemnjena stekla (stranska zadnja in zadnje 
steklo) 

Notranjost: Usnjen volan – Usnjena prestavna ročica – Predal pred sovoznikovim sedežem 
Udobje: Potovalni računalnik -  Klimatska naprava – Predpriprava za avdio napravo z 4 zvočniki in strešno anteno – Voznikov sedež ogrevan 

in nastavljiv po višini - Električno nastavljiva in ogrevana zunanja vzvratna ogledala – Električni servo volan, nastavljiv po višini – Električni 
pomik stekel spredaj in zadaj – Daljinsko  centralno zaklepanje – Sprednje meglenke – Deljiva zadnja klop (50:50) – Ločeno zlaganje in 
podiranje sedežev (zadaj) – Senzor za osvetlitev – Polnilni kabel za polnjenje na električni vtičnici 230V/50Hz 

 
DODATKI 
ZUNANJOST Kat.št. Cena (EUR)  UDOBJE IN VARNOST Kat.št. Cena (EUR) 
Stranski usmerjevalci zraka v črni barvi MZ380582EX 434,00  Komplet za prostoročno telef. Blue-Talk II MME31968 209,00 
Zadnji strešni spojler v črni barvi MZ574509EX 336,00  Prikazovalnik za Blue-Talk II MME31821D 45,00 
Strešni nosilci MZ532252EX 448,00  Naslon za roko spredaj MZ522086EX 358,00 
Lito platišče 15'' 7-krako (sprednje)  MZ556258EX 235,00  Tekstilni tepihi Comfort MZ314511 42,00 
Lito platišče 15'' 7-krako (zadnje) MZ556013EX 248,00  Tekstilni tepihi Elegance MZ314510 59,00 
Stranska zaščitna letvica vrat črne barve MZ314515 161,00  Vžigalnik za cigarete MZ360370EX 29,00 
Varnostne kolesne matice MZ314192 46,00  Pepelnik MZ360298EX 38,00 
Zaščita za veter (spredaj in zadaj) MZ380579 120,00  Pepelnik z LED osvetlitvijo  MZ520635EX 84,00 
Dekorativne nalepke Cute-Light MZ314525 262,00  Navigacijska in multimedijska naprava  MZ314520 1.450,00 
Dekorativne nalepke Cute-Dark MZ314524 262,00  Plastična podloga prtljažnika MZ314514 93,00 
Dekorativne nalepke Style-Light MZ314527 223,00  Komplet prozornih zaščitnih folij (9 kom) MZ314522 111,00 
Dekorativne nalepke Style-Dark MZ314526 223,00  Zaščitna folija zadnjega odbijača črne barve MZ314523 35,00 
 
 

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. Garancija proizvajalca na komponente električnega pogona je 5 let do maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov. Natančnejši pogoji 
garancije vozila so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Mitsubishi Motors. Protikorozijska garancija za model i-MiEV velja do 8 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 

www.mitsubishi-motors.si             
 
 


