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Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.
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4WD INSTYLE с опционално оборудване / Red Diamond [P62]



ДИНАМИКА В ДИЗАЙНА
Смели контури. Изпъкнали калници. Дълбоко скулптурирана скосена форма, наподобяваща 
позициониран на старта атлет. Силно наклоненото задно стъкло на преминаващия покрай вас 
ECLIPSE CROSS предизвиква погледи на възхищение.  

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors. 
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4WD INSTYLE с опционално оборудване / Red Diamond [P62]



ВИЕ КОНТРОЛИРАТЕ ВСЯКО ДВИЖЕНИЕ
Спортният и прецизно изработен кокпит ускорява пулса и увеличава удоволствието от 
шофирането. Всеки детайл е проектиран така, че да повиши вашата информираност за 
ситуацията на пътя и да ви предостави пълен контрол върху автомобила. Благодарение на 
това, шофирането е интуитивно и директно, с линейна реакция на всяка ваша команда.

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors. 
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4WD Instyle с опционално оборудване / Черен кожен интериор

Изображение върху HUD

Head Up дисплей (HUD)

На пълноцветния Head Up дисплей над 
инструменталното табло водачът може да следи 
лесно информацията за автомобила. Яркостта на 
изображението и височината на дисплея може да се 
регулират според вашите предпочитания и периода на 
денонощието. Дисплеят се  позиционира/прибира при 
включване/изключване на двигателя на автомобила. 



КОМФОРТ ЗА ВСИЧКИ
В просторното купе, което впечатлява с майсторска изработка на детайлите и качествени 
материали, всички пътници изпитват удоволствие от пътуването. Комфортните седалки с 
контури, осигуряващи опора на тялото, както и широкото пространство за краката превръщат и 
най-дългите пътувания във вълнуващи приключения.  

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors. 
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4WD Instyle с опционално оборудване / Черен кожен интериор

Регулиране на задните седалки

Комфортните задни седалки с 9-степенно накланяне и 200 
мм ход на регулиране на надлъжната позиция могат да бъдат 
изтеглени докрай назад, за достигане на максималното за 
този клас автомобили пространство за краката. Дори и в тази 
позиция на седалката товарният обем остава голям, а освен 
това, той може да се увеличи допълнително чрез сгъване на 
отделните части на делимата в съотношение 60:40 облегалка. 

Тесни прагове

Страничните прагове са 
тесни, а лайстните на вратите 
ги предпазват от замърсяване 
по време на движение. 
При качване и слизане от 
автомобила можете да 
бъдете сигурни, че няма да 
изцапате дрехите си. 

Прозорец на задната врата

Двойният заден прозорец 
предоставя необходимата 
видимост, а регулируемите 
във височина подглавници на 
задните седалки осигуряват 
комфортна опора на главата.  
 
  
 

ПЛЪЗГАЩА СЕ 
СЕДАЛКА 

200mm



ЗАПАЗЕТЕ ПЪЛЕН КОНТРОЛ ПРЕД ВСЯКО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО. 

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

При шофиране на път с много завои или в сняг, системата за контрол на динамиката на автомобила S-AWC 
(Super-All Wheel Control) пренася оптимален задвижващ въртящ момент към задните колела, както и 
оптимален задвижващ въртящ момент и спирачно усилие към лявото и дясното предно колело, за да се 
постигне изключително голяма стабилност и контрол върху автомобила.
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Режим AUTO 
Осигурява стабилно 4WD 
поведение в различни ситуации. 

Режим SNOW 
Повишава стабилността на 
хлъзгав и заснежен път.

Режим GRAVEL 
За да се избегне засядане на 
труднопроходими пътища. 

S-AWC (Super-All Wheel Control)  
Интегрирана система за контрол на динамиката на автомобила 

S-AWC ви помага да шофирате по-уверено на всякакъв път, комбинирайки функциите на 4WD с електронно управление и разработената от 
Mitsubishi Motors система AYC (Active Yaw Control), разпределяща оптимално въртящия момент между левите и десните колела чрез прилагане 
на спирачно усилие. Дори и при неволно задействане на спирачките или прекалено рязко ускоряване в заснежен завой, вие запазвате контрол 
върху автомобила без допълнително завъртане на волана, тъй като S-AWC реагира на текущите условия на пътя, за да се подобри поведението 
на автомобила. Индикатор в инструменталното табло ви информира постоянно за статуса на системата S-AWC. Може да изберете между 
режими на шофиране AUTO, SNOW или GRAVEL, в зависимост от условията на пътя. 
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ДВИЖЕНИЕ СПИРАНЕ
ДВИГАТЕЛ
СПИРАНЕ

ДВИГАТЕЛ
СТАРТИРАНЕ

СПИРАЧКА
НАТИСНАТА

СПИРАЧКА
ОСВОБОДЕНА

СЪЕДИНИТЕЛ
ОСВОБОДЕН 

СЪЕДИНИТЕЛ
НАТИСНАТ 

БЪРЗА РЕАКЦИЯ ПРИ УСКОРЯВАНЕ.   
ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМА ОТ ВСЯКА КАПКА ГОРИВО.  

1.5-литров бензинов двигател с директно впръскване на 
горивото и турбокомпресор 

Този новоразработен двигател с намалени размери и 
турбокомпресор за генериране на висок въртящ момент при ниски 
и средни обороти ви позволява да ускорите бързо във всеки един 
момент. Тази динамика на двигателя е постигната с помощта 
на системата за директно впръскване на горивото, интегриране 
на цилиндровата глава в колектора на изпускателната система, 
изпускателни клапани с натриево охлаждане, система MIVEC 
(Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control) и др. 

INVECS-III CVT и 6 MT

Усъвършенстваната CVT трансмисия осигурява плавно и 
мощно ускорение и изключително висока горивна ефективност 
с новата система за стъпково управление на превключването 
на предавките. Предлага се и нова лека 6-степенна механична 
трансмисия.

Auto Stop & Go [AS&G] 

Auto Stop & Go (AS&G) намалява разхода на гориво и емисиите на CO2 
2, чрез автоматично изключване на двигателя, когато автомобилът е 
спрял, напр. на светофар. Двигателят се стартира автоматично веднага 
при отпускане на спирачния педал (CVT) или натискане на педала на 
съединителя (MT). 

Забележка: Ако функцията Auto Hold е активирана, двигателят остава изключен до натискане на 
педала за газта.

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.
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Всяко ваше движение е изпълнено с прецизност и комфорт.
Управлението е стабилно, интуитивно и предсказуемо. Накъдето и да се отправите, ECLIPSE CROSS ще се движи с безапелационна увереност, 
благодарение на прецизно регулираното окачване, бързо реагиращата кормилна уредба и отличната стабилност на каросерията – подсилена с 
точкови заварки, структурни адхезиви и стандартна опорна греда над двигателя. Същевременно всички пътници се наслаждават на изключително 
комфортно пътуване на всякакъв път. 

Използваните структурни адхезиви в отворите на страничните 
врати и задната врата укрепват връзката между отделните 
части. (Илюстрациите са дадени само с цел онагледяване.)

4WD INSTYLE с опционално оборудване / Bronze Metallic [C21] 



Автоматични дълги светлини [AHB] 
За да се повиши нивото на безопасност и комфорт при 
шофиране нощем, системата превключва автоматично 
от дълги на къси светлини, когато отпред се появи 
автомобил, след което отново превключва автоматично 
от къси на дълги светлини, без да е необходимо да 
отделяте ръце от волана и да превключвате ръчно.   

Адаптивен автопилот [ACC] 

С помощта на радар се поддържа избраната от вас дистанция до движещото се отпред превозно средство 
за по-високо ниво на безопасност и по-спокойно шофиране. Тази система улеснява шофьора, особено в 
задръствания и при движение на магистрала. 

Система FCM [Forward Collision Mitigation] 

Помага да се избегне челен удар и да се намалят 
последствията от такъв, ако той е неизбежен. С помощта 
на камера и лазерен радар, тази система реагира при 
наличие на автомобили и пешеходци. 

Забележка:
FCM: Възможностите на системата FCM [Forward Collision Mitigation] за авт. реакция при възникване на опасност и за контрол върху автомобила само допълват безопасния стил на шофиране и не 
предотвратяват удари във всяка ситуация. Необходимо е да шофирате безопасно и никога да не разчитате само на нея, когато сте зад волана. FCM функционира тогава, когато пред автомобила 
има друго превозно средство. Освен това, е проектирана да реагира и на пешеходци, но е възможно в определени ситуации FCM да не се активира. Тези функции нямат за цел да реагират на 
мотоциклети и пешеходци, но понякога може да се активират и в такива ситуации. Освен това, авт. спирачна функция се активира при скорост на автомобила прибл. от 5 км/ч до 80 км/ч (прибл. 
5 км/ч до 180 км/ч, ако вашият автомобил е оборудван с ACC), когато отпред има превозно средство, и при скорост прибл. от 5 км/ч до 65 км/ч, когато отпред има пешеходец. Тъй като FCM няма 
функция за поддържане на спирачното усилие, спирачките се освобождават около 2 секунди след спиране. След това, за да се избегне неконтролируемо движение на автомобила, може да е 
необходимо водачът да задържи спирачния педал натиснат. В опр. ситуации е възможно системата FCM да не се активира, ако водачът предприеме маневри за избягване на удар чрез завъртане 
на волана или натискане на педала за газта. Ако имате въпроси, може да се консултирате с вашия местен дилър на Mitsubishi Motors. Тези функции нямат за цел да реагират на мотоциклети и 
пешеходци, но понякога може да се активират и в такива ситуации. Освен това, автоматичната спирачна функция се активира при скорост на автомобила прибл. от 5 км/ч до 80 км/ч (прибл. 5 км/ч 
до 180 км/ч, ако вашият автомобил е оборудван с ACC), когато отпред има превозно средство, и при скорост прибл. от 5 км/ч до 65 км/ч, когато отпред има пешеходец. Тъй като FCM няма функция 
за поддържане на спирачното усилие, спирачките се освобождават около 2 секунди след спиране. След това, за да се избегне неконтролируемо движение на автомобила, може да е необходимо 
шофьорът да задържи сп. педал натиснат. В определени ситуации е възможно системата FCM да не се активира, ако водачът предприеме маневри за избягване на удар чрез завъртане на волана 
или натискане на педала за газта. Ако имате въпроси, може да се консултирате с вашия местен дилър на Mitsubishi Motors.

ACC: Възможностите на системата ACC за автоматична реакция при възникване на опасност и за контрол върху автомобила само допълват безопасния стил на шофиране. Необходимо е да 
шофирате безопасно и никога да не разчитате само на нея, когато сте зад волана. В определени ситуации е възможно системата ACC да не се активира. Възможно е също да не оцени точно 
реалната ситуация в зависимост от типа на движещия се отпред автомобил, свързаните с него обстоятелства, текущите атмосферни условия и състоянието на пътя. Освен това, възможно е 
системата да не успее да предизвика достатъчно намаляване на скоростта, ако движещия се отпред авт. намали рязко своята скорост или ако бъдете засечени от друг автомобил – ситуации, 
водещи до намаляване на дистанцията. Ако имате въпроси, може да се консултирате с вашия местен дилър на Mitsubishi Motors. 

LDW: Системата за предупр. при откл. от лентата за движение не е проектирана да намалява рисковете, произтичащи от невнимателно шофиране (отклоняване на вниманието на водача, 
разсеяност и др.) или лоша видимост, вследствие на небл. атм. усл. и др. Системата разпознава лентата за движение при скорост над прибл. 65 км/ч. Необходимо е да управлявате автомобила 
внимателно и безопасно. В определени ситуации е възможно системата да не може да разпознае точно лентата за движение. Повече инф. може да намерите в наръчника за експлоатация.  

AHB: Тази система се активира при скорост над прибл. 40 км/ч и се деактивира при по-ниски скорости. Повече инф. може да намерите в наръчника за експлоатация.

Когато няма авт. отпред Когато има автомобил отпред С автомобил отпред (намал./спиращ)

Поддържа се избраната от вас скорост, дори и 
ако освободите педала за газта.

Поддържа се избраната от вас дистанция до 
движещия се отпред автомобил. 

Когато автомобилът отпред намалява или 
спира, ACC забавя или спира вашия автомобил

Предупреждение при отклоняване от лентата за движение [LDW] 

Генерира звуков и визуален предупр. сигнал при отклоняване на авт. от 
лентата за движение без да са включени мигачите.  

Опасност от сблъсък Голяма опасност от сблъсък Изкл. голяма оп. от сблъсък

Предупр.+Спирачен ас. Предупр.+силно авт. зад. на сп.Предупр.+Авт.зад. на сп.

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

Дълги светлини Къси светлини

ОТЛИЧНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Благодарение на съвременните технологии за безопасност, шофирате и паркирате по-
безопасно и по-уверено. От интелигентни сензори, следящи условията около автомобила
и предупреждаващи при възникване на опасност,  до активни асистиращи системи и 
надеждна пасивна защита - ECLIPSE CROSS осигурява високо ниво на безопасност от 
всяка гледна точка. 
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Предупредителна система за пресичащ трафик зад автомобила [RCTA]

Когато системата RCTA е активна, в комбинирания инструментален блок се 
появява съответен индикатор. Ако при включена задна предавка радарните 
сензори в задната броня установят, че наблизо приближава автомобил, в 
мултиинформационния дисплей се появява предупредително съобщение, 
генерират се звукови предупредителни сигнали и в двете външни огледала 
започват да мигат индикатори. 

Система за наблюдение Multi Around

Изображенията (вкл. “от птичи поглед”) от камери, монтирани отпред, отзад и 
отстрани на автомобила може да се разглеждат в разл. комбинации, за да се 
установи какво има в “мъртвите зони” и да се улесни безопасното паркиране. 
Вие можете да изберете 7 различни цвята за изобр. на вашия автомобил върху 
екрана.

Дясна 
камера

Лява 
камера

Предна камера

Задна камера

Поглед отзад и от птичи поглед

Асистент при потегляне по 
наклон [HSA]

Когато при потегляне на 
стръмен наклон освободите 
сп. педал, за да натиснете 
педала за газта, системата 
HSA авт. задържа спирачките 
до 2 сек., за да се избегне 
неконтролируемо движение 
на автомобила назад.  

Активен контрол на 
стабилността [ASC] 

При загуба на сцепление 
върху хлъзгав път или в завои, 
ASC автоматично променя 
генерираната от двигателя 
мощност и прилага спирачно 
усилие на съответните колела, 
за да не се загуби контрол върху 
управлението на автомобила и 
да не възникне буксуване. 

7 SRS ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

Предни и странични въздушни 
възглавници, въздушни 
възглавници тип “завеса”, 
както и такава за коленете на 
водача предпазват в случай на 
удар.  

Без асистент 
при потегляне по 
наклон

С ас. при потегляне 
по наклон

RISE конструкция на 
каросерията

Безопасността при удар е 
повишена, благодарение на 
разработената от Mitsubishi 
подсилена и обезопасена срещу 
удар каросерия RISE (Reinforced 
Impact Safety Evolution), 
която поглъща енергията и 
предпазва кабината в случай на 
сблъсък.   

Забележка:
BSW: Възможностите на предупредителната система за мъртва зона [BSW] за автоматична реакция при възникване на опасност и за контрол върху автомобила само допълват безопасния 
стил на шофиране и не ви предупреждават във всяка ситуация за превозни средства в мъртвите зони. Затова не трябва да разчитате само на тази система, когато сте зад волана. Възможно е 
системата BSW да не функционира в определени ситуации, в зависимост от трафика, атмосферните условия, състоянието на пътната повърхност и наличието на препятствия. Шофьорите са 
изцяло отговорни за безопасното шофиране. Графиките с излъчваните от радарите вълни са дадени само с цел онагледяване и не илюстрират действителното функциониране на сензорите. 
Повече информация може да намерите в наръчника за експлоатация.  

RCTA: Когато шофирате, не трябва да разчитате само на тази система, тъй като в определени ситуации е възможно тя да не може да реагира на всички движещи се автомобили. Водачите са 
изцяло отговорни за безопасното шофиране. Графиките с излъчваните от радарите вълни са дадени само с цел онагледяване и не илюстрират действителното функциониране на сензорите. 
Повече информация можете да намерите в наръчника за експлоатация.

ASC: Възможностите на системата ASC само допълват безопасния стил на шофиране, поради което вие никога не трябва да разчитате само на тези функции, когато сте зад волана. 
Необходимо е всичките 4 гуми на автомобила да са еднакви, с един и същ размер и с указаните характеристики. Не монтирайте допълнително в автомобила диференциали с повишено 
триене. Повече информация може да намерите в наръчника за експлоатация.

HSA: Асистентът при потегляне по наклон [HSA] не може да замени безопасното шофиране. Никога не разчитайте само на тази функция, когато шофирате по стръмен път. Ако спирачният 
педал е натиснат силно или ако пътят е много стръмен или хлъзгав, има опасност автомобилът да започне да се движи назад. Тази функция не е предназначена да задържа автомобила 
неподвижен върху наклонена повърхност повече от 2 секунди. Тази функция не замества спирачния педал и вие не трябва да разчитате на нея, когато е необходимо автомобилът да остане 
неподвижен. Повече информация може да намерите в наръчника за експлоатация. 
  
7 SRS въздушни възглавници:  
Въздушните възглавници са част от допълнителната предпазна система (SRS) на автомобила. За да се намали рискът от нараняване при отваряне на въздушна възглавница е необходимо 
винаги да използвате предпазния колан, да седите изправени в средата на седалката и да не накланяте тялото си към вратата. Децата на възраст до 12 години трябва винаги да се возят на 
задната седалка и да използват необходимите детски обезопасителни системи. Винаги деактивирайте съответната SRS въздушна възглавница, когато закрепвате с ремък обърнато назад 
детско столче към предната седалка. Повече информация можете да намерите в ръководството за експлоатация на автомобила и инструкциите за използваната от вас детска обезопасителна 
система. 

Предупредителна система за мъртва зона [BSW] 

С помощта на сензори в задната броня, тази система за безопасност реагира, 
когато в “мъртвите зони” вляво и вдясно зад авт. има превозни средства. 
Когато не е включен мигач и системата BSW е активирана, във външното 
огледало свети индикатор. Ако системата установи, че в опасната зона има 
превозно средство, докато мигачът е включен, предупр. индикатор започва да 
мига и се генерира звуков предупр. сигнал. 

Без ASC (превъртащи предни колела) 

Без ASC(превъртащи задни колела) 

Отваряне на възд. възглавница



РАЗШИРЕТЕ СВОЯ СВЯТ С КОМУНИКАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СМАРТФОНА

ИНТУИТИВНИ СРЕДСТВА 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА ПЪТЯ

Забележка:
■ Моля, вижте стр. 27 за повече подробности. 
■ Google, Android, Android Auto, Google Play, и други графични обозначения са търговски марки на Google LLC. 
■ iPhone, Siri и Apple CarPlay са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. 

Пътувате, където желаете и когато желаете. Откривате нови места и нова музика. Smartphone-link Display Audio (SDA) ви гарантира 
максималната наслада от тези моменти. Можете да използвате гласови команди при работа с картите, за слушане на музика и тел. 
повиквания.

Необходимо е само да свържете вашия Android™ Smartphone със SDA, за да използвате вашите любими приложения с помощта на 
гласови команди. По този начин никога няма да ви се наложи да отклонявате вниманието си от пътя.

Връзката между вашия iPhone и SDA се осъществява с помощта на Siri, когато използвате карти, слушате музика, провеждате 
телефонни разговори или изпращате съобщения. Със SDA работите интуитивно със своя iPhone дори когато сте на път.

За повече информация: www.android.com/auto/ Android Auto™

За повече информация: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay

КАРТИ
Задайте дестинацията през Apple Maps. 
Можете да използвате системата и за търсене 
на друга информация, например за ресторанти 
и паркинги, както и за определяне на времето, 
необходимо за кратки отклонения от основния 
маршрут. 

Siri
Необходимо е само да задържите натиснат 
бутона върху волана, за да повикате Siri. 
“Пусни музика”, “Къде е най-близката 
бензиностанция?”... Siri е перфектният 
спътник, докато шофирате. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
С Apple CarPlay можете да използвате 
различни аудио приложения, както и такива за 
обмен на съобщения и гласови повиквания. 
Освен това можете да подредите иконите по 
желания начин, използвайки настройките на 
вашия iPhone.

СЪОБЩЕНИЯ
Оставете Siri да прочете на глас, да 
отговори и да изпрати съобщение, а вие 
се фокусирайте върху шофирането. 

ТЕЛЕФОН
Просто помолете Siri да набере някой 
номер вместо вас или да провери 
гласовата поща. 

МУЗИКА
Кажете на Siri името на изпълнителя и 
песента и слушайте любимата си музика от 
Apple Music или други аудио приложения.

КАРТИ
Вече не е необходимо да обновявате 
своите GPS карти. Благодарение на 
информацията на Google Maps за трафика 
в реално време, вече няма опасност да се 
загубите.

ГЛАСОВ КОНТРОЛ
Задръжте натиснат бутона върху волана 
или просто кажете “OK Google.” Най-новата 
технология за гласово разпознаване е на 
ваше разположение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Лесен достъп до вашите любими 
приложения, напр. WhatsApp, Spotify и др. 
Списъкът със съвместими приложения се 
увеличава постоянно.

СЪОБЩЕНИЯ
Можете да прослушвате получени 
съобщения или да пишете и изпращате 
такива с помощта на гласови команди. 

МУЗИКА
Открийте нови песни и създайте свои собствени 
плейлисти на базата на 40 милиона песни в 
Google Play Music. Подготовката за пътуване 
никога досега не е била толкова забавна!

ТЕЛЕФОН
Може да провеждате телефонни 
разговори и да проверявате гласовата 
поща с помощта на Hands-Free 
системата. 

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър на Mitsubishi Motors. 

7" сензорен 
екран

DAB /  
FM / AM

Hands-Free 
/ Music Via 
Bluetooth® iPod® USB порт 

x2бр.
Multi Around 

Monitor 
система

Индикатор 
за разход на 

гориво
ECO 

информация
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Rockford Fosgate®premium аудио система

Насладете се на удивителното качество на звука на новата аудио система, разработена 
съвместно с Rockford Corporation. Деветте тонколони около вас осигуряват забележително DTS 
Neural Surround™ озвучаване. 

 
Забележка: Rockford Fosgate®и съответните графични маркировки са регистрирани търговски марки на Rockford Corporation в САЩ 
и други страни. DTS Neural Surround™ е търговска марка на DTS, Inc.

РАЗШИРЕТЕ СВОЯ СВЯТ С КОМУНИКАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СМАРТФОНА

USB порт

USB портът е разположен на удобно място 
до скоростния лост и е леснодостъпен за 
седящите на предните седалки.

Тачпад контролер

Тачпад контролерът ви предоставя интуитивен интерфейс за управление на 
Smartphone-link Display Audio. Той е съвместим с функциите на Apple CarPlay.  
(Не се предлага Android Auto.)  

Курсор: Движи се с плъзгане на 1 
пръст 
Избор: Натискане с 1 пръст   

Сила на звука: Кратко плъзгане на 2 
пръста нагоре/надолу 

Избор на честота на тунера : Кратко 
плъзгане на 2 пръста наляво/надясно  

Информация за ECO 
функциите
Показва вашия ECO 
показател и друга 
информация от ECO 
функциите. 

Разделен екран 
Едновременно 
показване на 
информация от 
картите, аудио 
информация и др. на 
един и същ екран.

3D карта    
Показва 3D 
изображение на важните 
обекти върху картата.

Широкоекранен VGA 
дисплей 
Показва ясна и четлива 
информация с висока 
разделителна способност.  

Контрол на качеството  
на звука 
Позволява лесно регулиране 
на различни функции за 
контрол на звука.  
 

Навигационни указания и 
разстояния 
Ориентири за посоката 
и разстоянията – за по-
безопасно пътуване.

Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) 

Централният широкоекранен VGA сензорен дисплей улеснява навигацията и постоянно ви предоставя информация, напр. за разхода на 
енергия и възможния пробег с наличното гориво. Освен това, при всяко включване на задна предавка на екрана се появява картина от 
задната камера, която ви помага да извършите маневрата. 

Забележка: Показваната информация зависи от типа на двигателя.
Възможно е някои функции да не са налични за определени модели смартфони и музикални плейъри. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър на 
Mitsubishi Motors.

(за SDA тип)

3.5см куполен високоговорител
16см конусовиден високоговорител
16см двулентов високоговорител
25см субуфер
710-ватов 8-канален усилвател

1

2

3

4

5



ОСНОВНИ СИСТЕМИ И ФУНКЦИИ

Електрически панорамен люк

Стилният двоен люк с външно плъзгащо се стъкло създава усещане за 
простор за водача и всички пътници. Всяка щора може да се премества 
отделно, за да се насладите на освежаващата слънчева светлина само 
когато пожелаете. 

Отопляемо предно стъкло

Нагревателни проводници, 
обхващащи всички зони на 
предното стъкло, отстраняват 
замъгляването и леда и осигуряват 
безопасна видимост по-бързо от 
нагревателя против замръзване.

Система за безключов достъп 
до управлението на автомобила 
[KOS]

Когато носите ключа у себе си, 
с натискане на външен бутон на 
предните врати или задната врата 
вие заключвате или отключвате 
всички врати на автомобила, а с 
натискане на бутона за двигателя 
в кокпита стартирате или 
изключвате двигателя.

Отопляема седалка

Седалката на водача, седалката 
на пасажера отпред и двете 
задни седалки са оборудвани със 
системи за отопление на долните 
възглавници и облегалките, които 
се включват и изключват с помощта 
на леснодостъпни превключватели. 

Отопляем волан

Отопляемият волан повишава 
комфорта по време на шофиране 
в студено време. Превключвателят 
на системата е разположен на 
удобно място в централния панел. 

Електрическа паркинг спирачка с 
функция Auto Hold

Необходимо е само да издърпате 
превключвателя нагоре, за да 
активирате паркинг спирачката, 
или да го натиснете надолу, за 
да освободите спирачката. Ако 
функцията Auto Hold е активирана, 
автомобилът ще остане неподвижен дори и след 
освобождаване на паркинг спирачката. Спирачките 
се освобождават с натискане на педала за газта. 

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

Отопляема 
зона

Отопляема 
зона

Старт/стоп 
бутон 

Отопляема 
зона
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4WD INSTYLE с опционално оборудване / Titanium Grey Metallic [U17]

Цветен LCD  
мултиинформационен дисплей 

Големият 4.2-инчов течнокристален 
мултиинформационен дисплей 
в центъра на инструменталното 
табло е изключително удобен за 
наблюдение. Той показва полезна 
информация за автомобила -  
статуса на различните системи, пробега, 
външната температура, ECO асистиращата 
система и др.

Автопилот (Cruise control)

Поддържа автоматично скоростта  
на автомобила, без да е необходимо 
да държите педала за газта натиснат 
през цялото време. Това улеснява 
водача при дълги пътувания. При 
натискане на спирачния педал 
автопилотът се деактивира.

Система за следене на  
налягането в гумите [TPMS]

С помощта на сензори-трансмитери 
в колелата, системата TPMS следи 
налягането в гумите и активира 
предупредителен индикатор в 
комбинирания инструментален 
блок при значително спадане на 
налягането в една или повече гуми.

Ограничител на скоростта

В повечето случаи ограничителят  
на скоростта не позволява 
на автомобила да надвиши избраната 
от вас скорост. При спускане по  
наклон, обаче, може да се наложи да 
натиснете спирачния педал, 
за да ограничите скоростта до 
желаното ниво. При превишаване на 
скоростта се активира предупредителен 
визуален и звуков сигнал.

СЕНЗОР ЗА ДЪЖД

Сензорът за дъжд включва 
автоматично чистачките, когато 
върху предното стъкло бъде 
установено наличие на влага. 

Автоматични фарове

Когато около автомобила стане 
тъмно, например когато настъпи 
нощта или при преминаване през 
тунел, фаровете се включват 
автоматично с цел безопасност и 
удобство на водача. 

През тунели: 
Фаровете са 
включени

Под надлези: 
Фаровете са  
изключени

Режим на готовност Aктивен Предупреждение



НИВО НА ОБОРУДВАНЕ 

INFORM

INVITE

Titanium Grey Metallic (U17)

Bronze Metallic (C21)

Ниво на оборудване (в допълнение към INFORM) 
• Гуми 215/70R16 с 16-цолови алуминиеви джанти
• Сребриста предна предпазна кора
• Сребриста задна предпазна кора
• Хромирана декоративна лайстна на задната врата
• Кожен волан с трилъчев дизайн, декорация от 

черен пиано лак и хром и кожен скоростен лост

• Smartphone-link Display Audio [SDA] с 6 
високоговорителя, AM/FM/DAB радио, USB/
Bluetooth® музикален плейър, USB порт (в предната 
конзола, с два изхода на порта) и монитор за задно 
виждане

• Тъчпад контролер

• Предни фарове за мъгла
• Bluetooth® hands-free система с гласов контрол

Ниво на оборудване
• Гуми 215/70R16 с 16-цолови джанти с плътни 

тасове
• Черна предна предпазна кора
• Черна задна предпазна кора
• Черна декоративна лайстна на страничната врата 
• Спойлер на покрива (с червена LED стоп светлина)
• Странични огледала с вградени мигачи и сензор 

против замъгляване [в цвета на автомобила]
• Черни покривни релси
• Автоматично включване/изключване на фаровете
• Автоматично превключване на къси/дълги 

светлини [AHB]
• Дневни LED светодиодни светлини [DRL]
• Антена тип "перка на акула" 
• SRS въздушни възглавници за водача и пътниците 

с бутон за изключване на пасажерските въздушни 
възглавници

• Странични SRS въздушни възглавници, въздушни 
възглавници тип "завеса", SRS въздушна 
възглавница за коленете на водача

• ISO-FIX приспособление за детско столче с 
механизми за привързване на облегалката

• Система за сигнализиране при внезапно  
спиране [ESS]  

• Система за ограничаване на опасността от удар 
отпред с допълнителна функция за разпознаване 
на пешеходци [FCM]

• Система за предупреждение при напускане на 
лентата на движение без включен мигач [LDW]

• Антиблокираща спирачна система [ABS] с 
електронно разпределение на спирачната сила 
[EBD]

• Активен контрол на стабилността [ASC] със 
система, подпомагаща потеглянето по наклон 
[HSA] и спирачен асистент

• Система Brake Override - осигурява предимство на 
спирачката при едновременно натиснати педали 
на газ и спирачка

• Предни чистачки със сензор за дъжд 

• Аудио система с 4 високоговорителя, AM/FM/DAB 
радио, USB порт (предна конзола)

• Покривало на багажното отделение 
• Комплект за смяна на гуми
• Тонирани стъкла на задните врати и задното 

стъкло с функция за абсорбиране на 
ултравиолетовите лъчи

• Волан с трилъчев дизайн и топка на скоростния 
лост

• Регулиране на надлъжната позиция и наклона на 
задните седалки

• Задни седалки делими 60:40
• Cruise control и Speed limiter с управление от 

волана
• Автоматичен климатик (Климатроник)
• Система за безключов достъп до автомобила  

- 2 бр.
• Предна решетка (сребриста) и предна подброня 

(черна)

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.
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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ 

INTENSE

INSTYLE+

Silky White Pearl (W13)

Red Diamond (P62)

 Ниво на оборудване (в допълнение към INTENSE)
• Панорамен стъклен покрив
• Тапицерия на седалките (кожа с шевове), 

електрическо регулиране на надлъжната 
и височинната позиция и наклона, джоб за 
принадлежности от задната страна 

• MMCS навигационна система с Rockford Fosgate® 
710W premium аудио система, 9 високоговорителя, 
AM/FM/DAB радио, CD/MP3 плейър, USB порт 

(предна конзола, с един изход) и монитор за задно 
виждане

• Адаптивен автопилот [ACC] (само при моделите с 
CVT)

• Система за наблюдение на "мъртва точка" [BSW] с 
асистент при смяна на лентата на движение [ LCA] 
/ индикатор за пресичащ отзад трафик

• Multi Around Monitor

• Наблюдение от всички страни на автомобила
• Сензори в ъглите (8 точки)
• Предно стъкло с подгряване
• Head Up Display [HUD] (комбиниран тип)
• LED фарове (къси/дълги) с автоматично 

управление
• Чистачки на фаровете

Ниво на оборудване (в допълнение към INVITE) 
• Гуми 225/55R18 с 18-цолови двутонални 

алуминиеви джанти 
• Ламинирано звукоизолиращо предно стъкло
• Електрически сгъваеми външни огледала
• Хромирани дръжки от вътрешната страна на 

вратите
• Поставки за чаши 2 бр. (заден централен 

подлакътник)
• Магнезиеви лостчета на волана за превключване 

на предавките (за CVT)
• Двузонов автоматичен климатик
• Висококачествен текстил с шевове
• Подова конзола с подлакътник с функция за 

плъзгане (синтетична кожа)
• Сенници за водача и пътника с огледало, 

осветление, капаци и джоб за документи

• Предна решетка в сребърно и хром и предна 
подброня в черен гланц

• Отопляем волан
• Многорежимна система за безключово запалване 

на автомобила със старт/стоп бутон на двигателя 
[KOS] (transmitter x2)

• Предни седалки с подгрев
• Електрическа паркинг спирачка с функция Auto 

Hold (за CVT)
• Smartphone-link Display Audio [SDA] с Rockford 

Fosgate® premium аудио система (DTS Neural 
Surround™), 9 високоговорителя, AM/FM/DAB 
радио, USB/Bluetooth® музикален плейър, USB 
порт (в предната конзола, с два изхода на порта) и 
монитор за задно виждане

• Декоративни лайстни на вратите в сребристо

Забележка: Rockford Fosgate ® и съответните графични маркировки са регистрирани търговски марки на Rockford Corporation в САЩ и други страни.Bluetooth ® и съответните графични 
маркировки са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко тяхно използване от MITSUBISHI MOTORS CORPORATION е на базата на получен лиценз.



Bronze Metallic (C21)Red Diamond (P62) 

Orient Red Metallic (P26) Amethyst Black Pearl (X42)

НОВ ЦВЯТ НОВ ЦВЯТ

ЦВЕТОВА ГАМА

Забележка: Кожените седалки включват синтетична кожа отстрани, отзад, частично върху седалката и подглавника (също и отстрани на централния подлакътник, подлакътниците на вратите, 
вътрешните панели на вратите и др.).

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

Кожа с оранжеви шевовеВисококачествен текстил със сребристи 
шевове

Стандартен текстил

ТАПИЦЕРИЯ НА СЕДАЛКИТЕ



Ниво на оборудване INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
Тапицерия и цвят на 
седалките

Стандартен цвят Черен Черен Черен Черен

Материал
Стандартен текстил Стандартен текстил Висококачествен текстил със 

сребристи шевове Кожа с оранжеви шевове

Цвят на каросерията

Bronze Metallic C21 ■ ■ ■ ■
Orient Red Metallic P26 ■ ■ ■ ■
Red Diamond P62 ■ ■ ■ ■
Titanium Grey Metallic U17 ■ ■ ■ ■
Sterling Silver Metallic U25 ■ ■ ■ ■
Silky White Pearl W13 ■ ■ ■ ■
Polar White Solid W37 ■ ■ ■ ■
Amethyst Black Pearl X42 ■ ■ ■ ■

22 23

Polar White Solid (W37)

Silky White Pearl (W13)

Titanium Grey Metallic (U17)

Sterling Silver Metallic (U25)

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИЯ НА СЕДАЛКИТЕ
■ Налично

Забележка: Възможно е показаните цветове леко да се различават от действителните, поради технологията на отпечатване. Моля консултирайте се с вашия Mitsubishi Motors дилър за 
действителните цветове.



■ Стандартно     □ Опционално     - Не се предлага

Mодел INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
Задвижване S-AWC (Super-All Wheel Control) (само при моделите 4WD) - ■ ■ ■

Гуми 215/70R16 с 16-цолови джанти с плътни тасове ■ - - -
Гуми 215/70R16 с 16-цолови алуминиеви джанти □ ■ - -
Гуми 225/55R18 с 18-цолови двутонални алуминиеви джанти - □ ■ ■
Комплект за ремонт на спукана гума ■ ■ ■ ■
Антиблокираща спирачна система [ABS] с електронно разпределение на 
спирачната сила [EBD] ■ ■ ■ ■

Активен контрол на стабилността [ASC] със система, подпомагаща потеглянето по 
наклон [HSA] и спирачен асистент ■ ■ ■ ■

Система Brake Override - осигурява предимство на спирачката при едновременно 
натиснати педали на газ и спирачка ■ ■ ■ ■

EPS - електронен усилвател на волана ■ ■ ■ ■
Предна усилваща греда ■ ■ ■ ■
Автоматична скоростна кутия с shift lock и Key interlock функции (само за CVT) - ■ ■ ■
Заключване на волана (само при моделите с 6MT) ■ ■ ■ ■

Екстериор Предна решетка (сребриста) и черна предна подброня ■ ■ - -
Предна решетка в сребристо и хром и предна подброня в черен гланц - - ■ ■
Предна предпазна кора ■ (черно) ■ (сребристо) ■ (сребристо) ■ (сребристо)

Хром акцент на лайстните на страничните прозорци ■ ■ ■ ■
Декоративни лайстни в черен цвят ■ ■ ■ ■
Декоративни лайстни в сребърен цвят - - □ □
Задна предпазна кора ■ (черно) ■ (сребристо) ■ (сребристо) ■ (сребристо)

Сгъваеми странични огледала в цвета на купето с вградени мигачи, електрическо 
регулиране и отопление ■ ■ ■ ■

Електрически сгъваеми странични огледала - - ■ ■
Ламинирано челно стъкло с функция за абсорбиране на ултравиолетовите лъчи ■ ■ - -
Ламинирано шумоизолирано предно стъкло - - ■ ■
Закалено предно стъкло - - □ □
Стъкла на предните врати с функция за абсорбиране на ултравиолетовите лъчи ■ ■ ■ ■
Тонирани стъкла на задните врати и задното стъкло с функция за абсорбиране на 
ултравиолетовите лъчи ■ ■ ■ ■

Хром акцент на пета врата - ■ ■ ■
Черни релси на покрива ■ ■ ■ ■
Антена на покрива тип "перка на акула" ■ ■ ■ ■
Спойлер на покрива с LED стоп светлини ■ ■ ■ ■
Панорамен стъклен покрив - - □ □

Сигурност и 
безопасност

Имобилайзер на двигателя ■ ■ ■ ■
Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него (SRS) с възможност за 
изключване на пасажерската въздушна възглавница ■ ■ ■ ■

Странични въздушни възглавници, въздушни възглавници тип "завеса" и въздушни 
възглавници за коленете на водача ■ ■ ■ ■

Предни триточкови предпазни колани [ELR] с обтегачи и ограничители на силата 
на притягане ■ ■ ■ ■

3 броя задни триточкови ELR колани с обтегачи и ограничители на силата на 
притягане x 2* (*централният заден предпазен колан не е включен) ■ ■ ■ ■

ISO-FIX приспособление за детско столче с механизми за привързване на 
облегалката ■ ■ ■ ■

Система за ограничаване на опасността от удар отпред с допълнителна функция 
за разпознаване на пешеходци [FCM] ■ ■ ■ ■

Система за предупреждение при напускане на пътната лента [LDW] ■ ■ ■ ■
Адаптивен Cruise Control с функция за следене на автомобила отпред [ACC] (само 
при моделите с CVT)

- - □ ■

Система за наблюдение на "мъртва точка" [BSW] с асистент при смяна на лентата 
на движение [ LCA] / индикатор за пресичащ отзад трафик [RCTA]

- - □ ■

Multi Around Monitor - система от 4 цветни камери дава пълен обзор около 
автомобила. Предлага 5 режима на работа

- - □ ■

Система за сигнализиране при внезапно спиране [ESS] ■ ■ ■ ■
Сензори в ъглите (8 точки) - - □ ■
Система за следене на налягането в гумите [TPMS] ■ ■ ■ ■
"Детска" защита на задните врати ■ ■ ■ ■

Интериор Уретанов волан с трилъчев дизайн и уретанов скоростен лост ■ - - -
Кожен волан с трилъчев дизайн, декорация от черен пиано лак и хром и кожен 
скоростен лост

- ■ ■ ■

Регулиране на волана в наклон и височина ■ ■ ■ ■
Магнезиеви лостчета на волана за превключване на
 предавките (за CVT)

- - ■ ■

Cruise control и Speed limiter с управление от волана ■ ■ ■ ■
Отопляем волан - - □ □
Електрическа паркинг спирачка с функция Auto Hold (за CVT) - - ■ ■
Тапицерия на седалките (текстил) ■ ■ - -
Тапицерия на седалките (висококачествен текстил с шевове) - - ■ -
Тапицерия на седалките (кожа с шевове), електрическо регулиране на надлъжната 
и височинната позиция и наклона, джоб за принадлежности от задната страна*1 - - - ■

Регулиране на надлъжната позиция и наклона на задните седалки ■ ■ ■ ■
Задни седалки делими 60:40 ■ ■ ■ ■
Подглавници на задните седалки (x3) ■ ■ ■ ■
Централен подлакътник с поставки за чаши x 2 - - ■ ■
Предни седалки с подгрев □ □ □ □
Предни и задни седалки с подгрев - - □ □
Джобове на предните и задните врати с текстил ■ ■ ■ -
Джобове на предните и задните врати със синтетична кожа - - - ■

СТАНДАРТНО И ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ 

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.



*1 Кожените седалки включват синтетична кожа отстрани, в задната част, части от повърхноста на сядане и подглавниците (както и отстрани на задния централен подлакътник, подлакътниците 
на вратите и джобовете на вратите). 

*2 Не е комбиниран с Безключовата система за управление [KOS]
*3 Само при моделите с EPB 
*4 Само при моделите с SDA 
Забележка: Rockford Fosgate® и съответните графични маркировки са регистрирани търговски марки на Rockford Corporation в САЩ и други страни.

Bluetooth® и съответните графични маркировки са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко тяхно използване от MITSUBISHI MOTORS CORPORATION е на базата на
получен лиценз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Лица, които използват имплантируеми пейсмейкъри или имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори, трябва да се пазят от системата за безключов достъп до управлението на автомобила.  

Електромагнитните вълни, които се използват от системата за безключов достъп, може да повлияят на работата на имплантируемите пейсмейкъри и имплантируемите кардиовертер-
дефибрилатори.

• Лица, които използват други електро-медицински устройства, трябва да получат информация от производителя на устройствата, дали те не се влияят от електромагнитните вълни, използвани 
от системата за безключов достъп до управлението на автомобила.

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър на Mitsubishi Motors.

■ Стандартно     □ Опционално     - не се предлага

Mодел INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
Интериор Поставки за бутилки в предните и задните врати ■ ■ ■ ■

Лостчета за отваряне на вратите ■(черно) ■(черно) ■(хром) ■(хром)
Централно заключване ■ ■ ■ ■
Система за беключов достъп до автомобила (2 бр.) ■ ■ ■ ■
KOS - многорежимна система за достъп до автомобила и запалване без ключ с два 
предавателя

- □ ■ ■

Осветление на патрона на стартера ■ ■*2 ■*2 ■*2

Интериор Сенници за водача и пътника с огледало, капаци и джоб за документи ■ ■ - -
Сенници за водача и пътника с огледало, осветление, капаци и джоб за документи - - ■ ■
Огледало за задно виждане с автоматично затъмняване ■ ■ ■ ■
Сгъваеми дръжки над вратите (за четирите врати) ■ ■ ■ ■
Закачалка за дрехи зад седалката на водача ■ ■ ■ ■
Мултиинформационен дисплей ■ ■ ■ ■
Head Up дисплей [HUD] (комбиниран тип) - - □ ■
Бутон за превключване в режим ECO ■ ■ ■ ■
Поставка за смартфон (в долната част на централната конзола) ■ ■ ■ ■
Изход за аксесоари 12V ■ ■ ■ ■
Подова конзола с подлакътник ■ ■ - -
Подова конзола с подлакътник с функция за плъзгане (синтетична кожа) - - ■ ■
Подова конзола с голям подлакътник (синтетична кожа) - - ■*3 ■*3

Поставка за слънчеви очила - - ■ ■
Индикатор на предавката ■ ■ ■ ■
Възможност за избор на режима на шофиране (само при 4WD моделите) - ■ ■ ■
Покривало на багажното отделение ■ ■ ■ ■
Отделение за багаж ■ ■ ■ ■
4 броя куки за закрепване на мрежа в багажника ■ ■ ■ ■
Осветление в предната част на купето ■ ■ ■ ■
Осветление в задната част на купето ■ ■ ■ ■
Осветление в отделението за багаж ■ ■ ■ ■
Интериорно LED осветление (предните поставки за чаши, отделението за 
смартфон) ■ ■ ■ ■

Електрически стъкла (стъклото на водача се сваля/вдига автоматично, с anti-trap 
функция) ■ ■ ■ ■

Климатични и аудио 
системи

Автоматичен климатик (Климатроник) ■ ■ - -
Двузонов автоматичен климатик - □ ■ ■
Аудио система с 4 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, USB порт (в предната 
конзола) ■ - - -

Smartphone-link Display Audio [SDA] с 6 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, 
USB/Bluetooth® музикален плейър, USB порт (в предната конзола, с два изхода на 
порта) и монитор за задно виждане

- ■ ■ -

Smartphone-link Display Audio [SDA] с Rockford Fosgate® premium аудио система 
(DTS Neural Surround™), 9 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, USB/
Bluetooth® музикален плейър, USB порт (в предната конзола, с два изхода на 
порта) и монитор за задно виждане

- - □ ■

Тъчпад контролер - ■*4 ■*4 ■*4

Дисплей аудио с 6 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, CD/MP3 плейър, USB 
порт (в предната конзола, порт с един изход) и монитор за задно виждане □ □ □ -

Дисплей аудио с Rockford Fosgate® premium аудио система (DTS Neural 
Surround™), 9 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, CD/MP3 плейър и USB порт 
(в предната конзола, порт с един изход) и монитор за задно виждане)

- - □ -

MMCS навигационна система с 6 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, CD/MP3 
плейър, USB порт (в предната конзола, с един изход) и монитор за задно виждане

- - □ -

MMCS навигационна система с Rockford Fosgate® 710W premium аудио система 
с 9 високоговорителя, AM/FM/DAB радио, CD/MP3 плейър, USB порт (в предната 
конзола, с един изход) и монитор за задно виждане

 - - - □

Bluetooth® hands-free система с гласов контрол - ■ ■ ■
Светлини и видимост Халогенни предни фарове с ръчно управление ■ ■ ■ ■

LED предни фарове (къси/дълги) с автоматично управление - - □ ■
Автоматично включване/изключване на фаровете ■ ■ ■ ■
Автоматично превключване на къси/дълги светлини [AHB] ■ ■ ■ ■
LED светодиодни дневни светлини [DRL] ■ ■ ■ ■
Чистачки на фаровете - - □ □
Осветление "Welcome light" и "Coming home light" ■ ■ ■ ■
Предни фарове за мъгла - ■ ■ ■
Задни LED стоп светлини ■ ■ ■ ■
Задни светлини за мъгла ■ ■ ■ ■
Чистачки със сензор за дъжд ■ ■ ■ ■
Чистачка на задния прозорец ■ ■ ■ ■
Сензор против замъгляване на задния прозорец ■ ■ ■ ■
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ Налично     - не се предлага

2WD 4WD
1.5-литров 1.5-литров

MIVEC
6-степенна механична 

скоростна кутия CVT*

AS&G
4+1 места

GK1WXJMXL6 GK1WXJHXL6 GK1WXTMXL6 GK1WXTHXL6 GK1WXTMXZL6 GK1WXTHXZL6
INFORM ■ - - - - -
INVITE ■ - ■ - ■ -
INTENSE - ■ - ■ - ■
INSTYLE - ■ - ■ - ■
Двигател
Тип 1.5-литров 16-клапанов DOHC MIVEC Turbo (4B40)
Общ работен обем cc 1499
Инжекционна система ECI-Multi
Ниво на вредни емисии EURO-6b
Максимална мощност (ЕИО 
нетна стойност) kW (PS)/rpm 120 (163)/5,500

Макс. въртящ момент (ЕИО 
нетна стойност) N·m (kg-m)/rpm 250 (25.5)/1,800-4,500

Горивна система
Вид гориво Безоловен / минимум RON 95
Вместимост на резервоара 
за гориво lit 63 60

Трансмисия
Съединител  Сух еднодисков с хидравличен 

усилвател, притискащ Хидротрансформатор Хидротрансформатор

Предавателно число
Възм. предавателни числа - 2.631-0.378 2.631-0.378
1-ва предавка 3,833 2,631 2,631
2-ра предавка 2,047 1,765 1,765
3-та предавка 1,303 1,313 1,313
4-та предавка 0,975 1,046 1,046
5-та предавка 0,744 0,843 0,843
6-та предавка 0,659 0,664 0,664
7-ма предавка - 0,518 0,518
8-ма предавка - 0,404 0,404
Задна предавка 3,545 1,960 1,960
Крайно предаване 4,058 6,386 6,386

Характеристики
Ускорение** (0-100km/h) sec. 10,3 9,3 9,8
Макс. скорост*** km/h 205 200 200
Разход на гориво** 

Комбиниран lit/100km 6,6 6.7 7.0
CO2 при комбинирани 
условия g/km 151 154 159

Теглителна способност (със 
спирачки) kg 1600

Окачване

Предно тип МакФерсон със стабилизираща щанга
тип МакФерсон със стабилизираща 

щанга

Задно тип Мулти-линк със стабилизираща щанга
тип Мулти-линк със стабилизираща 

щанга
Спирачки
Предни Вентилирани дискове Вентилирани дискове
Задни Дискове Дискове
Кормилна система
Тип

Зъбна рейка и пиньон, с електрически сервоусилвател Зъбна рейка и пиньон, с електрически 
сервоусилвател

Габарити и тегло
Собствено тегло kg 1425 1455 1460 1490 1520 1550
Бруто тегло на автомобила kg 2050 2150 2150
Гуми и джанти
Вид (предни и задни) 215/70R16 225/55R18 215/70R16 225/55R18 215/70R16 225/55R18

*Безстепенна автоматична скоростна кутия+A60:H63       
**Ускорението, консумацията на гориво и CO2  емисиите варират според оборудването.       
***Измерено от MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Вашата възможна максималка скорост варира, в зависимост от начина на шофиране и поддръжката на автомобила.    
    
Забележка: Рисковото шофиране може да доведе до сериозни наранявания и щети по автомобила. Винаги спазвайте правилата за безопасност на движението.    
   

Забележка: Оборудването зависи от конкретния пазар. Моля, за подробна информация се консултирайте с вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.
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Всички размери са в милиметри.
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БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO 
■ За да активирате Android Auto, операционната система на смартфона (OS) изисква 

приложението Android Auto в Google Play и съвместим с Android смартфон с Android ™ 5.0 
Lollipop или по-нова версия.

■ За да активирате Apple Car Play операционната система на смартфона (OS) трябва да 
отговаря на следните минимални условия: iOS 8 или по-висока версия. 

■ Въпреки увеличаващия се брой страни, в които се поддържат тези системи, Android Auto 
и Apple CarPlay НЕ се предлагат на някои пазари. Най-нова информация за това може да 
намерите в съответния сайт: 

— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay 
■ Възможно е Android Auto и Apple CarPlay да не функционират при слаба или липсваща 

мрежова връзка дори и в районите, където тези системи се поддържат. 
■ Клиентът носи отговорност за всички комуникационни такси. Освен това е възможно да 

се начисляват и допълнителни такси на базата на договорения с телекомуникационните 
оператори конкретен ценови план. 

■ Възможно е телекомуникационните оператори да поискат от клиента да се абонира за 
роуминг услуги при използване в други страни.

■ Не всички приложения за смартфони са съвместими с Android Auto или Apple CarPlay.
 От съображения за безопасност, в Smartphone-link Display Audio се предлагат само съвместими 

приложения.
■ Възможно е някои функции или приложения да не се предлагат във всички страни или 

региони.
■ Използваните илюстрации не отразяват последните промени.
■ Моля, проверете в този сайт съвместимостта на смартфона със Smartphone-link Display Audio. 
http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ В самия SDA няма навигационна функция.



Mitsubishi Motors конструира и произвежда висококачествени 
автомобили и компоненти, и чрез своята развита дилърска 
мрежа осигурява отлични сервизни услуги за тяхното поддър- 
жане в изправно техническо състояние. Ние сме силно загри- 
жени за околната среда и използваме материали, които могат 
да бъдат рециклирани и използвани повторно, след като Ва- 
шият автомобил Mitsubishi е достигнал края на своя експло- 
атационен срок. В края на този дълъг експлоатационен срок, 
ние ще вземем обратно Вашия автомобил и ще го рециклира- 
ме по начин, опазващ околната среда, в съответствие с Дирек- 
тивата на ЕС за излезлите от употреба МПС и всички валидни 
национални нормативни изисквания
 

Всички автомобили на Mitsubishi Motors (с общо брутно тегло 
до 3,5 тона), продадени след 1 юли 2002 година, ще бъдат при- 
ети обратно от последния им собственик безплатно в един от 
определените за целта приемателни пунктове, при условие че 
автомобилите притежават всички основни компоненти и не 
съдържат отпадъци. От 1 януари 2007 година това се отнася 
за всички автомобили на Mitsubishi Motors, независимо от да- 

тата на продажба. За да се гарантира рециклирането на Ва- 
шия автомобил по подходящ за околната среда начин е съз- 
дадена мрежа от събирателни пунктове, в които се приемат 
излезли от употреба МПС, произведени от Mitsubishi Motors. 
Същевременно, възможностите за рециклиране на автомоби- 
лите и автомобилните компоненти непрекъснато се подлагат 
на преоценка и се подобряват, с цел постигане на още по-ви- 
сока степен на рециклиране в бъдеще
 
Европейската директива за излезлите от употреба МПС и без- 
платното им обратно приемане след изтичане на експлоата- 
ционния им живот е валидна за всички страни-членки на Евро- 
пейския съюз. Възможно е въвеждането на Директивата за 
излезлите от употреба МПС в националното законодателство 
на всяка страна-членка да не е приключило по време на отпе- 
чатването на настоящата публикация
 
Моля, посетете www.mitsubishi-motors-europe.com или 
www.mitsubishi-motors.bg, или се обадете в Националния цен- 
тър за обслужване на клиенти на Mitsubishi Motors за повече 
подробности.

Наш дълг е да опазваме околната среда.

РРЕЦИКЛИРАНЕ НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ

MAP -  
БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ ПРИ ПОВРЕДА

За да демонстрираме нашата ангажираност по 
отношение на Вашата мобилност и увереността, 
която имаме в надеждността на нашите автомо- 
били, заедно с Вашия автомобил Mitsubishi Вие 
ще получите безплатна МАР карта, валидна  

з а  п е р и о д  о т  5  п е т  г о д и н и .  М А Р  о з н а ч а в а  П а к е т  з а 
помощ от Mitsubishi Motors и с МАР картата в джоба Ви Вашата мо- 
билност е гарантирана в повече от 30 страни в Европа. Ако някога, в 
случай на повреда, злополука, кражба или вандализъм, се нуждаете от 
помощ – където и да сте, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – 
просто се обадете на номера, изписан на Вашата карта и проблемът ще 
бъде решен на място. Ако повредата е по-сериозна, Вашият автомобил 
ще бъде откаран до най-близкия дилър на Mitsubishi. Ако продължите 
да ползвате услугите на оторизираните сервизни пунктове на Mitsubishi 
след първите три години, Вашата мобилност ще бъде гарантирана в 
продължение на една допълнителна година или до изтичане на след- 
ващия сервизен интервал (в зависимост от това кое събитие настъпва 
по-рано), докато Вашият автомобил достигне възраст 10 години. 

Около 2 500 оторизирани сервизни пункта на Mitsubishi Motors в Евро- 
па са готови да Ви помогнат, където и да сте. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ
Дори и новите автомобили се нуждаят от периодично техническо об- 
служване. Целта е да се гарантира не само Вашата мобилност, но и 
високо ниво на безопасност за Вас и Вашите спътници. За да се по- 
стигне това, на Ваше разположение в оторизираните сервизни пун- 
ктове на Mitsubishi са квалифицирани професионалисти, специализи- 
рано диагностично оборудване и оригинални резервни части. При 
използване на техническите услуги, Вие предварително ще бъдете 
уведомени за цената, за да не бъдете изненадани неприятно, 
когатополучавате обратно автомобила си.
 
ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА MITSUBISHI MOTORS
Дори най-малките технически неизправности могат да доведат до инци- 
денти. Ето защо всички оригинални резервни части на Mitsubishi Motors 
са разработени и изпитани съгласно строги стандарти за качество. За 
да се осигури безопасността на Вашия автомобил и пътуващите в него, 
ние Ви препоръчваме да използвате оригинални резервни части на 
Mitsubishi Motors. Оригинални резервни части на Mitsubishi Motors има 
във всички оторизирани сервизни пунктове на Mitsubishi. Проучванията 
показват и ние се гордеем с факта, че редовно сме начело на класаци- 
ите за качество на следпродажбеното обслужване.

ВСЕОБХВАТНА ГАРАНЦИЯ
Всички нови автомобили Mitsubishi стандартно имат обща гаранция с 
обхват 5 години или максимум 100 000 километра (62,500 мили) пробег, 
в зависимост от това кое от тези събития ще настъпи първо. Антико- 
розионната гаранция покрива пробиви от ръжда през първите до 12 
години, в зависимост от закупения модел. Статистиката за експлоата- 
ционната надеждност на автомобилите Mitsubishi е безукорна, а в мал- 
ко вероятния случай на нужда от помощ ще може да ползвате предла 
ганата от нас МАР карта.

В зависимост от модела и пазара, повече детайли можете да откриете във Mitsubishi Service 
книжката

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА 
БЕЗПРОБЛЕМНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.

www.mitsubishi-motors.bg

www.mitsubishi-motors-europe.com

Някои компоненти на оборудването на автомобила може да се различават в 
зависимост от конкретната държава.
Повече информация може да получите от Вашия местен дилър/дистрибутор на 
Mitsubishi Motors. Всички права запазени. MY18 BUL 170529 ноември, 2017  Отпечатано в Холандия


