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Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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4WD BUSINESS / Red Diamond [P62]



REDO ATT PRESTERA
Djärva linjer. Utsvängda stötfångare. En ren kilform. Linjer lika distinkta som vägegenskaperna de klär in. 
Mitsubishi Eclipse Cross är något nytt. Från de karaktäristiska strålkastarna, längs de skulpterade 
karossidorna och de kraftigt markerade skärmarna, till det distinkta bakpartiet. En SUV-coupé med ett 
nytt tilltal. Välkommen att upptäcka den nya kompakta suven Eclipse Cross.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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4WD Business / Red Diamond [P62]



TEMPERAMENT MED FULL KONTROLL
Den sportiga och omsorgsfullt utformade cockpiten höjer din puls och ger dig större njutning. 
Varje detalj är utformad för att öka din närvaro och kontroll. Din körning känns intuitiv och du 
får direkt och exakt reaktion på varje kommando.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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4WD BUSINESS / Inredning läder med orange söm

Information på Head-up-display

Head Up Display [HUD]

Head-up-display ovanför instrumentpanelen visar 
tydligt information i färg om bilen. Du kan justera 
ljusstyrkan och höjden så att den passar både dig och 
tiden på dygnet. Displayen kommer upp eller släcks när 
du vrider på tändningen.



EN BEHAGLIG RESA FÖR ALLA
Körglädjen sprider sig till alla passagerare i den rymliga kupén, som är full av 
kvalitetsmaterial och gediget hantverk. Bekväma säten ger ett bra stöd för 
kroppen och gott om benutrymme så att alla känner sig fräscha även på 
långturerna.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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4WD BUSINESS / Inredning läder med orange söm

Justerbara baksäten

De bekväma baksätena, som kan lutas i 9 steg och justeras 200 mm 
i djupled, kan skjutas hela vägen bakåt och ger då benutrymme som 
är bäst i klassen. Även i detta läge är det gott om lastutrymme i bak 
och de 60/40-delade stolsryggarna kan fällas individuellt om du 
behöver ännu mer.

Smidiga trösklar

Trösklarna är nätta och 
skyddas mot smuts av 
dörrmaterialet under körning. 
Alla kan bekvämt kliva i eller 
ur bilen utan att smutsa ner 
sina kläder.  

Bakluckans fönster

Bakåtsikten är mycket bra 
genom de dubbla bakrutorna 
och sikten skyms knappt alls 
av de justerbara nackstöden. 
De är speciellt utformade för 
att ha en låg position men 
samtidigt ge bekvämt stöd 
för huvudet. 

7 8

SKJUTBART SÄTE 

200mm



Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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4WD BUSINESS  / Red Diamond [P62]



Autoläge

Ger pålitlig fyrhjulsdrift på olika 
underlag.

Snöläge

Förbättrar stabiliteten på halt 
underlag och är optimerat för 
snötäckta vägar. 

Grusläge

Ger utmärkta köregenskaper på 
tuffa vägar och hjälper dig att  
inte köra fast.

S-AWC (Super-All Wheel Control) Integrerat styrsystem för maximal kontroll

Med S-AWC kör du tryggt på alla underlag. S-AWC kombinerar den elektroniskt styrda fyrhjulsdriften med Mitsubishis patenterade girkontroll, 
Active Yaw Control (AYC), som fördelar kraften optimalt till vänster och höger hjulpar med hjälp av bromsarna. Även om du bromsar oavsiktligt 
eller accelererar för hårt genom en snötäckt kurva, behåller du kontrollen utan att parera med ratten. S-AWC känner av vägens förhållande 
i realtid, justerar bromsarna och kopplar in den bakre differentialen för bästa möjliga väghållning. En ikon på instrumentpanelen håller dig 
informerad om status för S-AWC. Du kan välja lägena Auto, Snö eller Grus beroende på rådande underlag för optimal kurvtagning, stabilitet  
och manövrerbarhet på hala vägar.

NÄR LIVET SKÄNKER DIG EN UTMANANDE  
KURVA, BEHÅLL FULL KONTROLL.
Utmaningar dyker upp när du minst anar dem. På slingrande vägar och tufft snöföre ger det integrerade 
styrsystemet S-AWC (Super-All Wheel Control), dig maximalt driv till bakhjulen och optimalt driv- och 
bromsmoment till vänster och höger framhjul. Det ger dig en rent otrolig stabilitet och kontroll.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.



Active Yaw Control [AYC] (för 2WD)

AYC styr bromsarnas funktion på 2WD-modeller och förbättrar 
prestandan i kurvor genom att optimera bromskraften på  
framhjulen, så att du kan behålla kursen. En mätare på 
instrumentpanelen visar hur mycket kraft AYC styr.

AYC
Broms
sätts på
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RESPONSIV ACCELERATION. 
MER KRAFT FRÅN VARJE DROPPE.

1,5-liters turboladdad bensinmotor 
med direktinsprutning

Mindre volym för effektiviteten 
och turboladdad för ett kraftfullt 
vridmoment även vid låga och 
medelhöga varv. Denna nyutvecklade 
motor ger dig omedelbar acceleration 
när du trycker på gaspedalen. 
Motorn svarar direkt tack vare 
direktinsprutning, ett avgassystem 
med grenrörsintegrerat cylinderhuvud, 
natriumfyllda avgasventiler, MIVEC 
(Mitsubishi Innovative Valve timing 
Electronic Control system) med mera.

8-stegad automatlåda

Njut av en lyxig tur med vår nyutvecklade 8-växlade automatlåda. 
Den optimerade växellådan har nu ett bredare växelspann med små 
växelsteg. Styrprogrammet har också utvecklats ordentligt, vilket ger 
en starkare och behagligare acceleration och bättre bränsleekonomi.

INVECS-III CVT och 6 MT

Den nyutvecklade CVT automatlådan ger dig jämn och kraftfull 
acceleration och enastående bränsleeffektivitet med ny 
stegskiftstyrning, som ger en skön känsla av steglösa växlingar.  
Som alternativ finns också en ny lätt 6-växlad manuell växellåda.

1.5L MIVEC

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

150

200

250

300

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0

To
rq

ue
 (N

·m
)

Torque

Engine Speed (rpm)

Po
w

er
 (k

W
)

Power

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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Auto Stop & Go [AS&G]

Auto Stop & Go (AS&G) minskar bränsleförbrukningen och 
koldioxidutsläppen genom att motorn stängs av automatiskt när 
fordonet står stilla, till exempel vid trafikljus. Motorn startar direkt  
igen när du tar bort foten från bromspedalen (CVT-modellen) eller 
trycker ned kopplingen (MT-modellen).
Obs! Om Brake Auto Hold är aktiverat är motorn fortsatt avstängd tills gaspedalen trycks ned.

Gör allt rätt – avslappnat och bekvämt.
Hanteringen är stabil, direkt och utan överraskningar. Dit du pekar, dit går Eclipse Cross med osviklig noggrannhet och balans tack 
vare en finjusterad fjädring, responsiv styrning och förstklassig karrosstyvhet – förstärkt med punktsvetsning, strukturell limning 
och krängningshämmare över motorn. Samtidigt njuter alla passagerare av en extremt bekväm resa vart än vägen leder. 

Strukturell limning på dörrar och bakluckan  
ökar stabiliteten mellan karossdelarna. (Bilderna 
är endast illustrativa.)
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4WD BUSINESS / Bronze Metallic [C21]



Obs:
Automatiskt kollisionsvarningssystem (FCM) är endast ett hjälpmedel och förhindrar inte kollisioner i alla situationer. Kör alltid på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta system. 
FCM fungerar när ett fordon befinner sig framför din bil. FCM är även konstruerat för att upptäcka fotgängare, men upptäcker och aktiveras inte alltid i vissa situationer. Automatisk bromsning 
aktiveras när systemet upptäcker ett fordon framför dig när du kör i mellan ca 5 km/h och 80 km/h (ca 5 km/h till 180 km/h om din bil har ACC). För fotgängare gäller mellan ca 5 km/h och 65 km/h. 
FCM har inte någon funktion för att hålla kvar bromsningen, utan släpper bromsen efter ungefär 2 sekunder. För att bilen inte ska rulla efter detta kan du behöva hålla bromspedalen nere. I vissa 
fall fungerar FCM inte om du undviker en olycka genom att styra undan eller accelerera. Om du har frågor, vänligen kontakta din lokala Mitsubishi Motors-återförsäljare för mer information.

ACC: Funktionerna i ACC är endast hjälpmedel. Kör alltid på ett säkert sätt och förlita dig aldrig enbart på detta system. ACC aktiveras inte i vissa situationer. Systemet kanske inte avläser den 
faktiska situationen korrekt, beroende på typ av fordon framför, väder- och vägförhållanden. Dessutom kan systemet inte alltid minska din hastighet tillräckligt om fordonet framför bromsar 
plötsligt eller ett annat fordon skär in framför dig, så att din bil kommer nära det främre fordonet. Om du har några frågor, vänligen kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.

TRYGG SÄKERHET RUNT OM 
Avancerad säkerhetsteknologi ger säker körning både ute på vägarna och på parkeringsplatser, dag som natt. 
Med allt från intelligenta sensorer som skannar av din omgivning och varnar dig för faror, till aktiv körhjälp och 
tryggt passivt skydd, skyddar Eclipse Cross dig åt alla håll. 

Automatiskt kollisionsvarningssystem  [FCM]

Hjälper dig att undvika en frontalkollision eller att begränsa skadorna om en kollision är oundviklig. 
Systemet reagerar på både fordon och fotgängare med hjälp av både kamera och radar.

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.

Din valda hastighet behålls även om inte har 
foten från gaspedalen.

Ditt valda avstånd mellan fordonen behålls. När fordonet framför saktar in eller stannar 
sänker ACC din hastighet eller bromsar ditt 
fordon helt.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.

Inget fordon framför Fordon framför Fordon framför (saktar in/stannar)

Varning + bromshjälp Varning + automatisk bromsning Varning + kraftig automatisk bromsning

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



Vingelvarnare [LDW]

Systemet varnar med en ljudsignal och en symbol om du korsar en 
filmarkering utan att körriktningsvisaren är påslagen.

HalvljusHelljus

Automatiskt avbländbart helljus [AHB]
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.

Obs:
LDW är inte utformat för att minska risker som är förknippade med att inte hålla blicken framåt och vara uppmärksam på trafiken (t ex fokusera på något vid sidan av vägen, tankspriddhet etc.), 
dålig sikt på grund av dåligt väder etc. Det är utformat för att detektera körfältet när du håller en hastighet på cirka 65 km/h eller mer. Fortsätt att manövrera ditt fordon korrekt och kör säkert. 
Under vissa förhållanden kan systemet inte identifiera filmakeringarna korrekt. Se instruktionsboken för mer information.

BSW: BSW är endast ett hjälpmedel och varnar inte för fordon i döda vinklar i alla situationer. Lita inte enbart på detta system under körning. BSW fungerar inte i vissa förhållanden beroende på 
trafik, väder, vägbeläggning, hinder och andra omständigheter. Som förare har du alltid fullt ansvar att köra säkert. Bilderna från radarsensorerna är endast illustrativa och visar inte den faktiska 
sensorfunktionen. Vänligen se instruktionsboken för mer information.

TSR: I följande situationer kanske systemet inte känner igen trafikskyltar, eller den trafikskyltinformation som visas kan skilja sig från den faktiska informationen.
Kontrollera alltid trafikskyltarna med egna ögon när du kör. • När trafikskyltarna finns utanför sensorns detekteringsområde. • Om sikten är dålig på grund av dåligt väder etc. Se instruktionsboken 
för mer information.

AHB: System aktiveras vid ca 40 km/h eller mer och avaktiveras i lägre hastigheter. Se instruktionsboken för ytterligare information.

1615

Trafikskyltsavläsning [TSR]

Det här systemet ger säkrare körning genom att visa den senaste 
hastighetsbegränsningsskylten på displayen. Bilens kamerasensorer  
läser av trafikskyltarna, även digitala skyltar, när du kör så att du inte 
missar dem.

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 displayen när RCTA är aktiv. Om radarsensorerna i den bakre 
stötfångaren upptäcker fordon som närmar sig när backväxeln är i visas ett 
varningsmeddelande i multidisplayen, samtidigt som du hör en ljudsignal och 
lampor blinkar i båda sidospeglarna.

Multi Around Monitor

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. Bilen på skärmen kan 
visas i sju olika färger.

Höger 
kamera

Vänster 
kamera

Frontkamera

Bakre kamera

Starthjälp i backe [HSA]

HSA (Hill Start Assist) gör det enkelt att starta i branta backar. Systemet 
hindrar bilen från att rulla bakåt när du släpper bromsen och behåller 
bromskraften i upp till två sekunder tills du trampar på gaspedalen.

Utan Hill Start Assist Med Hill Start Assist

Obs:
RCTA: Förlita dig aldrig enbart på detta system som inte upptäcker alla fordon i rörelse i vissa situationer. Det är förarens ansvar att alltid köra bilen på ett säkert sätt. Grafiken från 
radarsensorerna är endast illustrativa och visar inte den faktiska sensorfunktionen. Se instruktionsboken för mer information.

HSA: Starthjälp i backe (HSA) ersätter inte säker körning. Lita aldrig enbart på denna funktion när du kör på branta vägar. Ditt fordon kan röra sig bakåt om bromspedalen inte är hårt nedtryckt, 
eller om vägen är väldigt brant eller hal. Funktionen är inte konstruerad för att hålla bilen stilla i uppförsbackar i mer än två sekunder. Använd inte HSA för att stå stilla som ett alternativ till att 
använda bromspedalen. Se instruktionsboken för mer information.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.



Illustration av utlösande krockkudde

Utan ASC (sladdande framhjul)

Utan ASC (sladdande bakhjul)Aktiv stabilitetsreglering  [ASC]

Om hjulen tappar greppet på hala vägar eller i kurvor, justerar Active 
Stability (ASC) automatiskt motoreffekten och fördelar bromskraft till 
lämpliga hjul för att förhindra sladdar och hålla bilen under kontroll.

Sju krockkuddar

Främre krockkuddar, sidokrockkuddar, sidokrockgardiner och  
krockkudde vid förarens knän skyddar dig och dina passagerare  
vid en eventuell kollision. 

RISE-kaross

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

Obs:
ASC: ASC:s funktioner är endast ett komplement. Vänligen kör säkert och lita aldrig enbart på dessa funktioner under körning. Var noga med att använda samma specificerade typ och storlek på 
alla däck på alla fyra hjulen. Installera inte någon form av differentialbroms från bilhandeln på ditt fordon. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Sju krockkuddar: Krockkuddar är en del av ett kompletterande säkerhetssystem (Supplemental Restraint System – SRS). För att minska skaderisken när en krockkudde utlöses, använd alltid 
säkerhetsbälte, sitt upprätt i mitten av sätet och luta dig inte mot dörren. Placera alltid barn som är 12 år eller yngre i baksätet om möjligt och använd lämpliga bilbarnstolar. Om du använder en 
bakåtvänd barnbilstol i framsätet, som är fäst med säkerhetsbälten, aktivera avstängningsknappen för SRS-airbag. Se bilens instruktionsbok och bruksanvisningen för din bilbarnstol för mer 
information.
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Indikator 
för bränsle-
förbrukning

Eco-
information

Multi Around 
Monitor

DAB /
FM / AM

Handsfree 
telefon / musik 
via Bluetooth®

iPod® USB-port×27-tums 
pekskärm

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Bredda din värld – koppla upp din smartphone

MÄNSKLIG KONTAKT  
GÖR DIN KÖRNING INTUITIV

Kör vart du vill, när du vill. Upptäck nya platser och ny musik. Smartphone-link Display Audio (SDA), hjälper dig att uppleva sådana stunder.  
Du hanterar du enkelt kartor, musik och samtal med röststyrning för en roligare och säkrare körning.

Notis: 
■ Se sidan 26 för mer information.
■ Google, Android, Android Auto och andra relaterade varumärken tillhör Google Inc.
■ iPhone, Siri och Apple CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Anslut bara din Android™ Smartphone till SDA så kan du styra dina favoritappar med röstkommandon och vara helt fokuserad på vägen för 
säkrare körning (ej tillgänglig för svenska marknaden).

När du ansluter din iPhone till SDA styr du enkelt till exempel kartor, musik, samtal, meddelanden via Siri. SDA hjälper dig intuitivt att göra allt 
du vill med din iPhone. Även ute på vägarna.

Mer information på: www.android.com/auto/Android Auto™

Mer information på: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay

KARTOR
När du ansluter din iPhone till SDA styr du 
enkelt till exempel kartor, musik, samtal, 
meddelanden via Siri. SDA hjälper dig intuitivt 
att göra allt du vill med din iPhone. 

SIRI
Håll bara ned knappen på ratten för att 
ringa upp Siri. "Spela musik", "Var ligger 
närmaste bensinstation?" ... Siri är det 
perfekta sällskapet i bilen.

APPAR
Du kan använda ett flertal appar för 
ljud, meddelanden, röstsamtal och 
tredjepartsnavigering med Apple CarPlay.

MEDDELANDEN
Låt Siri läsa upp, svara och skicka dina 
meddelanden så att du kan fokusera på 
körningen.

TELEFON
Be helt enkelt Siri att ringa eller 
kontrollera röstbrevlådan.

MUSIK
Säg namnet på artister eller låtar till Siri 
och lyssna på den musik du älskar från 
Apple Music och andra musikappar.

KARTOR
Nu behöver du aldrig mer uppdatera dina  
GPS-kartor. Med Googles Map:s 
trafikinformation i realtid och ständigt 
uppdaterade kartor kör du aldrig vilse igen.

RÖSTSTYRNING
Håll ner knappen på ratten eller säg "OK 
Google." Din personliga Google Assistent är 
alltid redo att hjälpa dig.

APPAR
Du har enkelt tillgång till dina 
favoritappar som WhatsApp, Spotify 
med flera. Listan med kompatibla appar 
växer hela tiden.

MEDDELANDEN
Få dina meddelanden upplästa, eller 
skriv och skicka dina egna, genom 
röststyrning.

MUSIK
Upptäck nya låtar och skapa egna 
spellistor från 40 miljoner låtar i Google 
Play Music. Att förbereda en biltur har 
aldrig varit så kul!

TELEFON
Du kan ringa och kontrollera 
röstmeddelanden handsfree.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land och andra förhållanden. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.



Rockford Fosgate® – högklassigt ljudsystem

Njut av den fantastiska ljudkvaliteten från ett nytt ljudsystem, gemensamt utvecklat med Rockford Corporation.  
9 st högtalare omger dig med ett spektakulärt DTS Neural Surround™-ljud.

Obs: Rockford Fosgate och tillhörande logotyper, är registrerade varumärken som tillhör Rockford Corporation i USA och i andra länder. DTS Neural 
Surround™ är ett varumärke som tillhör DTS, Inc.

USB-ingång

USB-ingången sitter bekvämt vid instrument-panelen och är 
enkel att komma åt från båda framsätena.

Pekskärmsreglage

Med pekskärmen kan du använda Smartphone-link Display Audio på ett intuitivt sätt. 
Gränssnittet är baserat på människa-maskin-konceptet och är även kompatibelt för 
att hantera Apple CarPlay. (Kompatibilitet för Android Auto är ännu inte tillgänglig.)

Markör: Dra med 1 finger
Välj: Tryck med 1 finger

Volym: Dra 2 fingrar upp/ner
Tuner: Dra 2 fingrar åt vänster/höger

19 20

3,5 cm soft dome tweeter
16 cm polypropenkonhögtalare
16 cm polypropenkoaxial 
2-vägshögtalare
25 cm subwoofer
710W 8-kanals högeffektförstärkare
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UTVALDA FUNKTIONER 

Elstyrt panoramatak

De snygga dubbla takluckorna med yttre skjutbara rutor skapar en rymlig 
atmosfär för både förare och passagerare. Solskydden kan manövreras 
separat för att släppa in härligt solljus.

Uppvärmd vindruta

Uppvärmda ledningar i hela 
vindrutan håller glaset fritt från 
imma och frost så att du alltid 
har bra och säker sikt framåt, 
snabbare än med kupévärmaren 
eller defrostern.

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.

Nyckellöst centrallås och 
tändningslås  [KOS]

När du har nyckeln på dig kan 
du trycka på en knapp utanpå 
framdörrarna eller på bakluckan 
för att låsa upp eller låsa alla 
dörrar och bakluckan. Och med 
en knapptryckning startar eller 
stannar du motorn från förarsätet.

Sätesvärme

Förarsätet, främre passagerarsätet 
och två baksäten har värme i både 
sittytan och ryggstödet. Slås av 
eller på med reglage som är enkla 
att komma åt.

Uppvärmd ratt

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

Elektrisk parkeringsbroms med 
Brake Auto Hold

Dra bara upp knappen för att 
aktivera bromsen och tryck ner den 
för att lossa. När Brake Auto Hold 
är aktiverat står bilen stilla även om 
du inte har foten på bromspedalen. 
När du trycker ner gaspedalen lossas 
bromsarna.

Uppvärmt 
område.

Uppvärmt 
område

Startknapp

Uppvärmt 
område.



4WD BUSINESS  / Titanium Grey Metallic [U17]

LCD Multiinformationsdisplay 

Den stora LCD-skärmen på 
4,2 tum, som sitter mitt på 
instrumentpanelen, är extrem 
enkel att läsa av. Den håller dig 
tydligt uppdaterad med praktisk 
information om din bil, din resa, 
yttertemperatur, ECO-systemet 
med mera.

Farthållare

Din bil håller automatiskt 
hastigheten utan att du har foten 
på gaspedalen, vilket ger en mer 
avslappnad körning på längre resor. 
När du trycker på bromspedalen 
kopplas systemet ur.

Däcktrycksövervakningssystem 
[TPMS]

TPMS använder sensorer i hjulen 
för att kontrollera däcktrycket 
och tänder en varningslampa på 
instrumentpanelen om ett eller 
flera däck har allt för lågt lufttryck. 

Hastighetsbegränsare

Hastighetsbegränsaren förhindrar 
att bilen överskrider den hastighet 
du har valt i de flesta situationer.  
Du kan behöva använda 
bromsarna för att hastigheten 
inte ska överskridas när du kör i 
utförsbackar. Du får en varning 
både visuellt och med ljud om 
du överskrider den inställda 
hastigheten.

Standby Active Warning

Regnsensor

Regnsensorn aktiverar 
vindrutetorkarna automatiskt  
när fukt upptäcks på vindrutan.

Automatiska strålkastare

När det blir mörkt, till exempel på 
natten eller när du kör genom en 
tunnel, aktiveras strålkastarna 
automatiskt för din säkerhet och 
bekvämlighet.

Genom tunnlar:
strålkastare på

Under överfarter:
strålkastare av
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UTRUSTNINGSNIVÅER

KOMFORT

BUSINESS

Red Diamond Metallic (P62)

Silky White Pearl (W13)

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.



UTRUSTNINGSNIVÅER

ONYX

Titanium  (U17)
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Polar White Solid (W37)

Bronze Metallic (C21)Red Diamond (P62) 

Amethyst Black Pearl (X42)Lightning Blue Mica (D06) Silky White Pearl (W13)

Titanium Grey Metallic (U17)

Sterling Silver Metallic (U25)

MATERIAL SÄTEN

OBS:Lädersäten innehåller syntetiskt läder på sidorna, bak, delvis på sittytor och nackstöd 
         (även på bakre armstöd, dörrarmstöd)

DIMENSIONER 

Alla mått i millimeter.

1805

1545 955 7802670

4405

16
85

1545

EXTERIÖR FÄRG

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.

Läder med orange sömHögklassigt mönstrat tyg 



OBS:Lädersäten innehåller syntetiskt läder på sidorna, bak, delvis på sittytor och nackstöd 
         (även på bakre armstöd, dörrarmstöd)

NOTISER ANGÅENDE SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
■ Google, Android, Android Auto och andra relaterade varumärken är varumärken som tillhör 

Google LLC.
■ iPhone, Siri och Apple CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra 

länder.
■■Android Auto kräver Android Auto-appen på Google Play och en Android-kompatibel 

smartphone som kör Android ™ 5.0 Lollipop eller högre.
■ Apple CarPlay kräver en iPhone med iOS 8 eller högre.
■ Trots utvidgningen av stödjande länder är Android Auto och Apple CarPlay INTE tillgängliga  

på vissa marknader. Kontrollera webbplatsen för den senaste informationen om tillgänglighet.
- Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
- Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-available/#applecarplay-applecarplay
■ Android Auto och Apple CarPlay kanske inte fungerar under svagt eller inget nätverksskick 
 även i stöttade områden.

■  Kunden ansvarar för alla kommunikationsavgifter. Kunden kan också debiteras extra avgifter 
baserat på deras avtalade prisplan av telekommunikationsföretaget.

■  Kunden kan bli ombedd att prenumerera på roamingtjänster av telekommunikationsföretaget 
när de använder i andra länder.

■  Inte alla smartphone-appar är kompatibla med Android Auto eller Apple CarPlay. Av säkerhets-
skäl är det bara kompatibla appar tillgängliga i det här Smartphone-länken Display Audio.

■  Vissa funktioner eller appar kanske inte är tillgängliga för alla länder eller alla områden.
■  De använda bilderna kanske inte speglar de senaste uppdateringarna.
■  Kontrollera denna webbplats för att bekräfta smartphones kompatibilitet med Smartphone-

länk Display Audio. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■  Den har inte navigationsfunktion i SDA själv.

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 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 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 vagnskadegaranti och 12 års garanti mot 
genomrostning.
 
MAP – KOSTNADSFRITT DRIFTSTOPPSPROGRAM (MITSUBISHI 
MOTORS ASSISTANCE PROGRAM) 
För att ytterligare visa vårt åtagande för att ge dig trygghet 
med din Mitsubishibil, och för att visa vårt förtroende för vår 
produkt, får du ett MAP-kort med din nya Mitsubishi som 
är giltigt i 5 år. MAP står för Mitsubishi Motors Assistance 

Program, och med MAP–kortet i fickan är du garanterad hjälp 
vid eventuellt 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 - 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 Mitsubishis bilar, på telefon  
08 – 474 54 00.

NJUT AV RESAN MED ETT  
BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE
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