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  Предпазни лайстни за вратите
  Боядисани в цвета на купето. 
 За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка

 Н адпис за капака на двигателя
Надпис OUTLANDER. 

 Черен цвят. MZ553142EX

  Надпис за капака на двигателя
Надпис OUTLANDER. 
Цвят хром. MZ553141EX
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  Джанта от лека сплав 
16”
  Препоръчителен размер на 
гума 215/70/R16. 4250D553*

  Джанта от лека сплав 
18”
  Препоръчителен размер на 
гума 225/55/R18. 4250F405* 

  Джанта от лека сплав 
18”
  Препоръчителен размер на 
гума 225/55/R18. 4250D536*

   Джанта от лека сплав 
18”
  Препоръчителен размер на 
гума 225/55/R18. 4250F623*

*  Без капачка за централен отвор на джанта и крепежни гайки. ** С капачка за централен отвор на джанта, без крепежни гайки
Моля, свържете се с вашия дилър за спецификации на съвместимите автомобили и потвърждение на местните разпоредби.

ЕКСТЕРИОР И ДЖАНТИ
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 Предпазна лайстна за задна броня
  Шлайфана неръждаема стомана. MZ574707EX

 Предпазна лайстна за петата врата
Цвят хром. 

 MZ314700 
  Сребрист цвят.  
MZ314701 (без ил.)

 Облицовки за дръжките на вратите
Цвят хром. MZ576227EX

 Капаци за 
страничните 
огледала
  Цвят хром. MZ569195EX

  Капаци за страничните 
огледала
  Сребрист цвят. MZ314468

  Капаци за страничните 
огледала 
 Тип карбон. MZ314588

 Капаци за 
страничните огледала 
 Тип шлайфан алуминий. 
MZ314586

  Джанта от лека сплав 
18”
 Сребрист цвят. 
Препоръчителен размер на 
гума 225/55/R18  
MZ315060S**

  Джанта от лека сплав 
18”
 „Diamond cut“. Препоръчителен 
размер на гума 225/55/R18  
MZ315060BD**

  Джанта от лека сплав 
18”
 Сив цвят. Препоръчителен 
размер на гума 225/55/R18  
MZ315060G**

  Джанта от лека сплав 
18”
 Черен цвят. Препоръчителен 
размер на гума 225/55/R18  
MZ315060B**
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  Предпазни лайстни за 
праговете
  OUTLANDER емблема. Предни и задни, 
шлайфано сребристо. MZ314668

 Комплект спортни педали
 На щипка. Шлайфан алуминий.
 За A/T  
(комплект 2 броя). 
MZ313905 

За M/T 
(комплект 3 броя). 
MZ313904 (без ил.) 

  Предпазни лайстни за праговете
 Неръждаема стомана, предни и задни. 
Комплект от 6 броя. MZ527538EX
 Лайстна със светещ надпис за 
праговете
 Неръждаема стомана, предни (осветени) и 
задни (стандартни). MZ527539EX (без ил.) 

ИНТЕРИОР И УДОБСТВО
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 Декоративни панели
 Комплект от 3 броя.
 Цвят Piano Black.MZ360415EX
 Цвят Hairline Metal.
MZ360416EX

  Топка на 
скоростен лост
 Метал и кожа.  
Само за автомобили 
с автоматична 
предавателна кутия.  
MZ527593EX

  Комплект текстилни стелки за трети ред
  За модели със 7 места. 
MZ314666

 Гумени стелки, комплект
  Предни и задни. MZ314649

 Ветробрани за странични прозорци
С емблема на OUTLANDER. Комплект предни и задни. MZ562905

 Подово осветление
 Под таблото. 
MZ360414EX

  Панели за бутоните на вратите
 За предни и задни врати, цвят Piano Black. 
MZ360462EX

  Осветление на 
скоростния лост
 Само за автомобили 
с автоматична 
предавателна кутия.
MZ360428EX

 Комплект текстилни стелки
 Elegance.  
Висококачествен 
велур с емблема 
OUTLANDER. 
MZ314645

Comfort.  
Висококачествен 
велур. 
MZ314644 

Classic.  
Подсилен филц. 
MZ314643 
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  Инсталационен комплект за MMCS
 MZ360561EX

 Навигационна система
 MZ314943

Mitsubishi Multi Communication System *

МЕДИИ
• Съвместима с MP3 и WMA
•  Съвместимост с фабрична опция

Bluetooth
• Вградени CD плеър и CD-текст

СВЪРЗВАНЕ
• Свързване чрез USB: за iPod/USB
•  Интерфейс с две SD карти: за навигация

(16 GB за карта) и за музика (поддържат
се SD карти с 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB или 32
GB)

• Камера за задно виждане
• Свързване за DAB тунер
•  Регулиране на звука чрез дистанционно

управление на волана

НАВИГАЦИЯ
• Информация за ECO маршрут
•  TMC тунер
• NAVTEQ Traffic RDS
•  Европейска пътна карта, инсталирана

предварително на SD носител
•  Подробен близък поглед на кръстовища с

информация за “престрояване”

АУДИО
•  Съвместима със стандартна аудио

система с 6 високоговорителя и
Rockford Fosgate с 9 високоговорителя

• 4 канала x 45W изходна мощност
•  Автоматично компенсиране на силата на

звука според скоростта
• Еквалайзер

ТУНЕР
• FM/AM тунер
• RDS

ДИСПЛЕЙ И ДИЗАЙН
• 7” тъчскрийн дисплей
• Меню на 12 езика

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА
•  Информация от бордовия трип

компютър
•  Опции за регулиране на настройки на

автомобила

*  В зависимост от модела и екстрите на 
автомобила може да има функции, които 
са описани, но не са налични или изискват 
допълнителни избираеми продукти. Моля, 
свържете се с вашия дилър за допълнителна 
информация.

МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА
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 Навигационна система MGN
 MM360490OP

MGN

МЕДИИ
•  MP3/OGG/WMA през USB
•  Вграден Bluetooth®
•  Вграден CD/DVD плеър
•  Достъпност за iPod/iPhone
•  DAB+ (където е налично)

СВЪРЗВАНЕ
•  Android AutoTM (където е налично)
•  Apple CarPlay (където е налично)
•  Възможно е управление чрез бутоните

на волана, където е приложимо 
•  Профил за Bluetooth®: HFP, PBAP, A2DP,

AVRCP, SPP

НАВИГАЦИЯ
•  Пълно покритие на Европа с карти

TomTom: Фабрично вградена SD карта
(стандартно във всички бройки)*

АУДИО
•  Отнася се за стандартна система с 6

високоговорителя и Rockford Fosgate с
9 високоговорителя

• 4 канала x 45W изходна мощност
•  Автоматично компенсиране на силата

на звука според скоростта
• Еквалайзер

ДИСПЛЕЙ И ДИЗАЙН
•  6,5” WVGA TFT LCD
•  800 x 480 пиксела дисплей с управление

чрез докосване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛА
•  Ориентирайте се с вградената

навигация TomTom или с вашия
смартфон, изборът е ваш!

•  Множество начини да се насладите
на музиката: CD, USB устройство или
Bluetooth® устройство. Освен тях
можете да използвате смартфон,
наслаждавайки се на своите медийни
файлове

*�Картата�на�Турция�и�отвъдморските�територии�
на�Франция�(с�изключение�на�Княжество�Монако)�
не�са�покрити.

Bluetooth® е търговска марка на Bluetooth 
SIG Inc.
Android Auto и Google са търговски марки на 
Google Inc.
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БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
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 Калобрани 
Задни, комплект. MZ380697EX
Предни, комплект. MZ380689EX

 Сенник
  За прозореца на петата врата. 
MZ314705

 Кутия с разделител за багажа
Сгъваем тип. 

 MZ522731EX

 Сенници 
 За задните странични прозорци. 4 броя. 
MZ314704

 Задни сензори за паркиране
  4 бр. сензори, боядисани в цвета на 
купето.
 За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.

 Предни сензори за паркиране
  2 бр. ъглови сензори, боядисани в цвета 
на купето.  За каталожните номера 
погледнете списъка за бърза справка.

 Детски предпазни столчета
   За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.

 Вана за багажник
Сгъваем тип, за модели с 5 и 7 места. 

 MZ314711

  Комплект предни LED светлини 
за мъгла

 MZ581985EX

 Вана за багажник
С повърхност против плъзгане. 
MZ314878

 Комплект за безопасност
 Аптечка за първа помощ със специално 
отделение, включващо авариен 
триъгълник. MZ315059 

Авариен триъгълник
 MZ312957

Аптечка за първа помощ
MZ312958 (без ил.)

 Светлоотразителна 
жилетка
MME50722 (без ил.)

Авариен чук Lifehammer®

MME50557B (без ил.)
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ТРАНСПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

 Напречни греди за покрив
 За автомобили с надлъжни релси.   
Моля, за повече приставки погледнете 
списъка за бърза справка. MZ314635

 Багажник за велосипед
  С интегрирано заключване. От 

алуминий, с реглаж на височината. 
MZ315032

 Багажник за велосипед
  С интегрирано заключване. 

Стомана, сребрист цвят.  
MZ314156
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 Теглич
Разглобяем тип.

 MZ314837

 Мрежа за багажник
 MZ312254

 Багажник за велосипед за 
монтаж върху теглич

   Капацитет 2 велосипеда. 
MZ314957 (без ил.)

 Товарна скара
  Алуминиева, заключваща се. 
Размери 104 x 132 см.  
MZ312468

Моля, вижте списъка за бърза справка за 
технически изисквания и допълнителни 
продукти.

Окабеляване на теглич
7-пиново. MZ314947 (без ил.)
13-пиново. MZ314946 (без ил.)

  Товарна скара 
Сребрист алуминий с черни капаци. 
Размери 91 x 135 см. 
MZ314891

 Багажник за ски/сноуборд
  С интегрирано заключване. 
Широчина: 50 см. MZ315029
Широчина: 60 см. MZ315030 (без ил.)
За ски бягане. MZ315031 (без ил.)
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MITSUBISHI COLLECTION
Моля, посетете нашия уебсайт за Mitsubishi Collection 
www.mitsubishi-collection.com

СПИСЪК ЗА БЪРЗА СПРАВКА
Продукто-
ва група Име на продукт Описание на продукт Каталожен 

номер
Продукто-
ва група Име на продукт Описание на продукт Каталожен 

номер

Екстериор  
Страница 
2-5

Декоративни облицовки за 
предна броня

Цвят тъмносив металик MZ576730EX

Надпис за капака на 
двигателя

OUTLANDER Цвят хром MZ553141EX

Надпис за капака на 
двигателя

OUTLANDER Черен цвят MZ553142EX

Капаци за огледалата Сребрист цвят MZ314468
Шлайфан MZ314586
Карбон MZ314588
Хром MZ569195EX

Декоративни облицовки за 
прагове

Цвят тъмносив металик MZ576740EX

Предпазни лайстни за 
вратите

Боядисани в D14 Cosmic blue (M) MZ315005
Боядисани в U17 Titanium gray (M) MZ315006
Боядисани в W13 White (P) MZ315008
Боядисани в W37 White (S) MZ315009
Боядисани в U25 Sterling silver (M) MZ315037
Боядисани в X42 Black (P) MZ315010
Боядисани в P26 Red (M) MZ315011
Боядисани в C06 Quartz brown (M) MZ315012

Екстериор  
Страница 
2-5

Облицовки за дръжките на 
вратите

Цвят хром. За автомобили с безключов 
достъп

MZ576228EX

Цвят хром. За автомобили с безключов 
достъп

MZ576227EX

Предпазна лайстна за 
петата врата

Хром MZ314700
Сребрист цвят MZ314701

Декоративни облицовки за 
задна броня

Цвят тъмносив металик MZ576636EX

Спойлер за петата врата Боядисани в Quartz Brown (M) (C06) MZ574706EX
Боядисани в Polar White (S) (W37) MZ575332EX
Боядисани в Silky White (P) (W13) MZ575333EX
Боядисани в Sterling Silver (M) (U25) MZ576715EX
Боядисани в Titanium Gray (M) (U17) MZ575336EX
Боядисани в Amethyst Black (P) (X42) MZ575337EX
Боядисани в Cosmic Blue (M) (D14) MZ575338EX
Боядисани в Red (M) (P26) MZ575326EX

Предпазна лайстна за задна 
броня 
 

Шлайфана стомана (с емблема 
OUTLANDER) 

MZ574707EX

1514



Продукто-
ва група Име на продукт Описание на продукт Каталожен 

номер
Продукто-
ва група Име на продукт Описание на продукт Каталожен 

номер

Джанти                   
Страница 
4-5

Стоманена джанта 16 инча 16" x 6,5JJ 4250C409
Тас за джанта 16 инча За джанта 16 инча 4252A094
Стандартна крепежна гайка 
за стоманена джанта

1 брой 3880A007

Секретни крепежни гайки за 
стоманени джанти

4 броя MZ313733

Джанта от лека сплав 16 
инча

16” x 6,5JJ. Препоръчителен размер на 
гума 215/70/R16

4250D553

Джанта от лека сплав 18 
инча

18” x 7J. Препоръчителен размер на гума 
225/55/R18

4250F405

Джанта от лека сплав 18 
инча

18” x 7J. Препоръчителен размер на гума 
225/55/R18

4250D536

Джанта от лека сплав 18 
инча

18” x 7J. Препоръчителен размер на гума 
225/55/R18

4250F623

Джанта от лека сплав 18 
инча

18” x 7J. Препоръчителен размер на гума 
225/55/R18

4250D458

Джанта от лека сплав 18 
инча

18” x 7J. Сребрист цвят MZ315060S
18” x 7J. Сребрист цвят MZ315060G
18” x 7J. Черен цвят MZ315060B
18” x 7J. Черен цвят. “Diamond cut” MZ315060BD

Капачка за централен отвор 
на джанта

4252A060

Стандартна крепежна гайка 
за джанта от лека сплав

1 брой MR455707

Секретни крепежни гайки за 
джанти от лека сплав

4 броя MZ313736

TPMS сензор за следене на 
налягането в гумите

1 брой (без гайка за монтаж 4250B976V) 4250C477

Интериор 
и удобство  
Страница 
6-7

Предпазни лайстни за пра-
говете

Обемен дизайн на Inotec, предни и задни MZ314668
Неръждаема стомана, предни и задни MZ527538EX

Лайстна със светещ надпис 
за праговете

Неръждаема стомана, предни (осветени) 
и задни (стандартни)

MZ527539EX

Спортни педали За автомобили с ръчна предавателна 
кутия

MZ313904

За автомобили с автоматична предава-
телна кутия

MZ313905

Топка на скоростен лост. За 
автомобили с автоматична 
предавателна кутия

Сплав и кожа MZ527593EX

Мрежа за багаж Само за модел с 5 места без кутия за 
съхранение

MZ312254

Панели за бутоните на 
вратите

Предни и задни врати, Piano Black MZ360462EX

Декоративни панели Piano Black MZ360415EX
Hairline Metal MZ360416EX

Осветление на скорост-
ния лост. За автомобили с 
автоматична предавателна 
кутия.

MZ360428EX

Подово осветление Осветление на предната част MZ360414EX
Текстилни стелки Classic MZ314643

Comfort MZ314644
Elegance MZ314645

Текстилни стелки За трети ред на модел със 7 места MZ314666
Гумени стелки MZ314649
Пепелник С осветление MZ520635EX
Запалка MZ607475EX
Странични ветробрани Комплект предни и задни MZ562905

Мулти-
медийна 
система  
Страница 
8-9

Навигационна система MMCS MZ314943
Инсталационен комплект за 
навигационна система 

За MMCS MZ360561EX

Мултимедийна/Навигацион-
на система

MGN MM360490OP

Комплект камера за задно 
виждане

За MMCS MZ380634EX

Безопас-
ност и 
защита  
Страница 
10-11

Комплект LED светлини за 
мъгла

Бял отражател. Само за подмяна на 
стандартно оборудвани халогенни 
светлини

MZ581985EX

Комплект LED светлини за 
мъгла

Син отражател. Само за подмяна на 
стандартно оборудвани халогенни 
светлини

MZ581993EX

Калобрани, предни Преден комплект, за автомобили с фаб-
рично инсталирани вежди

MZ380689EX

Калобрани, задни Заден комплект, за автомобили с фаб-
рично инсталирани вежди

 MZ380697EX

Комплект за безопасност Комплект аптечка за първа помощ 
(DIN13164), авариен триъгълник, светло-
отразителна жилетка

 MZ315059

Аптечка за първа помощ DIN13164  MZ315058
Светлоотразителна 
жилетка

Жълта, опакована в торбичка  MME50722

Авариен чук Lifehammer® Plus С помощта на този чук можете лесно 
да разбиете отвътре прозорец на 
автомобила. С интегрираната резачка 
за предпазни колани може да срежете 
всеки колан

 MME50557B

Авариен триъгълник За спешни случаи на пътя. Сгъваем за 
лесно съхранение. 
Доставя се в здрава лека кутия 

 MZ312957

Вана за багажник Сгъваем тип, за модели с 5 и 7 места MZ314711
Повърхност против плъзгане за модели 
с 5 и 7 места (при свален трети ред). 
С прорези за монтаж в автомобил с 
високоговорител и/или куки за товари. 
С емблема на Mitsubishi Motors.

MZ314878

Кутия с разделител за 
багажа

Сгъваема MZ522731EX

Безопас-
ност и 
защита  
Страница 
10-11

Сенници За страничните прозорци MZ314704
За прозореца на петата врата MZ314705

Комплект ECU за сензори за 
паркиране

Комплектът ECU е необходим при 
монтаж на предни и задни сензори за 
паркиране

MZ607646EX

Комплект предни сензори 
за паркиране, 2 бр. ъглови 
сензори

Боядисани в Polar White (S) (W37)*** MZ607610EX
Боядисани в Silky White (P) (W13)*** MZ607611EX
Боядисани в Sterling Silver (M) (U25) MZ607643EX
Боядисани в Titanium Gray (M) (U17)*** MZ607613EX
Боядисани в Amethyst Black (P) (X42)*** MZ607614EX
Боядисани в Cosmic Blue (M) (D14)*** MZ607615EX
Боядисани в Red (M) (P26)*** MZ607616EX
Боядисани в Quartz Brown (M) (C06)*** MZ607617EX

Комплект задни сензори за 
паркиране, 4 бр. сензори

Боядисани в Polar White (S) (W37)*** MZ607686EX
Боядисани в Silky White (P) (W13)*** MZ607687EX
Боядисани в Sterling Silver (M) (U25) MZ607644EX
Боядисани в Titanium Gray (M) (U17)*** MZ607689EX
Боядисани в Amethyst Black (P) (X42)*** MZ607690EX
Боядисани в Cosmic Blue (P) (D14)*** MZ607691EX
Боядисани в Red (M) (P26)*** MZ607692EX
Боядисани в Quartz Brown (M) (C06)*** MZ607693EX

BABY-SAFE i-SIZE** За деца до 15 месеца, макс. 13 кг. MZ315055

Duo Plus* За деца от 9 месеца до 4 години или 
9-18 кг.

MZ313045B

KIDFIX XP* За деца от 4 до 12 години или 15-35 кг. 
Неотделяем тип

MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE До 15 месеца, макс. 13 кг, за употреба с 
MZ315055

MZ315056

Транспорт 
и свободно 
време  
Страница 
12-13

Разглобяем теглич Максимална маса за теглене = 2000 кг.;  
Динамична компонента = 10,74 kn;  
Вертикално натоварване = 100 кг; 
Максимална маса на автомобила= 2420 кг.

MZ314837

Окабеляване на теглич 7-пиново MZ314947
13-пиново MZ314946

Гнездо за адаптер 13->7 MZ313937
7->13 MZ313938
13->13 West MZ313939

Багажник за велосипед за 
монтаж върху теглич

Капацитет 2 велосипеда. MZ314957

Напречни греди за покрив Без надлъжни релси, алуминиеви, с 
криловиден профил

MZ314636

С надлъжни релси, алуминиеви, с 
криловиден профил

MZ314635

Адаптер за алуминиеви 
напречни греди

За товарни скари MZ312468 и MZ535826 MZ313061

Защитен комплект за 
напречни греди за покрив

Включва 2 предпазни тампона за греди, 
2 ремъка за фиксиране и чанта за 
съхранение

MME50500

Багажник за велосипед С интегрирано заключване. От 
алуминий, с реглаж на височината

MZ315032

С интегрирано заключване. Стомана, 
сребрист цвят

MZ314156

Адаптер за багажник за 
велосипед

За багажник за велосипед от стомана 
(MZ314156)

MZ314156S1

Адаптер комплект, за 
широки велосипедни гуми

За багажник тип “Exclusive” (MZ315032) MZ315032S3

Комплект на адаптер за 
велосипеди с карбонова рама

За багажник тип “Exclusive” (MZ315032) MZ315032S2

Комплект 6 заключващи 
цилиндъра и един ключ

Може да се съчетава с покривни релси и 
2 приставки

MZ315032S4

Багажник за ски/сноуборд 50 см, макс. до 4 чифта ски или 2 
сноуборда

MZ315029

Багажник за ски/сноуборд 60 см, макс. до 6 чифта ски или 4 
сноуборда

MZ315030

Багажник за ски За ски бягане MZ315031
Комплект фиксатори за 
багаж

Комплект от 2 броя MZ315035

Товарна скара Сребрист алуминий с черни капаци. 
Размери 91 x 135 см.

MZ314891

Товарна скара Алуминиева, с размери 104 x 132 см. MZ312468
Ремък за фиксиране 1 брой MZ311382
Мрежа за багажник MZ312254

Продукти 
за боядис-
ване

Маркер за боядисване Коригиращ маркер за боядисване (12 мл) Моля, попи-
тайте вашия 
дилър

Комплект маркери за 
боядисване

Комплект коригиращи маркери за боядис-
ване (цветен и прозрачен, 12+12 мл)

Моля, попи-
тайте вашия 
дилър

Флакон спрей Флакон боя спрей (150 мл) Моля, попи-
тайте вашия 
дилър

Комплект спрей бои Комплект спрей бои (цветна и прозрачна, 
150+150 мл)

Моля, попи-
тайте вашия 
дилър

*      Тази детска седалка може да бъде монтирана с универсалната система (предпазен 
колан) и със системата ISOFIX.

**    Тази детска седалка може да бъде монтирана с универсалната система (предпазен 
колан). По желание тази детска седалка може да бъде монтирана с помощта на 
основа ISOFIX (продава се отделно), проектирана за тази седалка. 

***  Комплектът ECU е необходим при монтаж на комплект предни и/или задни сензори 
за паркиране
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Положени са всички усилия да се гарантира, че съдържанието на тази 
публикация е точно и актуално към момента на постъпване за печат. 
Запазва се правото за промяна в спецификации, каталожни номера и 
характеристики без предварително известяване. За да се избегнат 
неразбирателства, вашият дилър на Mitsubishi Motors ще ви информира 
за всички изменения, внесени след датата на издаване на тази брошура. 
Не се позволява възпроизвеждането на никаква част от тази публикация 
под каквато и да било форма или с каквито и да било средства без 
предварително писмено разрешение от Mitsubishi Motors Europe B.V. Някои 
от продуктите или автомобилите, показани в брошурата, могат да се 
различават от моделите, достъпни на вашия пазар.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


