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LÅT TYSTNADEN TALA
Ibland säger tystnaden så mycket mer än ord. Den kan berätta om 
svåröverträffad komfort och kvalitet. Om effektivitet, ren prestanda och en 
kraft som inte behöver göra sig hörd för att kännas. Med dubbla elmotorer 
kombinerade med en effektiv bensinmotor liknar vår plug-in hybrid SUV 
heller ingen annan bil. Så låt den ta dig bortom vanliga vägar och upptäck 
ett tystare och mer effektivt sätt att upptäcka. Även när vägen tagit slut.

1. FRÄMRE ELMOTOR

2. BENSINMOTOR

3. GENERATOR
4. KRAFTFÖDELNINGSENHET PDU

(PDU - Power Drive Unit)

5. DRIVBATTERI

4.  KONTROLLENHET  
FÖR BAKRE ELMOTORN
 (EMCU - Electric Motor Control Unit)

1. ELMOTOR BAK

1. Dubbla elmotorer med fyrhjulsdrift och S-AWC 
Två elmotorer, monterade vid fram- respektive 
bakaxeln, ger fyrhjulsdriften en otrolig prestanda 
och det förfinade S-AWC-systemet ser till att  
garantera utmärkt stabilitet och exakt styrrespons.

2. 2,0-liters bensinmotor 
En stark och högeffektiv bensinmotor ser till att 
minimera CO2-utsläppen.

3. Generator 
Generatorn ser till att vid behov omvandla 
bensinmotorns energi till elektricitet för att ladda 
batterierna och hjälpa elmotorerna.

4. Främre PDU och bakre EMCU 
De intelligenta styrenheterna PDU och EMCU  
bidrar till ökad energibesparing och optimal 
kontroll av elmotorerna för att ge ett ögonblickligt 
maximalt vridmoment som till och med överträffar 
en 3.0-liters bensinmotor.

5. Drivbatteri 
Batteriet är monterat under golvet för att ge större 
innerutrymmen och lägre tyngdpunkt. Allt i syfte att 
uppnå bättre köregenskaper och högre säkerhet.

Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.
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TA KONTROLLEN  
ÖVER ALLA UNDERLAG
Outlander Plug-In Hybrid svarar snabbt och tillförlitligt på varje kommando 
för att ge dig total kontroll. Kraftfördelningen med dubbla elmotorer sam- 
arbetar med fyrhjuldriftssystemet S-AWC för att ge varje enskilt hjul 
optimal drivkraft och bästa väggrepp. Allt samverkar för att för att leverera 
kraftfull acceleration och stabila köregenskaper på alla underlag.

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), de låsningsfria bromsarna (ABS) och
antisladdsystemet (ASC) med antispinnsystemet (TCL). Tillsammans
arbetar systemen för att frigöra den fulla potentialen hos fyrhjulsdriften 
och dess dubbla elmotorer – allt utan att kompromissa med komforten el-
ler bränsleekonomin. Genom att trycka på knappen 4WD LOCK simuleras
låsning av en mittdifferential, vilket innebär att drivkraften kan fördelas
optimalt till alla fyra hjul för bättre väggrepp och ökad stabilitet.

FYRHJULSDRIFT MED DUBBLA ELMOTORER

De två elmotorerna, placerade vid fram- respektive bakaxeln,
ser till att omedelbart ge ett maximalt vridmoment.  
Detta resulterar i en lika balanserad som responsiv fyrhjulsdrift.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)

TWIN MOTOR 4WD
Bensinmotor

Generator

Drivbatteri

Elmotor fram

Elmotor bak

Bak: Elmotorn driver Fram: Elmotorn driver

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

KÖREGENSKAPER
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FRAMSYNT
FRAMKOMLIGHET
Det innovativa laddhybridsystemet är extremt effektivt. När bilen körs på
enbart elektricitet kan du njuta av en nästan tyst körupplevelse samtidigt
som du färdas utan att vare sig förbruka något bränsle eller generera
några utsläpp. Vid hybriddrift ökar räckvidden avsevärt och bränsleför-
brukningen hålls nere på låga nivåer. Du kan dessutom se till att gene-
rera elektricitet under körning och på så sätt förlänga din räckvidd – och 
dina äventyr – ytterligare.

LADDA ENKELT HEMMA OCH PÅ RESAN
Anslut bara bilen och dess laddkabel till ett eluttag hemma för att 
ladda drivbatteriet. Tänk på att bilen belastar uttaget maximalt. 
Kontrollera uttaget och eventuella ytterligare belastningar på säkringen 
innan laddning. Laddningen av batteriet tar cirka fem timmar*. Med 
snabbladdaren går det på så kort tid som 25 minuter (upp till 80 
% kapacitet) vid särskilda laddstationer. Bilens laddstatus visas 
överskådligt på instrumentpanelen.
* Gäller med originalkabeln i 230V/10A eluttag.

NORMALLADDNING 
Ladda bekvämt hemma.

SNABBLADDNING 
Använd snabbladdaren 
för att spara tid när du är 
på resa.

Bilden visar Komfort och Business versionen i Quartz Brown Metallic (C06)

AUTOMATISKA KÖRPROGRAM
EV: ENBART ELDRIFT
Elmotorerna driver bilen med 
hjälp av elkraft från batteriet, vilket 
innebär nollutsläpp och ingen 
bränsleförbrukning. Körprogram-
met gör bilen tyst, ren och kraftfull. 
Toppfarten är 120 km/h.

SERIEHYBRIDDRIFT: ELDRIFT MED 
HJÄLP FRÅN BENSINMOTORN
Elmotorerna driver bilen med hjälp av elkraft 
som genereras av bensinmotorn. Bensin- 
motorn genererar elektricitet när batteriladd-
ningen är låg och ser till att skjuta till extra kraft 
vid snabb acceleration eller i uppförsbackar.

PARALLELLHYBRIDDRIFT:  
BENSINMOTORDRIFT MED 
HJÄLP FRÅN ELMOTORERNA
Bensinmotorn driver bilen i höga 
hastigheter när motorns verknings-
grad är hög. Elmotorerna bidrar 
med extra drivkraft vid behov.

Bensinmotor

Generator

Drivbatteri

Elmotor fram

Elmotor bak

Bak: Elmotorn driver Fram: Elmotorn driver

Bensinmotor

Generator

Drivbatteri

Bak: Elmotorn driver Fram: Elmotorn driver

Elmotor fram

Elmotor bak

Bensinmotorn genererar elektricitet

Bensinmotor

Generator

Drivbatteri

Elmotor fram

Elmotor bak

Bak: Elmotorn driver Fram: Bensinmotorn driver

Överskottsenergin laddar drivbatteriet
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Stig in i lugnet. In i en lika intelligent som omsorgsfullt formgiven förarplats 
där det generösa benutrymmet, de många luxuösa detaljerna och den 
ojämförliga tystnaden imponerar. Sätena är klädda i noggrant utvalda 
material av högsta kvalitet och de bakre ryggstöden kan fällas för att 
tillmötesgå dina växlande behov av lastutrymme.

KOMFORT OCH  
FÖRFINING SOM GER RO

INTERIÖRINTERIÖR

ENERGIMÄTARE 
Hur effektivt kör du? Energimonitorn håller dig informerad genom att 
nålen pekar mot Effekt, Ekonomi eller Laddning.

ECO-POÄNG
Visar hur förbrukningsmässigt 
effektivt du kör.
Ju fler gröna löv, desto bättre.

ECO-LÄGE
Tryck in knappen för mer energi-
effektiv användning av elmotorer, 
bensinmotor, luftkonditionering och 
fyrhjulsdrift.

REGLAGE FÖR
BROMSKRAFTÅTERVINNING
(PADDLAR)
Med hjälp av paddlarna bakom
ratten är det enkelt att, i sex olika
nivåer*, ställa in återvinningen
av bromsenergi.* Dock inte när 
farthållaren är inkopplad.

PRIORITERAD ELDRIFT
Tryck på EV-knappen för att välja 
prioriterad eldrift och för att förhin-
dra bensinmotorn från att starta*. 
Så enkelt väljer du manuellt en lika 
tyst som förbränningsfri fyrhjulsdriv-
ning via de dubbla elmotorerna.

LADDA OCH SPARA 
Du kan kontrollera din batterianvändning med ett enkelt knapptryck. Tryck 
CHRG för att ladda batteriet med hjälp av bensinmotorn eller SAVE för att 
minska batterianvändningen och hålla batteriets laddningsnivå.
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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.

AUTOMATISKT HELJUS 
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 hellju-
set automatisk på igen, allt utan att du behöver ta händerna från ratten.

AVANCERAD AVLASTNING

SINNRIKA SÄKERHETSFUNKTIONER  
FÖR SÄKRARE KÖRNING

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 ett större lugn och ett grundmurat förtroende 
under din resa.

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 kombi-
nationsinstrument när BSW är aktiverat. När ett fordon upptäcks i 
området på sidan av bilen tänds lampan i backspegeln.  
 
Om körriktningsvisaren är påslagen hörs en ljudton och lampan i 
sidobackspegeln (på berörd sida) blinkar för att påkalla din
uppmärksamhet.

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.

RISK FÖR KOLLISION 

Notera: 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.

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. FMC är även konstruerat för att upptäcka fotgängare, 
men aktiveras inte alltid i sådana situationer. Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information. 

Notera: 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.

Varning och förberedande bromshjälp

Den inställda hastigheten bibehålls även 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.

LDW-indikator  
i multiinformations- 
displayen

ACC-indikator 
i multiinformations-
displayen

INGET FRAMFÖRVARANDE FORDON FRAMFÖRVARANDE FORDON FRAMFÖRVARANDE FORDON 
(som saktar in eller stannar)

Varning och automatisk inbromsning Varning och stark inbromsning

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.

SÄKERHETSÄKERHET
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SÄKERHET SOM SKÄNKER LUGN
360-GRADERSVY MED FYRA KAMEROR 
Med kameror monterade fram- och baktill samt på sidorna av 
bilen kan flera olika vyer (inklusive fågelperspektiv) presente-
ras på instrumentdisplayen. Kamerorna visar vad som döljer 
sig i döda vinklar och underlättar när du ska parkera.

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.

AKTIV STABILITETSKONTROLL (ASC)
Om hjulen förlorar fäste på halt underlag eller vid kurvtagning så träder 
systemet in och minskar gaspådraget samt bromsar lämpligt hjul för att 
en sladd ska kunna undvikas. STARTHJÄLP I BACKE (HSA)

Om du startar i en brant backe så hindrar HSA bilen från att rulla bak-
länges 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.

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

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.

SJU KROCKKUDDAR
Krockkuddar fram, sidokrockkuddar, krockgardiner och en krockkudde 
vid förarens knän skyddar dig och dina passagerare i händelse av en 
kollision.
 
Notera:
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 säkerhetsutrust-
ning. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet. Vänligen läs förarhandboken noggrant 
och följ instruktionerna som medföljer bilbarnstolen.

Kamera fram

Kamera bak

Kamera 
höger

sida

Kamera 
vänster
sida

Notera: 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.

Notera: ASC är endast 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 begräns-
ningar.

Notera: HSA är endast 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.

SOLIDA SÄKERHETSLÖSNINGAR

Outlander Plug-in Hybrid belönades med 5 stjärnor i säkerhetsbetyg av Euro NCAP 2013 – samt med Euro NCAP Advanced award för sitt 
FCM-system samma år.

Utan ASC (bakhjulen släpper)

Utan ASC  
(framhjulen släpper)

ULTRASONIC MISACCELERA-
TION 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.

Ljudsignal och
varningslampa

SÄKERHET SÄKERHET
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Notera att iPhone, Siri och Apple CarPlay är varumär-
ken från Apple Inc., registerade i USA och andra länder.

STANDARD MENYER

UNIKA MENYER FÖR OUTLANDER PHEV

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

FORDONSINFORMATION
Energimätare, Energiflöde, Eco Information

ROCKFORD FOSGATE® 
PREMIUM SOUND SYSTEM
Njut av den fantastiska ljudkvaliteten från
ljudsystemet som utvecklats i samarbete med
Rockford Corporation. Nio högtalare omger 
dig med spektakulärt DTS Neural Surround™ 
Sound.

FORDONSINSTÄLLNINGAR
Lampor, torkare, centrallås, etc.

LADDNINGSKOSTNADER / HISTORIK

USB-PORT OCH 12V ELUTTAG
Bekvämt placerade i mittkonsolen och enkelt
åtkomliga när du öppnar locket.

360 KAMERA / BACKKAMERA

TIDSSTYRD LADDNING / KLIMATANLÄGGNING

BLUETOOTH® HANDS-FREE
Se till att kommunicera enkelt, säkert och 
snabbt med hands-free och Bluetooth® – din 
mobiltelefon synkroniseras snabbt med syste-
met och den röststyrda uppringningen låter dig 
ringa samtal utan att släppa ratten.

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

Notera att begreppet och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken (tillhörande Bluetooth 
SIG, Inc.) som Mitsubishi Motors använder under licens.

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 musikspelare 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.

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

TEKNIK
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UTRUSTNINGSDETALJER

ELEKTRISK VÄRMARE
Den elektriska kupévärmaren använder den elektriska vattenpumpen 
för att cirkulera hett vatten. På så sätt värmer den upp kupén även när 
bensinmotorn är avstängd, som 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.

PRAKTISK FÖRVARING AV LADDKABELN
Laddkabeln förvaras i ett praktiskt utrymme under bagagerumsgolvet.

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 startknap-
pen i kupén för att starta eldriftläget göra fordonet körklart.

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

Information återstående körsträcka

Tidsinställd laddning Tidsinställd
luftkonditionering

Fordonsinformation
och fordonsfunktioner

EnergiflödeIndikering av körning på eldrift

SPECIELLA DISPLAYFUNKTIO-
NER FÖR PLUG-IN HYBRID
Multi-informationsdisplayen visar 
olika data, som till exempel
återstående körsträcka, procentu-
ell andel eldrift och energiflöde.

UPPVÄRMD RATT
Den uppvärmda ratten ger ett 
behagligare grepp när det är  

kallt. Strömbrytaren är bekvämt 
placerad på mittkonsolen.

ELEKTRONISK PARKERINGS-
BROMS MED BROMSKRAFT-
SASSISTANS
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 stopp-
ljus hjälper en bromskraftsassis-
tent till att hålla fordonet stilla  
även om du flyttar foten från 
bromspedalen. Först när du  
applicerar tryck på gaspedalen  
så släpper bromsarna sitt grepp.

MITSUBISHI FJÄRRKONTROLL
Du kan använda din smartphone 
för att till exempel styra
ladd-timern, omprogrammera tiden 
då laddningen ska starta
eller övervaka laddcykeln. Med ap-
pen Mitsubishi Remote Control kan 
du också aktivera funktionen som 
kyler eller värmer kupén (omedel-
bar eller fördröjd aktivering).  
 
Notera att din smartphone måste vara upp-
kopplad mot bilens wifi-nätverk.Vissa telefoner 
kanske inte är kompatibla. Räckvidden för 
systemet är begränsat.  Uppvärmt område

Elektrisk värmare

Vattenventil

Värmeslinga

Vattenpump

Bensinmotor

TEKNIK TEKNIK
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KOMFORT

INTERIÖR TEXTILKLÄDSEL COMFORT-TEC

FLEET EDITION

TEXTILKLÄDSEL COMFORT-TECINTERIÖR

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
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BUSINESS

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
S-EDITION

INTERIÖR GRÅ LÄDERKLÄDSEL MED RÖDA KONTRASTSÖMMAR 

INTERIÖR LÄDERKLÄDSEL MÖRKBRUNLÄDERKLÄDSEL SVART
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INTERIÖRFÄRGEREXTERIÖRFÄRGER

TITANIUM GREY METALLIC (U17)

SVART LÄDER*MÖRKBRUNT LÄDER* COMFORT TECH (C-TEC)** LÄDERKLÄDSEL S-EDITION 

SILKY WHITE [W13]

ORIENT RED [P26]

RUBY BLACK (X40) STERLING SILVER (U25)

GRANITE BROWN [C06]

POLAR WHITE [W37]

AMETHYST BLACK [X42]

FÄRGPROGRAM

*Syntetiskt läder har använts för sidorna på stolarna, ryggstödens baksida, nackstöd, mittarmstöd bak samt på dörrsidorna.** Funktionsmaterial som inte ska kännas varmt på sommaren eller kallt på 
vintern. Notera att utrustningen kan variera mellan olika modeller. Vänligen kontakta din Mitsubishi-återförsäljare för mer information.

Modell Fleet Edition Komfort Business S-Edition
Klädsel Kod Svart syntetiskt 

läder
Svart syntetiskt 

läder
Svart läder med 

inlägg i silver
Brunt läder med 

inlägg i rött
Grått läder med 
röda sömmarExteriörfärg

Granite Brown Metallic C06 n n n n

Orient red Metallic P26 n n n n n

Titanium Grey Metallic U17 n n n n

Sterling silver Metallic U25 n n n n n

Silky White Pearl W13 n n n n n

Polar White Solid W37 n n n n

Ruby Black Pearl X40 n n n n n

Amethyst Black Mica X42 n n n n

Dörrsidor, Övre del av instrumentpanel Svart Svart Svart Svart Svart
Interiörfärg Svart Svart Svart Svart och brun Svart
Golvmattor Svart Svart Svart Svart Svart
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STANDARDUTRUSTNING
INTERIÖR
12V uttag på mittkonsolen fram och i mittkonsolens 
fack 
Audio med 7” pekskärm, kompatibel med Apple 
CarPlay och Android Auto (SDA)
  (Android Auto är ännu inte tillgänligt för Sverige) 
Bagagerum med fyra lastförankringsöglor 
Belysning invändig
- Belysning fram med kartläsarlampor
- Belysning i mittkonsol och vid fötterna.
- Taklampa bak
- Belysning i bagagerum
- Reostat för belysning i instrumentbräda 
Bluetooth handsfree 
Elektrisk kupévärmare 
Elektrisk parkeringsbroms 
Elfönsterhissar fram och bak  
Farthållare 
Friskluftsfilter 
Förvaringsfack under bagagerumsgolv 
Golvkonsol med förvaringsfack och armstöd 
Handskfack med belysning 
Informationsdisplay/Färddator hög kontrast 
Innerbackspegel, automatiskt avbländbar 
Insynsskydd för bagageutrymme 
Klimatanläggning, 2-zons 
Klämskydd på förarsidans elfönsterhiss  
Kontroller på ratten för farthållare, radio och 
Bluetooth 
Ljussensor 
Läderklädd ratt, ny design 
Mitsubishi Remote control, fjärrstyrning av laddning 
och klimatanläggning Ratt , eluppvärmd 
Ratt justerbar i höjd och längd 
Solskydd med täckta speglar och biljetthållare 
Prioriterad eldrift (EV priority) 
USB ingång 
Säten fram
- Eluppvärmda säten
- Nackstöd ställbara i höjd 
Säten bak 
- Del- & nedfällbart ryggstöd 60:40
- Ryggstöd ställbart i lutning 
- Nackstöd höjdjusterbara på alla tre sittplatserna 
Varningslampa för låg spolarvätskenivå

EXTERIÖR
10A laddkabel (Mode 2) 
16” aluminiumfälgar 
Akustiskt varningsljud för gående 
Backspeglar elektriskt justerbara, uppvärmda och 
infällbara  

EXTERIÖR (FORTS)  
Backspeglar färganpassade 
Bakrutetorkare med intervall 
Dimljus fram 
Dörrhandtag utvändigt i bilens färg 
Eluppvärmd nedre del av vindrutan 
Fjärrstyrt centrallås 
Högt monterat bromsljus av LED-typ 
Kromad list på bakluckan 
LED strålkastare 
LED varselljus 
LED-lampor bak 
Låsbart lock för ladduttag 
Mörktonade sidorutor bak samt bakruta 
Nyckellöst centrallås och tändningslås (KOS) 
Parkeringssensorer fram och bak 
Regnsensor 
Sidoblinkers infälld i ytterbackspegeln 
Strålkastarspolare 
Takantenn (hajfena) 
Takreling, silver 
Tröskelpaneler med kromad dekorlist, lackerade  
i bilens färg 
Uttag för snabbladdare (ChaDeMo) 
Vindrutetorkare med ställbar intervall

SÄKERHET
Anti-sladd (ASC) och anti-spinn (TCL) system 
Bromsljus tänds vid kraftig motorbroms/broms 
re-generering 
ISOFIX fästen för säker montering av barnstol i  
passagerarsätet fram ISOFIX fästen för säker  
montering av barnstol i baksätet 
Krockkudde förare & passagerare fram 
Krockkudde för knäna på förarsidan 
Krockkudde passagerare fram med nyckel- 
avstängning 
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk broms-
kraftsfördelning (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  
4-hjulsdriven med två elmotorer och Lock funktion

KOMFORT (Utöver Fleet Edition)

18” aluminiumfälgar 
Aktiv farthållare (Adaptive Cruise Control - ACC) 
Automatisk avbländning av helljus 
Automatisk kollisionsvarningssystem, inkl fotgängare 
(Forward collision Mitigation - FCM)
Backkamera (bilden visas i mittkonsolens 7 tums 
display) 
Kromad fönsterlist på dörrarna 
Stänkskydd bak 
Varningssystem vid filbyte (Lane Departure Warning 
- LDW)

BUSINESS (Utöver Komfort)

360 parkeringskamera 
Audiopaket, 8 högtalare och en subwoofer från 
Rockford Fosgate 
Döda vinkelvarning 
Elektrisk justering av förarstolen 
Elektrisk stängning/öppning av bagagelucka 
Läderklädda säten 
Varningssystem för att undvika fasta föremål framför 
och bakom bilen vid start  (Ultrasonic Misaccelera-
tion Mitigation System - UMS) 
Varningssystem vid backning (Rear Cross Traffic 
Alert - RCTA)

S-EDITION (Utöver Business)

18” aluminiumfälgar 
Däck, Bridgestone Dueler H/P Sport 
Elektrisk glastaklucka 
Eluppvärmd vindruta
Främre och bakre underkörningsskydd i bilens färg 
Grill, mörkt kromad 
LED dimljus fram
Läderklädsel S-Edition 
Aluminiumpedaler 
Röd stickning på instrumentpanel, dörrsidor och 
säten 
Silverdekor på instrumentpanel och dörrar  
Stötdämparkit från Bilstein 
Svart innertak, B- och C-stolpe 
Svart takreling

1540

1540

1800 4695

2670 1035990

17
10

MÅTT
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TEKNISK SPECIFIKATIONTEKNISK SPECIFIKATION
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 (Med Subwoofer 451)
Bagagevolym upp till tak l 731 731 (Med Subwoofer 719)
Bagagevolym nedfällt säte upp till ryggstöd l 886 886 (Med Subwoofer 874)
Bagagevolym nedfällt säte upp till tak l 1602 1602 (Med Subwoofer 1590)
Bagageutrymme, max längd/bredd mm 1685/1306 1685/1306
Tjänstevikt kg 1929 1954 / 1994 / 2006
Totalvikt kg 2370 2370
Max släpvagnsvikt kg 1500 1500
Max släpvagnsvikt B-kort (utökat B-kort) 1130 (1500) 1130 (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 Y61 Y61
Märkeffekt kW 25 25
Max effekt kW (hk) 60 (82) 60 (82)
Max vridmoment Nm 195 195

Bensinmotor Typ 2,0 4-cyl. SOHC 16 ventiler, MIVEC 2,0 4-cyl. SOHC 16 ventiler, MIVEC
Bränsle/Oktan Blyfri 95 Blyfri 95
Cylindervolym cm³ 1998 1998
Borrning x slaglängd 86,0 x 86,0 86,0 x 86,0
Kompressionsförhållande 10,5 10,5
Max. effekt hk (kW) / varv/minut 121 (89) / 4500 121 (89) / 4500
Max vridmoment Nm / varv/minut 190 / 4500 190 / 4500
Volym bränsletank liter 45 45

Generator Effekt kW 70 70
Drivbatteri Typ Litium jon Litium jon

Spänning V 300 300
Kapacitet kWh 12 12
Antal celler 80 80

Laddning Normal 10A tim 5,0 5,0
Normal 16A tim 3,5 3,5
Snabbladdning ChaDeMo (min) min 25 25

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

Miljö & bränsle Bränsleförbr. Fulladdad liter/100 km 0 0
deklaration* Bränsleförbr. Min. laddad. liter/100 km 5,5 5,5

Bränsleförbr. Viktad liter/100 km 1,7 1,7
CO2 Viktad g/km 41 41
Elförbrukning Fulladdad Wh/km 191 191
Elförbrukning Min. laddad Wh/km 12 12
Elförbrukning Viktad Wh/km 134 134
Elförbrukning Miljöklass Euro6 Euro6

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, elektriskt servoassisterad Kuggstång, elektriskt 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 (16” skivor)
Bak Skivbromsar (16”) Skivbromsar (16”)

Däck & Fälgar Fälg Aluminiumfälg 16x6,5J ET38 5x114,3 Aluminiumfälg 18x7J ET38 5x114,3
Däck 215/70R16 100H 225/55R18 97H
Reservhjul Reparationssats Reparationssats

*Certifierade data enligt Europeiska körcykeln NEDC



16” VINTERHJUL MED 215/70R16 18” VINTERHJUL MED 225/55R18 4 ST LÅSBARA HJULMUTTRAR  
OCH NYCKEL. ART.NR: MZ313736

KOMPLETTA 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 Outlander Plug-in Hybrid kan du dra från 1 130 — 1 500 kg. 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: 37.4286
AVTAGBAR DRAGKROK ADAPTERSATS DRAGKROK

Art.nr: 37.8286
FAST DRAGKROK

29HJUL OCH DRAG

13>7-POLIG 
Art.nr:  

37.4286

7>13-POLIG 
Art.nr: 

MZ313938

MITSUBISHI OUTLANDER 
PLUG IN HYBRIDTILLBEHÖR



CALIX KOMFORTSATS.  
MODELLSPECIFIK MOTORVÄRMARE KÖPS SEPARAT
Art.nr: CX1620022

BRÄNSLEVÄRMARE WEBASTO EVO 5 OCH MONTERINGSSATS KÖPS SEPARAT 
Art. nr sid 40-41

Välj vilken startanordning som passar dig bäst

VARM OCH ISFRI BIL MED EN KNAPPTRYCKNING
Webasto parkeringsvärmare värmer snabbt och effektivt kupén samtidigt som den  
förvärmer bilens motor. Du styr enkelt parkeringsvärmaren antingen via tidur, fjärrkontroll 
eller via telefon/mobil. Webasto parkeringsvärmare drivs av bilens eget bränsle och  
batteri, helt oberoende av elsladdar och eluttag.

Alternativ 3 
GSM start, för dig som 
ofta parkerar bilen långt 
från jobbet eller bostaden 
och vill kunna använda din 
smartphone för att starta 
värmaren. 
Art. nr: W500400

Alternativ 1 
Multicontroll är den perfekta 
startutrustningen för dig 
som använder bilen vid be-
stämda tider med möjlighet 
att programmera en startid 
upp till 7-dygn framåt.  
Art. nr: W9029783A

Alternativ 2 
Fjärrkontroll, för dig 
som parkerar bilen nära 
jobbet eller bostaden. 
Starta värmaren med 
fjärrkontroll.
Art. nr: W1314637A

DEFA KOMFORTSATS.  
MODELLSPECIFIK MOTORVÄRMARE KÖPS SEPARAT
Art.nr: 470067

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.

BRÄNSLEDRIVEN VÄRME

ELDRIVEN VÄRME

30 MOTOR- OCH KUPÉVÄRME 31MOTOR- OCH KUPÉVÄRME

MOTOR- OCH KUPÉVÄRME



32 SKYDD 33STYLING

SKYDD

BAGAGERUMSMATTA
Art.nr: MZ314878

Art.nr: MZ314780 Art.nr: MZ314779

TEXTILMATTOR 
ELEGANCE, VELOUR

Art.nr: MZ314778

TEXTILMATTOR 
COMFORT, VELOUR

TEXTILMATTOR  
ELEGANCE  
OUTLANDER

Variocage är en bilbur som är konstruerad för högsta 
säkerhet. Variocage finns i olika modeller för en eller två 
hundar samt i olika storlekar. Kontakta din återförsäljare 
för rätt modell.

Lackad i bilens färg. Art.nr. Se register sid 42
SIDOSKYDDSLISTERSTÄNKSKYDDSSATS BAK

Art.nr. MZ380697EXArt.nr. MZ380701EX
STÄNKSKYDDSSATS FRAM

STYLING

SIDOKJOLAR
Lackad i bilens färg. Art.nr. Se register sid 42

SPOILER STÖTFÅNGARHÖRN FRAM
Lackad i bilens färg. Art.nr. Se register sid 41

TAKSPOILER 
Lackad i bilens färg. Art.nr. Se register sid 43

Art.nr: MZ574707EX

VINDAVVISARE 
Art.nr: MZ562905

SKYDDSFOLIE FÖR BAKRE STÖTFÅNGARE
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STYLING

STYLING

INSTEGSLISTER FRAM, ROSTFRITT STÅL
Art.nr: MZ380550EX

INSTEGSLISTER BELYSTA I ROSTFRITT STÅL FRAM OCH BAK (ENDAST FRÄMRE ÄR BELYSTA)

ART.NR: MZ527539EX

BACKSPEGELKÅPA 
KROMAT UTSEENDE

BACKSPEGELKÅPA 
SILVERFÄRGAD

Art.nr: MZ314464 Art.nr: MZ314464

DÖRRHANDTAG KROMAT UTSEENDE
Art.nr: MZ576228EX

INSTEGSLISTER, ANTRACIT/SILVER
Art.nr: MZ314438



36 BELYSNING OCH SÄKERHET

TAKBOX CALIX 430 LITER, MATTSVART
Art.nr: 9-937019

Art.nr: MZ314156Art.nr: MZ313538

Art.nr: MZ315029

SKID/SNOWBOARDHÅLLARE FÖR 3 PAR SKIDOR  
ELLER 2 SNOWBOARDS. INBYGGT LÅS.

37TRANSPORT OCH FRITID

BELYSNING/SÄKERHET TRANSPORT OCH FRITID

Kontakta din återförsäljare för att få information om vilken bilbarnstol som 
passar just din bil.

BARNSTOL ALKOLÅS DRÄGER 7000 INKL. 300 ST MUNSTYCKEN 
Dräger 7000 är ett nytt alkolås med snygg design, hög kvalitet, utan  
uppvärmningstider och som kan urskilja t.ex. munskölj och handsprit  
vilket ger en exakt mätning av alkohol. 

Art.nr: MIT-XPR9MASXKIT
EXTRALJUS LED-RAMP MED 9 DIODER

LJUSRAMP LED  
från VisionX med 12 dioder och 6000lm ljusstyrka 
Art.nr: MIT-HPX1210KIT

DIMLJUS LED 
Vit reflektor. Finns även med blå reflektor. 
Art.nr: MZ581985EX

BELYSNING FOTUTRYMME BAK 
Art.nr: MZ590869EX

NIVÅ 1 LJUSRAMP LED 
Större modell av ljusramp LED från VisionX  
med 36 dioder och hela 19000 lm ljusstyrka 
Art.nr: MIT-PX36M12KIT

NIVÅ 2

Art.nr: MZ314156
CYKELHÅLLARE FÖR TAKLASTBÅGAR, SVART STÅL

Art.nr: MZ313538
CYKELHÅLLARE FÖR TAKLASTBÅGAR, ALUMINIUM

Art.nr: MZ314635
TAKLASTBÅGAR



38 39LADDNING SLADDAR

MODE3 16A 6,1 METER 
Art.nr: MZ314772

MODE2 10A 10 METER 
Art.nr: 9482A250

VÄSKA FÖR LADDKABEL 
Art.nr: MME50700

SLADDAR

HUR LADDAR JAG MIN OUTLANDER I DE NYA PUBLIKA LADDSTATIONERNA?
Med originalkabeln som följer med bilen 
kan du ladda i vanliga uttag (max 10A). 
Den här typen av laddning kallas Mode 2 
laddning. Mode 2 innebär att laddningen 
kontrolleras av CCID-boxen som sitter på 
kabeln.  
 
När kabeln ansluts till vägguttaget finns 
av säkerhetsskäl endast ström fram till 
boxen.  
Då Typ1 handsken ansluts till bilen kom-
mer bilen börja kommunicera med boxen.  
När alla parametrar är uppfyllda släpper 
boxen på 230 volt och bilen börja laddas.
 
I de nya laddstationerna har man flyttat 
boxen från kabeln in i laddstationen.
 

Anslutningen i laddstationen ser också 
annorlunda ut och kallas Typ2 uttag.  
För att kunna ladda i stationerna behöver 
man en så kallad Mode3 kabel utan 
CCID-box. 

Denna kabel har en typ1 kontakt för 
anslutning i bilen och en Typ2 kontakt för 
anslutning i laddstationen.  
 
När bilen ansluts till de nya laddstatio-
nerna kommer den laddas med 230V 
växelspänning 16A (om laddstationen 
inte är begränsad till 10A). Vissa sta-
tioner kan leverera högre spänning och 
strömstyrkor men bilen kommer begrän-
sa laddningen till 230V 16A.



40 TILLBEHÖR 41TILLBEHÖR

TILLBEHÖR BESKRIVNING ARTIKEL NR. SID

HJUL  
OCH FÄLG
Kompletta hjul Komplett på aluminiumfälg Vinterhjul 16" med 215/70R16 29

Nokian friktion Hakkapeliitta R2 SEWA05315 -

Nokian dubb Hakkapeliitta 7 SEWA05314 -

Nokian dubb Hakkapeliitta 9 SEWA07293 -

Kumho dubb KC16 MI004.050T -

Kumho friktion KC15 MI004.060T -

Komplett på aluminiumfälg Vinterhjul 18" med 225/55R18 29

Nokian friktion Hakkapeliitta R2 SEWA05323 -

Nokian dubb Hakkapeliitta 8 SEWA05321 -

Kumho dubb KC16 MI004.090T -

Kumho friktion KC15 MI004.100T -

Fälgar Aluminiumfälg 16" Fälg 16" x 6,5JJ Mitsubishi Original 4250C203 -

Aluminiumfälg 18" Aluminium 18" Silverfärgad MZ556903EX -

Aluminiumfälg 18" Aluminium 18" Blanksvart med kromad fälgkant.  
Standard PHEV 

4250D744 -

TPMS sensor TPMS sensor Mitsubishi original 4250C477 -

Mutter TPMS-sensor Mutter för montering av TPMS-sensor 4250B976V -

Låsbara hjulmuttrar Kit med 4 st låsbara hjulmuttrar och nyckel MZ313736 29

TRANSPORT 
OCH FRITID
Dragkrokar Fast dragkrok 37.8286 29

Avtagbar dragkrok 37.4286 29

Elkabelssats- Elkabelsats PHEV 7-polig MZ314898 -
dragkrok Elkabelsats PHEV 13-polig MZ314897 -

Elkabelsats 2.2D 7-polig MZ314839 -

Elkabelsats 2.2D 13-polig MZ314838 -

Adaptersats Adapter 13->7-polig MZ313937 29
dragkrok Adapter 7->13-polig MZ313938 29
KOMFORT
Motor- och DEFA Motorvärmare PHEV DEFA Motorvärmare 420861 31

kupévärme DEFA Komfortsats Motorvärmare och kupévärmare 1900W 470067 -

DEFA Komfortsats PLUS Motorvärmare och kupévärmare 1900W  
samt batteriladdare

470069 -

Calix Motorvärmare Calix Motorvärmare CX1833600 31

Calix Komfortsats Motorvärmare och kupévärmare 1600W CX1620020 -

TILLBEHÖR BESKRIVNING ARTIKEL NR. SID
Bränslevärmare PHEV Bensinvärmare Thermo Top Evo 5 W1314811B -

Monteringssats PHEV Monteringssats bensinvärmare W986142 -

Startalternativ 1 - Tidur Tidur MultiControl W9029783A 31

Startalternativ 2  
Fjärrkontroll

Fjärrstart T100 W1314637A 31

Startalternativ 3 
GSM-start

GSM start TC3 W500400 31

SKYDD Bagagerumsmatta Hård plast med anti-slipyta.  
Med Mitsubishi Motors logo.

MZ314878 32

Bagagerumsmatta Mjuk plast MZ314711 -

Förvaringslåda Praktisk förvaringslåda för bagageutrymme MZ522731EX -

Textilmattor Textilmattor PHEV Classic, nålfilt MZ314778 -

Textilmattor PHEV Comfort, velour MZ314779 -

Textilmattor PHEV Elegance, velour med Outlander PHEV logo MZ314780 32

Solskydd För bakre sidorutor MZ314704 -

Solskydd För bakruta MZ314705 -

Stänkskyddssats Fram MZ380701EX 32

Stänkskyddssats Bak MZ380697EX 32

Hundbur Hundbur Variocage Enkel Kontakta ÅF 32
Hundbur Variocage Dubbel Kontakta ÅF 32

Instegslister Skydd för bakre stötfångare Rostfritt borstat stål med Outlander logga MZ574707EX 34

Instegslister i rostfritt stål Fram och bak. MZ527538EX 32
Instegslister belysta  
i rostfritt stål

Fram och bak (endast främre är belysta) MZ527539EX 32

Belysning fotutrymme bak MZ590869EX 36

EXTERIÖR
Främre styling Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i W37 POLAR WHITE(S) MZ576617EX -

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i W13 SILKY WHITE(P) MZ576618EX -

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i X42 AMETHYST BLACK(P) MZ576621EX -

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i U17 TITANIUM GRAY(M) MZ576620EX 33

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i X40 RUBY BLACK (P) MZ576624EX -

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i P26 RED (M) MZ576622EX -

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i C06 GRANITE BROWN (M) MZ576623EX -

Spoiler stötfångarhörn fram Lackerad i U25 STERLING (M) MZ576714EX -

Vindavvisare MZ562905 33

Sidostyling Dekorlist dörrar För nedre delen av dörren. Lackerade i silver MZ314758 -

Backspegelkåpor I silver MZ314468 34

Backspegelkåpor I borstad aluminium MZ314586 34



TILLBEHÖR BESKRIVNING ARTIKEL NR. SID
Backspegelkåpor I kolfiberlook MZ314588 -

Backspegelkåpor Kromade MZ569195EX -

Sidokjolar Lackerad i W37 POLAR WHITE(S) MZ576627EX -

Sidokjolar Lackerad i W13 SILKY WHITE(P) MZ576628EX -

Sidokjolar Lackerad i X42 AMETHYST BLACK(P) MZ576631EX -

Sidokjolar Lackerad i U17 TITANIUM GRAY(M) MZ576630EX 33

Sidokjolar Lackerad i X40 RUBY BLACK (P) MZ576634EX -

Sidokjolar Lackerad i P26 RED (M) MZ576632EX -

Sidokjolar Lackerad i C06 GRANITE BROWN (M) MZ576633EX -

Sidokjolar Lackerad i U25 STERLING SILVER (M) MZ576713EX -

Sidoskyddslister Lackerad i C06 GRANITE BROWN (M) MZ314870 -

Sidoskyddslister Lackerad i X40 RUBY BLACK (P) MZ314894 -

Sidoskyddslister Lackerad i W13 SILKY WHITE(P) MZ314656 -

Sidoskyddslister Lackerad i U25 STERLING SILVER (M) Kontakta ÅF -

Sidoskyddslister Lackerad i P26 RED (M) MZ314798 -

Sidoskyddslister Lackerad i W37 POLAR WHITE(S) MZ314657 -

Sidoskyddslister Lackerad i U17 TITANIUM GRAY(M) MZ314654 -

Sidoskyddslister Lackerad i X42 AMETHYST BLACK(P) MZ314658

Dörrhandtag Kromade med KOS MZ576227EX 34

Bakre styling Dekorlist baklucka Kromad MZ314700 -

Dekorlist baklucka Silver MZ314701 -

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i W37 POLAR WHITE(S) MZ576637EX -

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i W13 SILKY WHITE(P) MZ576638EX

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i X42 AMETHYST BLACK(P) MZ576641EX -

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i U17 TITANIUM GRAY(M) MZ576640EX 33

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i X40 RUBY BLACK (P) MZ576644EX -

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i P26 RED (M) MZ576642EX -

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i C06 GRANITE BROWN (M) MZ576643EX -

Spoiler stötfångarhörn bak Lackerad i U25 STERLING SILVER (M) MZ576712EX -

Takspoiler Lackerad i C06 GRANITE BROWN(M) MZ574706EX

Takspoiler Lackerad i X40 RUBY BLACK (P) MZ574713EX

Takspoiler Lackerad i P26 RED(M) MZ575326EX

Takspoiler Lackerad i W13 SILKY WHITE(P) MZ575333EX -

Takspoiler Lackerad i U25 STERLING SILVER (M) MZ576715EX -

Takspoiler Lackerad i W37 POLAR WHITE(S) MZ575332EX -

Takspoiler Lackerad i U17 TITANIUM GRAY(M) MZ575336EX 33

TILLBEHÖR BESKRIVNING ARTIKEL NR. SID
Takspoiler Lackerad i X42 AMETHYST BLACK(P) MZ575337EX -

BELYSNING Dimljus LED Vit reflektor MZ581985EX -

Dimljus LED Blå reflektor MZ581993EX 36

Nivå 1 
Ljusramp VisionX LED

Ljusramp LED med 12 dioder 6000 lm ljusstyrka MIT-HPX1210KIT 36

Nivå 2 
Ljusramp VisionX LED

Ljusramp LED med 36 dioder och hela 19000 lm ljusstyrka MIT-PX36M12KIT 36

SÄKERHET
Alkolås Alkolås Dräger 7000 Alkolås Dräger 7000 KitGG16Drager 36

Munstycken 300st engångsmunstycken KID8322597 -

Barnstolar Kontakta din återförsäljare för att få information om vilken 
bilbarnstol som passar just din bil.

36

Hållare Taklasthållare Lasthållare Mitsubishi aluminium  
med rör i wing profil. För bilar med takrails

MZ314635 37

Takbox Calix 430, svart matt 9-937019 37

Takbox Nordic Loader 430, svart blank 9-937001 -

Takbox Nordic Loader 430, vit blank 9-937002 -

Adapter för lastkorgar För lastkorg MZ312468, MZ535826 och MZ313529 MZ313061 -

Adapter för lastkorgar För skid/snowboardhållare MZ311974 MZ313062 -

Lasthållarskydd Inkluderar 2 kuddar för skydd av lasthållarrör,  
2 spännband och en förvaringsväska.

MME50500 -

Cykelhållare I aluminium, justerbar i höjdled med lås MZ313538 37

Cykelhållare I stål med lås MZ314156 -

Adapter för cykelhållare För cykelhållare MZ314156 MZ314156S1 -

Skid / Snowboardhållare Med lås. Lasta upp till 3 par skidor  
eller 2 snowboards horisontellt.

MZ311974 37

Kajak / Surfblädhållare Två hållare och två remmar. MZ313537 -

Lastkorg Lastkorg i aluminum 79 x 128 cm MZ313529 -

Lastkorg Lastkorg i aluminum 104 x 132 cm MZ312468 -

Lastkorg Lastkorg i svartlackerat stål 75 x 100 cm MZ535826 -

Laststöd Kit med 4 st laststöd för lasthållare MZ312469 -

Spännband Ett styck MZ311382 -

Laddning Mode 3 laddkabel Tillvalskabel för laddning i laddstationer.  
Mode 3 laddning. Kabellängd: 6.1 m

MZ314772 39

Mode 2 laddkabel 10A Laddkabel 10 A Mode 2 (10 meter)  9482A250 39

Mode 2 laddkabel 16A Laddkabel 16 A Mode 2 (5 meter) 9482A136 -

Väska för laddkabel Väska med Outlander PHEV logo för att skydda bilens  
inredning från smuts från laddkabeln.

MME50700 39
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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, men 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 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 
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 trygg-
het 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 län-
der 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.

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 återvin-
nas eller återanvändas efter det att Mitsubishi fordonet har kom-
mit 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 ut-
sedda mottagningsställen utan kostnad för den siste ägaren, för-
utsatt 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 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 Sweden:s hemsida
www.bilsweden.se eller kontakta MMC Bilar Sverige AB - gene-
ralagent 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 


