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Livet är fullt av överraskningar, världen väntar på att upptäckas. ASX är 
en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil.  
För spontana nöjesresor och för planerade vardagsärenden, när du sitter 
själv bakom ratten och när du skjutsar nära och kära.ASX är tuff, robust 

och fräck. Byggd med miljömedveten teknik, inredd för att passa en 
modern familj med aktiv livsstil. ASX tar dig till platserna du aldrig 
varit på förut och platserna du åker till varje dag.

SUV, KOMBI OCH FAMILJEBIL
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BENSIN- ELLER DIESELMOTOR

Mitsubishi har med körglädje och miljömedvetenhet i 
åtanke utvecklat bränslesnåla diesel- och bensinmotorer. 
Dieselmotorerna på 1,6 eller 2,2 liter har mycket låg 
kompression vilket bidrar till att motorn går tystare och 
jämnare. Den nya motortekniken ger både bra prestanda 
och lägre bränsleförbrukning vilket också innebär lägre 
avgasutsläpp. Bensinmotorn 1,6 MIVEC gör ASX otroligt 
smidig, även med så hög prestanda blir körningen 
miljövänlig och ger ansvarsfull bränsleförbrukning.

MILJÖVÄNLIG KÖRNING
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VÄXELINDIKATOR

För ännu effektivare körning finns en växelindikator i informationsdisplayen. Den talar om när det är 
dags att växla upp eller ned under rådande körförhållanden.

6-VÄXLAD AUTOMATVÄXELLÅDA

2,2 liters dieselmotorn kombineras med en 6-växlad automatlåda, en idealisk kombination som ger 
mycket kraft i alla hastigheter. 

AUTO STOP & GO SYSTEM

Med Auto Stop & Go kan motorn stängas av, till exempel vid trafikljus utan att det elektroniska 
systemet bryts, vilket minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. Motorn startar sedan direkt 
igen när du trycker ned kopplingen, så du blir aldrig stående.

Auto Stop & Go går att koppla ur. 
Mer information finns i användarhandboken. KÖRNING

Bilen bromsas in Motor stannar när föraren 
lagt i friläget och släppt upp

 kopplingspedalen.

Motorn startar direkt när 
föraren trycker ned 
kopplingspedalen.

STOPP START



SMIDIG KÖRNING OCH EXAKT KONTROLL
HJULUPPHÄNGNING

Körglädje bygger på förtroende och förtroende bygger på kontroll. 
ASX har bred spårvidd och långt axelavstånd som ger en stadig 
grund. Ojämnheter på vägen absorberas på ett mycket bra sätt tack 
vare MacPherson fjäderben fram och multilänkaxel bak. 
Stötdämparna och krängningshämmarna har finjusterats för att ge 
en sportigare körstil, med överlägsen kurvtagning och god stabilitet. 
Lägg därtill smidig styrning som direkt svarar på dina rörelser och 
körningen i ASX blir en upplevelse med full kontroll på vägen.
 
AVANCERAD 4-HJULSDRIFT - AWC

ASX med dieselmotor kan utrustas med avancerad fyrhjulsdrift. 
Inställningarna för drivningen kan ändras med AWC knappen mellan 
framsätena oavsett vilken hastighet bilen har. I läge 2WD driver 
endast framhjulen. I läge 4WD Auto är kraftfördelningen mellan 
fram- och bakhjul normalt 85/15 och i läge 4WD Lock normalt 60/40. 
Men vid 4-hjulsdrift kan kraftfördelningen variera beroende på vilka 
hjul som har fäste mot underlaget.
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HÖG SITTPOSITION

I ASX sitter du högt över marken och i kombination med sluttande 
motorhuv, får du bra blick över vägen och omgivningen. 
ASX bjuder på stora utrymmen, sitt smidiga och kompakta 
yttermått till trots. Detta tillsammans med sköna säten och andra 
smarta inredningsdetaljer gör den idealisk för långa resor. 
Har du höga krav på komfort är Mitsubishi ASX bilen för dig.
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NÅGOT UTÖVER DET VANLIGA
Panoramaglastaket tillför en ny dimension till körningen och gör att du och dina 
passagerare kan njuta av utsikten åt alla håll. När du drar tillbaka solskyddet 
öppnar sig ett stort glastak som sträcker sig över såväl fram- som baksäte. På 
natten är taket stilfullt belyst med LED-lampor vilket ökar mysfaktorn inne i kupén.

HANDSFREE-SET MED BLUETOOTH®

Med handsfree kan du tala i telefonen men ändå hålla båda händerna på 
ratten. Anslut din Bluetooth®-kompatibla mobiltelefon och ring samtal med 
det röstaktiverade systemet.

Not: Bluetooth® är ett registrerat varumärke från Bluetooth SIG Inc.

USB-INGÅNG OCH 12V UTTAG

Med USB- ingången kan du ansluta en media spelare och lyssna på 
musik med bästa ljudkvalitet.

LJUDANLÄGGNING FRÅN ROCKFORD FOSGATE®

Musikälskaren kommer att ha stor glädje av ljudsystemet  
på 710 W och med 9 högtalare. Högtalarna sitter utplacerade 
i hela kupén och de passar perfekt in i dörrpanelerna, som 
fungerar som frekvensförstärkande högtalarlåda.

NAVIGATIONSSYSTEM MED SD MINNESKORT

Navigationssystemet har en 7-tums LCD-pekskärm som sitter 
placerad i instrumentpanelen. Bakom skärmen finns plats för två SD 
minneskort, en används för kartorna och den andra kan användas för 
musik. Med de bekvämt placerade reglagen anger du adressen och 
GPS-funktionen visar dig genast kortaste eller bästa vägen dit.



NYCKELFRITT LÅSSYSTEM MED STARTKNAPP (KOS)

ASX har ett nyckelfritt låssystem, KOS (Keyless Operation 
System) som innebär att du kan öppna bilen och starta den utan 
att ens ta upp nyckeln ur fickan. När du ska starta bilen håller du 
kopplingspedalen nedtryckt och trycker sedan bara på start/
stopp-knappen på instrumentpanelen. När du är framme trycker 
du på start/stopp-knappen igen och motorn stängs av.

FULL KONTROLL
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TYDLIGA INSTRUMENT

De snygga och tydliga mätarna är placerade 
så att både stilen och sikten ska maximeras. 
Mätarna har silverfärgad ram och elegant vit 
belysning och i informations-displayen visas 
bland annat bränslenivå, trippmätare, total 
körsträcka, genomsnittlig bränsleförbrukning 
och yttertemperatur.

   



INBJUDANDE KUPÉ
Mitsubishis ingenjörer har lagt ner mycket arbete på att utforma ASX till 
exakt rätt storlek för aktiv körglädje. Du kommer att bli förvånad över hur 
rymlig och bekväm den är för förare som såväl passagerare. 
 

Baksätespassagerarna har ett imponerande utrymme och sätena 
är mycket sköna i lyxigt läder eller mjuk textil. Det finns en mängd 
förvaringsutrymmen i kupén och de erbjuder gott om plats för allt 
du kan tänkas vilja ha med på resan.
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SKJUTBART ARMSTÖD FRAM ÖVRE FÖRVARINGSFACK I ARMSTÖDET NEDRE FÖRVARINGSFACK I ARMSTÖDET



PLATS FÖR VALFRIHET
LASTKAPACITET

I ASX kan du alltid ta med dig det du vill och behöver ni 
åka med fem personer är det tillgängliga lastutrymmet 
upp till 393 liter. Bakluckan är lätt att öppna och 
tillräckligt bred för att du ska få gott om plats för även de 
mest skrymmande föremål. Det låga golvet gör det 
enkelt att lyfta i och ur tung last.

1350 mm maximal lastbredd.
1510 mm maximal lastlängd.
   

1000 mm

1510 mm
1350 mm
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FÄLLBART BAKRE RYGGSTÖD 60/40

Baksätena kan fällas ned helt för att ge plats att 
transportera stora föremål. Baksätets ryggstöd 
är delat (60/40) och ger plats för exempelvis en 
cykel eller långa föremål, samtidigt som det 
finns plats för passagerare i baksätet.



ALLTID REDO

XENONSTRÅLKASTARE MED VIDVINKELLJUS

Det du inte ser kan skada dig. ASX har Xenonstrålkastare med supervidvinkel. När strålkastarna 
tänds sänder de ut bredare ljusstrålar och lyser upp en större del av vägbanan.

HÖG SÄKERHET

För att du och dina passagerare ska vara säkrare vid en 
eventuell kollision finns det sammanlagt 7 krockkuddar i ASX. 
Framsätesplatserna skyddas med de främre krockkuddarna, 
och hos föraren finns också en extra knäkrockkudde som 
skyddar benen vid en frontalkrock. Vid sidokollision skyddas 
både fram- och baksätes-passagerarna av sidokrockgardinen. 
Som bevis för den höga säkerheten har ASX fått fem stjärnor 
EuroNCAP’s krocktest.

Normala Xenonstrålkastare

Xenonstrålkastare med vidvinkelljus
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STABILITETSKONTROLL OCH ANTISPINN

Stabilitetssystemet känner med hjälp av sensorer av hur bilen rör sig och om den glider åt 
sidan. Systemet hjälper till att behålla stabiliteten och kontrollen genom att minska 
gaspådraget och bromsa ett eller flera hjul.

BAKHJULEN GLIDER ÅT SIDAN

Bromskraft läggs på det yttre framhjulet 
för att förhindra att hjulet spinner.

ANTISPINNFUNKTION

Om systemet känner att hjulen slirar minskas 
gaspådraget och de spinnande hjulen 
bromsas så att starten ska ske mjukt och 
smidigt och utan att tappa fästet.

FRAMHJULET GLIDER ÅT SIDAN

Bromskraft läggs på det inre bakhjulet för att 
förhindra att bilen glider rakt framåt. STARTHJÄLP I BACKE (HSA)

Med starthjälp i backe (Hill Start Assist) blir det 
enklare att starta i branta backar eftersom 
systemet hindrar bilen från att rulla bakåt. När 
systemet känner av en lutning hålls broms-
kraften kvar tills du trampar på gaspedalen.
 

Utan starthjälp i backe

Med starthjälp i backe
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1. Infällbara färganpassade ytterbackspeglar med blinkerslampor
2. Elektroniskt styrd fyrhjulsdrift
3. Varselljus, LED
4. Läderklädd växelspaksknopp
5. Automatisk klimatanläggning
6. Manuell luftkonditionering

7. Parkeringssensorer bak
8. Kromat avgasrör
9. Hjulsida, 16 tum med 215/65R16 däck
10. Aluminiumfälg, 16 tum med 215/65R16 däck
11. Aluminiumfälg, 18 tum med 225/55R18 däck
12. Växlingspaddlar (Aut modeller)
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MODELLER

CITY PLUS (2WD)

Urval utrustning
 • Aluminiumfälgar, 16 tum med 215/65R16 däck
 • CD radio med 4 högtalare
 • Klimatanläggning
 • Läderklädd ratt och växelspaksknopp
 • Takreling, svart (saknas på bild)
 • Karbonfärgad instrumentdekor
 • Ratt justerbar i höjd och avstånd
 • Backspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda
 • 7 krockkuddar
 • Anti-sladd och anti-spinn system
 • Panikbromshjälp (BA - Brake Assist)
 • Panikbromsvarnare
 • Elfönsterhissar fram och bak 
 • Fjärrstyrt centrallås
 • Däcktrycksensorer

Not. Bilderna är internationella och det kan finnas avvikelser från den svenska specifikationen. 



MODELLER

KOMFORT PLUS 
(2WD/4WD)

Utrustning (utöver City Plus)
 • 18" aluminiumfälgar
 • Start/stop system AS&G (ej aut)
 • Backsensorer och backkamera
 • Radio med 6,1” pekskärm
 • Bluetooth handsfree
 • Nyckellöst låssystem KOS
 • Svarta skärmkanter
 • Tygklädsel H-line
 • Pianosvart instrumentdekor
 • Regnsensor
 • Ljudsystem från Rockford Fosgate 
 • USB-ingång
 • Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara

Not. Bilderna är internationella och det kan finnas avvikelser från den svenska specifikationen. 
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MODELLER

BUSINESS PLUS 
(2WD/4WD)

Utrustning (utöver Komfort Plus)
 • Navigation med 7" pekskärmsdisplay och backkamera
 • Läderklädda säten och elektriskt justerbar förarstol
 • Varselljus, LED
 • Panorama glastak med LED belysning
 • Xenon strålkastare

Not. Bilderna är internationella och det kan finnas avvikelser från den svenska specifikationen. 



GRANITE BROWN [C06]COOL SILVER [A31]

POLAR WHITE [W37]SILKY WHITE [W13]

PIANOSVART  
(KOMFORT PLUS/BUSINESS PLUS)

KARBONFÄRGAD (CITY PLUS)

SVART LÄDER (BUSINESS PLUS)TYGKLÄDSEL H-LINE (KOMFORT PLUS)TYGKLÄDSEL M-LINE (CITY PLUS)

KLÄDSEL

EXTERIÖRFÄRGER

DEKORER INSTRUMENTPANEL
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Modell CITY PLUS KOMFORT PLUS BUSINESS PLUS

Klädselfärg och material Svart tyg M-line Svart tyg H-line Svart läder

Exteriör färgkod Färgbenämning
A31 Cool Silver g g g

C06 Granite Brown g g g

P26 Orient Red g g g

U17 Titanium Grey g g g

W13 Silky White g g g

W37 Polar White g g g

X42 Amethyst Black g g g

Not: Färgskillnader kan förekomma under tryckprocessen. 
Kontakta din lokala återförsäljare för att se de verkliga färgerna.

■ Tillgänglig

AMETHYST BLACK [X42]

TITANIUM GREY [U17]ORIENT RED [P26]

FÄRGPROGRAM



STANDARDUTRUSTNING

Säkerhet Anti-sladd och anti-spinn system (ASTC) 
Däcktrycksensor
ISOFIX fästen för säker montering av barnstol (baksätet)
Krockkudde  passagerare fram med nyckelavstängning
Krockkudde för knäna på förarsidan
Krockkudde förare & passagerare fram
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
Panikbromshjälp (BA - Brake Assist)
Panikbromsvarnare (ESS - Emergency Stop Signal)
Sidokrockgardin
Sidokrockkudde förare & passagerare fram
Säkerhetsbälten fram med kraftbegränsare & bältessträckare
Säkerhetsbältespåminnare fram
Starthjälp i backe (HSA - Hill Start Assist) 

Interiör 12V uttag, 2 st fram
Audio, CD radio med 4 högtalare
AUX-ingång
Belysning fram med kartläsarlampor
Belysning i bagagerum
Elfönsterhissar fram och bak 
Elfönsterhissar med klämskydd 
Farthållare
Friskluftsfilter
Färddator
Förvaringsfack i dörrar fram 
Förvaringsfack på passagerarstolens baksida
Golvkonsol med två mugghållare
Handskfack  med kylning och uppvärmning
Högkontrast LCD informationsdisplay
Instrument dekor, karbon
Insynsskydd i bagagaeutrymmet 
Klimatanläggning, ACC
Kontroller i ratten för radio, farthållare
Lastförankringsöglor  4 st i bagageutrymmet
Läderklädd ratt och växelspaksknopp
Ratt justerbar i höjd och avstånd
Reostat för belysning i instrumentbräda
Ryggstöd bak del- & nedfällbart 60:40
Solskydd med täckta speglar och biljetthållare

Exteriör Aluminiumfälgar, 16" med 215/65R16 däck
Backspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda
Bakrutetorkare med intervall
Dimljus fram (automatisk belysning dagtid)
Fjärrstyrt centrallås
Kromad sarg runt kylargrillen
Kromade fönsterlister
Lackerade dörrhandtag och ytterbackspeglar
Spoiler bak lackerad i bilens färg med bromsljus av LED-typ
Takreling

TILLVALSPAKET

KOMFORT PLUS  
(utöver City Plus)

2 diskanthögtalare
18" aluminiumfälgar med 225/55R18 däck
Audiopaket, Rockford Fosgate med 8 högtalare och en subwoofer
Backkamera 
Backsensorer
Bluetooth handsfree
CD radio med 6,1" pekskärmsdisplay
Digital radio (DAB)
Instrument dekor, svart lackad med silverornament
Klädsel H-line
Mittarmstöd bak med integrerade mugghållare
Mörktonade sidorutor bak samt bakruta
Nyckellöst system KOS
Regnsensor
Sidoblinkers i ytterbackspeglarna
Skjutbart armstöd fram
Svarta skärmkanter
USB-ingång
Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara

UTRUSTNING
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TILLVALSPAKET

BUSINESS PLUS
(utöver Komfort)

Elektriskt justerbar förarstol 
Läderklädda säten
Navigation, SD
Panorama glastak med LED belysning
7" pekskärm
Extra SD-minneskortsplats för musik
Strålkastarspolare
Varselljus, LED
Xenon strålkastare med 160 graders vidvinkel & automatisk höjdjustering

UTRUSTNING



1525 / 1545 (18") 2670

42951770 (1810 med skärmkanter)

Modell ASX ASX
Motor 1,6 2WD 1,6 AS&G 2WD
Växellåda 5-växlad manuell 5-växlad manuell
Mått & Vikt
Totallängd mm 4.295 4.295
Totalbredd mm 1770 1810
Totalhöjd mm 1635 1635
Hjulbas mm 2670 2670
Spårvidd fram / bak mm 1525 / 1530 1525 / 1530
Bagagevolym l 419 419
Tjänstevikt kg 1335 1350
Totalvikt kg 1870 1870
Släpvagnsvikt kg 1200 1200
Motor
Typ 1,6 4-cyl. DOHC 16 ventiler, MIVEC 1,6 4-cyl. DOHC 16 ventiler, MIVEC

Bränsle/Oktan Bensin Blyfri95 Bensin Blyfri95
Cylindervolym cm3 1590 1590
Borrning x slaglängd mm 75,0 × 90,0 75,0 × 90,0
Kompressionsförhållande 11,0 11,0
Max. effekt (EEC net) W (Hk) / varv/minut 117 (86) / 6000 117 (86) / 6000
Max vridmoment Nm / varv/minut 154 / 4000 154 / 4000
Volym bränsletank liter 63 63
Prestanda
Acceleration (0-100 km/h) sec. 11,5 11,5
Toppfart km/h 183 183
Miljö & bränsledeklaration
Bränsleförbrukning**

Stad liter/100 km 7,4 7,0
Landsväg liter/100 km 4,9 5,0
Blandad liter/100 km 5,8 5,9

CO2
Blandad g/km 135 132

Miljöklass Euro 6b Euro 6b
Transmission
Typ 5-växlad manuell 5-växlad manuell
Utväxling

1:an 3,727 3,727
2:an 1,947 1,947
3:an 1,343 1,343
4:an 0,976 0,976
5:an 0,804 0,804
6:an - -
Back 3,727 3,727
Slutväxel 4,333 4,333

Styrning
Typ Kuggstång, servoassisterad Kuggstång, servoassisterad
Vänddiameter m 10,6 10,6
Hjulupphängning
Fram McPerson fjäderben McPerson fjäderben
Bak Multi-länk Multi-länk
Bromsar
Fram Ventilerade skivor Ventilerade skivor
Bak Skivbromsar Skivbromsar
Däck & Fälgar
Fälg 16 x 6,5 J aluminium 18 x 7,0 J aluminium
Däck 215/65R16 225/55R18
Reservhjul Temporärt Temporärt

SPECIFIKATIONER

MÅTT
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1530 / 1545 (18")

1770 (1810 med skärmkanter)

ASX ASX ASX
1,6D AS&G 2WD 1,6D AS&G 4WD 2,2D 6AT 4WD
6-växlad manuell 6-växlad manuell 6-växlad automat

4.295 4.295 4.295
1810 1810 1810
1635 1635 1635
2670 2670 2670

1525 / 1530 1525 / 1530 1525 / 1530
419 419 419

1505 (Business 1555) 1595 (Business 1645) 1610 (Business 1662)
1980 1980 2060
1400 1400 1400

1,6 4-cyl. SOHC 8 ventiler, Turbo,  
Intercooler & Partikelfilter, Common Rail

1,6 4-cyl. SOHC 8 ventiler, Turbo,  
Intercooler & Partikelfilter, Common Rail

2,2 4-cyl. DOHC 16 ventiler, Turbo, Intercooler & 
Partikelfilter, Common Rail

Diesel Diesel Diesel
1560 1560 2268

75 x 88,3 75 x 88,3 86  x  97,6
Uppgift saknas Uppgift saknas 14,9
114 (84) / 3600 114 (84) / 3600 150 (110) / 3500

270 / 1750 270 / 1750 360 / 1500-2750
63 60 60

11,2 11,5 10,8
182 180 190

5,2 5,6 7,1
4,2 4,7 5,0
4,6 5,0 5,8

119 132 152
Euro 6b Euro 6b Euro 6b

6-växlad manuell 6-växlad manuell 6-växlad manuell

3,833 3,833 4,199
2,047 2,047 2,405
1,303 1,303 1,583
0,975 0,975 1,161
0,744 0,744 0,855
0,659 0,659 0,685
3,545 3,545 3,457
4,058 4,058 3,360

Kuggstång, servoassisterad Kuggstång, servoassisterad Kuggstång, servoassisterad
10,6 10,6 10,6

McPherson fjäderben McPherson fjäderben McPherson fjäderben
Multi-länk Multi-länk Multi-länk

Ventilerade skivor Ventilerade skivor Ventilerade skivor
Skivbromsar Skivbromsar Skivbromsar

18 x 7,0 J aluminium 18 x 7,0 J aluminium 18 x 7,0 J aluminium
225/5518 225/5518 225/5518
Temporärt Temporärt Temporärt

Alla mått i millimeter
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Genom att ständigt granska marknadens behov och snabbt reagera på 
förväntningar strävar vi efter att skapa harmoni mellan individer, samhället, 
jorden och de bilar vi bygger. Vårt åtagande är att förse världen med körglädje, 
lugnande säkerhet och miljöansvar. MITSUBISHI INNOVATIVE ELECTRIC VEHICLE

Broschyren är internationell. Avbildade bilar kanske därför inte alltid överensstämmer med de bilar som 
marknadsförs på den svenska marknaden. Vi förbehåller oss rätten till ändring av tekniska data och utrustning 
utan föregående meddelande. Vänligen kontakta din lokala Mitsubishi återförsäljare för senaste informationen

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

MMC Bilar Sverige AB
www.mitsubishimotors.se

ÅTERVINNING GAMLA BILAR
- DET ÄR VÅR SKYLDIGHET ATT SKYDDA MILJÖN
Mitsubishi Motors konstruerar och producerar produkter och 
komponenter av hög kvalitet i syfte att förse sina kunder med 
pålitliga motorfordon. Mitsubishi Motors har utmärkt service för att 
fordonet ska bibehålla optimal kondition under dess livstid. Vi har 
högsta respekt för miljön och använder material som kan återvinnas 
eller återanvändas efter det att Mitsubishi fordonet har kommit till 
slutet av sin livslängd. Efter lång tids användning åtar vi oss att ta 
tillbaka fordonet för att återvinna det på ett miljövänligt sätt i enlighet 
med gällande EU direktiv och nationella bestämmelser.
Alla Mitsubishi fordon upp till 3,5 tons totalvikt, registrerade fr.o.m.  
1 januari 1998 kommer att tas tillbaka av oss, vid någon av de 
utsedda mottagningsställen utan kostnad för den siste ägaren, 
förutsatt att fordonet är komplett och är fri från annat avfall. Fr.o.m. 
1 januari 2007 gäller samma villkor för alla Mitsubishi fordon, upp till 
3,5 tons totalvikt, oavsett datum för första registrering.

Ett nätverk för mottagningsställen finns för att försäkra att Mitsubishi 
fordonet blir omhändertaget och återvunnet på ett miljövänligt sätt. 
Utvecklingsarbetet för att skapa ökade möjligheter att höja 
återvinningsgraden pågår ständigt genom att fordonen och dess 
komponenter utvärderas löpande och förbättras.

För ytterligare information besök gärna BIL Sweden:s hemsida 
www.bilsweden.se eller kontakta MMC Bilar Sverige AB - generalagent 
i Sverige för Mitsubishi-bilar - på telefon 08 – 474 54 00.

BEKYMMERSFRI KÖRNING

Cirka 2500 auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningar i Europa 
åtar sig att hjälpa dig var du än befinner dig.

PROFESSIONELL SERVICE
Även nya bilar behöver regelbundet underhåll och service. Inte 
endast för att garantera din rörlighet, men också för din och dina 
passagerares säkerhet. Professionellt utbildad personal vid din 
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggning, med diagnosutrustning 
och originaldelar, är beredda att ge bästa möjliga service. Du blir 
informerad om kostnaderna i förväg, så det blir inga obehagliga 
överraskningar när du kommer tillbaka för att hämta bilen.

MITSUBISHI MOTORS ORIGINAL RESERVDELAR
Även små tekniska fel kan leda till olyckor. Alla Mitsubishi Original 
Reservdelar är därför utvecklade och testade med höga kvalitets-
krav. Vi rekommenderar därför att Mitsubishi Motors Originaldelar 
alltid används för att behålla säkerheten och integriteten i din bil. 
Mitsubishi Motors Originaldelar finns endast tillgängliga hos de auk-
toriserade Mitsubishi Serviceanläggningarna. Vi kan med stolthet 
notera att vi fått höga poäng i kvalitetsundersökningar gällande ser-
vice.

HELTÄCKANDE GARANTIER – EN SJÄLVKLARHET
Nya Mitsubishibilar omfattas av en heltäckande 5 års garanti eller 
upp till 100 000 km, vilket som först inträffar. Denna modell omfattas 
dessutom av 12 års garanti mot genomrost och 3 års vagnskadegaranti.

MAP – KOSTNADSFRITT DRIFTSTOPPSPROGRAM 
(MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PROGRAM)

För att ytterligare visa vårt åtagande för att ge 
dig trygghet med din Mitsubishibil, och för att 
visa vårt förtroende för vår produkt, får du ett 
MAP-kort med din nya Mitsubishi som är giltigt i 
5 år. MAP står för Mitsubishi Motors Assistance 

Program, och med MAP–kortet i fickan är du garanterad hjälp vid 
eventuellt driftstopp i ca 40 länder runtom i Europa.
Skulle du någon gång behöva assistans beroende på driftstopp, 
olycka, stöldförsök eller skadegörelse – var du än befinner dig, 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – ring bara numret på ditt kort 
och problemet blir löst omgående. Om det skulle visa sig vara 
allvarligt, blir din bil bärgad till närmaste Mitsubishi verkstad eller du 
blir erbjuden hotellvistelse, fortsatt resa med en tillfällig 
ersättningsbil. Vidare kan du förlänga tryggheten med MAP ett år i 
taget (MAP Upgrade) genom att du fortsatt låter en auktoriserad 
Mitsubishi verkstad göra service på din bil varje år till dess bilen blir 
10 år gammal.
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