
mitsubishimotors.se

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 20år 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.
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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.
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1,2-liters MIVEC ELEGANCE med extrautrustning.

NY GENUIN KOMPAKT CITYBIL
Letar du efter ett lyft i ditt liv? Något smart, pålitligt och självsäkert men som alltid 
är redo för något kul? Och som alltid förstärker din stil? Då är denna kompakta citybil 
perfekt för dig. En bil med avancerad teknik, ny dynamisk stil och känsla, hög säkerhet 
och intelligenta funktioner kombinerat med bra bränsleekonomi och äkta kvalitet.  
Du flyttar fram gränserna i din värld på ett helt nytt sätt. 

Obs: Utrustningen kan variera beroende på land. Kontakta din lokala återförsäljare av Mitsubishi Motors för mer information.
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MED ALLT PÅ DET RÄTTA STÄLLET
Upptäck en avancerad, välkomnande och rymlig kupé som är lika imponerande som exteriören. 
Elegant tygklädsel och högkvalitativa material i de mjuka men stödjande sätena, kompletteras 
av högteknologiska mätare och Smartphone Link Display Audio. Du får stil, komfort och smarta 
lösningar i en och samma kupé. Det ger dig mer när du kör, och i ditt liv.

Fotot kan skilja sig från den faktiska modellen. 1,2-liters MIVEC ELEGANCE. Säten i tygklädsel med konstläderinlägg.
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Helljus Halvljus

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 kamera och radar.

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. 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.

LDW: 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 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.

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

OBS:
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.

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.

Varningssystem vid filbyte [LDW]

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

LDW-indikering på 
instrumentpanelen

Risk för kollision

Varning + bromshjälp

Hög risk för kollision

Varning + automatisk bromsning

Extremt hög risk för kollision

Varning + kraftig automatisk bromsning

FCM-indikering på 
instrumentpanelen

AVANCERAD SÄKERHET

Starthjälp i backe [HSA]

HSA (Hill Start Assist) gör det enkelt att starta i branta backar genom 
att hindra bilen från att rulla bakåt. När systemet känner av en lutning 
behåller det bromskraften tills du trampar på gaspedalen.

Däcktrycksövervakningssystem [TPMS]

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

Bältessträckare

Bältessträckarna drar automatiskt 
åt de främre säkerhetsbältena vid en 
eventuell kollision för att hålla föraren och 
passageraren säkert på plats i sätet.

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.

Krockkuddar

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

Låsningsfria bromsar [ABS] med elektronisk 
bromskraftsfördelning [EBD]

ABS förhindrar att hjulen låser sig om du måste nödbromsa så att 
du har kontroll över styrningen även på hala vägar. EBD (Electronic 
Brake-Force Distribution) fördelar bromskraft till alla fyra hjulen för 
att stärka bromseffekten.

SÄKERHET

Utan HSAMed HSA

BROMSSTRÄCKA

Passagerare och last utan EBD

Passagerare och last med EBD

Endast förare med EBD

Utan ASC (sladdande framhjul)

Utan ASC (sladdande bakhjul)

Aktiv stabilitetskontroll [ASC]

Om hjulen tappar greppet på hala vägar eller i kurvor, justerar Active 
Stability Control (ASC) automatiskt motoreffekten och fördelar 
bromskraft till lämpliga hjul för att förhindra sladdar så att du kan 
hålla bilen under kontroll.Automatiskt 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.
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Upplev vass prestanda och bra bränsleeffektivitet som gör varje biltur till ett nöje. Oavsett om du 
pendlar till jobbet, shoppar i staden eller är på resa genom landsbygden, kommer du att uppskatta 
den sportiga och exceptionellt stabila hanteringen, den snabba accelerationen som svarar direkt på 
ditt kommando och smidigheten som gör parkering och skarpa kurvor till en barnlek.

Motorn är en mycket responsiv 1,2-liters 3-cylindrig MIVEC*-motor 
med en maxeffekt på 59 kW (80 hk) vid 6 000 varv/min och ett bra 
maximalt vridmoment på 106 Nm vid 4 000 varv/min.
* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system.

INVECS-III CVT OCH 5MT  

INVECS-III* CVT:s breda kraftöverföring håller optimalt varvtal för högsta 
möjliga prestanda och bra bränsleekonomi. Du njuter av smidigheten i 
både acceleration och fartminskning, och effektiva växellägen under alla 
körförhållanden. Som alternativ finns det även en lätt 5-växlad manuell 
växellåda.
* Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III

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).

KITTLA DINA SINNEN ANSVARSFULLT 

Auto Stop & Go [AS&G]

Motor

7 8

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
Kör vart du vill, när du vill. Upptäck nya platser och ny underhållning. Smartphone Link Display 
Audio (SDA), hjälper dig att uppleva sådana stunder. 

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

Smidig aerodynamisk design

Den strömlinjeformade karossen glider smidigt genom vinden 
med en klassledande friktionskoefficient (Cd) på 0,27*. Det sänker 
vindbrus och koldioxidutsläpp, och ger bättre bränsleeffektivitet 
och stabilitet i höga hastigheter. De aerodynamiska funktionerna 
inkluderar en innovativ takspoiler med två nivåer, luftventiler och 
täckplåtar under golvet.
* Enligt interna testresultat.
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Minimal vändradie – bland den minsta klassen

Den snäva svängradien ger utmärkt manövrering och gör det lätt 
för alla, i alla åldrar, att köra. 4.6 METER
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Android Auto TM

Navigera med Google Maps via din 7-tumsskärm. Med 
röstaktivering använder du systemet handsfree. Använd 
bekvämt dina favoritappar även i din bil.
1 Kartor
2 Google Assistant
3 Telefon
4 Appar
Fungerar ej för svenska marknaden än. 
För full information se: www.android.com/auto/

Apple CarPlayTM

Med CarPlay har du tillgång till ett flertal tjänster för ljud, 
meddelanden, röstuppringning och tredjeparts navigering direkt 
från din iPhone.
1 Kartor
2 Siri
3 Telefon
4 Vissa tredjepartsappar 
Obs: Apple CarPlay är ett varumärke från Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
För mer information se: www.apple.com/ios/carplay/
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Backkamera

Backkameran visar en tydlig 
färgbild med stödlinjer som 
hjälper dig att parkera smidigt 
och undvika att backa in i  
dolda hinder.

USB-ingång

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

ECO-lägesindikator

Denna indikator tänds när du använder gaspedalen på ett miljövänligt 
sätt. Det sporrar dig till att kör på ett effektivt sätt som sänker dina 
bränslekostnader och bidrar till en renare miljö för alla.

Obs:  
■ Google, Android, Android Auto och andra relaterade varumärken 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 att flera länder tillkommer vartefter 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/#applecarplayapplecarplay
■ Android Auto och Apple CarPlay kanske inte fungerar när uppkopplingen till nätverket är svag 

eller obefintlig, även i områden som normalt stöds.

■ Kunden ansvarar för alla kommunikationsavgifter. Kunden kan också debiteras extra avgifter 
beroende på deras avtal med telekommunikationsoperatören.

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

■ Inte alla smartphone-appar är kompatibla med Android Auto eller Apple CarPlay. Av 
säkerhetsskäl är det bara kompatibla appar tillgängliga i denna Smartphone Link Display 
Audio.

■ Vissa funktioner eller appar kanske inte är tillgängliga i alla länder eller i alla områden.
■ Bilderna som används här kanske inte speglar de senaste uppdateringarna.
■ Se denna webbplats för att kontrollera smarta telefoners kompatibilitet med Smartphone Link 

Display Audio. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ SDA innehåller inte en egen navigationsfunktion.
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Black Mica (X08)

UTVALDA FUNKTIONER EXTERIÖRA FÄRGER

Titanium Grey Metallic (U17)

Red Metallic (P19) Cool Silver Metallic (A66)

White Solid (W19)

Cerulean Blue Mica (T69)

Obs: De färger som visas kan skilja sig något från de faktiska färgerna på grund av tryckprocessen. Kontakta din lokala återförsäljare för Mitsubishi Motors för mer information.

Modell KOMFORT ELEGANCE

Interiör Svart Svart 

Tyg med söm Tyg med konstläder-
inlägg och söm

Exteriör
Sand Yellow Y35 ■ ■
Red Metallic P19 ■ ■
Cerulean Blue Mica T69 ■ ■
Titanium Grey Metallic U17 ■ ■
Cool Silver Metallic A66 ■ ■
Black Mica X08 ■ ■
White Solid W19 ■ ■

Svart tyg med söm Tyg med konstläderinlägg  
och söm.

EXTERIÖRA OCH INTERIÖRA FÄRGKOMBINATIONER

SÄTESMATERIAL OCH FÄRGER

Sand Yellow (Y35)

165/65R14 däck + 14-tums aluminiumfälgar. 175/55R15 däck + 15-tums aluminiumfälgar.

Nyckellöst centrallås och tändningslås [KOS]

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

Startknapp Fjärrkontroll till KOS

Automatisk luftkonditioneringFarthållare
Bilen håller automatiskt hastigheten utan att du 
behöver ha foten på gaspedalen, vilket ger en  
mer avslappnad körning på längre resor. Systemet 
kopplas ur när du trycker på bromspedalen.

Justerbart armstöd i förarstolen
Förarsätet i CVT-modeller har ett justerbart 
armstöd för att öka komforten och minska 
belastningen på långa körningar.  
Det kan justeras horisontellt för att hitta 
perfekt läge.

Smartphone Link Display Audio
På den 7-tum stora pekskärmen hanterar du 
intuitivt musik och samtal med röststyrning 
för en roligare och säkrare körning. 

■ Tillgänglig   
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