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GARANCIJA & MAP 

Vozila Mitsubishi imajo 5-letno garancijo proizvajalca oziroma do maksimalno 100.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, katero vrednost doseže vozilo prej. 

Natančnejši pogoji garancije vozila so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu vozil Mitsubishi Motors. Garancija proti prerjavenju velja 12 let. Statistike, ki merijo zanesljivost 

vozil, so za Mitsubishi res odlične, a če bi se vam vseeno kaj pripetilo, vam ponujamo MAP – Mitsubishi Motors Assistance Package 
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Informativni cenik  

 

 

  

Club Cab 

Model Oprema Pogon 

Prostornina 

Motorja 

(cm3) 

Menjalnik 
Moč kW 

(KM) 

Redna cena 

(EUR) 

Akcijski 

popust (EUR) 

Akcijska 

cena (EUR) 

L200  

2.2 DI-D 

4WD 

INVITE 
Easy Select 

4WD 
2.268 6 st. ročni 110 (150) 24.900 2.000 22.900 

INTENSE 
Super Select 

4WD 
2.268 6 st. ročni 110 (150) 27.900 2.000 25.900 

Double Cab 

Model Oprema Pogon 

Prostornina 

Motorja 

(cm3) 

Menjalnik 
Moč kW 

(KM) 

Redna cena 

(EUR) 

Akcijski 

popust 

(EUR) 

Akcijska 

cena 

(EUR) 

L200 

2.2 DI-D 

4WD 

INVITE 
Easy Select 

4WD 
2.268 6 st. ročni 110 (150) 26.400 2.000 24.400 

INTENSE 
Super Select 

4WD 
2.268 6 st. ročni 110 (150) 29.400 2.000 27.400 

INSTYLE 
Super Select 

4WD 
2.268 6 st. ročni 110 (150) 32.900 2.000 30.900 

INSTYLE+ 
Super Select 

4WD 
2.268 6 st. ročni 110 (150) 33.400 2.000 31.400 

Doplačila MPC 

Strošek priprave vozila 200 EUR 

Kovinska ali biserna barva 550 EUR 

Diamantna barva (Diamond White) 700 EUR 

6-stopenjski samodejni menjalnik (opcija pri INTENSE DC in INSTYLE+ DC) 1.500 EUR 

MOBILNOST MAP – BREZPLAČNA POMOČ PRI OKVARI 

Ker vam želimo dokazati, da delamo za vašo mobilnost in da verjamemo v zanesljivost naših vozil, boste ob nakupu novega Mitsubishija prejeli brezplačno kartico MAP, ki velja 

5 let. MAP je kratica za Mitsubishi Motors Assistance Package (Mitsubishijev paket pomoči). S kartico MAP v žepu boste brez skrbi potovali po več kot 30 evropskih državah. 

Če bi potrebovali pomoč – v primeru okvare, nesreče, kraje ali vandalizma, lahko 24 ur na dan 7 dni v tednu pokličete na telefonsko številko na kartici, ne glede na to kje se 

boste nahajali in vaš problem bomo rešili na mestu samem. Če bo šlo za resnejšo težavo, bodo vozilo odpeljali na najbližji pooblaščeni servis, vam pa bomo ponudili hotelsko 

prenočitev, nadaljevanje poti, zamenjavo vozila in vrnitev vozila. 

INFORMACIJE O CENAH IN OPREMI 

Vse cene so informativne priporočene maloprodajne cene. Uradni distributer si pridružuje pravico do spremembe cen in dodatkov brez predhodnega obvestila. Maloprodajne 

cene vozil vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja. Cene dodatkov vključujejo 22% DDV in stroške vgradnje, razen če je drugače 

označeno, ne vključujejo pa morebitnega stroška vpisa te dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila. Veljavnost cenika vozil in seznama dodatkov velja od datuma izdaje 

do preklica oziroma do izdaje novega cenika. Seznam opreme je predmet sprememb, za točnost podatkov se posvetujte s pooblaščenim Mitsubishi Motors prodajalcem.  

INFORMACIJE O VARČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH 

Kombinirana poraba goriva: 8,5 – 9,1l/100km. Emisije CO2 kombinirano 223-254 g/km. NOx 0,0784-0,109 g/km. Emisijski razred G. Emisijska stopnja Euro 6. (WLTP) 

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 

poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne 

okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno 

pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. 
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Seznam opreme  

INVITE – Serijska oprema 

Vožnja 

Easy select 4WD (3 Načini): 

• 2WD 

• 4WD 

• 4WD z reduktorjem  

Zapora zadnjega diferenciala 

40,6 cm (16'’) jeklena platišča, pnevmatike 

245/70R16  

Nadomestno kolo polne velikosti (40,6 cm (16'’) 

platišče) 

Sistem Auto Stop & Go 

Zunanjost 

Črna prednja maska   

Odbijači v barvi vozila  

Spodnja zaščita prednjega odbijača  

Zaščita pod motorjem  

Zaščitna cev zadaj (pod kesonom) 

Zadnja meglenka integrirana v zadnje luči  

Stranski stopnici  

Črne zunanje kljuke vrat  

Črna zunanja ogledala (ročno nastavljiva) 

Sprednje & zadnje zavesice  

Keson s šestimi pritrdišči 

Strešna antena  

 

Zunanje luči in preglednost 

Halogenski prednji žarometi  

Ročna nastavitev višine snopa 

Dnevne luči (integrirane v odprtini prednjih 

meglenk)  

Stranski smerokazi na bočnem odbijaču  

 

Notranjost 

4-krak usnjen volan nastavljiv po višini 

Usnjena prestavna ročica 

Naslonjalo za roke spredaj 

Multi-informacijski zaslon med merilniki 

Stikalo za izbor načina vožnje 

Črne kljuke vrat 

12V vtičnica v sredinski konzoli 

 

Stropna lučka 

Osvetljen sovoznikov predal 

Držalo za kozarce v sredinski konzoli  

Držalo za plastenke v vratih 

Dodaten predal pod tlemi v drugi vrsti 

 

Sedeži  

Oblazinjenje iz tkanine 

Voznikov sedež nastavljiv po višini 

Zadnja ločena sedeža (x2) 

varnostni pasovi spredaj 2x3–točkovna ELR po višini 

nastavljiva, zadaj 2x3-točkovna ELR 

Žep na hrbtni strani voznikovega in sovoznikovega 

sedeža 

 

Udobje in koristna oprema 

Klimatska naprava  

Protiprašni filter 

Daljinsko centralno zaklepanje (dva ključa) 

Električni pomik stekel (voznikov s funkcijo proti 

priprtju) 

Volanske tipke za upravljanje radia in prostoročnega 

telefoniranja 

 

Avdio sistem 

Radio LW/MW/FM  s CD in MP3 predvajalnikom 

USB vtičnica  

4 zvočniki  

Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje 

 

Varnost in zaščita 

Voznikova in sovoznikova zračna blazina 

(sovoznikova izključljiva) 

ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBD)  

Zavorni asistent (BAS) 

Aktivni nadzor stabilnosti in zdrsa vozila (ASTC) 

Pomočnik pri speljevanju v klanec (HSA) 

Asistent za ohranjanje stabilnosti priklice (TSA) 

Vklop smernikov ob zaviranju v sili (ESS) 

Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo 

 

Dodatno pri INVITE Double Cab: 

Vožnja 

40,6 cm (16'’) aluminijasta platišča, pnevmatike 

245/70R16  

 

Notranjost 

Naslonjalo za roke zadaj z držali za kozarce 

 

 

Udobje in koristna oprema 

Tempomat in omejevalnik hitrosti 

 

Varnost in zaščita 

7 zračnih blazin (voznikova, sovoznikova, bočni, 

zavesi & voznikova kolenska) 

ISOFIX sidrišča 
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INTENSE – Dodatno INVITE opremi 

Vožnja 

Super Select 4WD (4 načini vožnje) 

• 2WD 

• 4WD 

• 4WD z zaporo sredinskega diferenciala 

• 4WD z reduktorjem in zaporo sredinskega 

diferenciala 

Zapora zadnjega diferenciala 

Pnevmatike 265/60R18  

45,7 cm (18") aluminijska platišča 

Nadomestno kolo polne velikosti 

Zunanjost 

Srebrna prednja maska 

Srebrna spodnja zaščita prednjega odbijača 

Kromirane kljuke vrat in kesona 

Zadnji odbijač v srebrni barvi in stopnico do kesona 

Kromirani vzvratni ogledali  

Električno nastavljivi in sklopljivi vzvratni ogledali 

Zunanje luči in preglednost 

Senzor za dež (samodejni brisalci)  

Senzor svetlobe (samodejne luči) 

Sistem za pranje žarometov 

Prednji meglenki 

Ogrevani vzvratni ogledali z integriranim smernikom 

Dodatno zatemnjena stekla zadaj 

Notranjost 

Srebrne obrobe zračnikov 

Volan nastavljiv po višini in globini 

Sredinska konzola v PVC usnju in klavirsko črnimi 

dodatki 

Kromirane notranje kljuke vrat 

Bralna lučka spredaj  

Strešni predal za očala 

Sedeži 

H-Line oblazinjenje sedežev   

Udobje in koristna oprema 

Samodejna klimatska naprava 

Kamera za vzvratno vožnjo 

Avdio sistem 

˝Smartphone link Display˝:  

• Zaslon na dotik z diagonalo 17,8 cm (7'') 

• Radio MW/FM in DAB 

• HDMI in USB priključek 

• Povezljivost s pametnim telefonom 

6 zvočnikov (2 visokotonska) 

 

Dodatno pri INTENSE Double Cab: 

Aktivni varnostni sistemi 

Sistem za ublažitev naleta (FCM) s funkcijo 

samodejnega zaviranja in prepoznave pešcev 

Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW) 

 

Udobje in koristna oprema 

Samodejno zatemnitveno vzvratno ogledalo

 

INSTYLE – Dodatno INTENSE opremi 

Vožnja 

˝Off road˝ nadzor pogonskih koles - 4 načini: 

▪ Gravel / Mud & Snow / Sand / Rock  

Nadzor spusta po klancu (HDC) 

Zunanje luči in preglednost 

LED žarometi z LED dnevnimi lučmi 

LED zadnje luči 

Sedeži  

Usnjeno oblazinjenje sedežev  

Gretje prednjih sedežev  

Voznikov sedežev električno nastavljiv 

Avdio sistem 

Mitsubishi Multi Communication System 

(MMCS) 

▪ Zaslon na dotik z diagonalo 17,8 cm (7'') 

▪ Integrirana navigacijska naprava 

▪ USB vtičnica 

▪ FM / LW / MW Radio 

USB vtičnici v drugi vrsti (x2) 

Udobje in koristna oprema 

Dvopodročna samodejna klimatska naprava 

Pametni ključ za odklepanje in zagon (KOS) 

Kamere za 360⁰ pregled okolice vozila

 

INSTYLE+ – Dodatno INSTYLE opremi 

Vožnja 

BREZ zapore zadnjega diferenciala  

Aktivni varnostni sistemi 

Sistem za opozarjanje pred vozili v mrtvem kotu 

(BSW) 

 

 

Sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratni 

vožnji (RCTA) 

Ultrazvočni senzor nenamernega pospeševanja 

(UMS) 

Samodejni vklop/izklop dolgih luči (AHB) 

Parkirni senzorji (spredaj & zadaj)

 


