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Some equipment may vary according to country.
Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details. All rights reserved.

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com

OUTSTANDING AFTER SALES FOR CAREFREE MOTORING

RECYCLING OF OLD VEHICLES

It is our duty to protect the environment.
Mitsubishi Motors designs and produces high quality vehicles and components 
aiming to provide our customers with durable motor vehicles, and excellent 
services to maintain your vehicle in an optimum running condition. We have 
the highest respect for the environment and use materials which may be 
recycled and re-used after your Mitsubishi Motors vehicle has come to the 
end of its economical life. After a long working life we will take your vehicle 
back and recycle it in an environmentally friendly manner in accordance 
with the EU Directive on End-of-Life Vehicles and any applicable national 
statutory provisions.

All Mitsubishi Motors vehicles (up to 3.5t GVW) sold after 1st July 2002, will 
be taken back free of charge from the last owner, at one of the designated 
take back points, provided the vehicle contains all major components and is 
free of waste. From 1st January 2007, this applies to all Mitsubishi Motors 
vehicles irrespective of the sold date. A network of collection points is 

Around 2,500 Mitsubishi Motors Authorised Service Points in Europe are 
committed to helping you wherever you are.

PROFESSIONAL SERVICING 
Even new cars require regular maintenance and servicing. Not just to 
guarantee your mobility, but also for the safety of you and your passengers. 
Trained professionals using specialist diagnostic equipment and original 
parts at your Mitsubishi Authorised  Service Point are ready to oblige. You’ll 
be advised about the cost beforehand, so there will be no unpleasant 
surprises when you return to pick up your vehicle.

MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS
Even the smallest technical faults can lead to accidents. Therefore, all 
Mitsubishi Motors Genuine Parts have been developed and tested to stringent 
quality standards. It is recommended to use Mitsubishi Motors Genuine Parts 
in order to maintain the safety and integrity of your vehicle and that of your 
passengers. Mitsubishi Motors Genuine Parts are available at all Mitsubishi 
Authorised Service Points. We are proud to regularly score top in After Sales 
quality surveys.

COMPREHENSIVE WARRANTY – OBVIOUSLY
All new Mitsubishi vehicles come standard with a comprehensive 3-year 
warranty or up to a maximum of 100,000 km (61,000 miles), whichever 
comes first. The anti-corrosion perforation warranty covers rusting through 
for the first 12 years, depending on the model you purchase. The reliability 
statistics for Mitsubishi vehicles are impeccable, but in the unlikely event that 
you do need help, we offer MAP.

available to receive Mitsubishi Motors End-of-Life Vehicles, to ensure your 
vehicle will be recycled in an environmentally friendly manner. At the same 
time, the possibilities for the recycling of vehicles and vehicle components are 
continually being evaluated and improved, aiming to the achievement of even 
higher recycling percentages in the future.

The European End-of-Life Vehicles Directive and the free take back of End-of-
Life Vehicles are applicable in all European Union member states. The 
transposition of the End-of-Life Vehicles Directive into national law in each 
member state might not have been completed at the time of putting this 
publication to print.

Please refer to www.mitsubishi-motors-europe.com and select the web site of 
the Mitsubishi Motors service network in your country of residence, or call the 
National Mitsubishi Motors Customer Assistance Centre for further details.

MAP - FREE BREAKDOWN ASSISTANCE
In order to demonstrate our commitment to your 
mobility and the faith we have in the reliability of our 
vehicles, you will receive a free MAP card valid for 
three years with your new Mitsubishi. MAP stands for 
Mitsubishi Motors Assistance Package, and with the 
MAP card in your pocket, your mobility is guaranteed 

in more than 30 countries throughout Europe. Should you ever need 
assistance in the event of breakdown, accident, theft or vandalism – wherever 
you are, 24 hours a day, 7 days a week – just call the number on your card 
and the problem will be fixed on the spot. If it’s more serious, your car will be 
taken to the nearest Mitsubishi dealer and you’ll be offered services such as 
a hotel, continuation of journey, a replacement car and vehicle repatriation. 
And if you continue to have your vehicle serviced at a Mitsubishi Authorised 
Service Point after the first three years, your mobility will be guaranteed for an 
additional year or up to the next service interval (whichever comes first) until 
your vehicle is 10 years old.

DRIVESTYLE
Accessories by Mitsubishi Motors – everything’s got “Drivestyle”. They are the 
perfect products for your car’s individuality. It’s the style that goes with the 
sensation. Drivestyle is the individual enhancement of your Mitsubishi. It covers all 
your car care needs: from Wax Shampoo and Polish to Wheel Rim Gel, from 
Cockpit Lotion to Leather Treatment and from Insect Remover to Screen Wash – 
all have been produced using new ingredients designed specifically for your new 
Mitsubishi. They’ll ensure it looks, feels and smells brand new for years to come. 

Please ask your Mitsubishi Authorised Sales/Service Point for the Drivestyle Car 
Care brochure containing more detailed information.
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RECYKLACE STARÝCH VOZIDEL
Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Společnost 
Mitsubishi Motors navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní vozidla a jejich 
součásti s cílem poskytnout svým zákazníkům motorová vozidla s dlouhou 
životností a vynikající služby tak, aby bylo možné zachovat optimální 
provozní stav vozidla. Chováme velkou úctu k životnímu prostředí               
a využíváme materiály, které mohou být po skončení životnosti Vašeho 
vozu Mitsubishi recyklovány a znovu použity. Po skončení životnosti 
vezmeme Váš vůz zpět a recyklujeme jej způsobem příznivým k životnímu 
prostředí v souladu se směrnicí EU o vozidlech na konci životnosti              
a zároveň v souladu se všemi platnými zákonnými opatřeními.

Veškerá vozidla společnosti Mitsubishi Motors (do celkové hmotnosti 3,5 t) 
prodaná po 1. červenci 2002 budou od posledního majitele bezplatně 
odebrána na některém z určených sběrných míst, ovšem za podmínky, že 
vozidlo bude zahrnovat všechny hlavní součásti a nebude obsahovat 
odpad. Od 1. ledna 2007 toto platí pro všechna vozidla Mitsubishi Motors, 
bez ohledu na datum prodeje. K dispozici je síť sběrných míst přijímajících 
vozidla společnosti Mitsubishi Motors na konci jejich životnosti, což zaruču-
je, že Váš vůz bude recyklován způsobem ohleduplným k životnímu prostře-
dí. Možnosti pro recyklaci vozidel a jejich komponentů jsou v současné době 
neustále vyhodnocovány a zlepšovány, s cílem dosáhnout v budoucnosti 
ještě vyššího procenta recyklovatelnosti. 

Další podrobnosti najdete na adrese www.mitsubishi-motors.cz/sk.

BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
Více než 2 500 autorizovaných servisních míst Mitsubishi Motors po celé 
Evropě je připraveno Vám pomoci bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Každý nový vůz potřebuje pravidelnou údržbu a servis, abyste se vždy 
dostali tam, kam potřebujete, a hlavně, aby byla zaručena bezpečnost 
Vaše i Vašich spolujezdců. Potřebnou péči jsou připraveni zajistit vyško-
lení profesionálové - MITSUBISHI SERVIS s využitím speciální diagnos-
tické techniky a originálních náhradních dílů Mitsubishi Motors. Zajistí 
tak maximální životnost a spolehlivost Vašeho vozu. S Vašimi požadav-
ky se můžete obrátit 24 hodin denně z domova i z kanceláře na          
MITSUBISHI ONLINE SERVIS (www.mitsubishi-motors.cz/sk).

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY MITSUBISHI MOTORS
I ta nejmenší technická závada může být příčinou nehody. Proto byly všech-
ny originální náhradní díly Mitsubishi Motors vyvinuty a přezkoušeny podle 
přísných norem kvality. Doporučujeme používat originální náhradní díly 
Mitsubishi Motors, aby byla zachována integrita a bezpečnost Vašeho vozu 
i Vašich spolujezdců. Originální náhradní díly Mitsubishi Motors jsou               
k dispozici u všech autorizovaných opravců Mitsubishi. Jsme pyšní na to, že 
se pravidelně umisťujeme na předních místech žebříčků kvality poprodej-
ních služeb.

ZÁRUKA JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Všechna nová vozidla Mitsubishi se standardně dodávají se základní tříletou 
zárukou, maximálně však do ujetí 100 000 km, podle toho, který stav nastane 
dříve. Záruka na prorezavění karoserie zahrnuje proděravění karoserie          
v důsledku koroze po dobu prvních 12 let. Statistiky spolehlivosti vozů 
značky Mitsubishi jsou vynikající, ale pokud byste přesto potřebovali pomoc, 
nabízíme Vám asistenční službu MAP.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA MITSUBISHI
Chcete-li však mít jistotu, že Vás Vaše vozidlo 
nepříjemně nepřekvapí ani po uplynutí základní tříleté 
záruční lhůty poskytované výrobcem, připravili jsme 
pro Vás za zvýhodněnou cenu nabídku prodloužené 
záruky, která bude Vaše vozidlo chránit po dobu pěti let 
nebo do najetí až 150 000 km. Více informací Vám 
poskytne Váš prodejce Mitsubishi Motors. 

MAP – BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Abychom názorně demonstrovali náš závazek zachovat Vaši mobilitu               
i důvěru, kterou máme ve spolehlivost našich vozů, obdržíte spolu s Vaším 

novým vozem Mitsubishi zdarma kartu MAP platnou 
po dobu tří let. MAP představuje balík asistenčních 
služeb Mitsubishi Motors a s kartou MAP v kapse je 
Vaše mobilita zaručena ve více než 30 zemích po celé 
Evropě. Pokud byste někdy potřebovali pomoc              

v případě selhání vozu, nehody, odcizení nebo vandalismu – bez ohledu na 
to, kde jste, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – stačí zavolat na telefonní číslo 
na Vaší kartě a problém bude vyřešen na místě. V případě závažnějších 
obtíží bude Váš vůz odtažen k nejbližšímu autorizovanému opravci vozů 
Mitsubishi a budou Vám nabídnuty takové služby jako hotel, pokračování           
v cestě, náhradní vůz a repatriace vozidla. Za předpokladu, že budete se 
svým vozem navštěvovat autorizovaný servis Mitsubishi i po uplynutí prvních 
třech let provozu, bude Vaše mobilita zaručena i po následující rok nebo do 
dalšího servisního intervalu (podle toho, co nastane dříve), a to až do stáří  
10 let vozidla.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors vytváří dokonalé moderní vozy, doslova nabité nejmoder-
nější automobilovou technikou, které splňují, ba dokonce převyšují nároky 
moderního motoristického života. Avšak rozhodnutí o tom, co je dokonalost, 
záleží pouze na Vás. Proto Vám nabízíme široký sortiment doplňků                  
a příslušenství, které Vám umožní vytvořit si vlastní nové Mitsubishi. Můžete 
tak plně uspokojit své potřeby ve všech ohledech.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a 
tento materiál není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Dovozce 
si vyhrazuje právo na změnu provedení vozidel a technických parametrů bez 
předchozího upozornění. Prosím, obraťte se pro více informací na Vašeho 
místního prodejce Mitsubishi Motors. Všechna práva vyhrazena.

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

Váš autorizovaný prodejce vozů Mitsubishi:

Importér ČR
M MOTORS CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4
Česká republika
www.mitsubishi-motors.cz

Importér SR
M MOTORS SK s.r.o.
Panónska cesta 33
851 04 Bratislava
Slovenská republika
www.mitsubishi-motors.sk

Obj. číslo: CZLANKA09
15 cze 000005 Aug. 14 Printed in Czech Republic

Neustále analyzujeme potřeby trhu a rychle reagujeme na očekávání našich
zákazníků. Naším cílem je dosáhnout souladu mezi jednotlivci, společností,
Zemí a automobily, které vyrábíme. Zavázali jsme se, že světu poskytneme
potěšení z jízdy, uklidňující bezpečnost a zodpovědnost k životnímu prostředí.

Vytváříme zelenou a trvale udržitelnou budoucnost
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UKAŽTE SE SVĚTU
Společnost Mitsubishi Motors s potěšením představuje světu Lancer 
Sportback. Tady je! Nový udatný hrdina, unikátní a pyšný na to, že je jiný. 
Tak se ukažte ve stylu, který se setkává s potleskem všude, kde se objeví,   
a vyzkoušejte si na vlastní kůži jízdu, která přináší úsměv v každé zatáčce,   

a prostorný, kvalitně zpracový interiér, který určitě přiláká davy.      
A to vše ruku v ruce s legendární spolehlivostí a sportovním 
dědictvím značky Mitsubishi. Lancer Sportback má radost ze světa. 
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SRDCE SKUTEČNÉHO ATLETA

1.6 MIVEC

Ilustrační obrázek

 INDIKÁTOR ŘAZENÍ

 4 5

Sportovně vypadající auto musí mít dokonale 
sladěný motor. Pro Lancer Sportback je to 
celohliníkový motor 1.6 MIVEC, který poskytu-
je vozu dostatečnou dynamiku a přitom 
dokáže být mimořádně úsporný. K dosažení 
optimálního výkonu a spotřeby paliva využívá 
variabilní časování sacích ventilů, vysoký 
kompresní poměr 11:1 a pístní kroužky             
s nízkou hodnotou tření. Je osazen 5stupňo-
vou manuální převodovkou.

Indikátor řazení převodových stupňů na informačním displeji 
Vám poradí, jak máte v daném okamžiku řadit, a to v závislosti 
na aktuálních jízdních podmínkách.
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URČENÝ PRO AKCI
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CHARAKTER V DETAILECH

Lancer Sportback ukazuje svůj výkon a styl do všech stran. Svalnatý 
profil s vysokým středním pásem a výrazné blatníky vyjadřují vzrušující 
jízdní dynamiku modelu Lancer Sportback. Dlouhá kapota a prudce se 
svažující čelní sklo představují další náznaky schopnosti modelu 
Lancer Sportback přinášet na silnici vzrušení. Dojem je ještě více 

podtržen jeho širokým postojem. A mřížka chladiče inspirovaná 
proudovou stíhačkou je dalším akcentem této zprávy - Lancer 
Sportback žije pro otevřenou silnici. 

Zadní spoiler není jen sportovním rysem, 
jedná se o aerodynamickou pomůcku, která 
pomáhá ovládat proudění vzduchu kolem 
zádě vozu - na voze Lancer Sportback není 
žádný tvar bez funkce. Dokonce i velká             
a skvěle viditelná zadní světla, která jsou 
překrásně integrovaná do karoserie modelu 
Lancer Sportback, jsou navržena s ohledem 
na aerodynamické vlastnosti vozu.
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FUNKČNÍ STYL
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OVLÁDÁNÍ KONEČKY PRSTŮ 

Vysoký styl a inteligentní funkce žijí bok po boku v interiéru vozu Lancer 
Sportback, od dvou sportovních stříšek nad hlavními přístroji po velký 
multifunkční LCD displej. Skutečně, všechny ovládací prvky jsou pečlivě 
rozmístěny tak, aby Vám co nejvíce usnadňovaly život. Základna čelního 
skla je odsazena daleko dopředu a vytváří tak ohromující pocit prostoru       
a světla, který je dále umocněn vyklenutou přístrojovou deskou. Lancer 
Sportback také zaručí, že budete mít k dispozici správné nástroje pro Vaše 

plné pohodlí, jako jsou snadno dosažitelné ovladače klimatizace a ovládací 
prvky pro audiosystém osazené na volantu. Abyste mohli být klidní, světlome-
ty se rozsvítí automaticky, když se setmí, a když snímače zjistí kapky na 
čelním skle, automaticky se aktivují stěrače.

Díky tlačítkům osazeným na volantu můžete 
snadno ovládat audiosystém, aniž byste 
přitom museli sundat ruce z volantu. Můžete si 
tak užívat ničím nerušenou bezpečnou jízdu.



FUNKČNÍ STYL

 8 9

OVLÁDÁNÍ KONEČKY PRSTŮ 

Vysoký styl a inteligentní funkce žijí bok po boku v interiéru vozu Lancer 
Sportback, od dvou sportovních stříšek nad hlavními přístroji po velký 
multifunkční LCD displej. Skutečně, všechny ovládací prvky jsou pečlivě 
rozmístěny tak, aby Vám co nejvíce usnadňovaly život. Základna čelního 
skla je odsazena daleko dopředu a vytváří tak ohromující pocit prostoru       
a světla, který je dále umocněn vyklenutou přístrojovou deskou. Lancer 
Sportback také zaručí, že budete mít k dispozici správné nástroje pro Vaše 

plné pohodlí, jako jsou snadno dosažitelné ovladače klimatizace a ovládací 
prvky pro audiosystém osazené na volantu. Abyste mohli být klidní, světlome-
ty se rozsvítí automaticky, když se setmí, a když snímače zjistí kapky na 
čelním skle, automaticky se aktivují stěrače.

Díky tlačítkům osazeným na volantu můžete 
snadno ovládat audiosystém, aniž byste 
přitom museli sundat ruce z volantu. Můžete si 
tak užívat ničím nerušenou bezpečnou jízdu.



PROSTOR PRO ŽIVOT
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Lancer Sportback však nepředstavuje jen individuální a výrazný styl 
zvenku - tyto účelné linie uvnitř ukrývají kabinu, která je dostatečně 
prostorná pro přepravu pěti dospělých osob ve skutečném pohodlí. 
Vzadu je možné sklopit opěradlo dělené v poměru 60/40 a vytvořit tak 

rozsáhlý a flexibilní zavazadlový prostor pro aktivní a nabitý životní styl.          
V celém interiéru naleznete vysoce kvalitní materiály navržené tak, aby 
nejen dobře vypadaly, ale také aby vydržely po mnoho let, kdy budete             
s vozem jezdit. 
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Vzadu je možné sklopit opěradlo dělené v poměru 60/40 a vytvořit tak 

rozsáhlý a flexibilní zavazadlový prostor pro aktivní a nabitý životní styl.          
V celém interiéru naleznete vysoce kvalitní materiály navržené tak, aby 
nejen dobře vypadaly, ale také aby vydržely po mnoho let, kdy budete             
s vozem jezdit. 



  

DOKONALÉ POHODLÍ

NALOŽTE TO VŠECHNO... A JEŠTĚ VÍCE
Nic se nevyrovná svobodě, když si můžete dělat, co chcete a kdy chcete. Lancer Sportback se           
bez problému hodí do rušného městského života a hektického pracovního rozvrhu. Díky kombinaci 
stylu, který z Vás udělá pyšného vlastníka, a funkcí, které přinášejí potěšení z jízdy při splnění všech 
Vašich praktických požadavků, může Lancer Sportback skutečně uspět ve výzvách Vašeho každo-
denního života.

Sklopné zadní opěradlo modelu Lancer Sportback dělené v poměru 60/40 je možné jedním dotekem 
snadno překlopit dopředu naplocho, a to pomocí páček v zavazadlovém prostoru. Vznikne tak objem-
ný zavazadlový prostor s plochou podlahou. Pod podlahou zavazadlového prostoru se dokonce 
ukrývá praktická odkládací schránka. A když podlahu zavazadlového prostoru spustíte do spodní 
polohy, máte k dispozici ještě větší přepravní kapacitu. 

Pro čalounění sedadel modelu Lancer Sportback jsou použity vysoce kvalitní materiály, které byly 
vybrány s důrazem na dlouhou životnost a pocit luxusu a skutečného pohodlí i při dlouhé jízdě. 
Sedadla také poskytují skvělou oporu, zejména v bederní oblasti, což je ideální pro uvolněnou jízdu.

BEZPEČÍ ZA KAŽDÉ SITUACE

ASC & TCL ABS & EBD

Filozofie firmy Mitsubishi Motors v oblasti bezpečnosti je navrhovat vozidla tak, aby Vás dostala               
z nesnází bez ohledu na okolnosti, a pokud by se přece jen něco stalo, aby byla pro Vás i Vaši rodinu 
k dispozici maximální možná ochrana.

Proto je vůz Lancer Sportback standardně vybaven celou řadou prvků aktivní bezpečnosti, od systému 
aktivního řízení stability (ASC) a systému elektronického řízení trakce (TCL), ABS s elektronickým 
rozdělením brzdné síly (EBD) až po nouzový brzdový asistent (EBA), který při panickém brzdění zvýší 
tlak uvnitř brzdového systému, aby tak zkrátil brzdnou dráhu a předešel nehodám. 
Vynikající viditelnost do všech stran Vám pomůže rozeznat kritické situace ještě dříve, než nastanou.
Na rušných silnicích poskytuje další ochranu systém signalizace nouzového brzdění (ESS). V případě 
nouzového brzdění, když sešlápnete brzdu maximální silou, budou výstražná světla automaticky blikat, 
aby varovala řidiče za Vámi. 
Řada bezpečnostních systémů byla nově rozšířena také o bezpečnostní systém přednostního brzdění 
(BOS), který v kritické situaci, kdy by došlo k sešlápnutí brzdového i plynového pedálu současně, 
upřednostní brzdění před zrychlením. 

V případě nehody budete ochráněni sedmi airbagy, a to čelními airbagy řidiče a předního spolujezdce, 
bočními airbagy vpředu a hlavovými airbagy, které chrání cestující na předních i zadních sedadlech.      
K dispozici je i kolenní airbag řidiče. Přední bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači síly poskytují 
větší ochranu a na cestující přenášejí méně ze síly nárazu. V neposlední řadě poskytuje vysokou 
ochranu samotná konstrukce vozu Lancer Sportback – vyrobená s využitím technologie vyšší odolnosti 
proti nárazům (RISE).
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Klíčová výbava

VÝBĚR ÚROVNĚ VÝBAVY

Klíčová výbava (navíc oproti INFORM)

 

INFORM

INVITE

 14 15

Antiblokovací brzdový systém (ABS) 
a elektronický systém rozdělení brzdného 
účinku (EBD)
Systém aktivního řízení stability (ASC) 
a elektronického řízení trakce (TCL)
7 airbagů (čelní dvoufázové, boční vpředu, 
hlavové vpředu a vzadu, kolenní řidiče)
Manuální klimatizace s pylovým filtrem
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektrické ovládání předních a zadních oken
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka 
v černé barvě

Ocelové disky kol 16" + pneumatiky 
205/60 R16 + celoplošné kryty kol
2-DIN audiosystém - rádio LW/MW/FM 
s CD/MP3 přehrávačem, 4 reproduktory
Sklopné opěradlo zadních sedadel 
dělené v poměru 60:40
Palubní počítač
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách
Dojezdové rezervní kolo

● ●

●

●

●
●
●

●

●

●
●
●
●

Dešťový senzor + senzor automatického 
rozsvěcení světel
Automatická klimatizace s pylovým filtrem
Disky kol z lehkých slitin 16" + pneumatiky 
205/60 R16
Kůží obšitý volant s ovládáním autorádia
Kůží obšitá hlavice řadicí páky
6 reproduktorů

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka v barvě karoserie 
s integrovanými směrovými světly
Přední mlhovky

● ●

●

●
●

●

●

●

7

5

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

6

1

53 4

 
 
 

MMCS - multimediální navigační systém se čtečkou SD karet, 7" barevný dotykový LCD 
monitor, audiosystém Rockford Fosgate® (710 W), rádio LW/MW/FM, CD/MP3 přehrávač, 
projekce parkovací kamery (volitelné příslušenství)
Automatická klimatizace 
Přední mlhovky
Zadní střešní spoiler v barvě karoserie 
Volant  potažený kůží s ovládání autorádia 
Disky kol z lehkých slitin 18" + pneumatiky 215/45 R18 (volitelné příslušenství)
Disky kol z lehkých slitin 16" + pneumatiky 205/60 R16

1

2
3
4
5
6
7

2
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  Standard      -  Not available      ○ Optional   Standard      -  Not available      ○ Optional

Model  INFORM INVITE INTENSE INSTYLE

Safety  Front ventilated disc brakes    
and Security Rear disc brakes    
 Brake override system    
 Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brake-force Distribution (EBD)    
 Brake Assist (BA)     
 Emergency Stop signal System (ESS)    
 Active Stability Control (ASC) and Traction Control (TCL)    
 Driver’s and front passenger’s SRS dual stage front airbags (with cut-off      
 switch for passenger)
 Driver’s and front passenger’s SRS side airbags    
     
 Driver’s knee airbag    
 Front 3-point ELR seatbelt with force-limiter and pretensioner x2    
 Second row 3-point ELR seatbelt x3    
 Seat belt warning (visually and acoustically)    
 Tether anchor for ISO-FIX child seat (for second row seat)    
 Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) body    
 Height adjustable seatbelt anchors for front seats    
 Tyre Pressure Monitoring System    
 Child-protection rear door locks    
 Immobiliser    
  
Exterior 16” full wheel covers with 205/60R16 tyres  - - -
 16” alloy wheels with 205/60R16 tyres -  - -
 18” alloy wheels with 215/45R18 tyres - -  
 Space saver spare tyre    
 Black beltline moulding  - - -
 Chrome beltline moulding -   
 Sport type front grille with chrome accent     
 Black outer door handles  - - -
 Colour-keyed outer door handles -   
 Colour-keyed bumpers    
 Black door mirrors, electronically controlled  - - -
 Colour-keyed door mirrors with side turn lamps, electronically controlled with defoggers -   
 Black door sashes -   
 Colour-keyed side airdams - -  
 Colour-keyed front bumper with integrated airdam    
 Laminated green windshield glass    
     
  - -  
   
Interior Urethane steering wheel and gear shift knob  *1 - - -
 Leather wrapped steering wheel with audio remote control, leather wrapped shift knob -   
 Urethane handbrake lever with chrome plated release knob    
 Key cylinder illumination     
 Magnesium shift paddles (CVT models) -  - -
 Floor console box with centre armrest    
 Driver’s and front passenger’s sunvisor with ticket holder, vanity mirror with lid    
 ECO mode indicator lamp (CVT models)    - -
 Gear Shift Indicator (MT & CVT models)    
 Front cup holders with lid cover -   
 Bottle holders in door trim     
 Floor console box with lid - -  
 Accessory 12V socket centre console    - -
 Accessory 12V socket centre console with lid cover - -  

Model   INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
    
 Dark silver interior decoration panel   - -
 Gloss black interior decoration panel - -  
 Air outlet panels with chrome accent    

Comfort Cruise control (including steering wheel remote control switches)  
-
   

 (1.8-litre models)
 Keyless entry system with electronic trunk release switch    
 Manual air-conditioning  - - -
 Fully automatic air-conditioning -   
 Speed sensing intermittent wiper mode    
 Rear parking sensors - -  
 Front and rear power windows (auto-up and down with anti-trapping function 
 for drivers side) 

   

    
Audio and AM/FM radio, CD player, MP3 compatible, 4 speakers  - - -
Communication AM/FM radio, CD player, MP3 compatible, 6 speakers -  - -
 Display audio with AM/FM radio, CD player and MP3 compatible - -  -
 Rockford Fosgate® premium sound system with 9 speakers,   

-
 

-
  

 
 SD navigation with 7” monitor, CD, MP3 player and rearview camera - - - 
 Audio remote control on steering wheel -   
 Bluetooth® hands-free cellular phone interface system with USB port and voice recognition /  

-
 

-
   

 Link system (USB port can not be combined with auxiliary audio jack)
 Multi-Information Display (MID), 3.5” colour LCD    
 Auxiliary audio jack (can not be combined with USB port)   - -
     
Seats Black fabric with stripe pattern suede knit    -
 Black geometric pattern fabric seat*2   ○ ○ ○ -
 Black leather with front seat heaters (8-way power adjustable for driver) - - - 
 Front seats    
  Height adjustable driver’s seat    
  Seat back pocket (left side)    
  Height adjustable headrest    
 Second row seats    
  Foldable seat back (60:40 split)    
  Centre armrest with two integrated cup holders    
  Height adjustable headrest x3    
  One touch auto folding rear seats    
    
Light and  Bi-xenon discharged headlamps with AFS (Adaptive Front-lighting System), 
Visibility auto leveling device and headlamp washers 

-
 

-
 

-
 

 Headlamp leveling (automatic with bi-xenon headlamps)    
 Front fog lamps -   
 Rear fog lamp    
 Auto-light and rain sensor with auto variable intermittent wipers -   
 Front wipers and washers (2-speed variable intermittent)  - - -
 Rear window defogger    
 Rear wiper and washer    
 Front room lamp with map lamp with delay function    
 Rear room lamp    
 Cargo room lamp    

*1: Urethane steering for petrol models and leather steering for diesel models *2: Available for model code CX1ALNSXL6 and CX9ALJSXL6 only

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

Výbavový stupeň INFORM INVITE

Bezpečnost

Antiblokovací brzdový systém (ABS) a elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) ■ ■
Systém aktivního řízení stability (ASC) a elektronického řízení trakce (TCL) ■ ■
Nouzový brzdový asistent (EBA) ■ ■
Bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS) ■ ■
Systém signalizace nouzového brzdění (ESS) ■ ■
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách ■ ■
Dvoufázové čelní airbagy řidiče a jeho spolujezdce ■ ■
Spínač deaktivace airbagu spolujezdce ■ ■
Boční airbagy řidiče a jeho spolujezdce ■ ■
Hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu ■ ■
Kolenní airbag řidiče ■ ■
Karoserie s vyšší odolností proti nárazu (RISE) ■ ■
3bodový bezpečnostní pás ELR na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (2x) ■ ■
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (2x) ■ ■
3bodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech (3x) ■ ■
Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (na zadních sedadlech) (2x) ■ ■
Dětská pojistka zámků zadních dveří ■ ■
Elektronický imobilizér ■ ■
Laminované bezpečnostní přední sklo ■ ■

Exteriér

Ocelové disky kol 16" s celoplošnými kryty + pneumatiky 205/60 R16 ■ -
Disky kol z lehkých slitin 16" 10paprskové + pneumatiky 205/60 R16 ○ ■
Disky kol z lehkých slitin 18" 8paprskové + pneumatiky 215/45 R18 ○ ○
Dojezdové rezervní kolo ocelové ■ ■
Sportovní přední maska chladiče s chromovaným lemem ■ ■
Nárazníky v barvě karoserie ■ ■
Spodní kryt motoru ■ ■
Zadní střešní spoiler v barvě karoserie ■ ■
Prostřední okenní sloupek v barvě karoserie ■ -
Prostřední okenní sloupek v černé barvě - ■
Černé ozdobné lišty na lemech bočních oken ■ -
Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken - ■
Boční ochranné lišty v barvě karoserie ○ ○
Boční prahové spoilery v barvě karoserie ○ ○
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v černé barvě ■ -
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s ukazateli směru jízdy - ■
Vnější kliky dveří v černé barvě ■ -
Vnější kliky dveří v barvě karoserie - ■
Chromovaná koncovka výfuku ○ ○
Tónovaná skla ■ ■
Nerezová ochranná lišta nákladové hrany zavazadlového prostoru ○ ○
Lapače nečistot přední a zadní ○ ○
Tažné zařízení odnímatelné ○ ○
Parkovací kamera s projekcí na vnitřním zpětném zrcátku s automatickým zatmavováním ○ ○

Interiér

Uretanový 3ramenný volant ■ -
Kůží obšitý 3ramenný volant s ovládáním autorádia - ■
Uretanová hlavice řadicí páky ■ -
Kůží obšitá hlavice řadicí páky - ■
Uretanové madlo ruční brzdy s chromovaným tlačítkem ■ ■
Ozdobný tmavě stříbrný panel palubní desky ■ ■
Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem ■ ■
Středová loketní opěrka vzadu ■ ■
Chromované vnitřní kliky dveří ■ ■

Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem a držákem lístků ■ ■

■ Standardní výbava      -  Není k dispozici      ○ Volitelné příslušenství     
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 Chrome beltline moulding -   
 Sport type front grille with chrome accent     
 Black outer door handles  - - -
 Colour-keyed outer door handles -   
 Colour-keyed bumpers    
 Black door mirrors, electronically controlled  - - -
 Colour-keyed door mirrors with side turn lamps, electronically controlled with defoggers -   
 Black door sashes -   
 Colour-keyed side airdams - -  
 Colour-keyed front bumper with integrated airdam    
 Laminated green windshield glass    
     
  - -  
   
Interior Urethane steering wheel and gear shift knob  *1 - - -
 Leather wrapped steering wheel with audio remote control, leather wrapped shift knob -   
 Urethane handbrake lever with chrome plated release knob    
 Key cylinder illumination     
 Magnesium shift paddles (CVT models) -  - -
 Floor console box with centre armrest    
 Driver’s and front passenger’s sunvisor with ticket holder, vanity mirror with lid    
 ECO mode indicator lamp (CVT models)    - -
 Gear Shift Indicator (MT & CVT models)    
 Front cup holders with lid cover -   
 Bottle holders in door trim     
 Floor console box with lid - -  
 Accessory 12V socket centre console    - -
 Accessory 12V socket centre console with lid cover - -  

Model   INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
    
 Dark silver interior decoration panel   - -
 Gloss black interior decoration panel - -  
 Air outlet panels with chrome accent    

Comfort Cruise control (including steering wheel remote control switches)  
-
   

 (1.8-litre models)
 Keyless entry system with electronic trunk release switch    
 Manual air-conditioning  - - -
 Fully automatic air-conditioning -   
 Speed sensing intermittent wiper mode    
 Rear parking sensors - -  
 Front and rear power windows (auto-up and down with anti-trapping function 
 for drivers side) 

   

    
Audio and AM/FM radio, CD player, MP3 compatible, 4 speakers  - - -
Communication AM/FM radio, CD player, MP3 compatible, 6 speakers -  - -
 Display audio with AM/FM radio, CD player and MP3 compatible - -  -
 Rockford Fosgate® premium sound system with 9 speakers,   

-
 

-
  

 
 SD navigation with 7” monitor, CD, MP3 player and rearview camera - - - 
 Audio remote control on steering wheel -   
 Bluetooth® hands-free cellular phone interface system with USB port and voice recognition /  

-
 

-
   

 Link system (USB port can not be combined with auxiliary audio jack)
 Multi-Information Display (MID), 3.5” colour LCD    
 Auxiliary audio jack (can not be combined with USB port)   - -
     
Seats Black fabric with stripe pattern suede knit    -
 Black geometric pattern fabric seat*2   ○ ○ ○ -
 Black leather with front seat heaters (8-way power adjustable for driver) - - - 
 Front seats    
  Height adjustable driver’s seat    
  Seat back pocket (left side)    
  Height adjustable headrest    
 Second row seats    
  Foldable seat back (60:40 split)    
  Centre armrest with two integrated cup holders    
  Height adjustable headrest x3    
  One touch auto folding rear seats    
    
Light and  Bi-xenon discharged headlamps with AFS (Adaptive Front-lighting System), 
Visibility auto leveling device and headlamp washers 

-
 

-
 

-
 

 Headlamp leveling (automatic with bi-xenon headlamps)    
 Front fog lamps -   
 Rear fog lamp    
 Auto-light and rain sensor with auto variable intermittent wipers -   
 Front wipers and washers (2-speed variable intermittent)  - - -
 Rear window defogger    
 Rear wiper and washer    
 Front room lamp with map lamp with delay function    
 Rear room lamp    
 Cargo room lamp    

*1: Urethane steering for petrol models and leather steering for diesel models *2: Available for model code CX1ALNSXL6 and CX9ALJSXL6 only

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

Výbavový stupeň INFORM INVITE

Interiér 
(pokračování)

Elektrická zásuvka 12 V (v přední části středové konzoly) ■ ■
Držáky lahví ve výplních předních dveří (2x) ■ ■
Držáky nápojů vpředu ve středové konzole (2x) ■ ■
Držáky nápojů vzadu v loketní opěrce (2x) ■ ■
Stropní madla (4x) ■ ■
Funkce dvojitého dna v zavazadlovém prostoru ■ ■
Kryt zavazadlového prostoru ■ ■
Textilní koberce ○ ○
Gumové koberce ○ ○
Ochranná vana do zavazadlového prostoru ○ ○
Ochranné prahové lišty ○ ○

Pohodlí

Manuální klimatizace s pylovým filtrem ■ -
Automatická klimatizace s pylovým filtrem - ■
Výdechy klimatizace vzadu ■ ■
Elektrický posilovač řízení (EPS) ■ ■
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a dvěma ovladači ■ ■
Spínač centrálního zamykání vozu na místě řidiče ■ ■
Palubní počítač (monochromatický LCD) ■ ■
Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření ■ ■
Výškově nastavitelný volant ■ ■
Otevírání víčka nádrže z místa řidiče ■ ■
Směrová světla s komfortním režimem ■ ■
Indikátor řazení převodových stupňů na přístrojovém panelu ■ ■
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním ○ ○

Audio  
a komunikace

2-DIN audiosystém - rádio LW/MW/FM s CD/MP3 přehrávačem ■ ■
Navigace Pioneer F-860 BT, 6,1“ dotykový LCD, rádio MW/FM, CD/DVD/MP3 přehrávač, Bluetooth® ○ ○
Navigace Pioneer F-60 DAB, 7“ dotykový LCD, rádio MW/FM, CD/DVD/MP3 přehrávač, Bluetooth®, AUX ○ ○
4 reproduktory ■ -
6 reproduktorů - ■
Pomocný vstup audio AUX (v přední části středové konzoly) ■ ■

Sedadla

Látkové čalounění sedadel - černé se sametovým pruhovým vzorem ■ ■
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ■ ■
Výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech (2x) ■ ■
Kapsa na zadní straně opěradla řidiče ■ ■
Sklopné opěradlo zadních sedadel (dělené v poměru 60:40) ■ ■
Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech (3x) ■ ■
Ovládání sklápění opěradla zadních sedadel ze zavazadlového prostoru ■ ■

Světla  
a viditelnost

Halogenové přední světlomety s integrovanými směrovými světly ■ ■
Přední mlhovky ○ ■
Cyklovač stěračů reagující na rychlost jízdy ■ -
Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel - ■
Funkce komfortních ostřikovačů čelního skla ■ ■
Zadní vyhřívané sklo se stěračem a ostřikovačem ■ ■
Funkce opožděného zhasnutí světlometů "Coming home" ■ ■
Osvětlení přední části interiéru s prodlevou při vypnutí ■ ■
Osvětlení zadní části interiéru s prodlevou při vypnutí ■ ■

Osvětlení zavazadlového prostoru ■ ■

■ Standardní výbava      -  Není k dispozici      ○ Volitelné příslušenství     

Pozn.: Výbava vozidel se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace Vám vždy poskytne Váš autorizovaný prodejce Mitsubishi Motors.
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 Model  INFORM  INVITE INTENSE  INSTYLE

Seats And Door Trim  Stripe pattern   Stripe pattern  Stripe pattern   Leather (Black)
   suede knit (Black)  suede knit (Black) suede knit (Black) 
     
Interior decoration panel   Dark silver   Gloss black

Exterior colour        
1 Cool Silver (M) A31      
2 Sporty Blue Mica (P) D06      
3 Orient Red (M) P26      
4 Titanium Grey (M) U17      
5 Silky White Pearl (P) W13      
6 Frost White (S) W37      
7 Amethyst Black (P) X42      

1 530
140

1 760
1 530
1 760

955 2 635
4 585

995

1 
50

5

1 
76

0

VÝBĚR BARVY KAROSERIE

Údaje uvedeny v milimetrech

SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZMĚRŮ

VÝBĚR MATERIÁLU SEDADEL

1

      elbaliavA  
(M) Metallic      (P) Mica / Pearl      (S) Solid
The colours and materials shown are approximate and may differ slightly from the actual colours.
*1: Available for model code CX1ALNSXL6 and CX9ALJSXL6 only

 
 
 
 

1  Černá látka se sametovým pruhovým vzorem 
 
 

Cool Silver (M) Orient Red (M) Titanium Grey (M)Sporty Blue (P)

1 42 3             

Silky White (M) Amethyst Black (P)Frost White (S)

5 6 7

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výbava INFORM INVITE

Čalounění sedadel Černá látka se sametovým  
pruhovým vzorem

Černá látka se sametovým  
pruhovým vzorem

Ozdobný panel palubní desky Tmavě stříbrný Tmavě stříbrný

Barva karoserie
1 Cool Silver (M) A31 ■ ■
2 Sporty Blue (P) D06 ■ ■
3 Orient Red (M) P26 ■ ■
4 Titanium Grey (M) U17 ■ ■
5 Silky White (P) W13 ■ ■
6 Frost White (S) W37 ■ ■
7 Amethyst Black (P) X42 ■ ■

(M) Metalická      (P) Perleťová      (S) Standardní
Poznámka: Skutečné barvy se mohou mírně lišit od barev zde uvedených vzhledem k technickým omezením tisku. Skutečné barvy si můžete prohlédnout u svého místního 
prodejce vozů Mitsubishi.

■  k dispozici      
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1

      elbaliavA  
(M) Metallic      (P) Mica / Pearl      (S) Solid
The colours and materials shown are approximate and may differ slightly from the actual colours.
*1: Available for model code CX1ALNSXL6 and CX9ALJSXL6 only

 
 
 
 

1  Černá látka se sametovým pruhovým vzorem 
 
 

Cool Silver (M) Orient Red (M) Titanium Grey (M)Sporty Blue (P)

1 42 3             

Silky White (M) Amethyst Black (P)Frost White (S)

5 6 7

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL
Motor 1.6 MIVEC

Výbavový stupeň INFORM / INVITE

MOTOR

Typ (kód) 16ventilový řadový zážehový čtyřválec DOHC MIVEC (4A92)
Zdvihový objem ccm 1 590
Vrtání x zdvih 75,0 x 90,0
Kompresní poměr 11,0
Úroveň emisí Euro 5b
Max. výkon (čistý EEC) kW (k)/ot./min. 86 (117) / 6 000
Max. točivý moment Nm Nm /ot./min. 154 / 4 000

PALIVOVÁ  
SOUSTAVA

Systém vstřikování ECI-MULTI (elektronicky řízené vícebodové vstřikování)
Typ paliva Bezolovnatý benzín (RON95)
Objem palivové nádrže l 59

JÍZDNÍ VÝKONY  
A SPOTŘEBA

Max. rychlost km/h 188
Zrychlení (0-100 km/h) s 11,1
Spotřeba paliva
   Městský provoz l/100 km 7,4
   Mimoměstský provoz l/100 km 4,7
   Kombinovaný provoz l/100 km 5,7
Emise CO2, kombinovaný provoz g/km 132

PŘEVODOVKA

Typ 5stupňová manuální
Spojka Jednokotoučová s talířovou pružinou, ovládaná hydraulicky
Převodové poměry
   1 3,727
   2 1,947
   3 1,343
   4 0,976
   5 0,804
   Zpátečka 3,727
   Stálý převodový poměr 4,052

ROZMĚRY  
A HMOTNOSTI

Celková délka mm 4 585
Celková šířka mm 1 760
Celková šířka včetně zrcátek  
(sklopených / odklopených) mm 1 810 / 2 044

Celková výška mm 1 505
Rozvor kol mm 2 635
Rozchod kol vpředu / vzadu mm 1 530 / 1 530
Světlá výška mm 140
Provozní hmotnost kg 1 375
Největší technicky přípustná hmotnost kg 1 800
Hmotnost brzděného přívěsu kg 1 100
Hmotnost nebrzděného přívěsu kg 550
Minimální poloměr otáčení m 5,0
Objem zavazadlového prostoru  
(základní) l 288 - 344

Objem zavazadlového prostoru  
(po sklopení zadních sedadel) l 1349

Počet míst osob 5
ŘÍZENÍ Typ Hřebenové s elektrickým posilovačem

ZAVĚŠENÍ Přední náprava Vzpěry McPherson
Zadní náprava Víceprvkové

BRZDY Přední 15" vzduchem chlazené kotoučové
Zadní 14" kotoučové

PNEUMATIKY  
A DISKY

Rozměr pneumatik 205 / 60 R16 92 H
Rozměr a typ disků Ocelové 6,5 JJ x 16 ET 46 (INFORM) / slitinové 6,5 J x 16 ET 46 (INVITE)
Rezervní kolo Dojezdové, ocelový disk 4,0T x 16 ET 40 s pneumatikou T125 / 70 D16 96 M
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Some equipment may vary according to country.
Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details. All rights reserved.

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com

OUTSTANDING AFTER SALES FOR CAREFREE MOTORING

RECYCLING OF OLD VEHICLES

It is our duty to protect the environment.
Mitsubishi Motors designs and produces high quality vehicles and components 
aiming to provide our customers with durable motor vehicles, and excellent 
services to maintain your vehicle in an optimum running condition. We have 
the highest respect for the environment and use materials which may be 
recycled and re-used after your Mitsubishi Motors vehicle has come to the 
end of its economical life. After a long working life we will take your vehicle 
back and recycle it in an environmentally friendly manner in accordance 
with the EU Directive on End-of-Life Vehicles and any applicable national 
statutory provisions.

All Mitsubishi Motors vehicles (up to 3.5t GVW) sold after 1st July 2002, will 
be taken back free of charge from the last owner, at one of the designated 
take back points, provided the vehicle contains all major components and is 
free of waste. From 1st January 2007, this applies to all Mitsubishi Motors 
vehicles irrespective of the sold date. A network of collection points is 

Around 2,500 Mitsubishi Motors Authorised Service Points in Europe are 
committed to helping you wherever you are.

PROFESSIONAL SERVICING 
Even new cars require regular maintenance and servicing. Not just to 
guarantee your mobility, but also for the safety of you and your passengers. 
Trained professionals using specialist diagnostic equipment and original 
parts at your Mitsubishi Authorised  Service Point are ready to oblige. You’ll 
be advised about the cost beforehand, so there will be no unpleasant 
surprises when you return to pick up your vehicle.

MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS
Even the smallest technical faults can lead to accidents. Therefore, all 
Mitsubishi Motors Genuine Parts have been developed and tested to stringent 
quality standards. It is recommended to use Mitsubishi Motors Genuine Parts 
in order to maintain the safety and integrity of your vehicle and that of your 
passengers. Mitsubishi Motors Genuine Parts are available at all Mitsubishi 
Authorised Service Points. We are proud to regularly score top in After Sales 
quality surveys.

COMPREHENSIVE WARRANTY – OBVIOUSLY
All new Mitsubishi vehicles come standard with a comprehensive 3-year 
warranty or up to a maximum of 100,000 km (61,000 miles), whichever 
comes first. The anti-corrosion perforation warranty covers rusting through 
for the first 12 years, depending on the model you purchase. The reliability 
statistics for Mitsubishi vehicles are impeccable, but in the unlikely event that 
you do need help, we offer MAP.

available to receive Mitsubishi Motors End-of-Life Vehicles, to ensure your 
vehicle will be recycled in an environmentally friendly manner. At the same 
time, the possibilities for the recycling of vehicles and vehicle components are 
continually being evaluated and improved, aiming to the achievement of even 
higher recycling percentages in the future.

The European End-of-Life Vehicles Directive and the free take back of End-of-
Life Vehicles are applicable in all European Union member states. The 
transposition of the End-of-Life Vehicles Directive into national law in each 
member state might not have been completed at the time of putting this 
publication to print.

Please refer to www.mitsubishi-motors-europe.com and select the web site of 
the Mitsubishi Motors service network in your country of residence, or call the 
National Mitsubishi Motors Customer Assistance Centre for further details.

MAP - FREE BREAKDOWN ASSISTANCE
In order to demonstrate our commitment to your 
mobility and the faith we have in the reliability of our 
vehicles, you will receive a free MAP card valid for 
three years with your new Mitsubishi. MAP stands for 
Mitsubishi Motors Assistance Package, and with the 
MAP card in your pocket, your mobility is guaranteed 

in more than 30 countries throughout Europe. Should you ever need 
assistance in the event of breakdown, accident, theft or vandalism – wherever 
you are, 24 hours a day, 7 days a week – just call the number on your card 
and the problem will be fixed on the spot. If it’s more serious, your car will be 
taken to the nearest Mitsubishi dealer and you’ll be offered services such as 
a hotel, continuation of journey, a replacement car and vehicle repatriation. 
And if you continue to have your vehicle serviced at a Mitsubishi Authorised 
Service Point after the first three years, your mobility will be guaranteed for an 
additional year or up to the next service interval (whichever comes first) until 
your vehicle is 10 years old.

DRIVESTYLE
Accessories by Mitsubishi Motors – everything’s got “Drivestyle”. They are the 
perfect products for your car’s individuality. It’s the style that goes with the 
sensation. Drivestyle is the individual enhancement of your Mitsubishi. It covers all 
your car care needs: from Wax Shampoo and Polish to Wheel Rim Gel, from 
Cockpit Lotion to Leather Treatment and from Insect Remover to Screen Wash – 
all have been produced using new ingredients designed specifically for your new 
Mitsubishi. They’ll ensure it looks, feels and smells brand new for years to come. 

Please ask your Mitsubishi Authorised Sales/Service Point for the Drivestyle Car 
Care brochure containing more detailed information.
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RECYKLACE STARÝCH VOZIDEL
Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Společnost 
Mitsubishi Motors navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní vozidla a jejich 
součásti s cílem poskytnout svým zákazníkům motorová vozidla s dlouhou 
životností a vynikající služby tak, aby bylo možné zachovat optimální 
provozní stav vozidla. Chováme velkou úctu k životnímu prostředí               
a využíváme materiály, které mohou být po skončení životnosti Vašeho 
vozu Mitsubishi recyklovány a znovu použity. Po skončení životnosti 
vezmeme Váš vůz zpět a recyklujeme jej způsobem příznivým k životnímu 
prostředí v souladu se směrnicí EU o vozidlech na konci životnosti              
a zároveň v souladu se všemi platnými zákonnými opatřeními.

Veškerá vozidla společnosti Mitsubishi Motors (do celkové hmotnosti 3,5 t) 
prodaná po 1. červenci 2002 budou od posledního majitele bezplatně 
odebrána na některém z určených sběrných míst, ovšem za podmínky, že 
vozidlo bude zahrnovat všechny hlavní součásti a nebude obsahovat 
odpad. Od 1. ledna 2007 toto platí pro všechna vozidla Mitsubishi Motors, 
bez ohledu na datum prodeje. K dispozici je síť sběrných míst přijímajících 
vozidla společnosti Mitsubishi Motors na konci jejich životnosti, což zaruču-
je, že Váš vůz bude recyklován způsobem ohleduplným k životnímu prostře-
dí. Možnosti pro recyklaci vozidel a jejich komponentů jsou v současné době 
neustále vyhodnocovány a zlepšovány, s cílem dosáhnout v budoucnosti 
ještě vyššího procenta recyklovatelnosti. 

Další podrobnosti najdete na adrese www.mitsubishi-motors.cz/sk.

BEZSTAROSTNÝ PROVOZ
Více než 2 500 autorizovaných servisních míst Mitsubishi Motors po celé 
Evropě je připraveno Vám pomoci bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS
Každý nový vůz potřebuje pravidelnou údržbu a servis, abyste se vždy 
dostali tam, kam potřebujete, a hlavně, aby byla zaručena bezpečnost 
Vaše i Vašich spolujezdců. Potřebnou péči jsou připraveni zajistit vyško-
lení profesionálové - MITSUBISHI SERVIS s využitím speciální diagnos-
tické techniky a originálních náhradních dílů Mitsubishi Motors. Zajistí 
tak maximální životnost a spolehlivost Vašeho vozu. S Vašimi požadav-
ky se můžete obrátit 24 hodin denně z domova i z kanceláře na          
MITSUBISHI ONLINE SERVIS (www.mitsubishi-motors.cz/sk).

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY MITSUBISHI MOTORS
I ta nejmenší technická závada může být příčinou nehody. Proto byly všech-
ny originální náhradní díly Mitsubishi Motors vyvinuty a přezkoušeny podle 
přísných norem kvality. Doporučujeme používat originální náhradní díly 
Mitsubishi Motors, aby byla zachována integrita a bezpečnost Vašeho vozu 
i Vašich spolujezdců. Originální náhradní díly Mitsubishi Motors jsou               
k dispozici u všech autorizovaných opravců Mitsubishi. Jsme pyšní na to, že 
se pravidelně umisťujeme na předních místech žebříčků kvality poprodej-
ních služeb.

ZÁRUKA JE SAMOZŘEJMOSTÍ
Všechna nová vozidla Mitsubishi se standardně dodávají se základní tříletou 
zárukou, maximálně však do ujetí 100 000 km, podle toho, který stav nastane 
dříve. Záruka na prorezavění karoserie zahrnuje proděravění karoserie          
v důsledku koroze po dobu prvních 12 let. Statistiky spolehlivosti vozů 
značky Mitsubishi jsou vynikající, ale pokud byste přesto potřebovali pomoc, 
nabízíme Vám asistenční službu MAP.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA MITSUBISHI
Chcete-li však mít jistotu, že Vás Vaše vozidlo 
nepříjemně nepřekvapí ani po uplynutí základní tříleté 
záruční lhůty poskytované výrobcem, připravili jsme 
pro Vás za zvýhodněnou cenu nabídku prodloužené 
záruky, která bude Vaše vozidlo chránit po dobu pěti let 
nebo do najetí až 150 000 km. Více informací Vám 
poskytne Váš prodejce Mitsubishi Motors. 

MAP – BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA
Abychom názorně demonstrovali náš závazek zachovat Vaši mobilitu               
i důvěru, kterou máme ve spolehlivost našich vozů, obdržíte spolu s Vaším 

novým vozem Mitsubishi zdarma kartu MAP platnou 
po dobu tří let. MAP představuje balík asistenčních 
služeb Mitsubishi Motors a s kartou MAP v kapse je 
Vaše mobilita zaručena ve více než 30 zemích po celé 
Evropě. Pokud byste někdy potřebovali pomoc              

v případě selhání vozu, nehody, odcizení nebo vandalismu – bez ohledu na 
to, kde jste, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – stačí zavolat na telefonní číslo 
na Vaší kartě a problém bude vyřešen na místě. V případě závažnějších 
obtíží bude Váš vůz odtažen k nejbližšímu autorizovanému opravci vozů 
Mitsubishi a budou Vám nabídnuty takové služby jako hotel, pokračování           
v cestě, náhradní vůz a repatriace vozidla. Za předpokladu, že budete se 
svým vozem navštěvovat autorizovaný servis Mitsubishi i po uplynutí prvních 
třech let provozu, bude Vaše mobilita zaručena i po následující rok nebo do 
dalšího servisního intervalu (podle toho, co nastane dříve), a to až do stáří  
10 let vozidla.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors vytváří dokonalé moderní vozy, doslova nabité nejmoder-
nější automobilovou technikou, které splňují, ba dokonce převyšují nároky 
moderního motoristického života. Avšak rozhodnutí o tom, co je dokonalost, 
záleží pouze na Vás. Proto Vám nabízíme široký sortiment doplňků                  
a příslušenství, které Vám umožní vytvořit si vlastní nové Mitsubishi. Můžete 
tak plně uspokojit své potřeby ve všech ohledech.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a 
tento materiál není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Dovozce 
si vyhrazuje právo na změnu provedení vozidel a technických parametrů bez 
předchozího upozornění. Prosím, obraťte se pro více informací na Vašeho 
místního prodejce Mitsubishi Motors. Všechna práva vyhrazena.

Mitsubishi Motors Europe BV
www.mitsubishi-motors-europe.com

Váš autorizovaný prodejce vozů Mitsubishi:

Importér ČR
M MOTORS CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4
Česká republika
www.mitsubishi-motors.cz

Importér SR
M MOTORS SK s.r.o.
Panónska cesta 33
851 04 Bratislava
Slovenská republika
www.mitsubishi-motors.sk
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Neustále analyzujeme potřeby trhu a rychle reagujeme na očekávání našich
zákazníků. Naším cílem je dosáhnout souladu mezi jednotlivci, společností,
Zemí a automobily, které vyrábíme. Zavázali jsme se, že světu poskytneme
potěšení z jízdy, uklidňující bezpečnost a zodpovědnost k životnímu prostředí.

Vytváříme zelenou a trvale udržitelnou budoucnost


