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2 OUTLANDER

VÅGA UTMANA  
ALLA UNDERLAG
Från stadens gator till äventyr långt bortom asfalten där du inte 
har en aning om vilka förhållanden som råder. Gör dig redo för att 
ta dig igenom vad som helst. Med elektroniskt styrd fyrhjulsdrift 
kan du helt och fullt utnyttja Outlanders kraftiga motorstyrka i 
alla lägen. Och med avancerad säkerhetsteknik har du ett effektivt 
försvar mot det oväntade – framifrån, bakifrån och från sidorna. 
Tuffa utmaningar blir ett nöje att erövra.
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4 KÖREGENSKAPER
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STIMULERANDE  
TYSTNAD OCH KVALITET
Att köra Outlander är en behaglig upplevelse som förhöjs av snabb 
och lyhörd respons, och av hantverk av högsta kvalitet. Resan 
är dessutom extremt tyst tack vare utvecklad bullerreducering 
som minskar bruset från motorn, vägen och fartvinden. Från det 
generösa utrymmet i kupén och de bekväma sätena, till kvalitets-
materialet och eleganta bekvämligheter – varenda detalj bidrar till 
att göra din resa till ett nöje.

KÖREGENSKAPER
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VÄXELPADDLAR 
Med sportiga paddlar växlar du smidigt och elektroniskt utan att lyfta 
handen från ratten.
Obs! Växelpaddlar är endast tillgängligt för CVT-modeller.

AVANERAD TEKNOLOGI

Nya avancerade säkerhetsfunktioner bidrar till både säkrare och mer avslappnad körning – på vägen och i parkeringshuset, 
på dagen och om natten. Med smarta sensorer som läser av din omgivning, varnar för risker, ger dig aktiv assistans och 
pålitligt passivt skydd, levererar Outlander höga säkerhetsnivåer åt alla håll.

MOTOR 
En 2,0-liters MIVEC* bensinmotor ger dig en fascinerande 
kombination av förstklassiga prestanda, kraftfull acceleration 
och hög bränsleeffektivitet.
*Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system.

ELEKTRONISKT STYRD FYRHJULSDRIFT 
Den elektroniskt styrda fyrhjulsdriften ger oerhörd dragkraft och 
stabilitet även i utmanande terräng genom optimal samverkan 
med Active Stability Control (ASC). Du väljer enkelt det lämpligaste 
körläget när du vill och behöver. Välj 4WD ECO-läge för maximal 
ekonomi, 4WD AUTO-läge för normala körförhållanden eller 4WD 
LOCK-läge för tuff terräng.

TEKNOLOGI

INVECS-III CVT 
Motorn är integrerad med en avancerad CVT som automatiskt anpassar 
sig till förändrade förhållanden på vägen och för bilen för att ge jämn 
och snabb acceleration när du behöver det. Dessutom ger den en 
enastående bränsleeffektivitet utöver konventionella automatlådor.  
Med fullt tryck på gaspedalen får du ett kraftfullt svar när 
kraftöverföringen automatiskt växlar upp och ger dig både lyckorus och 
mindre motorbuller. Om du vill ha samma körglädje manuellt utnyttjar 
du kraften i 6-stegs sportläget och växlar med paddlarna.
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VARNINGSSYSTEM VID OAVSIKTLIG ACCELERATION [UMS]
För att undvika kollision vid parkering ljuder en signal och en varning visas på displayen om 
främre eller bakre sensorerna upptäcker ett hinder. Motoreffekten styrs även om du plötsligt 
accelererar av misstag.

Motoreffektstyrningen aktiveras:
- I mycket låga hastigheter (inte i N- eller P-läge)
- När hinder/fordon ligger nära
- När gaspedalen trycks ner hårt eller tvärt
- När du inte svänger för att undvika hinder/fordon

VARNINGSSYSTEM VID BACKNING [RCTA]
En symbol visas i multi-displayen när RCTA är aktiv. Om radarsensorerna i den 
bakre stötfångaren upptäcker fordon som närmar sig när backväxeln är i visas 
ett varningsmeddelande i displayen, samtidigt som du hör en ljudsignal och 
lampor blinkar i båda speglarna.

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.

ACC-indikator 
i multiinformations-
displayen

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.

Larm och varning  
på displayen

Notera: 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 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. RCTA endast är ett hjälpmedel. Framför alltid bilen på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart 
på detta system. Läs instruktionsboken noggrant och var medveten om systemets begränsningar.



UTVALDA FUNKTIONER

NYCKELLÖST CENTRALLÅS OCH 
TÄNDNINGSLÅS [KOS]
När du har nyckeln på dig kan du 
trycka på en knapp utanpå fram- 
dörrarna eller på bakluckan för att 
låsa upp eller låsa alla dörrar och  
bakluckan. 
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SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
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®. Du 
kan också enkelt koppla ihop din iPhone via USB ingången och Apple CarPlay 
startas automatiskt. Där får du tillgång till ett begränsat antal anpassade 
favoritappar i den inbyggda 7 tums skärmen. Röststyrningen hjälper dig att 
säkert ringa, navigera, skicka SMS utan att äventyra säkerheten under körning.

VENTILATION I BAKSÄTET
Justerbara ventiler finns i bakre  
konsolen för att göra det bekvämt  
för passagerarna i baksätet.

TAKBÅGAR
Praktiskt utformade takbågar 
passar snyggt ihop med det 
eleganta taket.

LED-STRÅLKASTARE MED  
VARSELLJUS OCH DIMLJUS
De snygga nya strålkastarna har 
LED-lampor för både hel- och halv-
ljus. LED-dimljusen lyser upp vägen 
framför med vitt ljus.
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Notera  att Apple CarPlay är ett varumärke från Apple Inc., registerade i USA och andra länder.

KOMFORT +

INTERIÖR TEXTILKLÄDSEL COMFORT-TEC
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TEKNISK SPECIFIKATION
Modell  Outlander Komfort + 

Motor 2,0 MIVEC AS&G 2WD 2,0 MIVEC AS&G 4WD

Växellåda 5-växlad manuell CVT

Mått & Vikt Totallängd mm 4695

Totalbredd mm 1810
Totalhöjd mm 1710

Bagagevolym vid 5 personer l 477

Tjänstevikt kg 1507 1633

Max släpvagnsvikt kg 1600

Markfrigång min 185

Motor Typ 2.0-litre 16-valve SOHC MIVEC

Bränsle/Oktan Blyfri 95

Max. effekt hk (kW) / varv/minut 150 (110) /6 000

Max vridmoment Nm / varv/minut 195 / 4,200

Volym bränsletank liter 63 60

Prestanda Acceleration (0-100 km/h) sec. 10,9 13,3

Toppfart km/h 190

Miljö & bränsle

deklaration* Bränsleförbr. Blandad WLTP/NEDC liter/100 km 7,3 / 7,7 7,5 / 8,7

CO2 Viktad WLTP/NEDC g/km 167 / 173 171 / 196

Miljöklass Euro6d-temp Euro6d-temp

Styrning Typ Kuggstång, elektriskt servoassisterad

Vänddiameter m 10,6

Hjulupphängning Fram McPherson fjäderben

Bak Multi-länk

Bromsar Fram Ventilerade skivbromsar (16” skivor) Ventilerade skivbromsar (17” skivor

Bak Skivbromsar 16” Skivbromsar 16”

Däck & Fälgar Fälg Aluminiumfälg 16x6,5J Aluminiumfälg 18x7J

Däck  215/70R16 225/55R18

Reservhjul Temporärt
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EXTERIÖRFÄRGER

UTRUSTNINGSLISTA

STERLING SILVER (U25)

AMETHYST BLACK PEARL (X42) POLAR WHITE SOLID (W37) TANZANITE BLUE PEARL (D14) TITANIUM GREY METALLIC (U17)

QUARTS BROWN (C06) SILKY WHITE PEARL (W13) ORIENT RED METALLIC (P26)

SÄKERHET EXTERIÖR
Anti-sladd (ASC) och anti-spinn 
(TCL) system Backsensorer
Barnsäkra dörrlås bak Backspeglar 
elektriskt justerbara
ISOFIX fästen för säker montering 
av barnstol (andra sätesraden) 
Backspeglar elektriskt, uppvärmda 
och infällbara
Krockkudde förare & passagerare 
Krockkudde för knäna på förarsidan
Krockkudde passagerare fram med 
nyckelavstängning  
Dimljus fram med kromad sarg
Låsningsfria bromsar (ABS) med 
elektronisk bromskraftsfördelning 
(EBD) 
Panikbromsassistans (BA) 
Eluppvärmd nedre del av vindrutan
Panikbromsvarnare (ESS) Fjärrstyrt 
centrallås
Sidokrockgardin 
Sidokrockkudde fram  
Kromad list på bakluckan
Starthjälp i backe, Hill Start Assist 
Mörktonade sido- och bakruta  
Regnsensor
6 högtalare Skärmkanter, svarta
12V uttag mittkonsol 

Strålkastarspolare
12V uttag i bagageutrymme 
Takantenn, hajfena
Bagagerum
Vindrutetorkare med  
ställbar intervall
- Förvaringsfack på sidan
Belysning invändig 

KOMFORT +
18” aluminiumfälgar 
- Taklampa bak  
Aktiv farthållare (ACC)
- Belysning vid fötterna  
Audio med 7” pekskärm, 
kompatibel med Apple Carplay 
och Android Auto (kommer bli 
tillgängligt i Sverige)
- Belysning i bagagerum  
Aut avbländning av helljus
- Belyst tändningslås  
Aut kollisionsvarningssystem, 
inkluderar fotgängare (FCM)
- Reostat för belysning i 
instrumentbräda  
Backkamera (7” display)
Bluetooth handsfree  
Elektrisk justerbar förarstol
CD/radio  
Eluppvärmd ratt

Digital radio (DAB)  
Klädsel Comfort Tec
Elfönsterhissar fram och bak 
Kromad fönsterlist på dörrarna
LED dimljus
Farthållare LED strålkastare,  
hel- och halvljus
Friskluftsfilter  
Nyckellöst låssystem (KOS) 
Parkeringsbroms, elektrisk
Förvaringsfack under 
bagagerumsgolv 
Parkeringssensorer fram och bak
Golvkonsol med belyst 
förvaringsfack och armstöd 
Stänkskydd bak
Handskfack med belysning 
Varningssystem vid filbyte (LDW)
Informationsdisplay/Färddator 
hög kontrast  
Varningssystem för att undvika 
fasta föremål framför och bakom
Innerbackspegel automatiskt 
avbländbar (UMS)
Insynsskydd för bagageutrymme
Klämskydd på förarsidans 
elfönsterhiss
Kontroller på ratten för 
farthållare, radio och Bluetooth

Ljussensor
Läderklädd ratt, ny design
Solskydd, tygklädda med täckta 
speglar och biljetthållare
Stor mittkonsol med armstöd

Säten fram
- Förvaringsfack på passagerar- 
ryggstödets 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
USB ingång
Varningslampa för låg spolar- 
vätskenivå
Växelspakspanel i blank svart



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
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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, men också för din och dina
passagerares säkerhet. Professionellt utbildad personal vid din
auktoriserade Mitsubishi Serviceanläggning, med diagnosutrustning och origi-
naldelar, är beredda att ge bästa möjliga service. 
Du blir informerad om kostnaderna i förväg, så det blir inga obehagliga över-
raskningar 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 kvalitetskrav. Vi rekommenderar 
därför att Mitsubishi Motors Originaldelar alltid används för att behålla säker-
heten 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.

Nya Mitsubishibilar omfattas av en heltäckande 5 års garanti eller upp till 100 
000 km, vilket som först inträffar. 3 års vagnskadegaranti och 12 års garanti 
mot genomrostning.

 

(MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PROGRAM)
För att ytterligare visa vårt åtagande för att ge dig trygghet med din Mitsu-
bishibil, 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 15 år 
gammal.

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 gäl-
ler 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 fordo-
net blir omhändertaget och återvunnet på ett miljövänligt sätt. Utvecklings-
arbetet 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.

AT HOME 

ABROAD 

MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE

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




