
 
ZYSKAJ DODATKOWE

2 LATA OCHRONY
POGWARANCYJNEJ



S T Y L O W E

Z A A W A N S O W A N E
TECHNOLOGICZNIE

P R Z Y J A Z N E  Ś R O D O W I S K U
OSZCZĘDNE
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7  lat spokoju z Mitsubishi
w standardzie

udział w zamkniętym
pokazie modelu ASX

5 lat gwarancji + Mitsubishi Assistance
Package + nieodpłatna usługa kontroli
samochodu2

2 lata ochrony pogwarancyjnej
w wersji Premium3

w najbliższym salonie Mitsubishi

TWÓJ PAKIET KORZYŚCI:

ZAREZERWUJ
NOWE MITSUBISHI ASX 1
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INVITE + STYLE
Najważniejsze wyposażenie wersji INVITE
System dostępu bezkluczykowego i uruchamianie samochodu
za pomocą przycisku

Klimatyzacja automatyczna

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

Automatyczne wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu

System rozpoznawania znaków drogowych

Klimatyzacja manualna

Radioodtwarzacz z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali

Interfejs Android Auto i Apple Car Play

Kamera cofania

    

Elementy pakietu STYLE
Relingi dachowe

Przyciemniane szyby tylne

17” felgi typu flex wheel

Reflektory przednie w technologii Full LED

System ograniczający skutki kollizji czołowych

System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
z funkcją wspomagania utrzymania w pasie ruchu

Przednie i tylne czujniki parkowania

Tempomat

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Przednie i tyle szyby sterowane elektrycznie

Koło kierownicy obszyte skórą ekologiczną

INVITE + STYLE + COLD
Wyposażenie wersji INVITE + STYLE oraz Elementy pakietu COLD
Podgrzewana kierownica

Podgrzewane przednie siedzenia

Koło kierownicy obszyte skórą

INTENSE + STYLE + COLD
Wyposażenie wersji INVITE oraz dodatkowo

Tempomat adaptacyjny

System monitorowania martwego pola

Fotochromatyczne lusterko wsteczne

Relingi dachowe

7-calowy wyświetlacz na tablicy zegarów

    

Elementy pakietu STYLE
18-calowe felgi aluminiowe

Przyciemniane szyby tylne

Skórzane obszycie kierownicy

Automatyczne światła drogowe

Elektryczny hamulec postojowy

Półskórzana tapicerka (skóra ekologiczna)

Regulacja wysokości fotela pasażera

    

Elementy pakietu COLD
Podgrzewana kierownica

Podgrzewane fotele przednie

INSTYLE
Wyposażenie wersji INTENSE + STYLE + COLD  oraz dodatkowo

Cyfrowy wyświetlacz zegarów o przekątnej 10,25 cala

System nagłośnienia BOSE ( 9 głośników)

Radioodtwarzacz z ekranem dotykowym o przekątnej 9,3-cala

Skórzana tapicerka w kolorze czarnym

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy

Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Indukcyjna ładowarka do telefonu

Elektrycznie otwierane okno dachowe

WERSJE WYPOSAŻENIA
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DANE TECHNICZNE

Prezentowane elementy wyposażenia mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Ostateczne potwierdzenie specyfikacji nastąpi po finalizacji procesu homologacji auta, który w momencie publikacji tego dokumentu jest 
w toku. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia
i specyfikacji samochodu następuje w umowie sprzedaży, natomiast określone parametry techniczne zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Liczba dostępnych aut oraz możliwość zamawiania do produkcji może być 
ograniczona.

Wersja silnika

Długość całkowita

Rozstaw osi 

Wysokość

Rozstaw kół osi przedniej

Rozstaw kół osi tylnej

Szerokość całkowita

Maksymalny prześwit

4 228

2 639

1 573

1 561

1 547

1 797

173

Benzyna
1.0 MPI Turbo 90KM 6MT

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Benzyna Mild Hybrid
1.3 DIG Turbo 160KM 7DCT

Benzyna Mild Hybrid
1.3 DIG Turbo 140KM 6MT

Układ mild hybrid 12V z napędzanym paskiem rozruszniko-generatorem

Moc maksymalna KM (przy obr/min, jeśli ma to zastosowanie)

Maksymalny moment obrotowy przy obr/min

Zakres emisji CO₂ (min/maks)

Nie

90 KM (przy 4600 obr/min)

160 Nm (przy 2000-3750 obr/min)

132/136

(obr/min)

(Nm)

Tak

140 KM (przy 4500-6000 obr/min)

260 Nm (przy 1750-3500 obr/min)

130/134

Tak

160 KM (przy 5500 obr/min)

270 Nm (przy 1800-3750 obr/min)

131/137
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KOLORY NADWOZIA

CHARCOAL BLUE
niemetalizowany

ONYX BLACK
metalizowany

ROYAL BLUE
metalizowany

STEEL GREY
metalizowany

CRYSTAL WHITE
metalizowany

SUNRISE RED
metalizowany

CHARCOAL BLUE / ONYX BLACK
niemetalizowany / metalizowany

ROYAL BLUE / ONYX BLACK
metalizowany / metalizowany

STEEL GREY / ONYX BLACK
metalizowany /metalizowany

CRYSTAL WHITE / ONYX BLACK
metalizowany /metalizowany

SUNRISE RED / ONYX BLACK
metalizowany /metalizowany

Dwukolorowy lakier dostępny dla specyfikacji Intense i Instyle.



 

NOTATKI

1 Regulamin programu rezerwacji nowego Mitsubishi ASX dalej jako „Program rezerwacji”. 1. Rezerwujący oświadcza, że jest zainteresowany rezerwacją pojazdu Mitsubishi ASX o specyfikacji wskazanej w formularzu rezerwacyjnym (dalej 
jako „Pojazd”) podpisanym u wybranego Autoryzowanego Dealera Mitsubishi (dalej jako „Dealer”) . 2. Wobec powyższego Rezerwujący przystępuje do Programu rezerwacji poprzez podpisanie u Dealera formularza rezerwacyjnego. 3. 
Efektem przystąpienia do Programu rezerwacji jest wstępne przypisanie Rezerwującemu konkretnego egzemplarza modelu Mitsubishi ASX w okresie obwiązywania Programu rezerwacji, tj. od dnia 30 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. 4. W momencie przystępowania do Programu rezerwacji nie jest znana cena Pojazdu. 5. Możliwość realizacji rezerwacji będzie uzależniona od faktycznej dostępności Pojazdu. 6. Dostępność Pojazdu zostanie potwierdzona 
Rezerwującemu przez Dealera po otrzymaniu stosownej informacji od producenta Pojazdu. 7. Wiążąca dla Stron specyfikacja oraz cena Pojazdu będą wskazane w ewentualnej umowie zamówienia Pojazdu (dalej jako „Zamówienie”) o 
możliwym terminie podpisania której Dealer zawiadomi Rezerwującego po otrzymaniu informacji o dostępności Pojazdu. 8. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do Programu rezerwacji jest uiszczenie Dealerowi przez Rezerwującego 
zwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) (dalej jako „Opłata rezerwacyjna”). Po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Dealera Rezerwujący zostaje wpisany na listę rezerwacyjną. 9. W 
przypadku zawarcia Zamówienia uiszczona przez Rezerwującego Opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet ceny Pojazdu. 10. Rezerwujący w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Programie rezerwacji poprzez 
złożenie oświadczenia w tym przedmiocie Dealerowi, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail. 11. Po wystosowaniu oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie rezerwacji, bądź po wygaśnięciu rezerwacji, Rezerwujący 
otrzyma zwrot uiszczonej Opłaty rezerwacyjnej w terminie 7 dni roboczych. 12. W przypadku nabycia Pojazdu po jego uprzedniej rezerwacji Rezerwujący otrzyma dodatkową 2-letnią ochronę pogwarancyjną w wersji Premium. Ogólne 
warunki dodatkowej 2-letniej ochrony pogwarancyjnej w wersji Premium zawiera Załącznik nr 2 do formularza rezerwacyjnego. 13. Rezerwujący, po przystąpieniu do Programu rezerwacji, otrzyma prawo do udziału w zamkniętym pokazie 
nowego ASX organizowanym przez Dealera przed oficjalnym pojawieniem się modelu ASX w salonach Mitsubishi, podczas którego będzie miał możliwość poznania nowego modelu Mitsubishi ASX jeszcze przed oficjalną ekspozycją w 
salonie, oraz otrzyma propozycję podpisania Zamówienia. 14. Rezerwujący może podpisać Zamówienie do dnia 30 kwietnia 2023 r. W przypadku braku podpisania zamówienia w tym terminie rezerwacja wygasa.

2 https://www.mitsubishi.pl/serwis/zobowiazanie-serwisowe-mitsubishi

3 2 lata ochrony pogwarancyjnej to nazwa handlowa ubezpieczenia kosztów napraw pojazdu oferowanego przez Helvetia Global Solutions Ltd.
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