
MITSUBISHI SERVIS

Tato nabídka platí od 9. října do 22. prosince 2017, nebo do vyčerpání zásob. Ceny jsou uvedeny 
včetně slev a DPH, bez montáže. Podrobné informace o nabídce a náklady montáže uvedených 
produktů poskytne Váš autorizovaný prodejce Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Obj.č.: CZZIMLE17

MITSUBISHI BENEFITY

MITSUBISHI NLINE SERVIS
Nonstop u Vás doma a nebo v kanceláři. Nejjednodušší cesta  
k Vašemu servisu Mitsubishi. Zvolte si nejbližší servis Mitsubishi, 
zadejte informace o svém voze a svůj požadavek, v nejbližší době 
budete kontaktováni servisem pro potvrzení vhodného termínu opravy.  
Nově můžete zadat požadavek na rezervaci náhradního vozu.

Využijte limitované nabídky a zvyšte 
Váš komfort cestování vyspělým 
audiosystémem Mitsubishi 
s dotykovou obrazovkou 6,1", která 
usnadňuje ovládání a umožnuje 
zobrazení pohledu parkovací 
kamery. Pokud Váš vůz není 
vybaven handsfree sadou pro 
bezpečné telefonování za jízdy, 
můžete navíc doobjednat modul 
Bluetooth Hands Free.

Tato nabídka je vhodná pro vozy ASX  
ve výbavě Inform a Invite a Outlander ve výbavě 

Intense od roku 2013. Možnost využití pro Váš 
vůz konzultujte s Vaším servisem Mitsubishi.

Přijeďte se svým vozem 
na předepsanou pravi-
delnou údržbu ke svému 
autorizovanému opravci 
Mitsubishi. Budete vědět, 
že je Váš vůz v pořádku 
a bezpečný, a navíc zís-
káte ZDARMA asistenční 
službu MAP až na 1 rok.

KARTA MITSUBISHI MOTORS  
ASSISTANCE PACKAGE

pravidelný servis, jistota na celý rok

Detailní rozsah a podmínky poskytování asistenční 
služby jsou uvedeny na www.mitsubishi-motors.cz.

ZDARMA

PROGRAM
BONUS+

Věrnostní program pro vozy Mitsubishi. Dle data výroby Vašeho vozu 
získáte slevu 10 - 20 % na originální díly a příslušenství Mitsubishi.

BONUS 5+
BONUS 7+
BONUS 10+

SLEVA 10 % na náhradní díly pro vozy starší 5 let
SLEVA 15 % na náhradní díly pro vozy starší 7 let
SLEVA 20 % na náhradní díly pro vozy starší 10 let

www.mitsubishi-motors.cz

ASISTENČNÍ SLUŽBA PRO MAJITELE VOZŮ MITSUBISHI
Asistenční služba 
zahrnuje:
- zásah silniční služby
-  odtah do nejbližšího autorizo-

vaného servisu Mitsubishi
-  náhradní dopravu nebo  

náhradní vozidlo
- ubytování
- vyzvednutí vozu po opravě

Podmínky získání 
asistenční služby MAP:
-  na voze značky Mitsubishi  

je prováděna předepsaná 
pravidelná údržba u autorizo-
vaného opravce Mitsubishi

-  nabídka platí pro vozy 3 až  
15 let od uvedení do provozu

-  asistenční služba je poskyto-
vána do příští předepsané 
pravidelné údržby, nejdéle 
však 1 rok

V ZIMĚ BEZ LIMITŮ
PŘIPRAVTE SVÉ MITSUBISHI NA ZIMU

www.mitsubishi-motors.cz

MITSUBISHI NLINE SERVIS

ZDARMA

•  náhradní vozidlo si můžete vypůjčit v kterémkoli 
autorizovaném servisu Mitsubishi

•  vozidla jsou ve 100% technickém stavu a čistotě
•  každý vůz má platnou dálniční známku, povinnou  

výbavu a zákonné pojištění vč. havarijního
•  ceny půjčovného jsou stanoveny velmi příznivě

Vozy Mitsubishi mají od 1.1. 2015 záruku 5 let / 100 000 km. Originální příslušenství Mitsubishi, které zakoupíte 
současně s novým vozem, má shodnou záruku 5 let / 100 000 km. Od 1.4.2015 jsme pro Vás připravili navíc další 
sortiment vybraného Schváleného příslušenství Mitsubishi, které nabízí, při nákupu současně s novým vozem,  
také 5 letou záruku. Dodatečně zakoupené příslušenství, či ostatní položky z nabídky Schváleného příslušenství 
Mitsubishi, mají záruku 2 roky, není-li uvedeno jinak. Podrobnější informace Vám poskytne Váš prodejce Mitsubishi.

MITSUBISHI NÁHRADNÍ VOZY 

STŘEŠNÍ BOXY
•  lesklé černé, nebo lesklé bílé provedení

•  atraktivní sportovní design  
s kontrastními barevnými pruhy

•  objem 480 litrů (vnitřní rozměry 190 x 75 x 35 cm)

•  oboustranné otevírání Dual Force  
a vícebodové centrální zamykání

•  rychloupínací systém kompatibilní  
se všemi střešními nosiči

•  nosnost 80 kg
V nabídce jsou i boxy Envio 

Vision 330 a Envio Vision 460

CENA OD  
8 990 Kč

Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

NEZÁVISLÉ 
TOPENÍ
SKUTEČNÝ LUXUS NENÍ VIDĚT,
ALE MŮŽETE HO CÍTIT!

NEZÁVISLÉ TOPENÍ WEBASTO JIŽ OD 34 675 KČ   
Pozn.: uvedená cena včetně DPH nezahrnuje montáž a platí pro nezávislé topení  

Thermo Top Evo4 s akčním ovladačem T100 HTM pro Mitsubishi ASX 1,6.
Informujte se u svého prodejce Mitsubishi na optimální kombinaci pro Váš komfort.

Dálkové ovládání  
T100 HTM za 1 Kč !!!

ZŮSTAŇTE MOBILNÍ, I KDYŽ JE VÁŠ 
VŮZ V PÉČI SERVISU MITSUBISHI.

Audiosystém 
Mitsubishi 
s dotykovou 
obrazovkou  
a parkovací  
kamerou

OK

MITSUBISHI SERVIS

Akce

Envio NEOX

Nezávislé topení Webasto v automobilu 
představuje pro stále více lidí nový rozměr 
požitku z jízdy. Je to pravý luxus, který si 
nyní můžete dopřát a denně si jej užívat! 
Nechte se tímto komfortem hýčkat, 
dopřejte sobě i své rodině kvalitnější 
životní styl a prožijte zimu v teple.  
 P. S. Začnete se těšit do vyhřátého vozu!

MITSUBISHI SERVIS

Program náhradních vozidel zajišťuje možnost zapůjčení  
vozu Mitsubishi za velmi výhodných podmínek.

Podrobné informace o programu náhradních vozidel  
získáte ve svém servisu Mitsubishi.

Dostupnost náhradního vozu prověřte 
při sjednávání termínu návštěvy  

ve Vašem servisu Mitsubishi.

Bluetooth 
Hands 

Free

Parkovací senzory se zobrazením na obrazovce

Aktualizace navigačních 
systémů Mitsubishi MMCS 2017

NOVINKA
Aktualizace mapových 
podkladů pro navigační 
systémy za zvýhodněnou cenu.

Aktualizace vydaná v 08/2017 
je založena na nejnověji 
dostupných mapových 
podkladech společnosti  
HERE z konce roku 2016.

 Vedle zvukové indikace překážky zobrazuje její vzdálenost a pozici na displeji 
parkovací kamery. V případě hrozící srážky zobrazí varování STOP.
 Vhodné pro kombinaci s parkovacími kamerami se  
zobrazením na audiosystémech Mitsubishi s dotykovou  
obrazovkou, navigační systémy Mitsubishi i Pioneer.

4 144 Kč

MITSUBISHI PŘÍSLUŠENSTVÍ

8 690 Kč

4 114 Kč

4 189 Kč

AKCE

AKCE

MITSUBISHI RADIO UPGRADE



•  Nechte svůj vůz před zimou zkontrolovat, 
předejdete nepříjemným překvapením

•  Využijte speciální výroční zvýhodněné nabídky 
vybraných údržbových dílů MITSUBISHI

990 Kč
AKCE!

Bezpečnostní matice (sada 4 ks)

ASX

24 980 Kč

PAJERO

Kompletní zimní obutí,  
17″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 265/65 R17, se 
snímači tlaku TPMS

17"

L200

Kompletní zimní obutí, 
18″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 225/55 R18, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 
16″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 215/70 R16, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 
18″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 225/55 R18, se 
snímači tlaku TPMS

16"

18"

Kompletní zimní obutí, 
16″ ocelové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3  215/70 R16, se 
snímači tlaku TPMS

16"

OK
MITSUBISHI SERVIS

VIDĚT A BÝT VIDĚN

Aramid chrání lidské životy v neprůstřelných vestách a nyní poskytuje i vyšší odolnost 
a ochranu pro překvapivé situace na Vašich cestách, dokonce i více. Jedinečná Záruka 
Nokian Tyres Aramid je poskytována k vybraným pneumatikám pro vozy SUV. V případě 
náhodného poškození na bočnici získáte novou pneumatiku odpovídajícího typu.  
Podrobné informace obdržíte u Vašeho prodejce Mitsubishi nebo na www.nokiantyres.cz 

Zimní komplety jsou sestaveny z originálních disků Mitsubishi a zimních pneumatik od společnosti Nokian Tyres. Typy slitinových kol 
a pneumatik se liší dle jednotlivých modelů a rozměrů. Matice kol nejsou součástí dodávky, pokud není možné použít původní, je třeba 
matice objednat samostatně. Informujte se u svého prodejce Mitsubishi o podrobnostech nabídky pro Váš vůz. Uvedené ceny jsou vždy 
za sadu 4 ks kompletních kol včetně snímačů tlaku TPMS (L200 bez TPMS).

Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis MITSUBISHI nabízí pneumatiky 
za příznivé ceny včetně komplexních služeb a odběru ojetých pneumatik ZDARMA! Zároveň zkontroluje Váš 
vůz tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik.

V případě zájmu o samotné zimní pneumatiky 
kontaktujte Váš servis Mitsubishi, který Vám připraví 
nábídku zímních pneumatik různých kategorií právě 
pro Váš vůz a zajistí odborné přezutí Vašeho vozu.

V nadcházejícím období 
budete daleko více 
cestovat za tmy  
a při špatné viditelnosti. 
Správná funkce osvětlení 
je zásadní pro bezpečnost 
Vaši i dalších účastníků 
silničního provozu!

*Kontrola osvětlení vozidla a seřízení předních světlometů 
ZDARMA je součástí všech servisních zakázek v období od 
9. října až 22. prosince 2017. Vůz bude označen etiketou 
potvrzující úspěšné provedení testu. Pokud bude při kontrole, 
či seřízení světlometů zjištěna 
nutnost opravy nebo výměny dílů, 
bude se souhlasem zákazníka 
rozšířena hrazená zakázka.

A navíc, pokud využijete servisní nabídku s testem světel ZDARMA, můžete získat 3D samolepku  
s logem výročí Mitsubishi, nebo reflexní pásek Mitsubishi. Tato nabídka platí pro nejrychlejší zákazníky do vyčerpání zásob.

16"
Kompletní zimní obutí, 16″ slitinové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV3 245/70 R16

31 480 Kč

Kompletní zimní obutí, 
18″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 265/60 R18,  
se snímači tlaku TPMS

18"

49 980 Kč

45 980 Kč
Kompletní zimní obutí, 17″ 
slitinové disky Mitsubishi, 

zimní pneumatiky Nokian WR 
SUV3 245/65 R17

17"

39 980 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 16″ ocelové 
disky Mitsubishi, 

zimní pneumatiky 
WR C3  205/80 R16

23 980 Kč

ARAMID
GUARANTEE

NABÍDKA STOLETÍ  
NENECHTE SE ZIMOU PŘEKVAPIT

Zcela nová specifikace značkových 
motorových olejů Mitsubishi vyvinutá 
pro optimální výkon benzínových 
i naftových motorů za příznivou cenu.

299 
Kč / litr

● 0W20 benzínové motory
● 0W30 naftové motory

NOVINKA

LANCER
16"

16"

Kompletní zimní obutí, 
16" ocelové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian 
WR D4 205/60 R16, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 
16″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian 
WR D4 205/60 R16, se 
snímači tlaku TPMS

•  pro 16″ ocelové  
disky Lancer a ASX

• cena za 4 ks

Podle novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb. jsou v zimním období, tj. od 1.11. do 31.3., povinné  
zimní pneumatiky na všech silnicích, když na nich bude sníh, led, námraza nebo bude možné  
vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat, že by sníh, led či námraza na silnici být mohly!  
Obdobná povinnost také platí v některých sousedních zemích, jako je např. Německo nebo Slovensko.

OUTLANDER

19 980 Kč

1 580 Kč

21 980 Kč

28 980 Kč

38 980 Kč

45 980 Kč

26 980 Kč

38 980 Kč

45 980 Kč

Nabídka zahrnuje zapalovací svíčky, žhavící svíčky, 
chladící kapalinu, palivové filtry, stírátka, spojky,  
tlumiče pérování, brzdové destičky a brzdové kotouče.

MYSLETE NEJEN NA SVOU BEZPEČNOST

18"

18"

KRYTY  
KOL 16"

Záruka Nokian Tyres Aramid
- Ochrana v případě poškození bočnice

Kompletní zimní obutí, 
18″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 225/55 R18, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 
18″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 225/55 R18, se 
snímači tlaku TPMS

ZDARMA*

Kompletní zimní obutí, 
16″ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 215/70 R16, se 
snímači tlaku TPMS

16"

31 980 Kč

18"

Kvalitní sněhové řetězy 
PEWAG pro všechny modely Mitsubishi. Sněhové 
řetězy jsou v zimním období v mnoha zemích 
součástí povinné výbavy vozu. Podrobné 
informace na www.pewag.cz. V případě zájmu 
o sněhové řetězy pro jiný rozměr pneumatik 
kontaktujte Váš servis Mitsubishi.

Sněhové řetězy

NOVINKA

Rok 2017 je pro Mitsubishi Motors výjimečný, nejstarší japonská 
automobilka v tomto roce slaví 100leté výročí – v roce 1917 představila 
Model A, první sériově vyráběný japonský vůz. Navíc je to přesně 80 
let od chvíle, kdy Mitsubishi v roce 1937 vyvinulo první japonský vůz 
s pohonem všech kol 4WD (model PX33) a stalo se tak technologickým 
lídrem v oblasti výroby vozů s pohonem všech kol. 

30% 
výroční
sleva

CENA OD  
2 078 Kč

MITSUBISHI SERVIS 

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ


