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2 3Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

ERÖVRA ALLA UNDERLAG
Från innerstadens asfalt till viddernas ensliga grusvägar, OUTLANDER är byggd för oförutsägbara 
förhållanden och för fantastisk framkomlighet oavsett underlag. Med den avancerade fyrhjulsdriften 
S-AWC, oslagbar komfort och en uppsjö av säkerhetssystem ser OUTLANDER till att din resa kan 
fortsätta också bortom vanliga vägar.
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Bilden visar Business versionen i Orient Red Metallic (P26)



4 5Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

FORMSÄKER FRAMKOMLIGHET
Med lika kraftfulla som dynamiska linjer utstrålar OUTLANDER såväl förmåga som förfining. 
Från det distinkta frontpartiet till det eleganta och formsäkra bakpartiet – OUTLANDER låter 
dig utforska en vacker värld omgiven av vackra linjer.
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Bilen på vänster sidan visar Business versionen i Quartz Brown Metallic (C06)
Bilen till höger visar Komfort och Business versionen i Silky White Pearl (W13)
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SKJUTBART

Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller.
Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

SÄTESKONFIGURATION

Andra och tredje sätesraderna kan enkelt arrangeras om för att passa de 
mest varierade behov för passagerare och bagage. Samtliga bakre ryggstöd 
kan också fällas för att skapa ett extremt stort och plant bagageutrymme.

Stolarna i den andra sätesraden kan 
flyttas framåt för enkelt insteg till tredje 
sätesraden.

BEKVÄMA STOLAR I DEN 
TREDJE SÄTESRADEN

Omsorgsfull stoppning också 
i den tredje sätesradens 
stolar bidrar till den goda 
åkkomforten. Ryggstöden kan 
ställas in i fyra olika lutningar.

KVALITET SOM HÖRS
Att köra OUTLANDER är en upplevelse som förhöjs 
ytterligare av responsiva köregenskaper och ett 
förstklassigt inredningshantverk. Körningen blir också 
extremt tyst tack vare omfattande NVH-begränsningar 
(Noise, Vibration & Harshness) som minskar störande 
ljud, vibrationer och vindbrus. Alla detaljer – från det 
generösa innerutrymmet till de gedigna dörrarna, från 
de frikostigt bekväma sätena till den nya förfinade 
instrumentpanelen – bidrar till större körglädje och 
välbefinnande.
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Max effekt: 110kW/6000rpm 
Max vridmoment: 195Nm/4200rpm 

Max effekt: 110kW/3500rpm 
Max vridmoment: 380Nm/1750-2500rpm

Max effekt: 110kW/3500rpm 
Max vridmoment: 360Nm/1500-2750rpm 

Motorvarv (varv/min) EEC net EEC net EEC netMotorvarv (varv/min) Motorvarv (varv/min)
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Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

INVECS-III CVT

Motorerna i Mitsubishi Outlander kan paras med en 
ny generation av CVT-växellådor, INVECS-III CVT 
(steglös variabel växellåda). Den nya växellådan 
anpassar sig till väg- och körförhållanden för 
att ge mjukare gång i alla situationer, snabbare 
respons närhelst du önskar den och utmärkt 
bränsleeffektivitet oavsett förhållanden. Vid kick-
down belönas du med omedelbar kraft men också 
med en förbluffande tystnad tack vare reducerat 
motorljud. Och om du vill sköta växlingarna själv 
kan du närsomhelst njuta av det kvicka 6-växlade 
sportläget genom växelpaddlarna på ratten.

MOTORER

Du kan specificera din Outlander med en 2,0-liters MIVEC* 
bensinmotor eller en 2,2-liters DI-D dieselmotor. Båda 
motorerna bjuder en övertygande kombination av utsökt 
prestanda, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

2,0 MIVEC 2,2 DI-D (MT) 2,2 DI-D (AT)

ECO-läge
Genom att aktivera ECO-
läget så blir både motorn, 
luftkonditioneringen och 
fyrhjulsdriften mer bränsleeffektiv.

ECO Drive Assist
Visar i realtid hur miljövänligt 
din körning är.

ECO-poäng
Visar hur miljövänligt du har 
kört under en viss period. Ju 
fler gröna löv, desto bättre.

SYSTEM FÖR ECO-KÖRNING

MER EFFEKTIV EFFEKT
OUTLANDER levererar den höga prestanda du förväntar dig av en robust och kraftfull SUV. Med snabb acceleration, 
stabil väghållning och responsiva vägegenskaper ser den till att du kan njuta fördelarna av nästa generations SUV 
med lägre förbrukning och minimerad miljöpåverkan.
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Standby

Aktiv

Varning när hastigheten 
överskrids

FARTBEGRÄNSARE

Fartbegränsaren förhindrar att 
bilen överskrider den av dig valda 
hastigheten. I branta nedförsbackar 
kan du dock behöva bromsa för 
att den inställda hastigheten inte 
ska överskridas. En varningslampa 
tänds och en ljudsignal varnar om 
detta inträffar.

SUPER ALL WHEEL CONTROL (S-AWC)

Det integrerade S-AWC-systemet har utvecklats av Mitsubishi Motors för att bidra till ökad kraft och kontroll genom att 
optimera och kombinera den aktiva girkontrollen (AYC) med antisladdsystemet (ASC). Tillsammans arbetar systemen 
för att frigöra den fulla potentialen hos fyrhjulsdriften utan att kompromissa med komforten eller bränsleekonomin. 
Med körlägesväljaren kan du enkelt välja det läge som passar bäst för rådande förhållanden – 4WD ECO för maximal 
bränsleeffektivitet, 4WD AUTO för normala körförhållanden eller 4WD LOCK för krävande förhållanden.

AUTO STOP & GO (AS&G) 

Med AS&G-funktionen minskar 
såväl bränsleförbrukning som 
CO2-utsläpp genom automatisk 
avstängning av motorn 
när bilen står stilla, som till 
exempel vid ett stoppljus. 
Så snart du lyfter foten från 
bromspedalen (CVT-låda), eller 
trycker ner kopplingen (manuell 
låda), så startar motorn igen.

Notera att AS&G finns på modeller med manuell växellåda och modeller med CVT.

FARTHÅLLARE

Farthållaren ser till att hastigheten 
hålls konstant utan att du behöver 
ha foten på gaspedalen, vilket 
ger en mer avslappnad körning 
på långresor. Systemet kopplas 
automatiskt ur när bromspedalen 
trycks ner.

VÄXELPADDLAR

De sportiga växelpaddlarna gör att du 
enkelt kan växla utan att släppa taget 
om ratten.
Notera att växelpaddlar endast finns tillgängliga till 
bilar med CVT-och automatväxellåda.

BROMS
NEDTRYCKT

KOPPLING
UPPSLÄPPT

BROMS
UPPSLÄPPT

KOPPLING
NEDTRYCKT

Bilden visar Business versionen i Orient Red Metallic (P26)

INBROMSNING MOTORN
STANNAR

MOTORN
STARTARSTOPP
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AVANCERAD AVLASTNING
Avancerade nya säkerhetsfunktioner bidrar till både säkrare och mer avslappnad körning 
– på vägen och i parkeringshuset, på dagen och om natten. Intelligenta sensorer som 
övervakar din omgivning, system för aktiv förarhjälp och den senaste tekniken för passiv 
säkerhet – allt finns där för att säkerställa att din resa kännetecknas av ett större lugn och 
ett grundmurat förtroende.

Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

Bilden visar Business versionen i Cool Silver (A31)
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AUTOMATISKT AVBLÄNDBART HELLJUS

För ökad bekvämlighet och säkerhet vid mörkerkörning 
slår helljuset automatiskt om till halvljus när andra fordon 
upptäcks framför bilen. När de framförvarande fordonen 
inte längre riskerar att bländas slås helljuset automatisk 
på igen, allt utan att du behöver ta händerna från ratten.

Helljus Halvljus

AKTIV FARTHÅLLARE (ACC)

Den aktiva farthållaren (ACC) använder radar för att hålla det valda avståndet mellan dig och 
framförvarande fordon. Det avlastar dig som förare och ser till att minska stressen i trafiken, särskilt vid 
köbildning.

ACC-indikator i 
multiinformations-
displayen

AUTOMATISKT KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM (FCM)

Det automatiska kollisionsvarningssystemet hjälper till att 
förhindra en kollision eller begränsa skadorna om en kollision 
är oundviklig. Systemet reagerar på såväl fordon som 
fotgängare med hjälp av både kamera och radar.

Notera att ACC och FCM endast är hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på dessa system. Funktionen hos ACC och FCM kan ibland begränsas av yttre faktorer. 
Läs förarhandboken noggrant och var medveten om systemens begränsningar. ACC och FCM fungerar när ett fordon befinner sig framför din bil. FCM är även konstruerat för att upptäcka fotgängare,  
men aktiveras inte alltid i sådana situationer. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.
FCM and ACC may not be activated in some situations. Please read the owner’s manual carefully and be aware of these limitations.
Funktionen hos ACC och FCM kan ibland begränsas av yttre faktorer. Läs instruktionsboken noggrant och var medveten om systemens begränsningar. ACC och FCM fungerar när ett fordon befinner  
sig framför din bil. FCM är även konstruerat för att upptäcka fotgängare, men aktiveras inte alltid i sådana situationer. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.
 

Notera att LDW endast är ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta system. Funktionen hos LDW kan ibland begränsas av yttre faktorer. 
Läs förarhandboken noggrant och var medveten om systemets begränsningar. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.
LDW endast är ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta system. Funktionen hos LDW kan ibland begränsas av yttre faktorer.  
Läs instruktionsboken noggrant och var medveten om systemets begränsningar. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.

VARNINGSSYSTEM VID FILBYTE (LDW)

Systemet varnar med en symbol i 
multiinformationsdisplayen och med en ljudsignal 
om du är på väg att korsa en filmarkering utan 
påslagen körriktningsvisare. LDW-indikator i 

multiinformations-
displayen

DÖDA-VINKELN-VARNING (BSW)

Med hjälp av radarsensorer monterade i den bakre stötfångaren arbetar BSW-systemet för att 
upptäcka fordon som döljer sig i dina döda vinklar. Sensorerna upptäcker fordon så långt som 70 
meter bort, beroende på din hastighet. En indikation syns i bilens kombinationsinstrument när BSW 
är aktiverat. När ett fordon upptäcks hörs en ljudton (om körriktningsvisaren är påslagen) och en 
lampa i sidobackspegeln på berörd sida blinkar för att påkalla din uppmärksamhet.

Notera att Mitsubishis döda-vinkeln-varning (BSW) endast är avsett som ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita 
dig aldrig enbart på detta eller andra hjälpsystem. Du som förare har alltid ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. Vänligen 
konsultera förarhandboken för ytterligare information.
Mitsubishis döda-vinkeln-varning (BSW) endast är avsett som ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig 
enbart på detta eller andra hjälpsystem. 
Du som förare har alltid ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. Mer information finns i bilens instruktionsbok.

Den inställda hastigheten behålls 
när du tar foten från gaspedalen.

Det inställda avståndet till 
framförvarande fordon bibehålls.

När fordonet framför saktar in eller stannar så 
gör ACC att även din bil saktar in eller stannar.

SINNRIKA SÄKERHETSFUNKTIONER FÖR SÄKRARE KÖRNING

Inget framförvarande fordon Framförvarande fordon

Varning och förberedande bromshjälp Varning och automatisk inbromsning Varning och stark inbromsning

Risk för kollision Hög risk för kollision Extremt hög risk för kollision

Framförvarande fordon 
(som saktar in eller stannar)
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360-GRADERSVY MED FYRA KAMEROR

Med kameror monterade fram- och baktill samt på sidorna av bilen 
kan flera olika vyer (inklusive fågelperspektiv) presenteras på 
instrumentdisplayen. Kamerorna visar vad som döljer sig i döda 
vinklar och underlättar när du ska parkera.

SÄKERHET SOM SKÄNKER LUGN REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)

RCTA hjälper dig att backa ut på trafikerade vägar. En symbol tänds 
i kombinationsinstrumentet när RCTA är aktivt. Om radarsensorerna 
i den bakre stötfångaren upptäcker ett fordon som närmar sig när 
backväxeln är ilagd, varnar en ljudton samtidigt som lampor blinkar  
i båda sidobackspeglarna. 
Notera att RCTA endast är ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita 
dig aldrig enbart på detta system. Läs förarhandboken noggrant och var medveten om 
systemets begränsningar.

Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

Ljudsignal och 
varningslampa

Motoreffekten kontrolleras:
-  när hastigheten understiger 10 km/timme  

(ej i neutral- eller parkeringsläge)
-  när hinder eller annat fordon befinner sig mindre 

än 4 meter från bilens front- eller bakparti
-  när gaspedalen trycks ner hårt eller plötsligt
-  när föraren inte svänger för att undvika hinder 

eller annat fordon

ULTRASONIC MISACCELERATION 
MITIGATION SYSTEM (UMS)

Systemet hjälper till att förhindra ofrivillig 
acceleration och olyckor vid parkering. 
Om sensorerna fram eller bak upptäcker 
ett hinder så ljuder en varningssignal och 
ett meddelande visas i displayen. Även 
motorn stryps om du plötsligt skulle ge 
gas av misstag.

Notera att Mitsubishis döda-vinkeln-varning (BSW) endast är avsett som ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta eller andra hjälpsystem. 
Du som förare har alltid ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. Vänligen konsultera förarhandboken för ytterligare information.
Notera att UMS endast är hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta system. UMS är konstruerat för att förhindra ofrivillig acceleration men 
aktiveras inte alltid vid en sådan situation. Läs förarhandboken noggrant och var medveten om systemets begränsningar. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.

Vy bakom bilen samt fågelperspektiv

Kamera 
höger  
sida

Kamera 
vänster 

sida

Kamera fram

Kamera bak
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Notera att Mitsubishis döda-vinkeln-varning (BSW) endast är avsett som ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert 
sätt och förlita dig aldrig enbart på detta eller andra hjälpsystem. Du som förare har alltid ansvaret för att framföra 
fordonet på ett säkert sätt. Vänligen konsultera förarhandboken för ytterligare information.
Notera att krockkuddarna är en del av Supplemental Restraint System (SRS). För att minska risken för skador när 
krockkuddarna aktiveras, använd alltid bilbältet, sitt upprätt i mitten av sätet och luta dig ej mot dörren. Placera alltid 
barn under tolv år i baksätet och använd korrekt säkerhetsutrustning. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet. 
Vänligen läs förarhandboken noggrant och följ instruktionerna som medföljer bilbarnstolen.

Notera att Mitsubishis döda-vinkeln-varning (BSW) endast är avsett som ett hjälpmedel. Framför alltid 
bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta eller andra hjälpsystem. Du som förare 
har alltid ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. Vänligen konsultera förarhandboken för 
ytterligare information.
Notera att ASC endast är ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig 
enbart på detta system. Läs förarhandboken noggrant och var medveten om systemets begränsningar.

Notera att Mitsubishis döda-vinkeln-varning (BSW) endast är avsett som ett hjälpmedel. 
Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta eller andra 
hjälpsystem. Du som förare har alltid ansvaret för att framföra fordonet på ett säkert sätt. 
Vänligen konsultera förarhandboken för ytterligare information.
Notera att HSA endast är ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig 
aldrig enbart på detta system. Läs förarhandboken noggrant och var medveten om systemets 
begränsningar.

SJU KROCKKUDDAR

Krockkuddar fram, sidokrockkuddar, krockgardiner och en krockkudde vid förarens knän skyddar 
dig och dina passagerare i händelse av en kollision.

År 2012 fick Outlander fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest och 
året därpå erhöll bilen Euro NCAP:s Advanced-utmärkelse för det 
automatiska kollisionsvarningssystemet (FCM).

RISE-KAROSS

Mitsubishi Motors RISE-kaross (Reinforced Impact Safety 
Evolution) höjer säkerhetsnivån avsevärt genom att effektivt 
absorbera krockenergin, samtidigt som kupéutrymmet förblir 
intakt, i händelse av en kollision.

SOLIDA SÄKERHETSLÖSNINGAR

STARTHJÄLP I BACKE (HSA)

Om du startar i en brant backe så hindrar HSA bilen från att rulla 
baklänges när du släpper bromsen. Systemet ser till att bromskraften 
bibehålls i upp till två sekunder (eller tills du ger gas) för en enklare 
och tryggare start.

AKTIV STABILITETSKONTROLL (ASC)

Om hjulen förlorar fästet på halt underlag eller vid kurvtagning, så träder 
systemet in och anpassar gaspådrag och bromsar lämpligt hjul för att en 
sladd ska undvikas.

Utan ASC (framhjulen släpper)

Utan ASC (bakhjulen släpper)

AUTOMATISKT AVBLÄNDBAR BACKSPEGEL

Backspegeln invändigt bländar automatiskt av för 
att bidra till säkrare körning när bilar närmar sig 
bakifrån.

Utan Starthjälp i backe Med Starthjälp i backe

Aktiverade krockkuddar
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Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

FUNKTIONER I KORTHET

ROCKFORD FOSGATE® PREMIUM SOUND SYSTEM 

Njut av den fantastiska ljudkvalitén från ett audiosystem som tagits fram tillsammans med 
Rockford Corporation. Nio högtalare omger dig med spektakulärt DTS Neutral Sound™.
Notera att Rockford Fosgate® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken tillhörande Rockford Corporation  
i USA och i andra länder. DTS Neural SurroundTM är ett varumärke tillhörande DTS, Inc.

NYCKELLÖST SYSTEM (KOS)

Om du har nyckeln med dig så räcker det 
med att trycka in en knapp på någon av 
framdörrarna eller bakluckan för att låsa/
låsa upp alla dörrar samt bakluckan. På 
samma sätt räcker det med att trycka in 
startknappen i kupén för att starta motorn 
och göra fordonet körklart.

CD/MP3-SPELARE

En premium radio med CD-spelare och USB port i 
mittkonsolen gör det möjligt att ansluta till exempel 
en iPod eller andra musikspelare och samtidigt 
ladda enheten.

4.2 TUMS LCD MULTI-INFORMATION DISPLAY

Den 4.2 tum stora flytkristall-skärmen som är 
placerad mitt i kombinationsinstrumentet är lika 
lättläst som stilren. Den håller dig informerad om 
allt från bilens tillstånd till färddata, yttertemperatur 
och ECO-information, för att nämna ett urval av 
funktionerna. 

UPPLYST FÖRVARINGSFACK  
I MITTKONSOLEN

Elegant belysning i förvaringsfacket gör det enkelt 
att hitta det du söker också efter att mörkret fallit.

ELEKTRONISK PARKERINGSBROMS  
MED BROMSKRAFTSASSISTANS

Parkeringsbromsen hanteras enkelt med hjälp 
av en elegant strömbrytare på mittkonsolen. 
För strömbrytaren uppåt för att aktivera 
parkeringsbromsen eller tryck den nedåt för att 
avaktivera den. Om du stannar vid ett stoppljus 
hjälper en bromskraftsassistent till att hålla 
fordonet stilla även om du flyttar foten från 
bromspedalen. Först när du applicerar tryck på 
gaspedalen så släpper bromsarna sitt grepp.

3,5cm diskanthögtalare

16cm polypropylene konhögtalare

16cm polypropylene 2-vägs koaxialhögtalare

25cm subwoofer

710W 8-kanals högeffekts-förstärkare

Start/stopp 
knapp

FORDONSINSTÄLLNINGAR

Lampor, torkare, centrallås, etc.

360 KAMERA / BACKKAMERABASFUNKTIONER

AM, FM, DAB, USB, iPod, hands-free
telefon, etc.

STANDARD MENYER

Upplev fördelen och enkelheten med Smartphone Link Display Audio.  
Utöver de vanliga radiofunktionerna inklusive digitalradio (DAB) erbjuder Smartphone 
Link Display Audio hands-free samtal och streama musik via Bluetooth®. Via USB 
uttaget kopplar du in digitala musik spelare eller USB minne med din lagrade musik.
Du kan också enkelt koppla ihop din iPhone via USB ingången och CarPlay startas 
automatiskt. Där får du tillgång till ett begränsat antal anpassade favoritappar i den 
inbyggda 7 tums skärmen. Siri hjälper dig att säkert ringa, navigera, skicka SMS utan 
att äventyra säkerheten under körning.
Notera att iPhone, Siri och Apple CarPlay är varumärken från Apple Inc., registerade i USA och andra länder.
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HAJFENS-ANTENN

FUNKTIONER I KORTHET

TVÅ-ZONS KLIMATANLÄGGNING

FRÄMRE LED DIMLJUS REGNSENSOR

ELEKTRISKT TAKLUCKA MED KLÄMSKYDD

18-TUMS ALUMINIUMFÄLG 16-TUMS ALUMINIUMFÄLG

LED-STRÅLKASTARE MED  
LED VARSELLJUS

ELEKTRISK BAKLUCKA

Bakluckan kan öppnas och stängas automatiskt 
med en knapp intill förarsätet.

LED-BELYSNING AV GOLVET

Golvbelysningen tänds upp på förar- och passagerarplats när en dörr öppnas. 

UPPVÄRMD VINDRUTA

Vindrutans många tunna värmeslingor ser till att 
effektivt frigöra den från imma och frost för att 
snabbare säkerställa obegränsad framåtsikt.

Uppvärmd 
yta
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Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

Notera att Bluetooth® är ett registrerat varumärke tillhörande Bluetooth SIG, Inc.

Urval utrustnings (utöver City) 
• 18" aluminiumfälgar
• 3:e sätesrad delad 50/50, nedfällt  

i bagagerumsgolvet
• Aktiv farthållare (Adaptive Cruise Control - ACC),  

2,0 CVT och 2,2 AT
• Audio med 7" pekskärm, kompatibel med Apple 

Carplay och Android Auto
  (Android Auto är ännu inte tillgängligt i Sverige)
• Automatisk avbländning av helljus

• Automatisk kollisionsvarningssystem (Forward 
collision Mitigation - FCM) , 2,0 CVT och 2,2 AT

• Backkamera (bilden visas i mittkonsolens 7" display)
• Eluppvärmd ratt
• Kromad fönsterlist på dörrarna
• LED strålkastare med automatisk höjdjustering
• Parkeringsbroms, elektrisk (endast 2,2 AT)
• Parkeringssensorer fram och bak
• S-AWC med aktiv främre differential (endast 2,2 AT)

• Stänkskydd bak
• Varningssystem för att undvika fasta föremål  

framför och bakom bilen vid start  
(Ultrasonic Misacceleration Mitigation System - 
UMS), 2,0 CVT och 2,2 AT

• Varningssystem vid filbyte  
(Lane Departure Warning - LDW)

Urval utrustning
• Sju krockkuddar
• 16" aluminiumfälgar
• Backsensorer 
• Bluetooth® handsfree
• CD/radio
• Dimljus fram

• Farthållare
• Läderklädd ratt och växelspaksknopp
• Mörktonade sidorutor bak samt bakruta
• Två-zons klimatanläggning
• LED varselljus

• Starthjälp i backe, Hill Start Assist (HSA)
• Elfönsterhissar fram och bak
• Ratt justerbar i höjd och längd
• Svarta skärmkanter

KOMFORT

MODELLER

CITY
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Notera att Rockford Fosgate® är ett registrerat varumärke tillhörande Rockford Corporation i USA och andra länder.

Urval utrustning (utöver Komfort)
• 360 graders parkeringsassistans
• Audiopaket, 8 högtalare och en subwoofer från 

Rockford Fosgate
• Döda vinkel varnare, 2,0 CVT och 2,2 AT
• Elektrisk glastaklucka

• Elektrisk justering av förarstolen
• Elektrisk stängning/öppning av bagagelucka
• Elektriskt uppvärmd framruta
• LED dimljus fram

BUSINESS

MODELLER

• Läderklädda säten
• Nyckellöst centrallås och tändningslås (KOS)
• Varningssystem vid backning  

(Rear Cross Traffic Alert - RCTA), 2,0 CVT och 2,2 AT
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Notera att syntetiskt läder har använts för sidorna på stolarna, ryggstödens baksida, nackstöd, mittarmstöd bak samt på dörrsidorna.

Polar White Solid (W37)

Amethyst Black Pearl (X42)

EXTERIÖRFÄRGER

KLÄDSEL

Cool Silver Metallic (A31)

Quartz Brown Metallic (C06) 

Tanzanite Blue Pearl (D14)

Orient Red Metallic (P26)

Silky White Pearl (W13)

Svart tyg med stickning Beige läder med stickning Svart läder med stickning

Titanium Grey Metallic (U17)

Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.
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MÅTTSKISS

Alla mått i millimeter

5-SITSIG 7-SITSIG

Bilden visar en Japansk modell

EXTERIÖRFÄRGER OCH KLÄDSEL

Utrustad med kjolpaket och spoiler bak. 
För mer information kontakta din närmsta Mitsubishi återförsäljare.

ORIGINAL TILLBEHÖR

Modell CITY KOMFORT BUSINESS

Klädsel Svart tyg med  
stickning i silver

Svart tyg med  
stickning i silver

Svart läder Beige läder

Exteriörfärg
1 Quartz Brown Metallic C06 ■ ■ ■ ■
2 Amethyst Black Pearl X42 ■ ■ ■ ■
3 Titanium Grey Metallic U17 ■ ■ ■ ■
4 Tanzanite Blue Pearl D14 ■ ■ ■ ■
5 Orient Red Metallic P26 ■ ■ ■ ■
6 Cool Silver Metallic A31 ■ ■ ■ ■
7 Silky White Pearl W13 ■ ■ ■ ■
8 Polar White Solid W37 ■ ■ ■ ■

Notera att färgskillnader kan förekomma under tryckprocessen. Kontakta din lokala återförsäljare för att se de verkliga färgerna.

 Standaard
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STANDARDUTRUSTNING & UTRUSTNINGSPAKET

STANDARDUTRUSTNING

Säkerhet Anti-sladd (ASC) och anti-spinn (TCL) system 
Barnsäkra dörrlås bak 
ISOFIX fästen för säker montering av barnstol (andra sätesraden)
Krockkudde förare & passagerare fram
Krockkudde för knäna på förarsidan
Krockkudde  passagerare fram med nyckelavstängning
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
Panikbromsassistans (BA)
Panikbromsvarnare (ESS)
Sidokrockgardin, täcker första och andra sätesraden
Sidokrockkudde förare & passagerare fram
Starthjälp i backe, Hill Start Assist (HSA)
Säkerhetsbälten fram med kraftbegränsare & bältessträckare
Säkerhetsbälten, 3-punkt i andra sätesraden
Säkerhetsbältespåminnare, samtliga sittplatser
Övre säkerhetsbältesinfästningar fram ställbara i höjd 

Interiör 6 högtalare
12V uttag på mittkonsolen fram och i mittkonsolens fack
12V uttag i bagageutrymme
Bagagerum

Bagagerum med lastförankringsöglor x 4
Förvaringsfack på sidan

Belysning invändig
Belysning fram med kartläsarlampor
Taklampa bak
Belysning vid fötterna
Belysning i bagagerum
Belyst tändningslås
Reostat för belysning i instrumentbräda

Bluetooth handsfree
CD/radio
Digital radio (DAB)
Elfönsterhissar fram och bak 
Fack för glasögon i taket
Farthållare
Friskluftsfilter
Förvaringsfack i dörrar fram och bak
Förvaringsfack under bagagerumsgolv
Golvkonsol med belyst förvaringsfack och armstöd
Handskfack med belysning
Informationsdisplay/Färddator hög kontrast
Innerbackspegel automatiskt avbländbar
Insynsskydd för bagageutrymme
Klämskydd på förarsidans elfönsterhiss 
Kontroller på ratten för farthållare, radio och Bluetooth
Ljussensor
Läderklädd ratt, ny design och växelspaksknopp
PTC-värmare (2,2 diesel)
Ratt justerbar i höjd och längd
Solskydd, tygklädda med täckta speglar och biljetthållare
Stor mittkonsol med armstöd (CVT och 6AT)
Säten fram

Förvaringsfack på passagerarryggstödets baksida
Nackstöd ställbara i höjd

Säten bak
Del- & nedfällbart ryggstöd 60:40
Ryggstöd ställbart i lutning 
Nackstöd höjdjusterbara på alla tre sittplatserna
Mittarmstöd med integrerade mugghållare

Två-zons klimatanläggning
Tygklädsel med konstläderinlägg (2,2D)
USB ingång
Varningslampa för låg spolarvätskenivå
Växelspakspanel i blank svart (CVT och 6AT)
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STANDARDUTRUSTNING & UTRUSTNINGSPAKET

STANDARDUTRUSTNING

Exteriör Backsensorer
Backspeglar elektriskt justerbara
Backspeglar elektriskt, uppvärmda och infällbara
Backspeglar lackerade i bilens färg
Bakrutetorkare med intervall
Dimljus fram med kromad sarg
Dörrhandtag utvändigt i bilens färg
Eluppvärmd nedre del av vindrutan
Fjärrstyrt centrallås
Högt monterat bromsljus av LED-typ
Kromad list på bakluckan
LED baklampa och bromsljus
LED varselljus
Mörktonade sidorutor bak samt bakruta
Regnsensor
Sidoblinkers infälld i ytterbackspegeln
Silverfärgad dekorpanel på nedre delen av stötfångaren fram och bak
Skärmkanter, svarta
Strålkastarspolare
Takantenn, hajfena
Takreling, silverfärgad
Vindrutetorkare med ställbar intervall

UTRUSTNINGSPAKET

KOMFORT 
(utöver City)

18" aluminiumfälgar
3:e sätesrad delad 50/50, nedfällt i bagagerumsgolvet
Aktiv farthållare (Adaptive Cruise Control - ACC), 2,0 CVT och 2,2 AT
Audio med 7" pekskärm, kompatibel med Apple Carplay och Android Auto 

(Android Auto är ännu inte tillgängligt i Sverige)
Automatisk avbländning av helljus
Automatisk kollisionsvarningssystem (Forward collision Mitigation - FCM), 2,0 CVT och 2,2 AT
Backkamera (bilden visas i mittkonsolens 7" display)
Eluppvärmd ratt
Kromad fönsterlist på dörrarna
LED strålkastare med automatisk höjdjustering
Parkeringsbroms, elektrisk (endast 2,2 AT)
Parkeringssensorer fram och bak
S-AWC med aktiv främre differential (endast 2,2 AT)
Stänkskydd bak
Varningssystem för att undvika fasta föremål framför och bakom bilen vid start

(Ultrasonic Misacceleration Mitigation System - UMS), 2,0 CVT och 2,2 AT
Varningssystem vid filbyte (Lane Departure Warning - LDW)

BUSINESS 
(utöver 
Komfort)

360 graders parkeringsassistans
Audiopaket, 8 högtalare och en subwoofer från Rockford Fosgate
Döda vinkel varnare, 2,0 CVT och 2,2 AT
Elektrisk glastaklucka
Elektrisk justering av förarstolen
Elektrisk stängning/öppning av bagagelucka
Elektriskt uppvärmd framruta
LED dimljus fram
Läderklädda säten
Nyckellöst centrallås och tändningslås (KOS)
Varningssystem vid backning (Rear Cross Traffic Alert - RCTA), 2,0 CVT och 2,2 AT



22 23Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell Outlander

Motor 2,0 MIVEC AS&G 2WD 2,0 MIVEC AS&G 2WD 2,0 MIVEC AS&G 4WD
Växellåda 5-växlad manuell CVT CVT

Mått & Vikt
Totallängd mm 4695
Totalbredd mm 1810
Totalhöjd mm 1710
Hjulbas mm 2670
Spårvidd fram / bak mm 1540
Bagagevolym

5-passagerare l 477 477 (Business 502)
7-passagerare l - 128
2-passagerare l 913
under golv l 73 (7-sits 17)

Bagageutrymme, max längd/bredd/höjd mm 1685/1306/867
Tjänstevikt

City kg 1500 -
Komfort kg - 1582 -
Business - 1624 1689

Totalvikt kg 1985 2170
Max släpvagnsvikt kg 1600
Max släpvagnsvikt B-kort kg 1515 1330
Markfrigång min mm 190

Motor
Typ 2,0 4-cyl. SOHC 16 ventiler, MIVEC
Bränsle/Oktan Blyfri 95
Cylindervolym cm3 1998
Borrning x slaglängd mm 86,0 x 86,0
Kompressionsförhållande 10,5
Max. effekt hk (kW) / varv/minut 150 (110) / 6000
Max vridmoment  Nm / varv/minut 195 / 4200
Volym bränsletank liter 63 60

Prestanda
Acceleration (0-100 km/h) sec. 10,6 11,7 (Business 12,4) 12,4
Toppfart km/h 190 185

Miljö & bränsledeklaration
Bränsleförbrukning

Stad liter/100 km 8,4 7,9
Landsväg liter/100 km 5,7
Blandad liter/100 km 6,7 6,5

CO2
Blandad g/km 155 150

Miljöklass Euro6

Transmission
Typ 5-växlad manuell, 2WD och AS&G CVT med 6-fasta växellägen i Sports-mode, Multi-select 4WD och AS&G
Utväxling

1:an 3,538 2,631 - 0,378
2:an 1,913
3:an 1,333
4:an 1,028
5:an 0,820
6:an -
Back 3,583 1,960
Slutväxel 4,562 6,026

Styrning
Typ Kuggstång, elektriskt servoassisterad
Vänddiameter m 10,6

Hjulupphängning
Fram McPherson fjäderben
Bak Multi-länk

Bromsar
Fram Ventilerade skivbromsar (16" skivor)
Bak Skivbromsar (16")

Däck & Fälgar
Fälg Aluminiumfälg 16x6,5J Aluminiumfälg 18x7,0J
Däck  215/70R16 225/55R18
Reservhjul Temporärt
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TEKNISK SPECIFIKATION

Modell Outlander

Motor 2,2D AS&G 2WD 2,2D 4WD
Växellåda 6-växlad manuell 6-växlad automat

Mått & Vikt
Totallängd mm 4695
Totalbredd mm 1810
Totalhöjd mm 1710
Hjulbas mm 2670
Spårvidd fram / bak mm 1540
Bagagevolym

5-passagerare l 477 (Business 502)
7-passagerare l 128
2-passagerare l 913
under golv l 73 (7-sits 17)

Bagageutrymme, max längd/bredd/höjd mm 1685/1306/867
Tjänstevikt

City kg 1616 -
Komfort kg - 1740
Business - 1780

Totalvikt kg 2085 2260
Max släpvagnsvikt kg 2000
Max släpvagnsvikt B-kort kg 1415 1240
Markfrigång min mm 190

Motor
Typ 2,2 4-cyl. Turbo, Intercooler och partikelfilter
Bränsle/Oktan Diesel
Cylindervolym cm3 2268
Borrning x slaglängd mm 86,0 x 97,6
Kompressionsförhållande 14,9
Max. effekt hk (kW) / varv/minut 150 (110) / 3500
Max vridmoment  Nm / varv/minut 380 / 1750-2750 360 / 1500-2750
Volym bränsletank liter 60

Prestanda
Acceleration (0-100 km/h) sec. 10,2 11,6
Toppfart km/h 200 190

Miljö & bränsledeklaration
Bränsleförbrukning

Stad liter/100 km 6,2 6,9
Landsväg liter/100 km 4,8 5,2
Blandad liter/100 km 5,3 5,8

CO2
Blandad g/km 139 154

Miljöklass Euro6

Transmission
Typ 6-växlad manuell, Multi-select 4WD och AS&G 6-växlad automat, Multi-select 4WD
Utväxling

1:an 3,818 4,199
2:an 1,913 2,405
3:an 1,218 1,583
4:an 0,860 1,161
5:an 0,790 0,855
6:an 0,673 0,685
Back 4,139 3,457
Slutväxel 1:an - 4:an 3,777 och 5:an,6:an, Back 3.238 3,360

Styrning
Typ Kuggstång, elektriskt servoassisterad
Vänddiameter m 10,6

Hjulupphängning
Fram McPherson fjäderben
Bak Multi-länk

Bromsar
Fram Ventilerade skivbromsar (16" skivor)
Bak Skivbromsar (16")

Däck & Fälgar
Fälg Aluminiumfälg 16x6,5J Aluminiumfälg 18x7J
Däck  215/70R16 225/55R18
Reservhjul Temporärt
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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. 3 års vagnskadegaranti 
samt 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 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.

www.youtube.com/MitsubishiMotorsSwewww.facebook.com/mitsubishimotorssverige

www.instagram.com/mitsubishimotorssweden


