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Prijzen en specificaties

De nieuwe Outlander PHEV
Een zuinige en wegenbelastingvrije crossover met een trekgewicht van 1.500 kg en een actieradius van 824 kilometer?
Dat kan! Onze nieuwe Outlander PHEV is uniek. In alle opzichten.
De Outlander PHEV is de eerste plug-in hybrid crossover ter wereld. Een SUV in hart en nieren met standaard
vierwielaandrijving en een hoge zitpositie, maar ook voorzien van alle voordelen die elektrisch rijden u te bieden heeft.
De 2.0 liter benzinemotor en twee 60 kW elektromotoren vormen de drijvende kracht achter deze unieke combinatie.
De Outlander PHEV is naast innovatief ook een aantrekkelijke investering. U betaalt namelijk
BPM en u heeft 7% bijtelling*.

wegenbelasting,

Elektrisch rijden met een unieke meerwaarde
De Outlander PHEV is standaard voorzien van vierwielaandrijving
door middel van twee 60 kW elektromotoren, ��n op de vooras en
��n op de achteras. Dit systeem wordt Super All Wheel Control
(S-AWC) genoemd. In combinatie met Active Yaw Control (AYC) zorgt
dit elektrische systeem voor een superieure wegligging. Met de 4WD
lock modus kunt u er ook voor kiezen om de aandrijving gelijkmatig te
verdelen over de voor- en achteras als de situatie dit vereist.
De twee elektromotoren worden gevoed door een 300V Lithium-ion
accupakket met een capaciteit van 12 kWh. De 2.0 liter benzinemotor
met 89 kW, gekoppeld aan een 70 kW generator, kan de beide
elektromotoren van stroom voorzien en de voorwielen aandrijven.
Alles gaat volledig automatisch, de Outlander PHEV kiest zelf de
benodigde modus. Door de combinatie van de verbrandingsmotor
en de elektromotoren is uw reisafstand onbeperkt. Zolang er maar
brandstof aan boord is uiteraard.

* Bij registratie in 2014 op basis van huidige belastingplannen (onder voorbehoud van wijzigingen). Voor auto’s geregistreerd in 2013 geldt 0% bijtelling.

Joystick en drive modes
De Outlander PHEV beschikt over een instrumentarium
waarop u kunt zien in welke modus u rijdt en hoeveel
accucapaciteit er beschikbaar is. In de middenconsole
treft u de drive-selector joystick aan met daaronder
twee druktoetsen om de ‘charge’ danwel de ‘save’
modus te activeren. Hiermee kunt u het accupakket
bijladen tijdens het rijden of accucapaciteit sparen om
bijvoorbeeld aan het einde van een langere rit alsnog in
Pure EV-Mode te kunnen rijden.

Automatisch de meest efficiënte aandrijfmodus
Als bestuurder hoeft u niet zelf de aandrijfmodus te
kiezen, dit gebeurt volledig automatisch. De Outlander
PHEV beschikt over drie drive modes.

Pure EV-mode

100% elektrisch rijden met een maximale rijafstand van 52
kilometer tot een maximale snelheid van 125 km/u.

Series Hybrid Mode

PURE EV-MODE

De generator wordt aangedreven door de verbrandingsmotor, waardoor deze voor voldoende stroom zorgt om
de elektromotoren te laten functioneren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een laag energieniveau in het accupakket of
bij krachtig accelereren. In deze modus is er geen directe
aandrijving van de voorwielen door de verbrandingsmotor.

Parallel Hybrid Mode

De verbrandingsmotor drijft de voorwielen rechtstreeks
aan. De achterste elektromotor levert een gering koppel.
In deze modus werken de verbrandingsmotor en de
elektromotor parallel aan elkaar. Voor een vloeiende,
krachtige acceleratie wordt de elektromotor aan de
voorzijde geactiveerd en wordt het koppel op de achteras
verhoogd. Bij een constante snelheid werken beide
motoren weer zo efficient mogelijk samen. Deze modus
komt voornamelijk voor tijdens langere ritten op hogere
snelheid en kan inschakelen tussen de 55 en 125 km/u
afhankelijk van het energieniveau van het accupakket en
de gebruiksomstandigheden.

SERIES HYBRID MODE

PARALLEL HYBRID MODE
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‘s Werelds eerste plu

Eenvoudig overal opladen HELEMAAL VAN NU
Hoe werkt het eigenlijk? Heel simpel: u krijgt in het afleverpakket twee laadkabels. Eén kabel met Schuko-stekker, die u
u heel eenvoudig kunt inpluggen in een gewoon stopcontact.
De ingebouwde CCID-box zorgt ervoor dat de laadstroom is
afgeregeld op maximaal 10 ampère. Dit voorkomt overbelasting
van het stopcontact en uw accupakket is binnen maximaal 5
uur weer opgeladen. Daarnaast krijgt u ook een zogenaamde
type 2 mode 3 (Mennekes) laadkabel waarmee u tot 16 ampère
kunt laden. Met dit snoer kunt u altijd veilig opladen, ook bij de
publieke laadpunten die in opkomst zijn. U laadt hiermee in
ongeveer 3 uur het accupakket op.
Iedere Outlander PHEV is standaard voorzien van een unieke
snellaadaansluiting (Quick Charger). Hiermee kunt u in ongeveer 30 minuten uw accupakket voor 80% volladen.

De Instyle en Instyle+ uitvoeringen beschikken over
Mitsubishi Remote Control. Hiermee verandert uw
smartphone met iOS of Android besturingssysteem
in een afstandsbediening voor
de Outlander PHEV.
Via een rechtstreekse WiFiverbinding met de auto kunt
u onder andere de accu- en
laadstatus aflezen, de
laadtimer instellen of de
climate control
activeren.

ug-in hybrid Crossover
A-label
7% bijtelling*

•
•
•
•
•

4WD
1,9 liter/100 km
1.500 kg trekgewicht
5 zitplaatsen
Wegenbelastingvrij

Veilig op weg
Standaard is de Outlander PHEV uitgerust met het Acoustic Vehicle Alerting
System (AVAS), een akoestische waarschuwing voor voetgangers en
fietsers. De Instyle+ uitvoering heeft bovenop deze standaarduitrusting de
Mitsubishi Advanced Safety Technology aan boord. Deze bestaat uit een
drietal systemen. Het Forward Collision Mitigation System (FCM), Adaptive
Cruise Control (ACC) en Lane Departure Warning (LDW).
Forward Collision Mitigation System meet de afstand en het snelheidsverschil met de voorligger en zal bij significante vermindering van deze
afstand de bestuurder waarschuwen en de remmen activeren.
Adaptive Cruise Control zorgt ervoor dat een vaste afstand tot de voorligger gehandhaafd blijft (adaptief). Deze afstand kunt u zelf regelen met
de druktoets op het stuurwiel (3 standen).
Lane Departure Warning waarschuwt de bestuurder als de auto de rijbaan
‘onaangekondigd’ dreigt te verlaten.

* Bij registratie in 2014 op basis van huidige belastingplannen (onder voorbehoud van wijzigingen).
Voor auto’s geregistreerd in 2013 geldt 0% bijtelling.
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PRIJslijst
UITVOERING

CO2 UITSTOOT

NETTO CAT. PRIJS
EXCL. BTW

NETTO CAT.
PRIJS INCL.
21% BTW

BPM

CONSUMENTENPRIJS INCL.
21% BTW / BPM

44

€ 33.050

€ 39.990

€0

€ 39.990

business edition
executive edition

44

€ 36.355

€ 43.990

€0

€ 43.990

INSTYLE

44

€ 40.488

€ 48.990

€0

€ 48.990

INSTYLE+

44

€ 42.967

€ 51.990

€0

€ 51.990

€ 612

€ 740

-

€ 740

Leges kenteken

geen BTW

-

-

€ 39

Registratiekosten kentekenbewijs

Als optie leverbaar
Metallic / Pearl lak
Overige kosten

geen BTW

-

-

€ 9,70

Recyclingbijdrage

€ 37,19

€ 45

-

€ 45

Recyclingbijdrage Lithium-ion accupakket

€ 148,76

€ 180

-

€ 180

Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinspectie, reinigen, poetsen, transport,
set kentekenplaten, Mitsubishi luxe mattenset, lifehammer, safety pack (EHBO-set en
gevarendriehoek), 2 veiligheidshesjes, 2 laadkabels: laadkabel 16A mode 3 (Mennekes
5,6m), laadkabel 230V/10A met CCID box (5m) incl. opbergtas en handschoenen.

€ 983,47

€ 1.190

-

€ 1.190

UITVOERINGEN
business edition
Standaarduitrusting Business edition
•
Super All Wheel Control met Active Yaw Control
•
PHEV Drive selector tbv volautomatische aandrijving
•
Dual charger aansluiting: Snelladen en normaal laden
•
5-zitplaatsen
•
Brake assist
•
SRS airbags voor bestuurder en passagier vóór
•
Zij- en gordijnairbags
•
Knie-airbag bestuurder
•
ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
•
Active Stability en Traction Control (ASTC)
•
Hill Start Assist (HSA)
•
Emergency Stop Signal System (ESS)
•
Regensensor
•
Automatisch inschakelende verlichting
•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
•
Elektrisch bedienbare ramen
•
Flippers aan het stuurwiel voor het instellen
van rem-energie terugwinning
•
Privacy Glass
•
Keyless Operation System met start / stop knop (2 zenders)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual-zone climate control
Bluetooth carkit
Cruise control
Lederen stuurwiel met bediening audio, cruise control en bluetooth
carkit
USB aansluiting
Tweede zitrij neerklapbaar (60/40-verdeling)
Thuiskomfunctie verlichting
16” Lichtmetalen velgen
Mistlampen vóór
Zwarte roofrails
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare
buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht
Portiergrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur
Rockford Fosgate™ premium audiosysteem met
touch-screen, cd/mp3 en 9 speakers (710W)
Achteruitrijdcamera
LED achterlichten
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
Tyre repair kit

executive edition
Extra uitrusting Executive edition t.o.v. Business edition
•
Mitsubishi Multi Communication Systeem (MMCS) met navigatiesysteem en uitgebreide EV informatie
•
Super ‘wide vision’ HID koplampen met koplampsproeiers
•
18” Lichtmetalen velgen met gepolijste afwerking

INSTYLE

INSTYLE+

Extra uitrusting Instyle t.o.v. Executive edition
•
Mitsubishi Remote Control, bedienbaar met iOS (iPhone of iPad) of
Android App
•
Dual-zone climate control met elektrische verwarming en
standkachel functie
•
Lederen bekleding met stoelverwarming vóór
•
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
•
Elektrisch bedienbare achterklep
•
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Extra uitrusting Instyle+ t.o.v. Instyle
•
Forward Collision Mitigation System
•
Adaptive Cruise Control
•
Lane Departure Warning
•
DAB+ (Digital Audio Broadcast) tuner

Leverbare kleuren

Technical Silver [M] (U21)

Silky White [P] (W13)

Polar White [S] (W37)

Amethyst Black [P] (X42)

M = Metallic
S = Solid
P = Pearl

Titanium Grey [M] (U17)

bekleding

ZWARTE STOF/SYNTHETISCH LEDER (EDITION)

ZWART LEDER (INSTYLE & INSTYLE+)

OFF WHITE LEDER (INSTYLE & INSTYLE+)

Standaard zijn de Instyle en Instyle+ modellen uitgerust met zwarte lederen bekleding, maar u kunt zonder meerprijs ook kiezen voor
Off White lederen bekleding.
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TECHNISCHE SPECIFicaties
Motoren
Verbrandingsmotor

Elektromotor voor

Elektromotor achter

Type
Aantal cilinders
Cilinderinhoud
Vermogen
Koppel
Type
Vermogen
Koppel
Type
Vermogen
Koppel

kW (pk)
Nm (kg-m)

2.0 DOHC MIVEC
4
1.998
89 (121)
190 (19,4)
S61
60 (82)
137 (14,0)
Y61
60 (82)
195 (19,9)

kW

70

cc
kW (pk)
Nm (kg-m)
kW (pk)
Nm (kg-m)

Generator
Batterij
Type
Voltage
Energie
Oplaadtijd AC230V - 10 ampère
Oplaadtijd AC230V - 16 ampère (Mennekes kabel)
Snelladen DC300V (tot 80%)

V
kWh

Lithium Ion
300
12
+/- 5 uur
+/- 3 uur
+/- 30 minuten

Afmetingen en gewichten
Lengte
Breedte
Hoogte
Wielbasis
Spoorbreedte voor
Spoorbreedte achter
Bodemvrijheid
Ledig gewicht
Max. toelaatbaar gewicht
Max. kogeldruk
Max. aanhangwagengewicht (geremd)
Max. aanhangwagengewicht (ongeremd)
Zitplaatsen
Brandstoftank inhoud

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
personen
l

4.655
1.800
1.680
2.670
1.540
1.540
190
1.785
2.310
75
1.500
750
5
45

Acceleratie (0 - 100 km)
Max. snelheid elektrisch
Max. snelheid elekronisch gelimiteerd
Brandstofverbruik (gecombineerd)*
Brandstofverbruik in hybride modus (gecombineerd)*
CO2 (gecombineerd)*
Actieradius elektrisch*
Actieradius elektrisch en benzine*
Draaicirkel

sec
km/u
km/u
l/l00km
l/l00km
g/km
km
km
m

11
125
170
1,9
5,8
44
52
824
10,6

Voor

MacPherson met stabilisatorstang

Achter

Multi-link achteras met stabilisatorstang

Voor
Achter

16” geventileerde schijven
16” schijven

Type

Tandheugelbesturing (elektrisch bekrachtigd)

Prestaties

Wielophanging

Remmen

Stuurinrichting
Banden
Bandenmaat
* Volgens Europese testcyclus EG 715/2007.

Afmetingen

215/70R16 (Business Edition) / 225/55R18

aantrekkelijke accessoirepakketten
winterwielensets
• 18” lichtmetalen velgenset
• 5-spaaks voorzien van
225/55R18 Hankook
winterbanden

• 18” lichtmetalen velgenset
• 7-spaaks voorzien van
225/55R18 Hankook
winterbanden

€ 1.950

€ 1.560

Bandenlabel (Hankook 225/55R18)

Protection pack

intro pack

• Stootlijsten in kleur
• Parkeersensoren (4) achterzijde in kleur
•A
 chterbumperbeschermpaneel in RVS

•L
 ED dagverlichting
• Kunststof instaplijsten, voor en achter
• Parkeersensoren (2) voorzijde in kleur

€ 795

style pack

sport pack

•C
 hromen portiergreep overtrekken
•C
 hromen spiegelkappen
•C
 hromen achterklepsierlijst

•A
 luminium sportpedalen
• Achterspoiler

€ 375

€ 695

€ 455
8
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Accessoires - Exterieur styling

dakspoiler
in carrosseriekleur gespoten

zijsierlijst
Zilverkleurig
ACHTERKLEPSIERLIJST
zilver - chroom

chroom

mat aluminium
look

Voorbumperhoek verbrederset
in carrosseriekleur gespoten

ACHTERBUMPERBESCHERMER
RVS

carbon look

zilver
SPIEGELKAPPEN

Zijskirts
in carrosseriekleur gespoten

Achterbumperhoek verbrederset
in carrosseriekleur gespoten

	Stootlijstenset
in carrosseriekleur gespoten

Accessoires - interieur styling

5 spaaks
18” lichtmetalen
velg

7 spaaks
18” lichtmetalen
velg
Decoratieset
piano black
3-delig

Vloer-/bodemverlichting
blauw

Chromen deurgreepkappen
(4st.)

Mattenset rubber 	SPORTPEDALENSET
aluminium, A/T 2-delig
vóór en tweede rij

Instaplijsten kunststof
met 3D logo (4st.)

Instaplijsten RVS
(6 st.)
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Accessoires - veiligheid, bescherming & transport

afdekpaneel
t.b.v. afneembare trekhaak

TREKHAAK
afneembaar

Vooruitrijddetectie/parkeerhulp
set met 2 sensoren in carrosseriekleur

Achteruitrijddetectie/parkeerhulp
set met 4 sensoren in carrosseriekleur

bumperbeschermfolie
zwart - transparant

TREKHAAK
vast

Spatlappen
voor- en achterzijde

Zonneschermen zijruiten

Accessoires - veiligheid, bescherming & transport

Dakdragers
aluminium voor modellen met roofrails
Compleet programma dakdrager- toebehoren beschikbaar.

Fietsdrager
aluminium

DAKDRAGER TOEBEHOREN
diverse mogelijkheden

Kinderveiligheidszitjes
Mitsubishi biedt u kinderveiligheidszitjes voor alle leeftijdscategorieën

Bagagenet

Bagagebox

Oplaadkabel
type 2 mode 3 Mennekes kabel
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Accessoires
Omschrijving
Exterieur styling

ArtikelNr.

ALL-IN PRIJS

Voorbumperhoek verbrederset, in carrosseriekleur gespoten

div.

€ 558

Zijskirtset, in carrosseriekleur gespoten

div.

€ 832

Stootsierlijstenset onderzijde portieren, zilver

MZ314758

€ 359

Spiegelkappen zilver

MZ314468

€ 175

Spiegelkappen mat aluminium look

MZ314586

€ 175

Spiegelkappen carbon look

MZ314588

€ 175

Spiegelkappen chroom

MZ569195EX

€ 175

Chromen deurgreepovertrekken voor modellen met KOS

MZ576227EX

€ 213

Stootlijstenset, in carrosseriekleur gespoten

div.

€ 359

Achterbumperhoek verbrederset, in carrosseriekleur gespoten

div.

€ 329

Achterspoiler, in carrosseriekleur gespoten

Lichtmetalen velgen

Interieur styling

In-car entertainment

div.

€ 446

Achterskidplate diffuser model zilver, met geïntegreerde trekhaak afdekpaneel

MZ314759

€ 255

Achterklepsierlijst chroom

MZ314700

€ 93

Achterklepsierlijst zilver

MZ314701

€ 93

Achterbumperbeschermer RVS

MZ574661EX

€ 184

Winterwielen set 18" lichtmetalen velgen 7-spaaks voorzien van Hankook 225/55R18
winterbanden

MWHK1315T

€ 1.560

Winterwielen set 18" lichtmetalen velgen 5-spaaks voorzien van Hankook 225/55R18
winterbanden

MWHK1314T

€ 1.950

Instaplijsten kunststof voor- & achterportieren met Outlander inscriptie 4 st.

MZ314668

€ 143

Instaplijsten RVS 6st. voorzijde binnen- buitenzijde & achterportieren met
Outlander inscriptie

MZ527538EX

€ 314

Mattenset rubber

MZ314773

€ 70

Sportpedalenset aluminium t.b.v. A/T 2-delig

MZ313905

€ 135

Decoratieset, 3 st t.b.v. dashboard en voorportieren panelen brushed aluminium look

MZ360416EX

€ 199

Decoratieset, 3 st t.b.v. dashboard en voorportieren panelen Piano Black

MZ360415EX

€ 230

Vloer/bodem verlichting, blauw licht

MZ360414EX

€ 261

Geïntegreerde portable navigatie Garmin 3490LT, 4,3 inch display met geïntegreerde
12v voeding, geluid over de autospeakers, voorzien van TMC & Bluetooth, uitgevoerd met
snel Click montagesteun voor op het dashboard.

ZZ005945

€ 595

Mitsubishi Multi Communication Systeem (MMCS), SD navigatiesysteem, 7 inch display,
Europa kaartdata, Touch screen bediening, TMC-unit, SD audio slot, CD-speler (MP3/
WMA/ACC), iPod compatible, FM/MW/LW radio, autospecifieke instelmogelijkheden.

div.

€ 2.543

MZ380634EX

€ 483

Zonblinderingsschermen zijruiten

MZ314704

€ 172

Zonblinderingsscherm achterruit

MZ314705

€ 90

Achteruitrijdcamera t.b.v. MMCS multi media systeem
Comfort

Zijwindgeleiders voor- en achterportier

Veiligheid &
Bescherming

MZ562905

€ 154

Sigarettenaansteker

MZ607475EX

€ 29

Asbak, verlicht

MZ520635EX

€ 85

Asbak

MZ520624EX

€ 50

Achterbumperbeschermfolie transparant

MZ314703

€ 56

Achterbumperbeschermfolie zwart

MZ314702

€ 56

Spatlappen, voorzijde

MZ314664

€ 65

Spatlappen, achterzijde

MZ314665

€ 65

LED dagrijverlichting/LED mistlicht vervangen de originele mist/DRL lampen

ZZ005947

€ 324

Achteruitrijddetectie/parkeerhulp, set met 4 sensoren in carrosseriekleur afstandsweergave middels akoestisch signaal

div.

€ 474

Vooruitrijddetectie/parkeerhulp, set met 2 hoeksensoren in carrosseriekleur afstandsweergave middels akoestisch signaal

div.

€ 420

Omschrijving
Veiligheid &
Bescherming

ArtikelNr.

ALL-IN PRIJS

Kinderveiligheidszitje “Baby-safe Plus”gordelbevestiging en Isofix bevestiging
middels Isofix beugel. Voor baby’s tot 15 maanden

MZ314393

€ 127

Isofix montage beugel t.b.v. "Baby-safe Plus"

MZ314394

€ 127

MZ314390CS

€ 288

MZ314417

€ 148

MZ313045B

€ 300

Kinderveiligheidszitje “King Plus” gordelbevestiging.
Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg)

MZ314451

€ 270

Kinderveiligheidszitje “Kid Plus” gordelbevestiging.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (15-36kg)

MZ314250

€ 154

 inderveiligheidszitje “King Plus”, gordelbevestiging.
K
Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg)

MZ314451

€ 270

Kinderveiligheidszitje “Kid Plus”, gordelbevestiging.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (15-36kg)

MZ314250

€ 154

Kinderveiligheidszitje “G0/1-s Bimbo”gordelbevestiging en Isofix bevestiging
middels Isofix beugel. Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg)
Isofix montagebeugel t.b.v. "GO/1-s Bimbo" gezicht achterwaarts
Kinderveiligheidszitje “Duo Plus” Isofix & gordelbevestiging.
Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg)

Transport &
Vrije tijd

Kofferruimtebeschermer, lichtgewicht foam materiaal
Bagagebox

MZ312254

€ 36

Dakdragerset, Wingbar aluminium voor modellen met roofrails

MZ314635

€ 267

Imperiaal aluminium 104 x 132 cm1

MZ312468

€ 320

Imperiaal zwart gemoffeld staal 75 x 100 cm1

MZ535826

€ 94

Fietsdrager standaard, zwart gemoffeld staal

MZ314156

€ 72

Fietsdrager, lichtgewicht aluminium

MZ313538

€ 155

Kajak-/surfplankdrager

MZ313537

€ 111

Peddel-/masthouder

MZ311381

€ 19

MZ311974

€ 102

1

1

Transport beschermset: 2 spanbanden in tasje & 2 beschermstukken

MME50500

€ 30

Adapter t.b.v. aluminium drager benodigd bij montage MZ312468 & MZ535826

MZ313061

€ 27

Adapter t.b.v. aluminium drager benodigd bij montage MZ311974, MZ314156 & MZ313538

MZ313062

€ 19

div.

€ 740

Trekhaak vast inclusief 7-polige kabelset DIN
Trekhaak afneembaar inclusief 7-polige kabelset DIN en afdekkap

Laadstation &
toebehoren

€ 59
€ 299

Bagagenet, niet te combineren met bagagebox

Ski-/snowboard drager, voor 4 ski's of 2 snowboards

Accessoirepakketten

MZ314711
MZ522731EX

div.

€ 935

Meerprijs 13-polige kabelset DIN

TNR00014

€ 69

Meerprijs achterskidplate diffuser model zilver, met geïntergeerde trekhaak afdekpaneel

TNR00006

€ 190

Adapter van 7-polig DIN aanhanger naar 13-polig DIN auto

MZ313937

€ 19

Adapter van 13-polig DIN aanhanger naar 7-polig DIN auto

MZ313938

€ 19

Adapter van 13-polig Multicon/West aanhanger naar 13-polig DIN auto

MZ313939

€ 36

Fietsdrager t.b.v. trekhaak voor 2 fietsen, lichtgewicht aluminium, kantelbaar

MME31973

€ 401

PACK-S-RE01302

van € 475 voor
€ 375

"Sport Pack", bestaande uit aluminium sportpedalen en achterspoiler

div.

van € 580 voor
€ 455

"Protection Pack 1", bestaande uit stootlijsten in kleur, instaplijsten set RVS,
achterbumperbeschermpaneel RVS

div.

van € 865 voor
€ 635

"Protection Pack 2", “Protection Pack II” bestaande uit: stootlijsten in kleur,
achterbumperschermpaneel RVS en Parkeer sensoren achterzijde in kleur

div.

van € 1.015 voor
€ 795

"Intro Pack 1", bestaande uit LED dagverlichting-/mistlampen, instaplijsten kunststof
en parkeer hoeksensoren voorzijde in kleur

div.

van € 875 voor
€ 695

“Intro Pack 2”, bestaande uit LED dagverlichting-/mistlampen, instaplijsten RVS en
parkeer hoeksensoren voorzijde in kleur

div.

Van € 1.045 voor
€ 845

MZ314772

€ 395

"Style Pack", bestaande uit portiergreep overtrekken, spiegelkappen en
achterklepsierlijst chroom. T.b.v. modellen met KOS

Laadkabel, type 2 Mode 3, 16 ampère laadkabel 5,6 meter (Mennekes)

1
adapter noodzakelijk
* Bij montage van originele Mitsubishi accessoires op een nieuwe auto, verleent Mitsubishi op deze accessoires 3 jaar Multigarantie (meer informatie op de volgende pagina).
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.
All-in prijs is de richtprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en BTW.
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Ervaar de bijzondere service van Mitsubishi rijden

De belangrijkste zekerheden op een rij:

 Professionele service met het juiste gereedschap

-K
 euze uit dagwaardedekking, 1, 3 of 5 jaar aanschafwaarde

 Meer dan 2500 erkende Mitsubishi dealers in Europa

garantie

 Originele Mitsubishi onderdelen van de hoogste kwaliteit

- Diverse aanvullende dekkingen mogelijk

 3 jaar Multigarantie (maximaal 100.000 km in het derde jaar)

- Geen- of beperkt eigen risico bij ruitreparatie door de Mitsubishi

 5 jaar garantie op op de EV-componenten met een beperking
tot 100.000 km.

dealer
- No-claim korting tot 78%

 Gratis Wegenhulp in heel Europa

- Gratis overstapservice

 Vakkundig onderhoud volgens vaste onderhoudstarieven

- Reparatie met uitsluitend originele Mitsubishi-delen

 Veel voordeel op MijnMitsubishi.nl

- Uw Mitsubishi dealer als aanspreekpunt voor onderhoud én
schade

Mobiel+, de meerwaarde van Mitsubishi
Mobiel+ is het Mitsubishi-label voor alle diensten die vallen onder de

Mobiel+ Financiering en Leasing

drie pijlers: Onderhoud, Services en Privileges. Mobiel+ biedt u vele

Bij uw Mitsubishi dealer kunt u terecht voor financiële oplossingen

voordelen zoals, vaste onderhoudstarieven, gratis APK-keuring,

voor elk type Mitsubishi, zowel zakelijk als privé. Zo komt iedere

mobiliteitsservice, verlengde garantie en korting op evenementen

Mitsubishi binnen uw bereik en bepaalt u zelf hoeveel u daarvoor

waar u als klant gebruik van kunt maken. Vraag uw dealer naar de

per jaar kunt missen.

voorwaarden of kijk op www.mobielplus.nu.

Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

Mobiel+ Autoverzekering
Met de Mobiel+ Autoverzekering kunt u zelf bepalen welke dekking
het beste bij u past.

Volg Mitsubishi overal
facebook.com/MitsubishiNederland
youtube.com/MitsubishiNederland
twitter.com/Mitsubishi_NL
mijnmitsubishi.nl

Disclaimer: Alle prijzen in deze brochure gelden vanaf 18 oktober 2013, onder voorbehoud van belastingwijzi
gingen en zolang de voorraad strekt. Hiermee komt de prijslijst van 1 september 2013 te vervallen. Prijzen: af
Amstelveen, exclusief meerprijs metallic lak, rijklaarmaakkosten, etc. Alle bedragen zijn genoteerd in Euro’s. Alle
informatie is gebaseerd op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Per land kunnen
de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn.
Uw Mitsubishi dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.
Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl
www.mitsubishi-motors.nl 						
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