CENÍK A VÝBAVY – MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID (PHEV)

MITSUBISHI OUTLANDER
PLUG-IN HYBRID (PHEV)
ceník a výbavy
NOVINKA!
VÝBAVA

MOTOR

INSTYLE

2.0 MIVEC 89 kW/121 k,
elektromotory 2 x 60 kW (82 k)

PŘEVODOVKA
Převodovka s
fixním převodem

POHON

CENÍKOVÁ CENA
(VČ. DPH)

4WD

1 252 850 Kč

BEZPEČNOST

INSTYLE

7 airbagů - čelní (vypínatelný airbag spolujezdce), boční, hlavové (okenní) vpředu a vzadu, kolenní airbag řidiče
4WD - pokročilý pohon všech kol "S-AWC" s možností režimu "LOCK"
ABS - antiblokovací brzdový systém, EBD - elektronický systém rozdělení brzdného účinku
ASC - systém aktivní regulace stability, TCL - systém elektronické regulace trakce
BOS - bezpečnostní systém přednostního brzdění, EBA - nouzový brzdový asistent
ESS - systém signalizace nouzového brzdění, HSA - asistent rozjezdu do kopce
EPS - elektrický posilovač řízení
AVAS - systém akustické simulace jedoucího vozidla do 35 km / h
LDW - systém monitorování a podpory udržování jízdního pruhu
FCM - systém předcházení a zmírňování následků čelního nárazu
UMS - ultrazvukový systém zabraňující nechtěnému zrychlení
ACC - Adaptivní tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti s ovládáním na volantu
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách
Alarm
ISOFIX - systém uchycení dětské sedačky + dětská pojistka (2. řada sedadel)
Světelný + dešťový senzor, DRL - Led světla pro denního svícení integrovaná v předních světlometech
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INTERIÉR
2 zónová automatická klimatizace s pylovým filtrem
Přídavné nezávislé elektrické topení
Palubní počítač (barevný 4,2" QVGA LCD)
Ukazatel toku energie
Tlačítka režimů ECO (podpora úsporné jízdy), CHARGE (dobíjení baterie) a SAVE (úspora elektrické energie)
Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání se spínačem START/STOP
Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s indikátorem směru jízdy
Osvětlení prostoru pro nohy řidiče a spolujezdce
Ovládací páčky pod volantem pro nastavení míry rekuperace elektrické energie
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
Vyhřívání předních sedadel
Sedadla ve druhé řadě dělená v poměru 60:40 s funkcí nastavení sklonu opěradel
Úložná schránka pod podlahou zavazadlového prostoru (35 l)
Výškově a osově nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče
4 ramenný kožený multifunkční volant s vyhříváním
Středová loketní opěrka vpředu s osvětlením
MMCS - multimediální navigační systém se čtečkou SD karet, 7" barevný dotykový LCD monitor, rádio LW/MW/FM s funkcí DAB, CD/MP3
přehrávač
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Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (včetně hlasového ovládání a ovládání na volantu)
Elektrická zásuvka 12 V (vpředu 2x a 1x v zavazadlovém prostoru), pomocný vstup USB
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EXTERIÉR
Metalický nebo perleťový lak (cena včetně DPH)
Disky kol z lehkých slitin 18" + pneumatiky 225/55 R18
Přední mlhová světla se chromovým lemem
Zadní kombinované LED svítilny
LED světlomety s automatickým nastavování sklonu
Ostřikovače předních světlometů
Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří
Elektricky ovládané otevírání a zavírání zadních výklopných dveří
Podélné střešní ližiny (stříbrné)
Přední a zadní parkovací senzory (8 senzorů)
Systém pro sledování okolí vozidla v okruhu 360°
Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji MMCS

14 000 Kč
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NABÍJENÍ
Mitsubishi Remote Control - dálkové ovládání klimatizace, topení a nabíjení, zjištění stavu baterie prostřednictvím chytrého telefonu
Domácí nabíječka 230 V / 10 A, včetně 5 m nabíjecího kabelu
Zásuvka pro běžné nabíjení 230 V 1fázová
Zásuvka pro rychlé nabíjení dle standardu CHAdeMO
Dobíjecí kabel pro stanice se zásuvkou Mennekes
Informace o originálním příslušenství získáte od našich prodejců Mitsubishi Motors.

● standardní výbava
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12 684 Kč

TECHNICKÉ PARAMETRY – MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID (PHEV)

MITSUBISHI OUTLANDER
PLUG-IN HYBRID (PHEV)
technické parametry
MOTOR
Převodovka
Typ motoru
Palivo
Počet válců/ventilů
Zdvihový objem motoru
Zážehový motor

3

cm
Max. výkon kW (k)/ot./min
Max. točivý moment Nm/ot./min
Přední elektromotor
Max. výkon kW (k)
Max. točivý moment Nm
Zadní elektromotor
Max. výkon kW (k)
Max. točivý moment Nm
Maximální systémový výkon hybridního pohonu kW (k)
Emisní norma
Pohon

2.0 MIVEC
1stupňová s fixním převodem
zážehový motor, 2 synchronní elektromotory s permanentním neodymovým
magnetem
benzín RON 95, elektrická energie
4/16
1 998
89 (121) / 4 500
190 / 4 500
60 (82)
137
60 (82)
195
149 (203)
EURO 6b
4WD

ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Celková délka
Celková šířka
Celk. výška (včetně střešních ližin)
Rozvor
Světlá výška

mm
mm
mm
mm
mm

4 695
1 800
1 710
2 670
190

Provozní hmotnost
Největší technicky přípustná hmotnost
Hmotnost nebrzděného přívěsu
Hmotnost brzděného přívěsu
Poloměr otáčení

kg
kg
kg
kg
m

1 920
2 340
750
1 500
5,3

JÍZDNÍ VÝKONY
Zrychlení z 0 na 100 km/h
Maximální rychlost

s
km/h

11,0
170

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2
Kombinovaná spotřeba benzínu (l/100 km)
Spotřeba elektrické energie (Wh/km)
Emise CO2 (g/km)
OSTATNÍ HODNOTY
Rozměr pneu
Objem palivové nádrže
Kapacita baterie
Běžné nabíjení v domácnosti
Rychlé nabíjení (standard CHAdeMO)
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Objem při 2 sedadlech (po střechu)
Objem při 5 sedadlech

1,8
134
42

l
kWh
230 V / 10 A

l
l

VLASTNOSTI V TERÉNU
Přední nájezdový úhel
Zadní nájezdový úhel
Přejezdový úhel

225 / 55 R18
45
12
5 hodin (100%)
30 minut (80%)
1 590
451
21,0°
22,5°
19,0°

Razítko dealera:

Dovozce: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Uvedené ceny jsou platné od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016.
Uvedené ceny jsou doporučené. 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 cen vozidel, provedení a technických parametrů bez předchozího upozornění.
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK.

www.mitsubishi–motors.cz

infolinka: info@mitsubishi-motors.cz

