Ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

Модел

Меувач

Опрема

Outlander 2.2 DI-D
Outlander 2.2 DI-D

М/Т
М/Т

INTENSE
INTENSE PROMO

Зафатнина
(cc)
2268
2268

Моќност
(kW)
110 / 150
110 / 150
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Информативна
Цена во
цена во евра
денари
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1.982.760,00
33.980,00
2.106.760,00
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Опременост: INTENSE
Перформанси
2.2L 16-вентили, линиски 4-цилиндри DOHC ICTC DI-D
Auto Stop & Go (AS&G)
Multi-select 4WD (Електронски контролиран по потреба 4WD со 4WD ECO и 4WD lock)
215/70R16 пневматици и 16" x 6.5J алуминиумски фелни
Резервно тркало
Надворешност
Предна долна заштита
Ретровизори во боја на каросерија, со греење, електронски регулирани и преклопливи
Надворешни рачки во боја на каросерија
Странични украсни прагови
Црна појасна трака на среден столб [освен за црна надворешна боја на возило]
Додатоци на лакот од поткрилото, црни
Задна долна заштита
Затемнети стакла за задните врати
Хромирана појасна подпрозорска лајсна
Странични трепкачки светла за правец на ретровизорите
Рефлекторски тип предни светла за магла
Задни паркинг сензори
Кровни носачи (сребрени)
Светла и видливост
Главни светла & LED-DRL, халоген со мануелно нивелирање
Задни комбинирани светла, LED
Високо поставено стоп светло, LED
Предно амбиентално светло со светло за мапа
Предно долно светло кај стапала
Конзолно светло
Осветлување на конзолна кутија
Задно амбиентално светло
Светло во товарен дел
Преден ветробран, зелено стакло, ламинирано со звучна изолација
Предни и задни врати, зелено стакло, темперирано
Заден ветробран, зелено стакло, темперирано со греење
Ентериер
Нова подна конзола
Управувач, електрично серво управување, висинско и телескопско регулирање
Кожно обложен 3 крак управувач со пиано црн украс
Кожно обложена рачка од менувач
Bluetooth hands-free телефонски систем
Bluetooth hands-free контроли на управувач
Хромирани внатрешни рачки од врати
Само затемнувачки внатрешен ретровизор
Сензори за дожд за автоматско бришење
Темпомат контроли на управувачот
Контрола за ограничувач на брзина на управувач
Аудио контроли на управувач
Паркинг сопирачка со хромиран прстен, лост тип
Бирач за возен режим на подната конзола
Осветлување на брава за стартување
ECO режим, прекинувач
Мерни инструменти со висок контраст
Мулти информациски екран (LCD)
ECO drive assist индикатор
Индикатор за промена на брзина (GSI)
Индикатор за ниво на течност за ветробран
Седишта
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Рамна клупа на прв и втор ред седишта (5 седишта)
Матерјал, штоф со конец
1 ред функција, лизгање и наклоување, потпора за глава, висинско регулирање на возачко
седиште, висински подесив безбедносен појас, врзан во 3 точки со пред-затегнување и
ограничување на силата x2
2 ред 60:40 деллива, независно регулирање на наклон
Инструмент панел, мека облога на површината
Сребрена маска на оквир од отвор за вентилација на инструмент панел
Централен панел, Сјајно црна боја
Преден трим на врата, мека облога на површина
Инструмент панел и панел од трим на врата, детали, сребрена боја
Комфорт и корисност
2 клуча со трансмитер за далечинско отворање
Централно заклучување на брави
Предни и задни прозорци со електрично регулирање, возачки, отворање и затворање целосно
со еден допир, со тајмер при вадење на клуч од брава, заштита од потфаќање на возачка
страна
Темпомат
Ограничувач на брзина
Автоматско регулирање на светло
Подна централна конзолна кутија, со централен потпирач за рака
USB приклучок
Заден централен потпирач за рака
Welcome светло
Coming home светло
Аудио систем, 6-звучници, 4 звучници со полн опсег + 2 твитери
AM/FM радио, CD/MP3 плеер
Кровна антена
PTC грејач
Климатизер, двозонска клима
Задни изводи за воздух за заден ред седишта
Сензор за дожд, автоматски брисачи
Безбедност
SRS воздушни перници, возачки и совозачки предни
SRS странични, возачки и совозачки
SRS странични завесни воздушни перници за 1 и 2 ред седишта
Возачка SRS воздушна перница за колена на возач
Брава за SRS предно совозачко воздушно перниче
Активна Контрола на Стабилност (ASC) со Контрола на пролизгување (TCL)
Помош при сопирање (BA)
Систем за спречување на блокирање при сопирање(ABS)
Електронска дистрибуција на силата од сопирањето (EBD)
Помош при тргнување на нагорнина (HSA)
Имобилизатор
Заштита за деца, брави за задните врати
City crash provision систем за безбедност
BOS соприрачка
Emergency Stop сигнален систем (ESS)
Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) шасија
Останато
Сет алат за промена на тркало
Мониторинг систем на притисок во пневматици (TPMS)
Покривка во багажен простор
Кутија во подот од товарниот простор
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Опременост: INTENSE PROMO
AM/FM радио, CD/MP3 аудио систем со екран
Keyless Operation System (KOS) бесклучен систем со прекинувач за стартување на моторот
LED главни светла со автоматско нивелирање
Мијачи на главни светла
Паркинг камера, помош при паркирање
225/55R18 пневматици 18" x 7.0J алуминиумски фелни
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Должина

Димензии (mm)
4695 mm

Перформанси 2.2 Di-D DOHC 16V (6M/T)/(6A/T)
Зафатнина sm3
2268

Ширина

1810 mm

Моќност

110/150

Висина
Меѓуоскино
Траг

1710 mm
2670 mm
1540 mm

Врт. момент Nm@rpm
Макс. брзина km/h
Забрзување (0-100) sek

(380/1750-2500)/(360/1500-2750)
200/190
10.2/11.6

Висина на подв.

190 mm

Радиус на заврт. m

5.3

Потрошувачка l/100km

(6.2/5.3/4.8) / (6.9/5.8/5.2)

Багажен простор (l)
7 седишта
со кутија
со/Без woofer
До висина на седишта
128/124
До висиа на кров
173/169
Кутија
17

5 седишта
со/без кутија

До висина на седишта
До висиа на кров
Кутија

со/без woofer
502/490
781/769
17

477/591

До висина на седишта
До висиа на кров
Кутија

со/без woofer
913/901
1608/1596
17

913/1022
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Zabele[ka: Site ceni navedeni vo ovoj cenovnik se izrazeni vo evra i denari so vklu~eni dava~ki i Mak Autostar go
zadr`uva pravoto istite da gi promeni vo celost ili samo delumno bez predhodno izvestuvawe.
Standardnata kako i dopolnitelnata oprema navedeni vo ovoj cenovnik se isto taka predmet na mo`ni promeni bez predhodno
izvestuvawe.Fotografijata od prednata strana na cenovnikot ne mora vo site detali da odgovara na bazniot model za koj
va`i cenovnikot.
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