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Mer kompetent än någonsin. Upplev körglädje på en helt ny nivå 
med Mitsubishi Plug-in Hybrid EV SUV. Med elmotorer på både 
fram- och bakaxel, som arbetar tillsammans med en effektiv och 
kraftfull bensin motor, har du optimala prestanda för alla dina behov. 
Njut både av nya äventyr och av vardagen med den responsiva 
kontrollen och tysta komforten i den nya generationen Outlander 
Plug-in Hybrid.

   



Upplev den senaste utvecklingen av laddhybrid-tekniken med  
det nydanande Plug-in Hybrid-systemet för fyrhjulsdrift. Med 
avancerade och uppgraderade dubbla elmotorer och S-AWC får  
du mer kraft och smidigare prestanda direkt när du trampar på 
gaspedalen. Det ger dig ett ännu större fyrhjulsnöje i alla lägen.  
En unik körupplevelse som är svårt att motstå. Med nya Mitsubishi 
Outlander Plug-in Hybrid upplever du eldrift på ett helt nytt sätt 
och du kör klimatsmart.

MITSUBISHI MOTORS, EN VÄRLDSPIONJÄR INOM ELFORDON
Mitsubishi Motors har varit en dominerande kraft i utvecklingen  
av elfordon sedan 1970-talet och lanserade i-MiEV, världens första 
massproducerade elbil, 2009, och Outlander PHEV, världens första 
Plug-in Hybrid SUV 2013.

MER HISTORIA 
MER UTVECKLING

65 KÖREGENSKAPER KÖREGENSKAPER



RYMLIG KOMFORT  
OCH HELT NY ELEGANS
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Kliv in i en oas av komfort och elegans där körglädjen förstärks av 
generösa utrymmen, lyxiga bekvämligheter och en extremt tyst åktur. 
Alla säten är omsorgsfullt tillverkade av material med hög kvalitet.  
I de omfamnande framstolarna får kroppen skönt stöd även från sidorna. 
Passagerarna i baksätet kan också njuta av extra stöttande stolsryggar 
och egna ventiler för luftkonditioneringen. Baksätena kan fällas så att  
du enkelt och flexibelt kan anpassa bagageutrymmet för alla dina 
transportbehov. Att åka i en SUV har aldrig varit så avkopplande.
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109 PRESTANDAPRESTANDA

Det redan innovativa systemet – Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
(PHEV) – har nu förfinats ordentligt med en högeffektiv bakre 
elmotor, en mer bränsleeffektiv bensinmotor som har ökat ut - 
effekten med 10 procent, en bränsleeffektivare bensinmotor och 
mer sofistikerad energistyrning. Allt byggt på unika erfarenheter 
för största möjliga tystnad, mjuk körning och optimal drivkraft.

2. Bakre elmotor

6. Bakre EMCU
 

(elektrisk motorstyrenhet)

5. Främre PDU (Power Drive Unit)

3. Ny 2,4-liters bensinmotor 

4. Generator

1. Främre elmotor 

7. Batteri
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ELDRIFT  
(EV-läge: Endast el)
Elmotorerna driver bilen med el från 
batteriet. Det betyder noll bränsleför-
brukning och noll CO2-utsläpp. Det är 
med andra ord ett tyst, rent och kraft - 
fullt körläge för upp till 135 km/tim.

SERIE-HYBRIDDRIFT  
(El + bensinmotor)
Elmotorerna driver bilen med el som 
genereras av bensinmotorn, som auto- 
matiskt kopplas in när batterinivån är 
låg. Du får extra kraft vid snabb 
acceleration och i uppförsbackar.

PARALLELL-HYBRID
(Bensinmotor + el)
Bensinmotorn driver bilen vid höga 
hastigheter och när motorns verk- 
ningsgrad är hög. Elmotorerna hjälper 
till när det behövs extra kraft.

Automatiskt valda körlägen

1. Dubbla motorer 4WD/S-AWC
Separat monterade elmotorer på 
fram- och bakaxlarna levererar 
otroligt responsiva fyrhjulspre-
standa med S-AWC. Det ger perfekt 
kursstabilitet och intuitiv, linjär drift.

2. Ny 2,4-liters motor
Den extremt effektiva bensin-
motorn, som bygger på Atkinson-
cykeln med lång expansionsfas,  
ger för träfflig bränsleekonomi  
och låga CO₂-utsläpp.

3. Generator
Den högpresterande generatorn 
omvandlar motoreffekten till el 
för att ladda batteriet och hjälpa 
elmotorerna vid behov.

4. Främre motor PDU & bakre EMCU
Dessa intelligenta styrenheter 
bidrar till ökad energieffektivitet 
och optimal motorstyrning och ger 
snabbt maximalt vridmoment, som 
överträffar en 3-liters bensinmotor.

5. Batteri
Batteriet på 13,8 kWh med stor 
kapacitet är placerat under golvet 
för att maximera passagerar-
utrymmet och sänka tyngdpunkten, 
vilket ger bättre säkerhet och balans. 
Lagrad el kan också användas för 
att driva externa apparater.
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Detta integrerade styrsystem, som bara finns hos Mitsubishi, ger dig enorm kraft och kontroll. Genom optimal 
styrning av AYC (Active Yaw Control), ABS (Anti-Lock Braking System) och Active Stability Control [ASC] med 
Traction Control [TCL], får du total fyrhjulskraft från de dubbla elmotorerna, och samtidigt full säkerhet, komfort 
och bränsleeffektivitet vilket underlag du än kör på.  Med en ny funktion väljer du enkelt optimalt körläge för 
olika underlag. Normal för vanliga förhållanden, Snö för bättre väggrepp vid start och för säkrare kurvtagning  
på snötäckta vägar, eller Låst för att simulera låsning av en centrerad differential och optimalt fördela drivet  
på alla fyra hjul för bästa dragkraft och stabilitet. Med en separat väljare aktiverar du Sportläget som ger dig 
snabb respons och ytterligare kontroll på kurviga vägar.

SPORT  
(Torra, kurviga vägar)

NORMAL  
(Torra asfalterade vägar)

SNÖ
(Snötäckta vägar)

LÅST
(Tuff terräng och grusvägar)

Körlägen – fyrhjulsdrift

MER KONTROLL NÄR DU KÖR
Du bestämmer, Outlander Plug-in Hybrid lyder. De dubbla elmotorerna 
samspelar med fyrhjulsdriften S-AWC (Super All Wheel Control) för att  
ge optimalt drivkraft på varje hjul. Du är kung på vägen helt enkelt. Den  
nya högeffektiva bakre motorn ger ännu kraftfullare acceleration, mer  
stabilitet och bättre kontroll – speciellt i de nya lägena för sport och snö.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)
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VARNINGSSYSTEM VID FILBYTE (LDW) 
Systemet varnar med en ljudsignal och en symbol i multiinforma-
tionsdisplayen om du korsar en filmarkering utan att körriktnings-
visaren är påslagen.

TEKNOLOGI FÖR SÄKERHET ÅT ALLA HÅLL
Avancerade nya säkerhetsfunktioner bidrar till både säkrare och mer avslappnad körning – på vägen och i  
parkeringshuset, dag som natt. Med smarta sensorer som läser av din omgivning, varnar för risker, ger dig  
aktiv assistans och pålitligt passivt skydd, levererar Outlander Plug-in Hybrid höga säkerhetsnivåer åt alla håll.

AUTOMATISKT KOLLISIONSVARNINGSSYSTEM (FCM) 
Det automatiska kollisionsvarningssystemet hjälper dig att undvika 
en kollision eller att begränsa skadorna om kollisionen är oundviklig. 
Systemet reagerar på både fordon och fotgängare med hjälp av 
både kamera och radar.

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

AKTIV FARTHÅLLARE (ACC) 
Den aktiva farthållaren (ACC) använder radar för att tryggt och 
säkert hålla det valda avståndet mellan dig och framförvarande 
fordon. Det avlastar dig som förare och minskar stressen i trafiken, 
särskilt vid köbildning.

SÄKERHETSÄKERHET

AUTOMATISKT HELLJUS 
För att göra det säkrare, bekvämare och enklare att köra i mörker  
växlar helljuset automatiskt till halvljus när systemet upptäcker  
fordon framför, och växlar automatiskt tillbaka till helljus när det  
är fritt. Du behöver inte lyfta ett finger för att slå om manuellt.

HELLJUS HALVLJUS

DÖDA VINKELN-VARNING [BSW]
Denna säkerhetsfunktion använder radarsensorer i den 
bakre stötfångaren för att upptäcka fordon i dina döda 
vinklar till höger och vänster. En symbol visas i sidospegeln 
när BSW är aktiverat och blinkers inte är på. Om ett fordon 
upptäcks när körriktningsvisaren är på, blinkar en symbol i 
motsvarande sidospegeln och du får en ljudvarning.

VARNINGSSYSTEM VID BACKNING [RCTA]
En symbol visas i multidisplayen när RCTA är aktiv. Om radar-
sensorerna 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 sidospeglarna.

360-GRADERSVY
Med kameror fram, bak och på sidorna av bilen visas olika vyer 
i olika kombinationer (även fågelperspektiv), så att du ser vad 
som döljer sig i döda vinklar och hjälper dig att parkera säkert. 
parkera säkert.

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

LDW-indikering på  
multiinformations- 
displayen.

Larm och varning  
på displayen



UTVALDA FUNKTIONER

ELEKTRISK KUPÉVÄRMARE
Den elektriska kupévärmaren använder den elektriska vattenpumpen  
för att cirkulera hett vatten. Då värmer den upp kupén även när bensin-
motorn är avstängd, till exempel vid eldrift. Vid extremt kallt väder kan  
den elektriska värmaren också användas för att ge ett tillskott till värmen 
som genereras av bensinmotorn.

ELEKTRISK BAKLUCKA*
Bakluckan kan öppnas och stängas 
automatiskt med en knapp vid 
förarsätet eller med en knapp på 
bilnyckeln. 
 
*Gäller Business och S-Edition.

UPPVÄRMD RATT
Den uppvärmda ratten ger ett  
behagligt grepp när det är kallt. 
Strömbrytaren sitter lättillgängligt  
på mittkonsolen.

Uppvärmt område

LED-STRÅLKASTARE MED  
VARSELLJUS OCH DIMLJUS
De snygga nya strålkastarna har 
LED-lampor för både hel- och 
halvljus. LED-dimljusen lyser upp 
vägen framför med vitt ljus.

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

SPOILER BAK 
Bakspoilern är optimerad för  
att ytterligare förbättra bilens  
aerodynamik.

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. Och med en knapp-
tryckning startar du Plug-in  
Hybrid-systemet från förarsätet.

UPPVÄRMD VINDRUTA*
Uppvärmda ledningar i hela vind - 
rutan håller glaset fritt från imma  
och frost så att du alltid har bra och 
säker sikt framåt, snabbare än med 
kupévärm aren eller defrostern. 
 
*Gäller endast S-Edition.

VENTILATION I BAKSÄTET
Justerbara ventiler finns i bakre  
konsolen så att passagerarna i  
baksätet har det behagligt.
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ENKEL LADDNING HEMMA OCH PÅ RESA  
Anslut bara Outlander Plug-in Hybrid till ett vanligt eluttag i hemmet för att  
ladda batteriet. Du kan ladda medan du sover på cirka fem och en halv timme* 
med den inbyggda laddaren och laddningskabeln. Eller använd snabbladdaren 
och ladda så snabbt som på 25 minuter (upp till 80 % kapacitet), vid en kom-
mersiell laddningsstation. Laddningsstatus visas tydligt på instrumentpanelen. 

* Med 230V/10A strömförsörjning.

MITSUBISHI FJÄRRKONTROLL
Med din smarta telefon kan du bland annat styra laddningstimern, ändra  
laddningen till natten när elavgiften är låg och kontrollera återstående 
laddningstid. Med Mitsubishis nya app kan du starta luftkonditioneringen 
eller kupévärmaren direkt eller via timer. Enkelt och bekvämt.

Obs. Bilen och din smarta telefon måste länkas samman via trådlöst LAN.  
Vissa smarta telefoner kanske inte stödjer detta. 
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SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO (SDA)
Kör vart du vill, när du vill. Upptäck nya platser och ny underhållning. Smartphone 
link Display Audio (SDA) hjälper dig att uppleva sådana stunder. På den stora 
8-tums pekskärmen hanterar du enkelt musik och samtal med röststyrning  
för en roligare och säkrare körning. Det finns dessutom ett navigationssystem 
för Smartphone link Display Audio (SDA).

Navigation - Multifunktionell minnesnavigering med högupplöst WVGA-skärm 
och med ett användarvänligt gränssnitt och röststyrning. Navigeringssystemet 
visar även trafikinformation och aktuell hastighetsgräns som påminnelse och 
för säkrare körning.

PHEV-information – Med en grafisk presentation av energiläget, energiflödet 
och körsträckan kan du med en snabb blick kontrollera all PHEV-information.  
Du kan också ställa in laddningstimern och klimatanläggningen från skärmen*.
* Finns endast i modeller som har Mitsubishi fjärrkontroll.

360-gradersvy – Med kameror fram, bak och på sidorna av bilen visas olika  
vyer i olika kombinationer (även fågelperspektiv), så att du ser vad som döljer 
sig i döda vinklar och hjälper dig att parkera säkert.

Notera  att Apple CarPlay är ett 
varumärke från Apple Inc., registerade 
i USA och andra länder.

Uppvärmt område

Tidsinställd 
laddning

Snabbladdning

Fordonsinformation / 
Fordonsdrift

Tidsinställd  
luftkonditionering

Ladda bekvämt hemma
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TEKNISK SPECIFIKATION

UTRUSTNINGSLISTA
INTERIÖR
Audio med 8” pekskärm, kompatibel  
med Apple CarPlay (Android Auto är  
ännu inte tillgänligt för Sverige)
Bagagerum med fyra förankringsöglor
Bluetooth handsfree
Elektrisk kupévärmare
Elfönsterhissar fram och bak
Förvaringsfack under bagagerumsgolv
Informationsdisplay/Färddator
Innerbackspegel, aut avbländbar
Insynsskydd för bagageutrymme
Klimatanläggning, 2-zons
Klämskydd på samtliga elfönsterhissar
Kontroller på ratten för farthållare, radio 
och Bluetooth
Ljussensor
Ratt , eluppvärmd
Prioriterad eldrift (EV priority)
USB ingång
- Eluppvärmda säten
 
EXTERIÖR
10A laddkabel (Mode 2)
16A laddkabel (Mode 3)

16” aluminiumfälgar
Akustiskt varningsljud för gående
Backspeglar elektriskt justerbara,  
uppvärmda och infällbara
Eluppvärmd nedre del av vindrutan
Fjärrstyrt centrallås
Högt monterat bromsljus av LED-typ
Dimljus fram LED
LED strålkastare
LED varselljus
LED-lampor bak
Mörktonade sidorutor bak samt bakruta
Nyckellöst centrallås och tändningslås 
(KOS)
Parkeringssensorer fram och bak
Regnsensor
Sidoblinkers infälld i ytterbackspegeln
Uttag för snabbladdare (ChaDeMo)
Mitsubishi Remote control, fjärrstyrning 
av laddning och klimatanläggning

SÄKERHET
Aktiv farthållare (Adaptive Cruise  
Control - ACC)

Anti-sladd (ASC) och anti-spinn (TCL) 
ISOFIX fästen för säker montering av 
barnstol i passagerarsätet fram ISOFIX 
fästen för barnstol i baksätet
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
Hill Start Assist (HSA)
Säkerhetsbälten, 3-punkt i andra 
sätesraden
Säkerhetsbältespåminnare, samtliga 
sittplatser
Övre säkerhetsbältesinfästningar fram, 
ställbara i höjd
4-hjulsdriven med två elmotorer med 
Auto, Snow och Lock körlägen

KOMFORT (Utöver Fleet Edition)
18” aluminiumfälgar
V2H förberedd
 
BUSINESS (Utöver Komfort)
360 parkeringskamera
Audiopaket, 
Döda vinkelvarning
Elektrisk justering av förarstolen
Elektrisk stängning/öppning av bagagelucka
Läderklädda säten
Svart innertak, B- och C-stolpe
Tillval Business: Premium läder  
diamant quiltad

S-EDITION (Utöver Business)
18” aluminiumfälgar, mörkkromad
Aluminiumpedaler
Laser etsad dekor på instrumentpanel/dörr
Elektrisk glastaklucka
Eluppvärmd vindruta
Premium läderklädsel diamant quiltad
Stötdämparkit från Bilstein

Modell Fleet Edition Komfort, Business, S-Edition
Motor Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid

Mått & Vikt Totallängd mm 4695 4695
Totalbredd mm 1800 1800
Totalhöjd mm 1710 1710
Hjulbas mm 2670 2670
Spårvidd fram / bak mm 1540 1540
Bagagevolym upp till ryggstöd l 463 463
Bagagevolym upp till tak l 731 731
Bagagevolym nedfällt säte upp till ryggstöd l 886 886
Bagagevolym nedfällt säte upp till tak l 1602 1602
Bagageutrymme, max längd/bredd mm 1685/1306 1685/1306
Tjänstevikt kg 1 929 1954/1994/2006
Totalvikt kg 2390 2390
Max släpvagnsvikt kg 1500 1500
Max släpvagnsvikt B-kort (utökat B-kort) kg 1110 (1500) 1110 (1500)
Markfrigång min 185 185

Elmotor fram Modell S61 S61

Märkeffekt kW 25 25
Max effekt kW (hk) 60 (82) 60 (82)
Max vridmoment Nm 137 137

Elmotor bak Modell S61 S61
Märkeffekt kW Y61 Y61
Max effekt kW (hk) 30 30
Max vridmoment Nm 70 (95) 70 (95)

Bensinmotor Typ 2,4 4-cyl. DOHC 16 ventiler, MIVEC 2,4 4-cyl. DOHC 16 ventiler, MIVEC
Bränsle/Oktan Blyfri 95 Blyfri 95
Cylindervolym cm3 2360 2360
Borrning x slaglängd mm 88,0 x 97,0 88,0 x 97,0
Kompressionsförhållande 12.0 12.0
Max. effekt hk (kW) / varv/min 135 / 4500 135 / 4500
Max vridmoment Nm / varv/min 221 / 4500 221 / 4500
Volym bränsletank liter 43 43

Drivbatteri Typ Litium jon LEV46 Litium jon LEV46
Spänning V 300 300
Kapacitet kWh 13.8 13.8
Antal celler 80 80

Laddning Normal 10A tim (ca) 5,5 5,5
Normal 16A tim (ca) 4,0 4,0
Snabbladdning ChaDeMo (min) min 25 (ca 80%) 25 (ca 80%)

Prestanda Acceleration (0-100 km/h) sec. 11,0 11,0
Toppfart km/h 170 170
Körsträcka på el WLTP / NEDC km 45 / 54 45 / 54

Miljö & bränsle Bränsleförbr. Fulladdad liter/100 km 0 0
deklaration* Bränsleförbr. Viktad WLTP/NEDC liter/100 km 2,0 /1,8  2,0/1,8

CO2 Viktad WLTP/NEDC g/km 46/40 46/40
Elförbrukning Viktad WLTP/NEDC Wh/km 169/148 169/148
Elförbrukning Miljöklass Euro6d Euro6d

Transmission Utväxling Bensinmotor fram 3,425 3,425
Utväxling Elmotor fram 9,663 9,663
Utväxling Elmotor bak 7,065 7,065

Styrning Typ Kuggstång, elektr. servoassisterad Kuggstång, elektr. servoassisterad
Vänddiameter m 10,6 10,6

Hjulupphängning Fram McPherson fjäderben McPherson fjäderben
Bak Multi-länk Multi-länk

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

Däck & Fälgar Fälg Aluminiumfälg 16x6,5J ET38 5x114,3 Aluminiumfälg 18x7J ET38 5x114,3
Däck 215/70R16 100H 225/55R18 98V Yokohama
Reservhjul Reparationssats Reparationssats

*Certifierade data nya körcykeln WLTP med omräknat NEDC värde.



2019 MODELLER

KOMFORT

INTERIÖR

FLEET EDITION

INTERIÖR

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

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

MODELLER



2221 MODELLER MODELLER

BUSINESS S-EDITION

INTERIÖR INTERIÖR 

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

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



Red Diamond [P62] NYHET! Quartz Brown Metallic [C06]

Silky White Pearl [W13] Polar White Solid [W37]

Titanium Grey Metallic [U17] Sterling Silver Metallic [U25]

MAP – KOSTNADSFRITT DRIFTSTOPPS-
PROGRAM (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 ersätt-
ningsbil. Vidare kan du förlänga trygg- 
heten 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.

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 Serviceanlägg-
ning, 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 kvalitetskrav. 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 aukto- 
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riserade Mitsubishi Serviceanläggning-
arna. Vi kan med stolthet notera att vi 
fått höga poäng i kvalitetsundersök-
ningar 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 vagnskadegaranti och 12 års 
garanti mot genomrostning. 8 års 
batterigaranti.

ÅTERVINNING GAMLA BILAR - 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 åter- 
användas 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 mottagnings- 
ställen 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 för - 

säkra att Mitsubishi fordonet blir om- 
händer taget och återvunnet på ett 
miljö vänligt sätt. Utvecklingsarbetet 
för att skapa ökade möjligheter att 
höja återvinningsgraden pågår 
ständigt genom att fordonen och  
dess kom po nenter 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.
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Läder klädsel Premium X* Läder klädsel svart

S-edition går endast  
att få i färgerna:
- Ruby Black
- Sterling Silver
- Red Diamond
- Silky White 

S-edition finns också  
med svart tak i färgerna:
- Sterling Silver/Amathyst black (XU/)
- Red Diamond/Amathyst black (XP2)
- Silky White/Amathyst black (XW1)


