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ELEKTRYCZNY I HYBRYDOWY -  
TERAZ MOŻESZ ZNACZNIE WIĘCEJ.
Doświadcz nowego poziomu radości z jazdy, jaki oferuje nowy hybrydowy SUV typu Plug-In. 
Współpracujące ze sobą dwa silniki elektryczne (na przedniej i tylnej osi) oraz silnik benzynowy  
zapewniają optymalne osiągi w danej sytuacji. Jeżdżąc PHEV dbasz o środowisko w którym żyjesz. 
Niska emisja CO2 i tryb jazdy zeroemisyjnej w mieście to ulice wielkich miast wolne od smogu  
i hałasu. To lepsza perspektywa na przyszłość i poprawa warunków życia dla kolejnych pokoleń.  
To możliwość realnego wpływu na stan naszej jedynej planety.
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Nowe modele Mitsubishi posiadają gwarancję fabryczną 
obowiązującą 5 lat. W pierwszych 2 latach gwarancja  
nie przewiduje limitu przebiegu, w pozostałych zaś  
3 latach obowiązuje limit 100 000 km. Bateria trakcyjna 
Outlandera PHEV objęta jest 8-letnią gwarancją 
z limitem do 160 000 km. Gwarancja perforacyjna 
obejmuje pierwsze 12 lat.
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DŁUŻSZA HISTORIA,  
WIĘKSZA EWOLUCJA
Mitsubishi Motors może pochwalić się długą i wspaniałą historią  
samochodów elektrycznych oraz rajdów, która rozpoczęła się ponad  
50 lat temu. Wykorzystując know-how i technologie pozyskane w wyniku  
nieustających prac badawczych w procesie produkcji samochodów, dążymy do osiągnięcia 
jak największej przyjemności z jazdy i maksymalnego bezpieczeństwa. Nasza najnowsza 
technologia hybrydowego napędu Plug-In to również efekt wielu lat doświadczeń 
i udoskonaleń napędu elektrycznego testowanego w wyczerpujących warunkach.
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Mitsubishi Motors jako światowy pionier produkcji samochodów z napędem elektrycznym
Marka Mitsubishi Motors od lat 70. XX wieku odgrywała istotną rolę w branży rozwoju samochodów elektrycznych.  
W 2009 roku koncern wprowadził na rynek model i-MiEV, pierwszy samochód elektryczny produkowany na skalę 
masową, a w 2013 r. także Outlandera PHEV — pierwszego na świecie hybrydowego SUV-a* z napędem Plug-In. Outlander 
PHEV, który w 2019 r. osiągnął sprzedaż na poziomie 200 000 pojazdów, jest najlepiej sprzedającym się na świecie 
hybrydowym samochodem typu SUV z napędem Plug-In**.
* Wg badań Mitsubishi Motors. ** Badania Mitsubishi Motors z czerwca 2019 r.

Rajdowe DNA Mitsubishi
Wiele technologii wprowadzonych przez Mitsubishi Motors wywodzi się prosto ze świata rajdów, a rozwój Lancera 
Evolution na przestrzeni ostatnich dwóch dekad jest najlepszym tego przykładem. Podejście nie zmieniło się 
również w przypadku najnowszego Outlandera PHEV — doświadczenia zdobyte podczas rajdów terenowych Asia 
Cross Country 2013 i 2014 oraz Baja Portalegre 500 w 2015 roku przyczyniły się do rozwoju tej konstrukcji. Silnik 
spalinowy, silniki elektryczne, akumulator trakcyjny, układ sterowania napędem hybrydowym oraz napędem 4x4 
zostały udoskonalone i dopracowane, tworząc razem zespół napędowy, oferujący wdzięk, komfort oraz osiągi.
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INSTYLE NAVI with SAFETY / Silky White Pearl [W13]

WIĘCEJ DO ODKRYCIA. 
WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI
Jeżeli myślisz, że SUV-y z napędem na 4 koła szkodzą środowisku, hybrydowy 
OUTLANDER PHEV sprawi, że zmienisz zdanie. Model oferuje sporą dawkę 
mocy, właściwe prowadzenie, zdolności terenowe i wszechstronność.  
Możesz teraz zabrać swoich pasażerów na ciekawą wyprawę terenową!
Dzięki specjalnej konstrukcji baterie oraz dodatkowe zespoły napędowe nie 
ograniczają funkcjonalności auta, która zapewnia komfortową i super cichą  
(w trybie EV) podróż dla 5 osób i bagażu bez kompromisów. Jeżdżąc PHEV 
dbasz o środowisko, w którym żyjesz. 
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NIEOGRANICZONY ZASIĘG  
W TRYBIE HYBRYDOWYM
Auto po wyczerpaniu baterii jedzie dalej w trybie hybrydowym wykorzystując swój nowoczesny 
silnik benzynowy pracujący w cyklu Atkinsona. Nie ma sytuacji, w której rozładowane auto stanie się 
bezużyteczne w momencie, gdy go potrzebujesz.  Zawsze dotrzesz do swojego celu. 
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IDEALNE WARUNKI DLA KIEROWCY
Kabina Outlandera PHEV została zaprojektowana z myślą o komforcie kierowcy oraz pasażerów. 
Obsługa systemów pokładowych jest intuicyjna, a przełączniki zostały rozmieszczone  
w przejrzysty sposób. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe, w tym elementy wykonane  
ze skóry, duża ilość miejsca na nogi oraz doskonały system audio potęgują wrażenie luksusu.
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PRZESTRONNOŚĆ, KOMFORT I WYRAFINOWANIE  
Wejdź do oazy komfortu i wyrafinowania, która dodatkowo zwiększa przyjemność jazdy swoją 
przestronnością, luksusowymi udogodnieniami i niezwykle cichą pracą silnika. Wszystkie 
siedzenia mają dopracowane wykończenia z materiałów wysokiej jakości. Przednie fotele 
otaczają ciało z każdej strony, natomiast pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą skorzystać  
z komfortowych oparć i własnych nawiewów klimatyzacji. Jazda SUV-em jeszcze nigdy nie była 
tak odprężająca.

13 14



INNOWACJE SŁUŻĄCE OSIĄGOM
W systemach napędu PHEV (Plug-in Hybrid EV – samochody z napędem hybrydowym z możliwością 
doładowania akumulatora trakcyjnego z zewnętrznego źródła) dokonał się znaczący postęp. W pojazdach 
z  takim napędem montuje się obecnie mocniejsze tylne silniki elektryczne, oszczędniejsze silniki 
spalinowe oraz bardziej zaawansowane układy zarządzania mocą. Rozwiązania te gwarantują niezrównane 
wrażenia wynikające z  cichej i  płynnej pracy podzespołów oraz wysokiego momentu obrotowego.

1. Układ Twin Motor 4WD - dwa silniki elektryczne. Osobne silniki 
elektryczne przy przedniej i tylnej osi (Twin Motor 4WD) zapewniają 
doskonałe osiągi. Standardowy układ napędu na cztery koła S-AWC 
(Super All Wheel Control) dba o doskonałą trakcję w każdych warunkach.

2. Nowy silnik o pojemności 2,4 litra. Niezwykle wydajny silnik spalinowy 
pracujący w cyklu Atkinsona, z długim suwem rozprężania (pracy), 
charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa i niską emisją CO₂.

3. Generator. Wysokowydajny generator przekształca moc silnika 
spalinowego na elektryczność służącą do ładowania akumulatora 
trakcyjnego oraz dodatkowego zasilania silników elektrycznych w razie 
potrzeby.

4. PDU z przodu i EMCU z tyłu. Te inteligentne moduły sterowania 
podnoszą efektywność energetyczną i zapewniają optymalne 
parametry pracy silników elektrycznych dostarczających maksymalny 
moment obrotowy o wartości przewyższającej osiągi 3-litrowego silnika 
benzynowego.

5. Akumulator trakcyjny. Akumulator o dużej pojemności (13,8 kWh) jest 
umieszczony pod podłogą. Pozwala to uzyskać możliwie maksymalną 
przestrzeń we wnętrzu samochodu oraz obniżyć środek ciężkości, co 
przekłada się na poprawę właściwości jezdnych.

Trzy automatyczne tryby jazdy

Tryb elektryczny
Silniki elektryczne napędzają samochód, czerpiąc energię z baterii.
Zużycie paliwa i emisja CO₂ są wówczas zerowe. Napęd działający  
w tym trybie jest cichy, ekologiczny i wydajny. Prędkość maksymalna 
wynosi około 135 km/h. Zasięg w tym trybie wynosi do 57 km*.

JAZDA ELEKTRYCZNA

Tryb równoległy: napęd spalinowy wspomagany silnikami elektrycznymi
Pojazd jest napędzany silnikiem spalinowym (przy dużej prędkości 
itp., gdy sprawność/wydajność silnika jest wysoka), a w razie 
potrzeby dodatkowej mocy dostarczają silniki elektryczne.

JAZDA HYBRYDOWA

1. PRZEDNI SILNIK 
ELEKTRYCZNY

3. GENERATOR

4. PRZEDNI PDU
    (moduł przedniego napędu)

2. NOWY SILNIK 
O POJEMNOŚCI 2,4 LITRA

4. TYLNY EMCU  
    (moduł sterowania tylnym  

silnikiem elektrycznym)
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5. AKUMULATOR  
TRAKCYJNY

1. TYLNY SILNIK 
ELEKTRYCZNY

Tryb szeregowy: napęd elektryczny wspomagany silnikiem spalinowym
Samochód napędzany jest przez silniki elektryczne. Prąd elektryczny 
wytwarzany jest przez silnik spalinowy. Tryb szeregowy aktywuje się, gdy 
poziom naładowania baterii jest niski oraz w sytuacjach zwiększonego 
zapotrzebowania na moc np. gwałtowne przyspieszanie, jazda pod górę.

*Według testu WLTP



DOPRACOWANY UKŁAD JEZDNY

Nowe tylne amortyzatory o większej średnicy oraz przednie kolumny 
MacPhersona o zmodyfikowanej charakterystyce poprawiają komfort  
i precyzję prowadzenia.

WIĘKSZA KONTROLA W CZASIE JAZDY
Dla OUTLANDERA PHEV życzenie kierowcy jest rozkazem. Napęd Twin Motor 4WD z systemem S-AWC 
przekazuje moment obrotowy niezależnie na przednią i tylną oś, a Ty zyskujesz poczucie pełnego panowania 
nad drogą. Nowy tylny silnik elektryczny o wyższej mocy zapewnia lepsze osiągi i większą kontrolę – 
zwłaszcza w nowych trybach SPORT i SNOW (Śnieg).

SPOIWO STRUKTURALNE

Warstwy łączenia strukturalnego na drzwiach i pokrywie bagażnika 
zwiększają sztywność połączeń między panelami nadwozia w celu 
zwiększenia stabilności kierowania.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

System S-AWC dostępny wyłącznie w samochodach Mitsubishi Motors, służy poprawie bezpieczeństwa i potęguje pozytywne wrażenia z jazdy. 
Głównym zadaniem układ S-AWC jest dohamowanie odpowiednich kół podczas jazdy w zakręcie w celu ograniczenia zjawiska znoszenia pojazdu 
na zewnątrz łuku i tym samym zminimalizowania ryzyka niekontrolowanego poślizgu. W zależności od warunków jazdy kierowca może wybrać 
jeden z trzech trybów pracy napędu: NORMAL do jazdy w zwykłych warunkach, SNOW służący do pokonywania zaśnieżonych odcinków drogi lub 
LOCK doskonale sprawdzający się na piaszczystych, szutrowych drogach. Osobny przełącznik trybu SPORT służy do aktywacji trybu sportowego 
w dowolnym trybie jazdy w celu poprawy elastyczności i dynamiki na krętych drogach.

Tryb SPORT 
(suche, kręte drogi)

Tryb NORMAL 
(sucha, utwardzona 
nawierzchnia)

Tryb SNOW 
(zaśnieżone drogi)

Tryb LOCK
(luźna nawierzchnia 
piaszczysta lub szutrowa)
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EFEKTYWNOŚĆ 
JUTRA DOSTĘPNA 
JUŻ DZIŚ
Innowacyjny system Plug-in Hybrid  
EV charakteryzuje się wyjątkową 
ekoefektywnością. Auto jest w stanie 
naładować się do pełna ze zwykłego 
gniazdka elektrycznego jak smartfon. 
Czas ładowania został przemyślany 
tak, że ładując go w nocy, rano jest 
gotowy do jazdy. 

Szybkie ładowanie
W czasie podróży można 
skorzystać z oszczędzającego 
czas szybkiego ładowania.

Standardowe ładowanie
Wygodne ładowanie akumulatora 
w domu.

WSKAŹNIK POBORU MOCY

Jaki jest status silnika 
spalinowego? A elektrycznego? 
Wskaźnik mocy w przejrzysty 
i przystępny sposób informuje 
między innymi o zużyciu energii, 
działaniu układu odzyskiwania 
energii czy mocy generowanej 
przez silnik spalinowy.

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym 
podawane są różne informacje 
dotyczące systemu PHEV, takie jak 
zasięg, wykorzystanie trybu EV oraz 
przepływ energii.

ŁOPATKI PRZY KIEROWNICY 
DO STEROWANIA SYSTEMEM 
HAMOWANIA ODZYSKOWEGO

Za pomocą wygodnie ulokowanych 
łopatek kierowca może wybrać 
jeden z sześciu poziomów 
intensywności działania układu 
odzyskiwania energii elektrycznej.
* Niedostępne przy włączonym adaptacyjnym 

tempomacie (ACC).

WYNIK ECO

Ten wskaźnik informuje o wpływie 
stylu jazdy kierowcy na środowisko. 
Im więcej zielonych listków, tym 
lepiej.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Efektywne zarządzanie energią 
pozwala na jednoczesne 
korzystanie z różnych funkcji 
wymagających zasilania – w tym 
klimatyzacji i systemu audio 
– nawet w czasie ładowania 
akumulatora. Na ekranie 
prezentowany jest aktualny 
przepływ energii, oczekiwany czas 
ładowania oraz inne przydatne 
informacje.

TRYB EV

Po wybraniu trybu EV częstotliwość 
uruchamiania silnika spalinowego 
zostanie ograniczona do minimum, 
a w wielu sytuacjach drogowych 
kierowca będzie mógł cieszyć się 
cichą pracą elektrycznego zespołu 
napędowego*.
* Szczegółowe informacje na temat warunków 

działania trybu EV podano w instrukcji obsługi.

U góry: Zasięg w trybie elektrycznym
U dołu: Zasięg całkowity

Wskaźnik wykorzystania 
trybu EV

Wskaźnik przepływu 
energii

ZARZĄDZANIE POZIOMEM 
NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Tryb SAVE pozwala zachować 
obecny poziom naładowania 
baterii, a tryb CHARGE wymusza jej 
ładowanie z wykorzystaniem silnika 
spalinowego.

STEROWANIE TRYBEM ECO

Przy włączonym trybie ECO silniki 
elektryczne, silnik spalinowy oraz 
klimatyzacja pracują z większą 
efektywnością energetyczną.

ŁATWE ŁADOWANIE W DOMU  
I W PODRÓŻY

W celu naładowania akumulatora 
trakcyjnego wystarczy podłączyć 
OUTLANDERA PHEV do domowego 
gniazdka elektrycznego. Za pomocą 
pokładowej ładowarki i kabla 
samochód można naładować 
na przykład w nocy. Zajmuje to 
około 5,5 godziny*. Można także 
skorzystać z szybkiej ładowarki na 
komercyjnej stacji. Naładowanie 
akumulatora (do 80% pojemności) 
trwa wówczas tylko 25 minut. 
Informacja o statusie ładowania 
jest wyświetlana na zestawie 
wskaźników.
* Zasilanie prądem 230 V/10 A. 7 godzin 
w przypadku zasilania 230 V/8 A.
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Uwaga: 
LDW: System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) nie służy zmniejszeniu ryzyka związanego z zaniechaniem uważnej obserwacji drogi przed pojazdem (rozproszona uwaga, 
zamyślenie itp.) ani z ograniczoną widocznością spowodowaną złą pogodą itp. Jego zadaniem jest wykrywanie pasa ruchu przy prędkości od ok. 65 km/h wzwyż. Należy prawidłowo kierować 
pojazdem i przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy. W pewnych warunkach system może nie być w stanie poprawnie wykryć pasa ruchu. Dodatkowe informacje podano w instrukcji obsługi.
AHB: Ten system aktywuje się przy prędkości od ok. 40 km/h i dezaktywuje się przy niższej prędkości. Dodatkowe informacje podano w instrukcji obsługi.
BSW: Funkcje wykrywania i kontroli systemu monitorowania martwego pola w lusterkach zewnętrznych (BSW) mają wyłącznie charakter uzupełniający i nie ostrzegają o obecności innych pojazdów 
w każdej sytuacji. Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na tym systemie. W zależności od natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni i obecności przeszkód system kontrolowania martwego 
pola może w niektórych przypadkach nie zadziałać poprawnie. Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną jazdę. Graficzne wyobrażenie fal radaru ma charakter wyłącznie ilustracyjny 
i nie przedstawia rzeczywistego działania czujnika. Dodatkowe informacje podano w instrukcji obsługi.
UMS: Funkcje wykrywania i kontroli ultradźwiękowego asystenta ruszania (UMS) mają wyłącznie charakter uzupełniający i nie zapobiegają kolizjom w każdej sytuacji. Kierowca powinien przestrzegać 
zasad bezpiecznej jazdy i nie może polegać wyłącznie na tym systemie. W celu niedopuszczenia do ograniczenia mocy silnika w czasie jazdy terenowej UMS automatycznie dezaktywuje się i 
wyświetla kontrolkę UMS OFF na zestawie wskaźników po wyłączeniu funkcji FCM lub funkcji ASC. Żadna funkcja automatycznego hamowania nie zatrzymuje pojazdu całkowicie. Nawet przy 
ograniczonej mocy silnika elektrycznego samochód może powoli przemieszczać się do przodu lub do tyłu. Czujniki systemu mogą nie wykrywać ażurowych lub ostro zakończonych przeszkód, które 
niedostatecznie odbijają fale ultradźwiękowe. UMS nie utrzymuje pojazdu w bezruchu. Kierowca odpowiada za zatrzymanie pojazdu poprzez wciśnięcie pedału hamulca zgodnie z wymaganiami 
warunków drogowych. Graficzne wyobrażenie fal czujnika ultradźwiękowego ma charakter wyłącznie ilustracyjny i nie przedstawia rzeczywistego działania czujnika. Dodatkowe informacje podano 
w instrukcji obsługi.

KONSTRUKCJA RISE

Bezpieczeństwo bierne zostało znacznie zwiększone 
dzięki zastosowaniu opracowanej przez Mitsubishi Motors 
wzmocnionej konstrukcji nadwozia RISE (Reinforced Impact 
Safety Evolution), która skutecznie pochłania energię  
i utrzymuje wnętrze kabiny w całości w razie kolizji.
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AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE (AHB)
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu oraz 
ułatwienia prowadzenia samochodu nocą światła 
drogowe automatycznie przełączają się na światła 
mijania, kiedy system wykryje pojazd poprzedzający 
lub nadjeżdżający z przeciwka. Następnie światła 
drogowe znów włączają się automatycznie, więc nie 
trzeba zdejmować dłoni z kierownicy i używać ręcznego 
przełącznika. 

Światła drogowe Światła mijania

TEMPOMAT ADAPTACYJNY (ACC)

Samochód utrzymuje zadaną odległość od pojazdu poprzedzającego  
na podstawie wskazań radaru, co poprawia bezpieczeństwo jazdy 
i zwiększa poczucie spokoju. System ogranicza stres kierowcy, 
zwłaszcza w czasie długotrwałej jazdy przy w intensywnym ruchu na 
autostradzie.

SYSTEM OGRANICZAJĄCY SKUTKI KOLIZJI CZOŁOWYCH (FCM)

Zadaniem systemu jest niedopuszczenie do kolizji polegającej 
na najechaniu na inny pojazd lub przeszkodę, lub przynajmniej 
ograniczenie skutków kolizji, gdy jest ona nieunikniona. Za pomocą 
kamery i radaru laserowego system wykrywa inne pojazdy oraz 
pieszych przed samochodem.

SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE 
PASA RUCHU [LDW]
System ostrzega brzęczykiem i wyświetla odpowiedni 
komunikat w przypadku wykrycia, że samochód opuszcza 
pas ruchu bez włączonego kierunkowskazu. Wskazanie systemu 

LDW na zestawie 
wskaźników 

SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA  
W LUSTERKACH ZEWNĘTRZNYCH (BSW)

Ta funkcja zwiększająca bezpieczeństwo wykorzystuje  
czujniki radarowe w tylnym zderzaku w celu wykrywania 
pojazdów w martwych polach za samochodem, po jego 
prawej i lewej stronie. Kiedy system BSW jest aktywny,  
a kierunkowskazy są wyłączone, w lusterkach bocznych 
zapala się kontrolka. W przypadku wykrycia pojazdu 
w martwym polu przy włączonym kierunkowskazie 
kontrolka w lusterku z odpowiedniej strony miga 
i pojawia się powiadomienie dźwiękowe.

Niebezpieczeństwo kolizji

Ostrzeżenie + wspomaganie hamowania

Duże niebezpieczeństwo kolizji

Ostrzeżenie + automatyczne hamowanie

Ekstremalnie duże niebezpieczeństwo kolizji

Ostrzeżenie + automatyczne hamowanie  
z wysoką siłą

Brak pojazdu z przodu

Wybrana prędkość jest utrzymywana nawet 
po zdjęciu stopy z pedału przyspieszenia.

Pojazd z przodu

Wybrana odległość między pojazdami jest 
utrzymywana.

Pojazd z przodu (zwalnia/zatrzymuje się)

Kiedy pojazd poprzedzający zwalnia  
lub zatrzymuje się, ACC zmniejsza  
prędkość lub zatrzymuje samochód.

Ograniczenie mocy silnika aktywuje się 
w następujących sytuacjach: 

- Jazda z bardzo małą prędkością (wybrany tryb jazdy 
jest inny niż N lub P)

- Obecność przeszkody/innego pojazdu w niewielkiej 
odległości

- Mocne lub gwałtowne wciśnięcie pedału 
przyspieszenia

- Kierowca nie skręca w celu ominięcia przeszkody/ 
innego pojazdu

ULTRADŹWIĘKOWY ASYSTENT  
RUSZANIA (UMS)

Zadaniem systemu UMS jest ograniczenie 
lub w niektórych sytuacjach uniknięcie 
kolizji parkingowych spowodowanych 
niezamierzonym wciśnięciem pedału 
przyspieszenia. Jeśli system wykryje taką 
sytuację moc silnika jest redukowana i pojazd 
nie przyspiesza.

Alarm i wyświetlane 
ostrzeżenie

TECHNOLOGIE ZAPEWNIAJĄCE 
WSZECHSTRONNE BEZPIECZEŃSTWO
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa pomagają pewniej poruszać się po drogach i na parkingach – zarówno 
w dzień, jak i w nocy. OUTLANDER PHEV zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pod każdym względem – 
począwszy od inteligentnych czujników, które monitorują otoczenie i ostrzegają o niebezpieczeństwie, po aktywne 
systemy wspomagające kierowcę i solidne wyposażenie z zakresu biernej ochrony.

SYSTEM MONITOROWANIA RUCHU POPRZECZNEGO  
PODCZAS JAZDY DO TYŁU (RCTA)

Kiedy system RCTA jest aktywny, w zestawie wskaźników widoczna 
jest kontrolka. Jeżeli przy włączonym wstecznym biegu czujniki 
radarowe w tylnym zderzaku wykryją zbliżający się pojazd w niewielkiej 
odległości, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat 
ostrzegawczy, włączy się brzęczyk, a w obu lusterkach bocznych będą 
migać kontrolki.

Uwaga: 
FCM: Funkcje wykrywania i kontroli systemu ograniczającego skutki kolizji czołowych mają wyłącznie charakter uzupełniający i nie zapobiegają kolizjom w każdej sytuacji. Kierowca powinien 
przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i nie może polegać wyłącznie na tym systemie. FCM działa wyłącznie wtedy, gdy przed samochodem znajduje się inny pojazd. Zadaniem FCM jest również 
wykrywanie pieszych, ale w pewnych sytuacjach system może ich nie wykryć lub może nie zadziałać. Automatyczne hamowanie przed pojazdem poprzedzającym jest aktywowane, gdy samochód 
porusza się z prędkością od ok. 5 km/h do 80 km/h, a przed pieszym następuje to przy prędkości od ok. 5 km/h do 65 km/h. System FCM nie ma funkcji utrzymywania pojazdu w bezruchu, 
więc hamulec jest zwalniany po około 2 sekundach od zatrzymania samochodu. Aby zapobiec dalszemu ruchowi pojazdu, kierowca musi przytrzymać wciśnięty pedał hamulca. W niektórych 
przypadkach FCM może nie zadziałać, jeżeli kierowca podejmie próbę uniknięcia kolizji, na przykład poprzez manewr ominięcia przeszkody lub użycie pedału przyspieszenia. Ewentualne pytania 
należy kierować do lokalnego dealera/dystrybutora Mitsubishi Motors, który udzieli szczegółowych informacji.
ACC: Funkcje wykrywania i kontroli tempomatu adaptacyjnego (ACC) mają wyłącznie charakter uzupełniający. Kierowca powinien przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i nie może polegać 
wyłącznie na tym systemie. W niektórych sytuacjach ACC może nie zadziałać. System może nie rozpoznać poprawnie rzeczywistej sytuacji (w zależności od pojazdu poprzedzającego i jego 
stanu, pogody oraz warunków drogowych). Ponadto system może nie być w stanie dostatecznie zmniejszyć prędkości, jeżeli pojazd poprzedzający nagle zahamuje lub jeżeli drogę samochodu 
zbliżającego się do pojazdu poprzedzającego przetnie inny pojazd. Ewentualne pytania należy kierować do lokalnego dealera/dystrybutora Mitsubishi Motors, który udzieli szczegółowych 
informacji.
RCTA: Kierowca nie powinien polegać wyłącznie na tym systemie, ponieważ w pewnych warunkach może on nie wykrywać wszystkich poruszających się pojazdów. Kierowca ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczną jazdę. Graficzne wyobrażenie fal radaru ma charakter wyłącznie ilustracyjny i nie przedstawia rzeczywistego działania czujnika. Dodatkowe informacje podano 
w instrukcji obsługi.
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Rdzeń 
nagrzewnicy

Nagrzewnica elektryczna

Pompa 
wody

Zawór 
wody

Silnik

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE KABINY

Elektryczna nagrzewnica pozwala wytworzyć ciepło niezbędne do 
ogrzania kabiny pasażerskiej bez konieczności uruchamiania silnika 
spalinowego. Z ogrzewania można zatem korzystać także rano lub 
późnym wieczorem bez niepokojenia sąsiadów hałasem silnika. 
W wyjątkowo mroźną pogodę nagrzewnica elektryczna może także 
wspomagać tradycyjne ogrzewanie oparte na cieple odbieranym 
z silnika spalinowego.

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI MITSUBISHI REMOTE CONTROL
Za pomocą smartfona użytkownik samochodu może zdalnie sterować 
programatorem czasowym ładowania, zmieniać harmonogram 
ładowania z uwzględnieniem tańszej taryfy nocnej, monitorować 
czas pozostały do pełnego naładowania itp. Najnowsza aplikacja 
Mitsubishi Remote Control umożliwia także sterowanie schładzaniem 
i nagrzewaniem kabiny, które można uruchomić natychmiast lub 
o zaprogramowanej godzinie.
Uwaga: Pojazd i smartfon muszą być połączone przez bezprzewodową sieć LAN. Niektóre 
modele smartfonów mogą nie obsługiwać tej aplikacji. W pojazdach bez nagrzewnicy 
elektrycznej możliwe jest sterowanie zdalne wyłącznie funkcją schładzania. Wstępne 
nagrzewanie jest dostępne tylko w pojazdach wyposażonych w nagrzewnicę elektryczną.

Programowanie
czasu ładowania 

Informacje o pojeździe  
i obsługa pojazdu

Programowanie
czasu włączenia 
klimatyzacji

Gniazdko elektryczne  
z tyłu konsoli środkowej

Gniazdko elektryczne  
w bagażniku

Gniazdo 230V 1500 W (WTYCZKA: TYP F)

W samochodzie znajdują się dwa gniazdka elektryczne: jedno za konsolą 
środkową i drugie w bagażniku, w dolnej części poszycia. Źródłem 
energii jest akumulator trakcyjny, a moc 1500 W wystarcza do zasilania 
urządzeń na kempingu lub nawet domowego AGD w przypadku przerwy 
w dostawie prądu.
Uwaga: Opcja dostępna w wybranych specyfikacjach. Szczegółowych informacji udzielają lokalni 
dealerzy/dystrybutorzy Mitsubishi Motors.

SCHOWEK NA PRZEWÓD DO ŁADOWANIA

Schowek pod tylną częścią podłogi bagażnika idealnie nadaje się 
do przewożenia kabla do ładowania.
Uwaga: wyposażenie może różnić się na poszczególnych rynkach. Szczegółowych informacji 
udzielają lokalni dealerzy/dystrybutorzy Mitsubishi Motors.

  OUTLANDER  PHEV II

Uwaga: Hak holowniczy, uchwyt i wiązka kablowa nie stanowią wyposażenia fabrycznego, ale są dostępne osobno. W czasie holowania przyczepy ultradźwiękowy asystent ruszania (UMS) 
może nie działać prawidłowo, ponieważ czujnik nie wykrywa wówczas pojazdu poprzedzającego lub przeszkody. W czasie holowania przyczepy należy wyłączyć system monitorowania 
martwego pola [BSW] oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu [RCTA]. Uwaga: wyposażenie może różnić się na poszczególnych rynkach. Szczegółowych informacji udzielają 
lokalni dealerzy/dystrybutorzy Mitsubishi Motors. Szczegółowych informacji dotyczących holowania udzielają lokalni dealerzy/dystrybutorzy Mitsubishi Motors.
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ELEKTRYCZNIE STEROWANE OKNO 
DACHOWE (SZYBERDACH)

Dach z opcją uchylania, 
przesuwania i otwierania pozwala 
wpuścić światło słoneczne i świeże 
powietrze.

TYLNY SPOJLER
Tylny spoiler został 
zoptymalizowany tak, by jeszcze 
bardziej poprawić parametry 
aerodynamiczne.

RELINGI DACHOWE
Praktyczne relingi dachowe 
perfekcyjnie dopełniają elegancki 
design dachu.

SYSTEM DOSTĘPU 
BEZKLUCZYKOWEGO [KOS]

Mając przy sobie kluczyk, 
wystarczy nacisnąć przycisk na 
zewnętrznej klamce drzwi kierowcy 
lub pokrywie bagażnika, aby 
zablokować lub odblokować zamki. 
Do uruchamiania i wyłączania 
pojazdu służy przycisk POWER.

LAMPY BI-LED ZE ŚWIATŁAMI  
DO JAZDY DZIENNEJ I PRZEDNIMI 
ŚWIATŁAMI PRZECIWMGIELNYMI

Nowe, stylowe reflektory są 
wyposażone w oświetlenie LED 
zarówno w światłach drogowych,  
jak i światłach mijania. Światła 
przeciwmgielne LED oświetlają białym 
światłem drogę przed samochodem. 

ELEKTRYCZNIE STEROWANA 
POKRYWA BAGAŻNIKA

Pokrywę bagażnika można 
otworzyć i zamknąć automatycznie 
przełącznikiem znajdującym się 
przy fotelu kierowcy.

TYLNE NAWIEWY POWIETRZA

W tylnej konsoli znajdują 
się regulowane nawiewy, 
zapewniające komfort  
pasażerom siedzącym z tyłu.

PODGRZEWANA KIEROWNICA

Podgrzewana kierownica zwiększa 
komfort prowadzenia pojazdu  
w chłodne dni. Przełącznik 
uruchamiający ogrzewanie 
umieszczono na środkowym 
panelu.

PODGRZEWANA SZYBA CZOŁOWA

Elementy grzejne w przedniej  
szybie ułatwiają oczyszczenie  
jej z pary wodnej lub szronu 
szybciej niż przy użyciu nawiewu 
lub chemicznego odmrażacza.

Strefa podgrzewana Włącznik funkcji 
elektrycznej 

 Strefa podgrzewana

ELEKTRYCZNY HAMULEC 
POSTOJOWY Z FUNKCJĄ  
AUTO HOLD

Hamulcem postojowym w konsoli 
podłogowej łatwo operować dzięki 
stylowemu przełącznikowi. W celu 
włączenia hamulca postojowego 
należy pociągnąć przełącznik do 
góry, a w celu zwolnienia hamulca 
należy wcisnąć przełącznik. Po 
zatrzymaniu na światłach system 
Auto Hold jest w stanie utrzymać 
samochód w bezruchu, nawet gdy 
kierowca zdejmie stopę z pedału 
hamulca. Hamulce zostaną 
zwolnione po wciśnięciu pedału 
przyspieszenia.

ELEKTRYCZNA REGULACJA 
PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO

Elektryczna regulacja podparcia 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa 
pozwala na łatwą regulację 
głębokości oparcia w kierunku 
przód i tył, pomagając zmniejszyć 
obciążenie dolnej części pleców  
w celu zwiększenia komfortu jazdy. 
Opcja ta, wraz z innymi funkcjami 
foteli, pomaga wybrać optymalną 
dla Twojej budowy fizycznej 
pozycję za kierownicą.

NAJCIEKAWSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA



INFORMACJE O NAPĘDZIE PHEV

Graficzne wskazania, między innymi monitor 
zużycia energii, czy przepływ pozwalają kierowcy 
w mgnieniu oka sprawdzić różne informacje 
dotyczące napędu PHEV. Na wyświetlaczu 
można również ustawić programator czasowy 
ładowania i zdalne sterowanie klimatyzacją*.
 * Dostępne tylko w modelach obsługujących aplikację Mitsubishi 
Remote Control.

SYSTEM NAWIGACJI

Wielofunkcyjna nawigacja zawiera mapy Polski 
i Europy. Wskazówki dotyczące podróży (w tym 
ograniczenia prędkości) wyświetlane są w jasny 
i przejrzysty sposób na dużym ekranie, co czyni 
jazdę sprawniejszą i bezpieczniejszą. 

PORT USB

Port komfortowo umieszczony obok deski 
rozdzielczej jest łatwo dostępny zarówno 
z fotela kierowcy, jak i pasażera.

RADIOODTWARZACZ Z EKRANEM DOTYKOWYM

Sterowanie systemem audio jest łatwe dzięki 
6,1-calowemu ekranowi dotykowemu QVGA, 
który może również wyświetlać obraz z tylnej 
kamery.

System nagłośnienia Mitsubishi Power Sound System (MPSS) ze wzmacniaczem

System dźwiękowy MPSS opracowany przez Mitsubishi Motors oferuje krystalicznie czystą, 
płynną i żywą akustykę, jakiej można oczekiwać po systemie dźwiękowym w samochodzie klasy 
premium. Sześć głośników, w tym cztery głośniki z włókna szklanego oraz aluminiowe głośniki 
stożkowe w drzwiach oraz dwa kopułkowe głośniki wysokotonowe z tytanu, otacza kabinę, aby 
wywołać spektakularne wrażenia dźwiękowe.

Kopułkowy tytanowy głośnik wysokotonowy 
typu ridge line o średnicy 3,5 cm

Głośnik z włókna szklanego o średnicy 16 cm

Dwudrożny koncentryczny głośnik z włókna 
szklanego z membranami o średnicy 16 cm  
i 3,5 cm

Wzmacniacz o mocy 510 W

1

2
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4

1 1

2 2

3 3

4

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Utrzymuj kontakt z innymi dzięki zestawowi głośnomówiącemu, zachowując kontrolę nad 
bezpieczeństwem jazdy. Sparuj telefon komórkowy kompatybilny z technologią Bluetooth®, a urządzenie 
aktywowane głosem umożliwi Ci nawiązywanie połączeń bez zdejmowania rąk z kierownicy.

Uwaga: 
■ Więcej informacji podano na str. 37. 
■ Google, Android, Android Auto i inne powiązane znaki graficzne są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.
■ iPhone, Siri i Apple CarPlay są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

Podłączając smartfona z systemem Android™ do SDA, możesz obsługiwać aplikacje za pomocą poleceń głosowych,  
bez odrywania wzroku od drogi.

Po podłączeniu swojego iPhone’a do SDA możesz łatwo obsługiwać mapy, odtwarzacz muzyczny, telefon, wiadomości i inne funkcje przez Siri. 
SDA pomaga w intuicyjnym korzystaniu z iPhone’a nawet w czasie jazdy.

Więcej informacji: www.android.com/auto/Android Auto™

Więcej informacji: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay

MAPY
Wybierz cel podróży w Apple Maps.  
Możesz także oszacować czas potrzebny na 
dotarcie do interesujących miejsc w pobliżu 
głównej trasy podróży.

Siri
Przytrzymaj przycisk na kierownicy, aby wywołać 
Siri. „Włącz muzykę”, „Gdzie jest najbliższa stacja 
benzynowa?” – Siri to idealna towarzyszka 
podróży.

APLIKACJE 
Apple CarPlay umożliwia korzystanie z różnych 
aplikacji, główne odtwarzaczy muzyki. CarPlay 
umożliwia korzystanie z telefonu oraz różnych 
dodatkowych aplikacji, w tym odtwarzaczy muzyki, 
komunikatorów i nawigacji.

KOMUNIKATY 
Siri odczyta Ci wiadomości na głos oraz 
wyśle odpowiedź na otrzymaną wiadomość. 
Ty możesz w pełni skoncentrować się na 
prowadzeniu samochodu.

TELEFON 
Przez Siri możesz obsługiwać telefon 
i pocztę głosową.

MUZYKA 
Aby posłuchać muzyki w Apple Music lub innej 
aplikacji audio, wystarczy podać Siri nazwisko 
wykonawcy lub tytuł utworu. 

MAPY
Koniec z uciążliwą aktualizacją map  
w systemie nawigacji. Dzięki stale 
aktualizowanym Mapom Google  
i informacjom dostarczanym na bieżąco  
już nigdy się nie zgubisz. 

POLECENIA GŁOSOWE
Przytrzymaj przycisk na kierownicy lub powiedz 
„OK Google”. Asystent Google jest do Twojej 
dyspozycji, zawsze gotowy do pomocy.

APLIKACJE 
Możesz łatwo uruchomić aplikacje takie  
jak WhatsApp, Spotify i wiele innych. Lista 
kompatybilnych aplikacji stale się powiększa.

KOMUNIKATY 
Możesz odsłuchiwać wiadomości 
tekstowe, a nawet je pisać i wysyłać, 
używając wyłącznie systemu poleceń 
głosowych.

MUZYKA 
Odkrywaj nowe utwory i układaj własne listy 
odtwarzania, dokonując wyboru spośród 
40 milionów piosenek dostępnych w Google Play 
Music. Przygotuj się na jazdę, która jeszcze nigdy 
nie była tak przyjemna!

TELEFON
Możesz używać telefonu i sprawdzać 
pocztę głosową bez użycia rąk.

Uwaga: Wyposażenie może różnić się na poszczególnych rynkach i w zależności od innych warunków. Szczegółowych informacji udzielają lokalni dealerzy/dystrybutorzy Mitsubishi Motors.

SYSTEM KAMER 360°

Widok z kamer zamontowanych z przodu, z tyłu 
oraz z boków samochodu (w tym symulacja 
widoku z lotu ptaka) można wyświetlić 
w różnych kombinacjach w celu sprawdzenia, 
co kryje się w martwych polach i ułatwienia 
sobie bezpiecznego parkowania.

Widok z tyłu + widok z lotu ptaka

Jedź dokąd chcesz i kiedy chcesz. Odkrywaj nowe miejsca i nową rozrywkę. Stacja multimedialna 
SDA (Smartphone Link Display Audio) Ci w tym pomoże. Duży 8-calowy ekran dotykowy 
umożliwia intuicyjną obsługę odtwarzacza muzycznego i telefonu, a polecenia głosowe 
zapewniają przyjemniejszą i bezpieczniejszą jazdę. Niezależnie od wersji wyposażenia stacja 
SDA wyposażona jest w funkcjonalny interfejs Android Auto/Apple Car Play, a w najbogatszej 
specyfikacji system jest rozbudowany o wbudowaną nawigację z mapami Polski i Europy.

STACJA MULTIMEDIALNA SDA
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WERSJA WYPOSAŻENIA WERSJA WYPOSAŻENIA

INTENSE

• Felgi aluminiowe 16-cali z oponami 215/70R16
• Relingi dachowe w kolorze srebrnym
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Przyciemniane szyby tylne
• Czujnik zmierzchu i deszczu
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane  

i składane lusterka zewnętrzne
• Kamera cofania
• Czteroramienna kierownica z wykończeniem  

w kolorze srebrnym i skórzanym obszyciem

Najważniejsze elementy wyposażenia wersji Intense:
• Elektryczna regulacja podparcia odcinka 

lędźwiowego fotela kierowcy
• Podgrzewane fotele przednie
• System dostępu bezkluczykowego (KOS)
• Tempomat
• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją  

Auto Hold
• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth

• Radioodtwarzacz CD/MP3 z ekranem dotykowym
• Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu
• Kurtynowe poduszki powietrzne  

dla I i II rzędu siedzeń
• Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy
• System wspomagania ruszania  

na wzniesieniu (HSA)
• Sieciowa ładowarka baterii trakcyjnej, typ E+F, 

230V 10A, dł: 5 metrów

INSTYLE

INSTYLE PLUS

• Felgi aluminiowe 18-cali z oponami 225/55R18
• Przednie reflektory w technologii Bi-LED 

(światła mijania i drogowe)
• Przednie reflektory przeciwmgielne  

w technologii LED
• Tekstylna tapicerka foteli w kolorze czarnym 

łączona z syntetyczną skórą

Najważniejsze dodatkowe wyposażenie względem wersji Intense:
• Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
• Elektryczne ogrzewanie kabiny
• Stacja multimedialna SDA z ekranem dotykowym 

8-cali i interfejsem Android Auto/Apple Car Play
• 2x gniazdo USB dla II rzędu siedzeń
• Przednie i tylne czujniki parkowania

• System monitorowania martwego pola  
w lusterkach zewnętrznych (BSW)

• System monitorowania ruchu poprzecznego 
podczas jazdy do tyłu (RCTA)

• Podgrzewana szyba czołowa
• Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
• System łączności Mitsubishi Remote Control
• System nagłośnienia Mitsubishi power sound 

system z dodatkowym wzmacniaczem
• Stacja multimedialna SDA z ekranem dotykowym 

8-cali, interfejsem Android Auto/Apple Car Play  

i wbudowanym systemem nawigacji
• System ograniczający skutki kolizji  

czołowych (FCM)
• System ostrzegający o niezamierzonej zmianie 

pasa ruchu (LDW)
• Tempomat adaptacyjny (ACC)
• Automatyczne światła drogowe (AHB)

• System kamer 360° (w tym kamera cofania)
• Elektrycznie sterowane okno dachowe 

(szyberdach)
• Skórzana tapicerka foteli w kolorze czarnym  

z ozdobnymi przeszyciami
• Podsufitka w kolorze czarnym
• Podgrzewana kierownica

Najważniejsze dodatkowe wyposażenie względem wersji Instyle:



CZERWONY DIAMENTOWY (P62)

BIAŁY PERŁOWY (W13) BIAŁY NIEMETALIZOWANY (W37)

CZARNY METALIZOWANY (X42)CZARNY PERŁOWY (X40)

BRĄZOWY METALIZOWANY (C06)

GRAFITOWY METALIZOWANY (U17)

SREBRNY METALIZOWANY (U25)

Czarna tekstylna Czarna tekstylna łączona  
z syntetyczną skórą

Czarna skórzana  
z ozdobnymi przeszyciami

KOLORY NADWOZIA

TAPICERKA SIEDZEŃ

Uwaga: 
Część tapicerki skórzanej (boki, tył, część siedziska i zagłówki foteli, a także tył środkowego podłokietnika, podłokietniki na drzwiach, wykończenie drzwi itp.) została wykonana ze skóry 
syntetycznej.
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Nakładki na pedały, matowane aluminium Nakładki progowe, stal nierdzewna Dywaniki tekstylne, 3 rodzaje materiału

STYLIZACJA WEWNĘTRZNA I KOMFORT

STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

1. Narożniki zderzaka przedniego
2. Listwy progowe
3. Narożniki zderzaka tylnego

4. Listwa pokrywy bagażnika
5. Napis „OUTLANDER”
6. Nakładka ochronna zderzaka tylnego
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AKCESORIA
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TRANSPORT

Kuweta bagażnika Chlapacze przednie i tylne Osłony przeciwsłoneczne

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

2

4

1

3

1. Belki bagażnika dachowego
2. Uchwyt na rower
3. Uchwyt na narty / snowboard

4. Hak holowniczy
5. Bagażnik rowerowy na hak holowniczy

5

ZAPYTAJ SWOJEGO DEALERA O POZOSTAŁE AKCESORIA DO OUTLANDERA PHEV

AKCESORIA DO ŁADOWANIA

1. Przewód do ładowania (Mode 3) – do publicznych punktów 
ładownia, prąd ładowania 16A

2. Torba na przewód do ładowania
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE
■ Dostępne     – Niedostępne

Wersja wyposażenia INTENSE INSTYLE INSTYLE PLUS

Silnik i układ napędowy Silnik benzynowy 2.4, moc maksymalna: 135 KM ■ ■ ■
Silnik elektryczny przedni, moc maksymalna: 82 KM ■ ■ ■
Silnik elektryczny tylny, moc maksymalna: 95 KM ■ ■ ■
Układ napędu na 4 koła S-AWC ■ ■ ■

Opony i koła Felgi aluminiowe 16-cali z oponami 215/70R16 ■ – –
Felgi aluminiowe 18-cali z oponami 225/55R18 – ■ ■
Zestaw naprawczy opony ■ ■ ■

Oświetlenie i widoczność Światła do jazdy dziennej w technologii LED ■ ■ ■
Przyciemniane szyby tylne ■ ■ ■
Czujnik zmierzchu ■ ■ ■
Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu ■ ■ ■
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ■ ■ ■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne ■ ■ ■
Oświetlenie kabiny w podsufitce z przodu i z tyłu ■ ■ ■
Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu ■ ■ ■
Oświetlenie przestrzeni bagażowej ■ ■ ■
Fotochromatyczne lusterko wsteczne ■ ■ ■
Kamera cofania ■ ■ –
Spryskiwacze reflektorów przednich ■ ■ ■
Przednie reflektory halogenowe ■ – –
Przednie reflektory przeciwmgielne (żarówka halogenowa) ■ – –
Przednie reflektory w technologii Bi-LED (światła mijania i drogowe) – ■ ■
Przednie reflektory przeciwmgielne w technologii LED – ■ ■
System kamer 360° (w tym kamera cofania) – – ■
Elektrycznie sterowane okno dachowe (szyberdach) – – ■

Elementy zewnętrzne Chromowane wykończenie atrapy chłodnicy ■ ■ ■
Klamki drzwi i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia ■ ■ ■
Relingi dachowe w kolorze srebrnym ■ ■ ■
Chromowana listwa wzdłuż dolnej krawędzi bocznych szyb ■ ■ ■
Antena w kształcie płetwy rekina ■ ■ ■

Elementy wewnętrzne Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach ■ ■ ■
Skórzane obszycie kierownicy ■ ■ ■
Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy ■ ■ ■
Oparcie tylnej kanapy składane w proporcjach 60:40 ■ ■ ■
Schowek pod podłogą bagażnika ■ ■ ■
Roleta przestrzeni bagażowej ■ ■ ■
Panel centralny wykończony materiałem typu piano black ■ ■ ■
Łopatki przy kierownicy do sterowania systemem hamowania odzyskowego ■ ■ ■
Podgrzewane fotele przednie ■ ■ ■
Tekstylna tapicerka foteli w kolorze czarnym ■ – –
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy ■ – –
Tekstylna tapicerka foteli w kolorze czarnym łączona z syntetyczną skórą – ■ –
Schowek na okulary w podsufitce – ■ –
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie – ■ ■
Skórzana tapicerka foteli w kolorze czarnym z ozdobnymi przeszyciami – – ■
Podsufitka w kolorze czarnym – – ■

Komfort i wygoda Wspomaganie układu kierowniczego ■ ■ ■
System dostępu bezkluczykowego (KOS) ■ ■ ■
Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych ■ ■ ■
Tempomat ■ ■ ■
Sterowanie systemem audio na kierownicy ■ ■ ■
Centralny podłokietnik dla przednich siedzeń ■ ■ ■
2x uchwyt na napoje dla przednich siedzeń ■ ■ ■
Gniazdo 12V na panelu centralnym z przodu ■ ■ ■
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej ■ ■ ■
Kieszeń w oparciu fotela pasażera ■ ■ ■
Centralny podłokietnik dla tylnych siedzeń z uchwytem na napoje x2 ■ ■ ■
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold ■ ■ ■
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa ■ ■ ■
Elektryczne ogrzewanie kabiny – ■ ■
Kieszeń w oparciu fotela kierowcy – – ■
Podgrzewana kierownica – – ■
Podgrzewana szyba czołowa – – ■
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika – – ■
System łączności Mitsubishi Remote Control – – ■

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE
■ Standard     – Niedostępne

Część tapicerki skórzanej (boki, tył, część siedziska i zagłówki foteli, a także tył środkowego podłokietnika, podłokietniki na drzwiach, wykończenie drzwi itp.) jest wykonana ze skóry syntetycznej.
Uwaga: Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a MITSUBISHI MOTORS CORPORATION używa tych znaków na podstawie licencji.

OSTRZEŻENIE
• Osoby ze wszczepionymi rozrusznikami lub kardiowerterami-defibrylatorami serca nie powinny zbliżać się do systemów bezkluczykowych. 

Fale elektromagnetyczne wykorzystywane w takich systemach mogą wpływać na działanie wszczepionych rozruszników oraz kardiowerterów-defibrylatorów serca.
• Osoby korzystające z innych aparatów elektromagnetycznych powinny dowiedzieć się u producenta danego urządzenia, czy fale elektromagnetyczne emitowane przez system bezkluczykowy 

nie zakłócają działania takich urządzeń.

UWAGI DOTYCZĄCE STACJI MULTIMEDIALNEJ SDA
■  Aktywacja Android Auto lub CarPlay jest możliwa w przypadku smartfonów z systemami 

operacyjnymi w wersji minimum Android 5.0 (Lollipop) lub wyższej / iOS 8 lub wyższej.
■  Lista krajów, w których można korzystać z Android Auto i CarPlay, stale się powiększa, 

ale systemy te NIE są dostępne na niektórych rynkach. Najnowsze informacje dotyczące 
dostępności są podane na odpowiednich stronach internetowych.

— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
■  Android Auto i CarPlay mogą nie działać przy słabym zasięgu lub zaniku sygnału sieci nawet na 

terenach, na których są dostępne.
■  Klient pokrywa wszystkie opłaty naliczane przez operatora. Klient może także ponosić 

dodatkowe opłaty (w zależności od warunków umowy z operatorem telekomunikacyjnym).

■  Korzystanie w innych krajach może wymagać wykupienia abonamentu na usługi roamingowe  
u operatora telekomunikacyjnego. 

■  Nie wszystkie aplikacje na smartfona są kompatybilne z Android Auto lub CarPlay. Ze względów 
bezpieczeństwa w Smartphone link Display Audio dostępne są tylko kompatybilne aplikacje. 

■  Niektóre funkcje lub aplikacje mogą być niedostępne we wszystkich krajach lub regionach.
■  Grafika może nie odzwierciedlać najnowszych zmian i aktualizacji.
■  Kompatybilność smartfona ze Smartphone-link Display Audio można sprawdzać na: 

http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php.
■  W zależności od wersji wyposażenia stacja multimedialna SDA może być wyposażona  

w wbudowaną nawigację.

Wersja wyposażenia INTENSE INSTYLE INSTYLE PLUS

Audio i komunikacja Zestaw głośnomówiący Bluetooth ■ ■ ■
Tuner cyfrowy (DAB) ■ ■ ■
Gniazdo USB na panelu centralnym z przodu ■ ■ ■
6 głośników ■ ■ ■
Radioodtwarzacz CD/MP3 z ekranem dotykowym ■ – –
Stacja multimedialna SDA z ekranem dotykowym 8-cali i interfejsem Android Auto/
Apple Car Play – ■ –
2x gniazdo USB dla II rzędu siedzeń – ■ ■
System nagłośnienia Mitsubishi power sound system z dodatkowym wzmacniaczem – – ■
Stacja multimedialna SDA z ekranem dotykowym 8-cali, interfejsem Android Auto/
Apple Car Play i wbudowanym systemem nawigacji – – ■

Bezpieczeństwo Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu ■ ■ ■
Kurtynowe poduszki powietrzne dla I i II rzędu siedzeń ■ ■ ■
Kolanowa poduszka powietrzna dla kierowcy ■ ■ ■
System stabilizacji toru jazdy (ASC) i kontroli trakcji (TCL) ■ ■ ■
Układ ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD) ■ ■ ■
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA) ■ ■ ■
Immobilizer ■ ■ ■
System mocowania fotelików dziecięcych ISO-FIX na tylnych siedzeniach x2 ■ ■ ■
System mocowania fotelików dziecięcych ISO-FIX na fotelu pasażera ■ ■ ■
System monitorowania ciśnienia powietrza w kołach (TPMS) ■ ■ ■
Przednie i tylne czujniki parkowania – ■ ■
Ultradźwiękowy asystent ruszania (UMS) – ■ ■
System monitorowania martwego pola w lusterkach zewnętrznych (BSW) – ■ ■
System monitorowania ruchu poprzecznego podczas jazdy do tyłu (RCTA) – ■ ■
System ograniczający skutki kolizji czołowych (FCM) – – ■
System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) – – ■
Tempomat adaptacyjny (ACC) – – ■
Automatyczne światła drogowe (AHB) – – ■

Pozostałe Sieciowa ładowarka baterii trakcyjnej, typ E+F, 230V 10A, dł: 5 metrów ■ ■ ■
Przyłącze do szybkiego ładowania baterii trakcyjnej ■ ■ ■
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DANE TECHNICZNE

Silnik i układ napędowy
Silnik benzynowy
Pojemność silnika cm3 2360
Typ paliwa Benzyna bezołowiowa (95 oktanów lub więcej)
Moc maksymalna (KM) / obr./min. 135/4500
Maks. moment obrotowy (Nm) / obr./min. 211/4500
Zasilanie paliwem Wtrysk wielopunktowy, sterowany elektronicznie
Pojemność zbiornika paliwa l 43
Przedni silnik elektryczny
Moc maksymalna KM 82
Maks. moment obrotowy Nm 137
Tylny silnik elektryczny
Moc maksymalna KM 95
Maks. moment obrotowy Nm 195
Łączna maksymalna moc układu napędowego              KM 224
Parametry baterii trakcyjnej
Typ  Litowo-jonowa
Napięcie V 300
Pojemność kWh 13,8

Osiągi i zużycie paliwa/energii
Prędkość maksymalna km/h 170
Przyspieszenie

 0–100 km/h s 10,5
Średnie zużycie paliwa (l/100 km)

w cyklu mieszanym 2,0
Emisja CO2 g/km

w cyklu mieszanym 46
Zasięg w trybie elektrycznym km 45 km (do 57 km w cyklu miejskim)

Wymiary i masy
Długość nadwozia mm 4695
Szerokość nadwozia mm 1800
Wysokość nadwozia mm 1696
Rozstaw osi mm 2670
Rozstaw kół mm 1540
Prześwit mm 190
Masa własna kg 1890
Dopuszczalna masa całkowita kg 2390
Pojemność przestrzeni bagażowej l 463*
Pojemność schowka pod podłogą bagażnika l 35

Czas ładowania baterii trakcyjnej
Ładowanie w trybie normalnym (230V 10A) około 5,5 godz.
Ładowanie w trybie normalnym (230V 8A) około 7 godz.
Szybkie ładowanie prądem przemiennym (230V 16A) około 3,5 godz.
Szybkie ładowanie prądem stałym (do poziomu 80%) 25 min.

Układ hamulcowy i zawieszenie
Zawieszenie kół przednich Kolumny MacPhersona
Zawieszenie kół tylnych Układ wielowahaczowy
Hamulce kół osi przedniej Tarcze hamulcowe wentylowane
Hamulce kół osi tylnej Tarcze hamulcowe niewentylowane

WYMIARY

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

1540

1540
1800

990 2670 1035
4695

16
96

PROGRAM ASSISTANCE 24/7

Wystarczy, że zadzwonisz pod całodobowy numer telefonu 22 463 19 99, 
a udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Specjalnie dla wszystkich użytkowników samochodów Mitsubishi w Polsce przygotowaliśmy 
bezpłatny  program Mitsubishi Pomoc 24/7.

Teraz w razie kolizji, wypadku lub awarii możesz uniknąć drogiego i nieprofesjonalnego 
holowania lub kłopotów związanych z kosztowną, często nierzetelną naprawą  realizowaną przez 
nieautoryzowany warsztat.

MMC Pomoc
ASSISTANCE DLA

MITSUBISHI MOTORS POLSKA
TEL. 22 463 19 99

Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie www.mitsubishi.pl/pomoc.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późn. zm. i aktami 
wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia 
(oraz innych właściwości trakcyjnych), mają m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także inne czynniki natury nietechnicznej. Należy 
pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do 
homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych w niniejszym katalogu.

* Pomiar wykonany metodą VDA
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www.mitsubishi.pl Luty 2020. Wyprodukowano w Polsce.

Dane zawarte w niniejszym katalogu samochodu Mitsubishi były aktualizowane na 
dzień jego przygotowania/składania do druku i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu 
art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego.

Zawarte w katalogu informacje na temat gwarancji samochodu nie stanowią udziele-
nia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu, a jej warunki zostaną okre-
ślone w dokumencie gwarancyjnym.

Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub 
sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszym katalogu mogą się różnić od 
rzeczywistych kolorów pojazdów Mitsubishi, w tym ich nadwozia i tapicerki.

Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), do-
datkowo płatne. MMC Car Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia i cen samochodów Mitsubishi 
oferowanych na rynku polskim w każdym czasie i bez uprzedzenia. Wobec tego pro-
simy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Mitsubishi w celu uzyskania 
aktualnych informacji na temat samochodów Mitsubishi.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie 
sprzedaży, natomiast określone parametry techniczne zawiera świadectwo homolo-
gacji typu pojazdu.

RECYKLING POJAZDÓW

Ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem.
Mitsubishi Motors projektuje i produkuje wysokiej jakości pojazdy i  ich części, sta-
rając się zapewnić ich trwałość, troszcząc się jednocześnie o jak najlepszą obsługę 
gwarantującą utrzymanie ich optymalnej sprawności. Z wielkim szacunkiem odno-
simy się do kwestii ochrony środowiska i dlatego stosujemy materiały, które mogą 
być przetwarzane i nadal wykorzystywane po całkowitym wyeksploatowaniu same-
go samochodu. Po wielu latach użytkowania Wasz samochód może do nas wrócić, 
a my zajmiemy się jego recyklingiem w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny ze 
stosowną dyrektywą UE i obowiązującymi przepisami krajowymi.

Wszystkie pojazdy Mitsubishi Motors (do wagi 3,5 tony brutto) sprzedawane po 1 lip-
ca 2002 roku są bezpłatnie odbierane od ostatniego właściciela w jednym z wyzna-
czonych punktów, pod warunkiem jednak, że pojazd posiada wszystkie podstawowe 
części składowe i  jest wolny od zanieczyszczeń. Od 1 stycznia 2007 roku zasada ta 

dotyczy wszystkich pojazdów produkowanych przez Mitsubishi Motors bez wzglę-
du na datę sprzedaży. Istnieje już cała sieć punktów odbioru zużytych pojazdów 
Mitsubishi Motors gwarantujących przyjazny dla środowiska recykling. Jednocześnie 
możliwości recyklingu pojazdów i ich części są stale badane i udoskonalane w trosce 
o uzyskanie jeszcze wyższego procentowo udziału przetworzenia.

Europejska dyrektywa dotycząca zużytych pojazdów i  ich bezpłatnego odbioru 
obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Istnieje jednak możliwość, że 
w chwili publikacji niniejszego komunikatu nie wszystkie kraje członkowskie dosto-
sowały swoje prawodawstwo do wymagań zawartych w dyrektywie.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mitsubishi-motors-euro.com. Można 
też sprawdzić informacje na stronie sieci serwisowej Mitsubishi Motors w  swoim 
kraju lub zadzwonić do Centrum Obsługi Klientów Mitsubishi Motors.

Ponad 2500 Autoryzowanych Serwisów Mitsubishi Motors w Europie służy Ci pomo-
cą, gdziekolwiek się znajdujesz.

PROFESJONALNE PRZEGLĄDY
Nawet nowe samochody wymagają regularnej konserwacji i przeglądów. Nie tylko 
by zagwarantować mobilność, po to, abyś mógł się niezawodnie poruszać, ale także 
dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich pasażerów. Wyszkoleni profesjonaliści korzy-
stający ze specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz z oryginalnych części są 
zawsze gotowi do usług w Twoim Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Mitsubishi. 
Zostaniesz z góry poinformowany o koszcie usługi, dzięki czemu nie spotka Cię nie-
miła niespodzianka, kiedy wrócisz odebrać swój samochód.

ORYGINALNE CZĘŚCI MITSUBISHI MOTORS
Nawet najmniejsza usterka techniczna może być groźna. Dlatego wszystkie oryginal-
ne części Mitsubishi Motors zostały wyprodukowane i przetestowane zgodnie z su-
rowymi standardami jakości. Zaleca się korzystanie z oryginalnych części Mitsubishi 
Motors w  celu zapewnienia jak największej niezawodności samochodu oraz bez-
pieczeństwa jego pasażerów. Oryginalne części Mitsubishi Motors są dostępne we 
wszystkich Autoryzowanych Punktach Serwisowych Mitsubishi. Jesteśmy dumni, że 
znajdujemy się regularnie na czele rankingów jakości usług posprzedażowych.

GWARANCJA – OCZYWIŚCIE
Nowe modele Mitsubishi posiadają gwarancję fabryczną obowiązującą 5 lat. W pierw-
szych 2 latach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu, w pozostałych zaś 3 la-
tach obowiązuje limit 100 000 km. Gwarancja perforacyjna obejmuje pierwsze 12 lat. 
Statystyki niezawodności samochodów Mitsubishi są wzorowe, więc prawdopodo-

bieństwo potrzeby pomocy technicznej z naszej 
strony jest minimalne. Mimo to przez 5 lat oferu-
jemy MAP – Pakiet Assistance Mitsubishi Motors.

MAP – DARMOWA POMOC W PRZYPADKU AWARII
Aby zademonstrować nasze zaangażowanie 
w kwestię Twojej mobilności oraz podkreślić, jak 
bardzo wierzymy w niezawodność naszych samo-

chodów, dajemy Ci wraz z nowym autem Mitsubishi darmową kartę MAP, ważną przez 
5 lat. Skrót MAP oznacza Mitsubishi Motors Assistance Package (Pakiet Assistance 
Mitsubishi Motors). Ta karta będzie gwarantem Twojej mobilności w ponad 30 kra-
jach Europy. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocy w przypadku awarii, 
wypadku, kradzieży bądź aktu wandalizmu – gdziekolwiek będziesz, 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu – zadzwoń pod numer widoczny na karcie, a problem zostanie 
rozwiązany na miejscu. Jeśli będzie on poważny, samochód zostanie przewieziony do 
najbliższego dealera Mitsubishi, a Ty otrzymasz gwarancję usług takich jak hotel, ciąg- 
łość podróży (samochód zastępczy) oraz przewóz Twojego auta z powrotem do kraju.

ZNAKOMITY SERWIS POSPRZEDAŻOWY ZAPEWNIAJĄCY BEZTROSKĄ JAZDĘ SAMOCHODEM


