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Mitsubishi Eclipse Cross är något nytt. Från de 
karaktäristiska strålkastarna, längs skulpterade 
karossidor och kraftigt markerade skärmar mot 
ett distinkt bakparti. En SUV-coupé med ett nytt 
tilltal. En ren kilform, med linjer lika distinkta 
som vägegenskaperna de klär in. Välkommen att 
upptäcka en annan väg, vidderna väntar.

EN ANNAN VÄG
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EXTERIÖR

MITSUBISHI PERSONIFIERAD  
I EN KOMPAKT SUV
Eclipse Cross avtäcktes på Genèves internationella motorshow i mars 
2017 och är det senaste tillskottet till Mitsubishi Motors kompakta 
SUV:ar, som även omfattar ASX, Outlander PHEV och Outlander. 
SUV:ar står för närvarande för över 25 % av den globala personbils- 

marknaden. Efterfrågan är speciellt stor på kompakta SUV:ar som kombi-
nerar sofistikerad urban design med SUV-prestanda och fyrhjulsdrift. Helt 
nya Eclipse Cross förenar dynamisk coupédesign med Mitsubishi Motors 
oöverträffade SUV-kunskap. En modell med hög potential helt enkelt. 
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 INTERIÖR

En rymd helt på dina villkor. Den sportiga, noggrant formade och 
förfinade interiören är utformad för att maximera din körglädje. Varje 
detalj i kupén är utformad för att öka din närvaro och kontroll. Med 
de snygga, dubbla glastaken öppnas atmosfären. 

EN UPPIGGANDE UPPLEVELSE FÖR ALLA
Körglädjen sprider sig till alla passagerare i den rymliga kupén, som 
är fylld av kvalitetsmaterial och rejält hantverk. De bekväma sätena 
med stödjande profiler och gott om benutrymme får alla att känna sig 
fräscha även efter en riktigt lång resa.
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FULL KONTROLL ÄVEN  
DÄR ASFALTEN TAGIT SLUT
FYRHJULSDRIFT

Nya utmaningar dyker upp när du minst anar dem – bakom varje 
kurva, på slingrande vägar eller i tufft snöföre, det spelar ingen roll.  
Med Mitsubishis väl beprövade fyrhjulsdrift tar du dig fram hela 
vägen till fritidshuset oavsett årstid. Med över 70 års erfarenhet  
samt otaliga vinster inom motorsport har Mitsubishi alltid levererat 
imponerande resultat.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

Idag 2018 är Mitsubishis fyrhjulsdrift en av de mest sofistikerade 
på marknaden Med S-AWC kör du tryggt på alla underlag. S-AWC 
kombinerar den elektroniskt styrda fyrhjulsdriften med Mitsubishis 
patenterade girkontroll, Active Yaw Control (AYC), som förde-
lar kraften optimalt till vänster och höger hjulpar med hjälp av 
ABS-bromsarna. Även om du bromsar oavsiktligt eller accelererar 
för hårt genom en snötäckt kurva, behåller du kontrollen utan att 
parera med ratten, eftersom S-AWC känner av vägens förhållande 
i realtid, justerar bromsarna och kopplar in den bakre differentialen 
för bästa möjliga väghållning. En ikon på instrumentpanelen håller 
dig informerad om status för din S-AWC. Du kan välja lägena auto, 
snö eller grus beroende på rådande underlag för optimal kurvtag-
ning, stabilitet och manövrerbarhet på alla vägar.

TRE OLIKA LÄGEN

Autoläge – Ger pålitlig fyrhjulsdrift på flera olika underlag.

Snöläge – Förbättrar stabiliteten på halt underlag och är optimerad 
för snötäckta vägar. 

Grusläge – Ger utmärkta köregenskaper på ojämna vägar och 
hjälper dig att inte köra fast.
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TEKNIK

PRESTANDA

HEAD-UP DISPLAY [HUD] 
Visar fordonsinformation i fullfärg på en skärm 
framför ratten. Du kan justera bildens ljusstyrka 
och skärmens höjd så att den passar dina öns-
kemål och tid på dagen. HUD-skärmen fälls upp 
automatiskt när du slår på tändningen.

TOUCHPAD-KONTROLL 
Touchpad-kontrollen möjliggör intuitiv användning 
av Smartphone-Link Display Audio baserad på 
människa-maskin-gränssnitt och är kompatibel 
med de flesta Smartphone leverantörer. För mer 
info om applikationer och tillgänglighet se  
www.apple.com/ios/carplay/ respektive  
www.android.com/auto/

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
Gör det möjligt för föraren att, via en pekskärm, 
se relevant information på en uppkopplad 
smartphone på ett säkert sätt. SDA-displayen är 
placerad i den övre delen av instrumentpanelen.

NY 1.5L TURBOLADDAD BENSINMOTOR 
Med effektivitet och turboladdning med kraft-
fullt vridmoment accelererar den helt ny- 
utvecklade motorn omedelbart. Denna mycket 
responsiva prestanda möjliggörs genom den 
direkta bränsleinsprutningen i MIVEC-motorn.

UPPVÄRMDA SÄTEN
Förarsätet, passagerarsätet och de två bakre 
sätena har värme i dynorna. Kan aktiveras  
enkelt med lättåtkomliga knappar i kupén.

SÄKERHET 

FUNKTIONER 

AUTOMATISKT HELLJUS
För att göra det säkrare och bekvämare att 
köra i mörker växlar helljuset automatiskt om 
till halvljus när andra fordon upptäcks framför 
dig. Helljuset slås automatiskt på igen när  
vägen är fri. Du behöver aldrig lyfta ett finger 
från ratten för att slå om mellan  
hel- och halvljus. 

NY STYRNING, BÄTTRE PRECISION
Att manövrera Eclipse Cross är enkelt, stabilt, 
intuitivt och utan överraskningar. Du pekar ut 
vägen och bilen tar dig dit med fantastiskt pre-
cision och balans tack vare finjusterad fjädring, 
responsiv styrning och överlägsen kaross- 
stabilitet – förstärkt av punktsvetsning, struktu-
rell limning och ett fjäderbensstag över motorn. 
Även passagerarna får en mycket bekväm 
åktur på alla underlag.

UPPVÄRMD RATT
Den uppvärmda ratten gör att körningen blir 
bekvämare i kyligt väder. Strömbrytaren  
sitter bekvämt i mittpanelen.

AVANCERAD CVT-LÅDA
Den avancerade CVT-lådan ger jämn,  
kraftfull acceleration och enastående bränsle- 
effektivitet. Med ny stegskiftkontroll som ger 
skönt steglösa växlingar.  
 
En ny 6-växlad manuell växellåda finns också 
som val.

UPPVÄRMD VINDRUTA
Uppvärmda ledningar i hela vindrutan tar 
snabbt och smidigt bort imma och frost för att 
säkra optimal sikt framåt. Snabbt och smidigt. 

SJU KROCKKUDDAR 
Krockkuddar fram, sidokrockkuddar, krock-
gardiner och en krockkudde vid förarens knän 
skyddar dig och dina passagerare i händelse 
av en kollision.

RISE-KAROSS 
Krocksäkerheten ökar avsevärt med Mitsubishis 
RISE-kaross (Reinforced Impact Safety  
Evolution). RISE absorberar effektivt krockenergin 
och håller kupén oskadad vid en kollision.
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LÄDER MED ORANGE  
STICKNING

SVART TYG MED  
SILVERSTICKNING 

ORIENT RED (P26)

TILLGÅNGEN PÅ RED DIAMOND (P62) ÄR MYCKET BEGRÄNSAD 

STERLING SILVER METALLIC (U25)

AMETHYST BLACK MICA (X42)

SOLID WHITE (W37)

BRONZE METALLIC (C21)

SILKY WHITE PEARL (W13)

TITANIUM GREY METALLIC (U17)

UTRUSTNINGSNIVÅER
KOMFORT
EXTERIÖR

Aluminiumfälgar, 18” med 225/55R18 däck
Automatiskt avbländbara helljus
Backspeglar elektriskt justerbara, uppvärmda och 
infällbara
Dimljus fram
Mörktonade sidorutor bak samt bakruta
Skärmkanter, svarta
Spoiler bak
Takantenn, hajfena
Takreling, svart
Varselljus, LED
Vindruta eluppvärmd

 
INTERIÖR

Audio, SDA med 7,0” pekskärmsdisplay, 6 högtalare
360˚-parkeringskamera 
Baksäte ställbart i längd och lutning
Bluetooth handsfree
Elektrisk parkeringsbroms med automatisk stopp-
funktion (CVT)

Eluppvärmda säten fram och bak
Farthållare, adaptiv på CVT
Head-Up display
Högkontrast LCD informationsdisplay
Klimatanläggning, 2-zon
Kontroller i ratten för radio, farthållare,  
Bluetooth, 360˚-kamera.
Nyckellöst system KOS
Parkeringssensorer fram och bak
Ratt eluppvärmd
Touch-pad kontroll för radio
USB-ingång x 2
Växlingspaddlar på CVT

SÄKERHET

7 krockkuddar
Autobroms FCM
Döda vinkeln varnare (BSW)
Starthjälp i backe (HSA - Hill Start Assist) 
Varning korsande trafik vid backning (RCTA)
Vingelvarnare (LDW)

BUSINESS (utöver Komfort)

Elektriskt justerbar förarstol
Audiopaket, Rockford Fosgate med 8 högtalare  
och en subwoofer
LED strålkastare
Läderklädda säten
Panorama glastak och öppningsbar glastaklucka
Strålkastarspolare

GARANTIER   

Nybilsgaranti i 5 år eller 100 000 km
Vagnskadegaranti 3 år  
MAP avbrottsgaranti 5 år 
Garanti mot genomrostning 12 år 

SPECIFIKATIONER 1,5T 6MT 2WD             1,5T CVT 2WD       1,5T CVT 4WD

Längd/bredd/höjd   441/181/169 cm             441/181/169 cm        441/181/169 cm 

Bagagevolym         341–448 l   341–448 l           341–448 l 

Totalvikt             2150 kg       2150 kg             2150 kg 

Släpvagnsvikt            1600 kg                 1600 kg             1600 kg

Bränsleförbrukning  

(blandad körning)             6,6 l/100km  6,7 l/100km           7,0 l/100km

CO2                           151 g/km    154 g/km             159 g/km

Miljöklass                 Euro6b       Euro6b               Euro6b 

Effekt            163 hk (120 kW)             163 hk (120 kW)       163 hk (120 kW)

Vridmoment                250 Nm       250 Nm                 250 Nm

MODELLPROGRAM
1,5 TURBO MANUELL  
6-VXL 2WD KOMFORT

1,5 TURBO CVT  
8-VXL 2WD KOMFORT

1,5 TURBO CVT  
8-VXL 4WD KOMFORT

1,5 TURBO CVT  
8-VXL 4WD BUSINESS
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18” VINTERHJUL MED DUBB 
Nokian Art.nr.SEWA07632 
Kumho Art.nr. MI008.010T

18” VINTERHJUL MED FRIKTION 
Nokian Art.nr. SEWA07633 
Kumho Art.nr. MI008.020T

4 ST LÅSBARA HJULMUTTRAR  
OCH NYCKEL. Art.nr: MZ313736

VINTERHJUL

DRAGKROK

Till dragkroken köper du till en elsats med antingen 7- eller 13-polig 
kontakt. Idag säljs de flesta nya släpvagnar med 13-polig kontakt men 
äldre vagnar kan fortfarande ha 7-polig kontakt.

Med dragkrok på Eclipse Cross kan du dra 1600kg. Välj antingen en 
fast dragkrok eller en som är avtagbar, beroende på hur ofta du ska 
använda dragkroken. 

Du kan dock känna dig trygg med att det finns adaptrar mellan de olika 
kontakterna att köpa till.

Art.nr: MZ314983
AVTAGBAR DRAGKROK

Art.nr: MZ314982
FAST DRAGKROK

VÄRME/SÄKERHET

LASTGALLER

Art.nr: 939399

CALIX KOMFORTSATS.  
MODELLSPECIFIK MOTORVÄRMARE KÖPS SEPARAT

Art.nr CX 1620022

DEFA KOMFORTSATS.  
MODELLSPECIFIK MOTORVÄRMARE KÖPS SEPARAT
Art.nr 470080

UPPVÄRMD BIL MED ISFRIA RUTOR 
Den perfekta utbyggnadssatsen för dig som önskar  
varm motor, rumstempererad kupé och isfria rutor. 
För dig som har tillgång till kupévärmaruttag.

ELDRIVEN VÄRME

STÄNKSKYDD SET

BAK Art.nr:MZ531448EX (Ej i kombination ed MZ576676EX)
FRAM Art.nr: MZ531447EX (Ej i kombination med MZ576676EX)
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TAKBOX CALIX 430 LITER, MATTSVART

Art.nr: 9-937019

CYKELHÅLLARE FÖR MONTERING PÅ DRAGKROK

Art.nr: MZ314957

TRANSPORT OCH FRITID

LIST STYLING FRAM, FÄRG SILVER

Art.nr: MZ576673EX

DEKOR STÖTFÅNGARE BAK SILVER

Art.nr: MZ576675EX

STYLINGPANEL FRAM, KARBON MED 
RÖD RAND

Art.nr: MZ576674EX

BACKSPEGELKÅPA, KROMADE

Art.nr: MZ576689EX

STYLINGPANEL BAK, KARBON MED 
RÖD RAND

Art.nr: MZ576676EX

STYLINGPANEL SIDA, KARBON MED 
RÖD RAND

Art.nr: MZ576677EX

DEKOR DÖRRHANDTAG, 8 DEL,  
KROMADE 

Art.nr: MZ576690EX

SIDODEKOR, KROM

Art.nr: MZ538346EX

DEKORLIST BAKLUCKA, KROMAD

Art.nr: MZ576678EX

STYLING

TAKLASTBÅGAR
Art.nr: MZ315000

CYKELHÅLLARE FÖR TAKLASTBÅGAR, ALUMINIUM 
Art.nr:  MZ313538

CYKELHÅLLARE FÖR TAKLASTBÅGAR, SILVER STÅL 
Art.nr: MZ314156

SKID- OCH SNOWBOARDHÅLLARE 
Art.nr: MZ315029, 50CM, MAX 4 SKIDPAR EL 2 SNOWBOARDS

SKID- OCH SNOWBOARDHÅLLARE 
Art.nr: MZ315030, 60CM, MAX 6 SKIDPAR EL 4 SNOWBOARDS
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SKYDD

BAGAGERUMSMATTA

Art.nr: MZ314980

Art.nr: MZ314997

TEXTILMATTOR 
ELEGANCE, VELOUR

TEXTILMATTOR 
CLASSIC, VELOUR

Art.nr: MZ314994

TEXTILMATTOR EXCLUSIVE,  
VELOUR MED ECLIPSE 
CROSS-LOGOTYP

Art.nr: MZ314997R

SKYDD

BELYST INSTEGSLIST ROSTFRI

Art.nr: MZ590877EX

INTERIÖR GOLVBELYSNING

Art.nr: MZ590878EX

BAGAGENÄT

Art.nr: MZ312254
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Alla åtgärder har vidtagits för att innehållet i denna trycksak ska vara korrekt och 
uppdaterat vid pressläggningen. Rätten att ändra specifikationer, artikelnummer  
och funktioner utan föregående meddelande därom förbehålles. 

Vissa produkter eller fordon som visas i broschyren kan skilja sig från de modeller 
som finns på den svenska marknaden.

Mitsubishi Motors Sverige
MMC Bilar Sverige AB
www.mitsubishimotors.se 18
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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, utan också för din och dina
passagerares säkerhet. Professionellt utbildad personal vid din
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggning, med diagnosutrust-
ning och originaldelar, är beredda att ge bästa möjliga service. 
Du blir informerad om kostnaderna i förväg, så det blir inga obe-
hagliga överraskningar när du hämtar 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 
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggningarna. Vi kan med  
stolthet notera att vi fått höga poäng i kvalitetsundersökningar  
gällande service. 

HELTÄCKANDE GARANTIER – EN SJÄLVKLARHET
Nya Mitsubishibilar omfattas av en heltäckande 5 års garanti eller
upp till 100 000 km, vilket som först inträffar. 3 års vagnskade- 
garanti och 12 års garanti mot genomrostning.
 

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 drift-
stopp 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.

Ett nätverk för mottagningsställen finns för att försäkra att Mitsub-
ishi 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 Swedens hemsida
bilsweden.se eller kontakta MMC Bilar Sverige AB - generalagent 
i Sverige för Mitsubishi-bilar - på telefon 08 – 474 54 00.

AT HOME 

ABROAD 

MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE

On-call 24 hours a day, 7 days a weekMAP 


