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STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Ozdobne narożniki
zderzaka przedniego    
W kolorze ciemnoszarym metalik.
MZ576730EX

Listwy progowe
W kolorze ciemnoszarym metalik.
MZ576740EX

Ozdobne narożniki
zderzaka tylnego
	W kolorze ciemnoszarym metalik.
MZ576750EX

Boczne listwy ochronne
	Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Napis “OUTLANDER”
Na pokrywę silnika, chromowany.
MZ553141EX

Napis “OUTLANDER”
Na pokrywę silnika, w kolorze czarnym.		
MZ553142EX
2 3

Osłony lusterek zewnętrznych
	Wzór “Carbon”.
MZ314588

	W kolorze srebrnym.
MZ314468

	W kolorze aluminium.
MZ314586

Chromowane.
MZ569195EX

Listwa pokrywy bagażnika
Chromowana.
MZ314700

W kolorze srebrnym.
MZ314701 (bez zdjęcia)

Nakładka ochronna zderzaka tylnego
	Stal nierdzewna matowana. MZ574707EX

Nakładki klamek drzwi

STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA I FELGI ALUMINIOWE

Felga koła 16”

	Zalecany rozmiar opon
215/70R16.
4250D553*

	Felga koła 18”

	Zalecany rozmiar opon
225/55R18.
4250F405*

Felga koła 18”

	Zalecany rozmiar opon
225/55R18.
4250D536*

Felga koła 18”

	Zalecany rozmiar opon
225/55R18.
4250F623*

Chromowane.
Do wersji z KOS.
MZ576227EX
Do wersji bez KOS. MZ576228EX

Felga koła 18”

Polerowany front. 
Zalecany rozmiar opon
225/55R18
MZ315060BD**

Felga koła 18”

W kolorze srebrnym. 
Zalecany rozmiar opon
225/55R18
MZ315060S**

Felga koła 18”

W kolorze szarym. 
Zalecany rozmiar opon
225/55R18
MZ315060G**

Felga koła 18”

W kolorze czarnym.
	Zalecany rozmiar opon
225/55R18
MZ315060B**

* Nie zawiera kołpaczka i nakrętek
** W komplecie kołpaczek; nie zawiera nakrętek
Skontaktuj się z dealerem w sprawie szczegółów dotyczących specyfikacji i zapisów w świadectwie homologacji pojazdu.
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Ozdobne wykończenie wnętrza
Komplet 3 szt.	
Lakier “Piano Black”.		
MZ360415EX

Ozdobne nakładki na konsole
włączników szyb

	Wzór “Hairline metal”.
MZ360416EX (bez zdjęcia)

Dywaniki tekstylne na przód i drugi rząd siedzeń.
Elegance. 			
Welur najwyższej
jakości, z napisem
“OUTLANDER”.			
MZ314645

STYLIZACJA WNĘTRZA I KOMFORT

Nakładki progowe
	Z napisem “OUTLANDER”, z tworzywa
sztucznego. Komplet na przód i tył,
w kolorze srebrnym matowym.
MZ314668

Nakładki progowe

Nakładki na pedały

	Matowane aluminium, montaż bez
nawiercania.
Podświetlane nakładki progowe 	
Do wersji ze skrzynią Do wersji ze skrzynią
manualną, komplet
automatyczną,
	Ze stali nierdzewnej.
3 szt. Tylko do LHD.
komplet
2
szt.
Tylko
Komplet 6 szt.; przednie podświetlane.		
MZ313904 (bez zdjęcia)
do LHD. MZ313905
MZ527539EX (bez zdjęcia)

 e stali nierdzewnej. Komplet 6 szt.
Z
na przód i tył. MZ527538EX

Comfort.
Welur wysokiej
jakości.
MZ314644

Classic.
Włóknina
dywanowa.
MZ314643

	Drzwi przednie i tylne, lakier “Piano Black”.
MZ360462EX

	Dywaniki dla trzeciego rzędu siedzeń
	Do wersji 7- miejscowej.
MZ314666

Dywaniki gumowe

Owiewki szyb bocznych

Na przód oraz drugi rząd siedzeń. MZ314649

Z napisem “OUTLANDER”. Drzwi przednie i tylne. MZ562905

Podświetlenie podłogi

Gałka wybieraka
trybu jazdy

	Pod deską rozdzielczą.
MZ360414EX

	Połączenie aluminium
i skóry. Tylko do wersji
z automatyczną
skrzynią biegów.
MZ527593EX

Podświetlenie
wybieraka
trybu jazdy
Tylko do wersji
z automatyczną
skrzynią biegów.		
MZ360428EX
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MULTIMEDIA I NAWIGACJA
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) *
MEDIA
• Odtwarza pliki MP3 i WMA.
• Połączenie Bluetooth.
• Zintegrowany odtwarzacz CD i CD-text.
POŁĄCZENIA
• Gniazdo USB do iPod/USB.
• Dwa gniazda kart SD: do nawigacji (karta
16GB), do odtwarzania muzyki (odtwarza
karty SD 2GB, 4GB, 8GB, 16GB lub 32GB).
• Gniazdo podłączenia kamery cofania.
• Możliwość podłączenia tunera DAB.
•M
 ożliwość sterowania w kierownicy.
NAWIGACJA
• Informacje o stylu jazdy ECO route.

• Tuner TMC.
• Informacja o warunkach na drodze
NAVTEQ Traffic RDS.
• Mapy Europy zainstalowane na karcie SD.
• Szczegółowy zoom skrzyżowań
oraz informacje o pasach ruchu.
AUDIO
•	Współpracuje zarówno ze standardowym
systemem 6-głośnikowym jak również
z 9-głośnikowym systemem Rockford 		
Fosgate.
• Wzmacniacz 4 x 45W.
• Automatyczne dostosowanie głośności
do prędkości pojazdu.
• Korektor dźwięku.

Stacja nawigacyjno – 		
multimedialna MMCS
MZ314943

Zestaw montażowy do MMCS
	MZ360561EX
TUNER
• Tuner FM/AM.
• RDS.
WYŚWIETLACZ
• Wyświetlacz dotykowy 7”.
• Menu w 12 językach.
INFORMACJE O POJEŹDZIE
•	Informacje z komputera pokładowego.
•	Możliwość indywidualnych ustawień
funkcji pojazdu.
* W zależności od modelu i wyposażenia, niektóre
funkcje MMCS mogą być niedostępne lub
wymagają podłączenia dodatkowych opcjonalnych
urządzeń. Zapytaj swojego dealera o dodatkowe
informacje.

Stacja nawigacyjno multimedialna MGN

MGN
MEDIA
•	Odtwarza pliki MP3/OGG/WMA przez USB.
•	Zintegrowany Bluetooth®.
• Zintegrowany odtwarzacz CD/DVD.
•	Obsługa iPod/iPhone.
•	DAB+ (jeśli dostępny).
POŁĄCZENIA
•	System Android AutoTM
(jeśli dostępny).
•	System Apple CarPlay
(jeśli dostępny).
•	Możliwe sterowanie w kierownicy
(jeśli dostępne).
•	Profile systemu Bluetooth®:
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP.
NAWIGACJA
•	Nawigacja TomTom na karcie SD
- wyposażenie standardowe
z pełnym pokryciem map Europy*.

AUDIO
•	Współpracuje zarówno ze
standardowym systemem
6-głośnikowym jak również
z 9-głośnikowym systemem
Rockford Fosgate.
• Wzmacniacz 4 x 45W.
• Automatyczne dostosowanie
głośności do prędkości pojazdu.
• Korektor dźwięku.
WYŚWIETLACZ
•	Wyświetlacz 6,5“ WVGA TFT LCD.
•	Ekran dotykowy 800 x 480 pikseli
typu Single Touch.

MM360490OP**

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
• Można korzystać zarówno z nawigacji
TomTom zainstalowanej w stacji
multimedialnej lub w smartfonie.
Wybór zależy od użytkownika!
•	Kilka sposobów odtwarzania muzyki:
z płyty CD, poprzez USB, Bluetooth®
lub ze smartfona.

* Oprócz Turcji i zamorskich terytoriów Francji.
** Wyłącznie do samochodów wyposażonych fabrycznie
w kod opcji J87.
Bluetooth® jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.
Android Auto i Google są znakami towarowymi firmy
Google Inc.
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Kuweta bagażnika

Kuweta bagażnika

Skrzynka do bagażnika

Jednoczęściowa, z powierzchnią
antypoślizgową. MZ314878

Składana, do wersji 5- lub
7- miejscowej. MZ314711

Składana.
MZ522731EX

Przednie czujniki parkowania

	2 czujniki lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów 			
katalogowych.

Osłony przeciwsłoneczne

Szyby boczne tylne, komplet 4 szt.
MZ314704

Tylne czujniki parkowania

4 czujniki lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów 			
katalogowych.

Lampy przeciwmgielne LED
Z białymi odbłyśnikami. MZ581985EX
Z niebieskimi odbłyśnikami. MZ581993EX
(bez zdjęcia)

Osłona przeciwsłoneczna

Zestaw bezpieczeństwa

Szyba pokrywy bagażnika.
MZ314705

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
kamizelka ostrzegawcza.
MZ315059

Trójkąt ostrzegawczy
MZ312957

Apteczka samochodowa
MZ315058 (bez zdjęcia)

Kamizelka ostrzegawcza
MME50722 (bez zdjęcia)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Chlapacze    
Komplet na przód. MZ380689EX
Komplet na tył.
MZ380697EX

Foteliki dziecięce
	Szukaj w wykazie numerów
katalogowych.
10 11

Więcej informacji i dodatkowe produkty
znajdziesz w wykazie numerów katalogowych.

Siatka bagażnika
MZ312254

Hak holowniczy
Odpinany.
MZ314837

Wiązka przewodów
haka holowniczego

7 pin. MZ314947 (bez zdjęcia)
13 pin. MZ314946 (bez zdjęcia)

TRANSPORT I WYPOCZYNEK

Bagażnik rowerowy
na hak holowniczy
	
Do przewozu 2 rowerów.
MZ314957 (bez zdjęcia)

Belki bagażnika dachowego

	Do wersji z relingami dachowymi.
MZ314635
Dostępne są również inne akcesoria
do bagażnika dachowego. Sprawdź
w wykazie numerów katalogowych.

Uchwyt na rower
	
Stalowy, ze zintegrowanym zamkiem.
MZ314156
Wymagany adapter MZ314156S1.

Uchwyt na rower
	
Typ Exclusive, aluminiowy,

ze zintegrowanym zamkiem.
MZ315032

Uchwyt na bagaż
	Aluminiowy.
Wymiary: 104 x 132 cm.
MZ312468
Wymagany adapter MZ313061.

	Uchwyt na bagaż
Aluminiowy.
Wymiary: 91 x 135 cm.
MZ314891

Uchwyt na narty/snowboard
	Ze zintegrowanym zamkiem.

Szerokość: 50 cm. MZ315029
Szerokość: 60 cm. MZ315030 (bez zdjęcia)
Do nart biegowych. MZ315031 (bez zdjęcia)

12 13

KOLEKCJA MITSUBISHI
Odwiedź także naszą stronę:
www.mitsubishi-collection.com

Grupa
akcesoriów

Nazwa

Felga stalowa, 16”
Felgi
aluminiowe Kołpak koła, 16”
Strona 4-5 Nakrętka do felgi stalowej
Nakrętki zabezpieczające
do felg stalowych
Felga aluminiowa, 16”
Felga aluminiowa, 18”

Kołpaczek felgi aluminiowej
Nakrętka do felgi aluminiowej
Nakrętki zabezpieczające
do felg aluminiowych
Czujnik TPMS

Stylizacja
wnętrza
i komfort
Strona 6-7

Nakładki progowe

Podświetlane nakładki
progowe
Nakładki na pedały

Gałka wybieraka trybu jazdy
Siatka bagażnika

Multimedia
i nawigacja
Strona 8-9

WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH
Grupa
akcesoriów

Nazwa

Listwa ozdobna zderzaka
Stylizacja
zewnętrzna przedniego
Strona 2-5 Napis “OUTLANDER”

Opis
produktu
W kolorze ciemnoszarym metalik.

Chromowany.
na pokrywę silnika
W kolorze czarnym.
Osłony lusterek zewnętrznych, W kolorze srebrnym.
do lusterek z kierunkowskazami W kolorze aluminium.
Wzór “Carbon”.
Chromowane.
Listwy progowe
W kolorze ciemnoszarym metalik.
Boczne listwy ochronne
Lakierowane w kolorze Cosmic Blue (D14).
Lakierowane w kolorze Titanium Gray (U17).
Lakierowane w kolorze Silky White (W13).
Lakierowane w kolorze Polar White (W37).
Lakierowane w kolorze Sterling Silver (U25).
Lakierowane w kolorze Amethyst Black
(X42).
Lakierowane w kolorze Red (P26).
Lakierowane w kolorze Quartz Brown (C06).

Nr
katalogowy
MZ576730EX
MZ553141EX
MZ553142EX
MZ314468
MZ314586
MZ314588
MZ569195EX
MZ576740EX
MZ315005
MZ315006
MZ315008
MZ315009
MZ315037
MZ315010
MZ315011
MZ315012

Grupa
akcesoriów

Nazwa

Nakładki klamek drzwi,
Stylizacja
zewnętrzna chromowane
Strona 2-5

Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona
10-11

Opis
produktu

Nr
katalogowy

Do wersji bez KOS.

MZ576228EX

Do wersji z KOS.

MZ576227EX

Listwa pokrywy bagażnika

Chromowana.
W kolorze srebrnym.

MZ314700
MZ314701

Ozdobne narożniki zderzaka
tylnego
Spojler tylny

W kolorze ciemnoszarym metalik.

MZ576750EX

Lakierowany w kolorze Quartz Brown (C06).
Lakierowane w kolorze Polar White (W37).
Lakierowane w kolorze Silky White (W13).
Lakierowany w kolorze Sterling Silver (U25).
Lakierowany w kolorze Titanium Gray (U17).
Lakierowany w kolorze Amethyst Black (X42).
Lakierowany w kolorze Cosmic Blue (D14).
Lakierowany w kolorze Red (P26).

MZ574706EX
MZ575332EX
MZ575333EX
MZ576715EX
MZ575336EX
MZ575337EX
MZ575338EX
MZ575326EX

Stal nierdzewna, matowana, z napisem
“OUTLANDER”.

MZ574707EX

Nakładka ochronna zderzaka
tylnego

Opis
produktu
16” x 6,5JJ.

Nr
katalogowy

1 szt.

4250C409
4252A094
3880A007

Komplet 4 szt.

MZ313733

16" x 6,5JJ.
Zalecany rozmiar opon: 215/70R16.
18” x 7J.
Zalecany rozmiar opon: 225/55R18.
18” x 7J.
Zalecany rozmiar opon: 225/55R18.
18” x 7J.
Zalecany rozmiar opon: 225/55R18.
18” x 7J.
Zalecany rozmiar opon: 225/55R18.
18” x 7J. W kolorze srebrnym.
18” x 7J. W kolorze szarym.
18” x 7J. W kolorze czarnym.
18” x 7J. W kolorze czarnym, polerowany
front.

4250D553

1 szt.
4 szt.
Aluminiowy, 1 szt.
(nie zawiera nakrętki 4250B976V).
Z napisem “OUTLANDER” w kolorze
srebrnym matowym, z tworzywa
sztucznego.
Komplet na przód i tył.
Ze stali nierdzewnej.
Komplet 6 szt. na przód i tył.
Ze stali nierdzewnej. Komplet 6 szt.,
przednie wewnętrzne podświetlane, tylne
standardowe.
Do wersji z manualną skrzynią biegów.
Komplet 3 szt.
Do wersji z automatyczną skrzynią biegów.
Komplet 2 szt.
Połączenie aluminium i skóry. Tylko do
wersji z automatyczną skrzynią biegów.
Tylko do wersji 5-miejscowej bez schowka
pod podłogą bagażnika.
Drzwi przednie i tylne, lakier “Piano Black”.

Ozdobne nakładki na konsole
włączników szyb
Ozdobne wykończenie wnętrza Komplet 3 szt., lakier “Piano Black”.
Komplet 3 szt., wzór “Hairline metal”.
Podświetlenie wybieraka
Do wersji z automatyczną skrzynią biegów.
trybu jazdy
Podświetlenie podłogi
Pod deską rozdzielczą.
Dywaniki tekstylne.
Classic.
Na przód i drugi rząd siędzeń.
Comfort.
Elegance.
Dywaniki dla trzeciego rzędu
Comfort. Do wersji 7- miejscowej.
siedzeń
Dywaniki gumowe
Na przód oraz drugi rząd siedzeń.
Popielniczka podświetlana
Zapalniczka
Owiewki szyb bocznych
Drzwi przednie i tylne.
Stacja nawigacyjno –
multimedialna MMCS
Zestaw montażowy do MMCS
Do MMCS.
Stacja nawigacyjno Wyłącznie do samochodów wyposażonych
multimedialna MGN
fabrycznie w kod opcji J87.
Kamera cofania
Do MMCS.
Lampy przeciwmgielne LED
Z białymi odbłyśnikami.
Tylko na wymianę z fabrycznymi
halogenowymi lampami przeciwmgielnymi.
Z niebieskimi odbłyśnikami.
Tylko na wymianę z fabrycznymi
halogenowymi lampami przeciwmgielnymi.
Chlapacze przednie
Tylko do wersji z fabrycznymi listwami
ozdobnymi nadkoli.
Chlapacze tylne
Tylko do wersji z fabrycznymi listwami
ozdobnymi nadkoli.
Zestaw bezpieczeństwa
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka
ostrzegawcza.
Apteczka samochodowa
Dostarczana w wytrzymałym pokrowcu,
zawiera wyposażenie pierwszej pomocy
wg DIN 13164.
Kamizelka ostrzegawcza
W kolorze żółtym, pakowana w etui.
Trójkąt ostrzegawczy
Składany, dostarczany w lekkim,
wytrzymałym etui.
Kuweta bagażnika
Składana, do wersji 5- lub 7- miejscowej.
Do wersji ze schowkiem pod podłogą
bagażnika.
Jednoczęściowa, z powierzchnią
antypoślizgową, do wersji 5- lub
7- miejscowej (dla złożonego 3 rzędu
siedzeń). Możliwość wycięć dla subwoofera
i zaczepów mocujących bagaż. Do wersji
ze schowkiem pod podłogą bagażnika.
Skrzynka do bagażnika
Składana.
Osłony przeciwsłoneczne
Na szyby boczne tylne, komplet 4 szt.
Na szybę pokrywy bagażnika.
Sterownik czujników
Wymagany do funkcjonowania
parkowania
przednich i tylnych czujników parkowania.

Grupa
akcesoriów
Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona
10-11

4250F405

Nazwa
Przednie czujniki parkowania,
(2 czujniki)

MZ607610EX
MZ607611EX
MZ607643EX
MZ607613EX
MZ607614EX
MZ607615EX
MZ607616EX
MZ607617EX
MZ607686EX
MZ607687EX
MZ607644EX
MZ607689EX
MZ607690EX
MZ607691EX
MZ607692EX
MZ607693EX
MZ315055

Fotelik dziecięcy Duo Plus*

Dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 4 lat
lub od 9 do 18 kg.

MZ313045B

Fotelik dziecięcy KIDFIX XP*

Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat
lub od 15 do 35 kg. Nierozdzielany.

MZ315025

Dopuszczalna masa przyczepy hol.: 2000
kg; wartość D: 10,74 kN; nacisk na kulę:
100 kg.
Gniazdo 7 pin.
Gniazdo 13 pin.
Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
7 pin DIN z gniazdem pojazdu 13 pin DIN.
Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
13 pin DIN z gniazdem pojazdu 7 pin DIN.
Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
13 pin Multicon/West z gniazdem pojazdu
13 pin DIN.
Do przewozu 2 rowerów.
Złącze zasilające 13 pin.
Do wersji bez relingów dachowych,
aluminiowe, profil typu wing bar.
Do wersji z relingami dachowymi,
aluminiowe, profil typu wing bar.
Zawiera 2 nakładki belek bagażnika,
2 paski ściągające i pokrowiec.
Ze zintegrowanym zamkiem, aluminiowy.

MZ314837

4250F623
4250D458
MZ315060S
MZ315060G
MZ315060B
MZ315060BD

Fotelik dziecięcy
BABY-SAFE i-SIZE**

4252A060
MR455707
MZ313736

Baza fotelika
BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE

4250C477
MZ314668

MZ527538EX
MZ527539EX

Transport i Hak holowniczy, odpinany
wypoczynek
Strona 12-13

Wiązka przewodów
haka holowniczego
Adapter gniazda wiązki haka

MZ313904
MZ313905
MZ527593EX
MZ312254

Bagażnik rowerowy
na hak holowniczy
Belki bagażnika dachowego

MZ360462EX
MZ360415EX
MZ360416EX
MZ360428EX

Zestaw zabezpieczający belki
bagażnika
Uchwyt na rower

MZ360414EX
MZ314643
MZ314644
MZ314645
MZ314666

Ze zintegrowanym zamkiem, stalowy.
Wymagany adapter MZ314156S1.
Adapter do stalowego uchwytu Komplet śrub teowych do uchwytu
na rower
na rower MZ314156.
Adapter do kół rowerów
Do uchwytu na rower MZ315032.
typu fatbike
Adapter do roweru
Do uchwytu na rower MZ315032.
z ramą karbonową
Zestaw 6 wkładek zamków
Do belek bagażnika i dwóch uchwytów.
i jednego klucza
Uchwyt na narty / snowboard Szer. 50 cm; do przewozu maks.
4 par nart lub 2 snowboardów.

MZ314649
MZ520635EX
MZ607475EX
MZ562905
MZ314943
MZ360561EX
MM360490OP
MZ380634EX
MZ581985EX

Uchwyt na narty
Zestaw mocowania bagażu
Uchwyt na bagaż

MZ581993EX
MZ380689EX

Adapter aluminiowych belek
bagażnika
Taśma mocująca
Siatka bagażnika

MZ380697EX
MZ315059
MZ315058

Nr
katalogowy

Lakierowane w kolorze Polar White (W37)***.
Lakierowane w kolorze Silky White (W13)***.
Lakierowane w kolorze Sterling Silver (U25)***.
Lakierowane w kolorze Titanium Gray (U17)***.
Lakierowane w kolorze Amethyst Black (X42)***.
Lakierowane w kolorze Cosmic Blue (D14)***.
Lakierowane w kolorze Red (P26)***.
Lakierowane w kolorze Quartz Brown (C06)***.
Lakierowane w kolorze Polar White (W37)***.
Lakierowane w kolorze Silky White (W13)***.
Lakierowane w kolorze Sterling Silver (U25)***.
Lakierowane w kolorze Titanium Gray (U17)***.
Lakierowane w kolorze Amethyst Black (X42)***.
Lakierowane w kolorze Cosmic Blue (D14)***.
Lakierowane w kolorze Red (P26)***.
Lakierowane w kolorze Quartz Brown (C06)***.
Dla dzieci w wieku do 15 miesięcy,
maks. 13 kg. Wzrost dziecka: 40- 83 cm.
Ten fotelik może być zamocowany za
pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu
lub przy pomocy specjalnie zaprojektowanej
bazy ISOFIX dla tego fotelika (oferowanej
oddzielnie).
Dla dzieci w wieku do 15 miesięcy, maks. 13
kg. Stosowana z fotelikiem MZ315055.

Tylne czujniki parkowania,
(4 czujniki)

4250D536

Opis
produktu

Lakier zaprawkowy w sztyfcie
Lakiery
zaprawkowe

MZ315056

MZ314947
MZ314946
MZ313937
MZ313938
MZ313939
MZ314957
MZ314636
MZ314635
MME50500
MZ315032
MZ314156
MZ314156S1
MZ315032S3
MZ315032S2
MZ315032S4
MZ315029

Szer. 60 cm; do przewozu maks. 6 par
nart lub 4 snowboardów. Z mechanizmem
wysuwania ułatwiającym mocowanie nart.
Do nart biegowych.
Komplet 2 szt.
Aluminiowy, wymiary: 91 x 135 cm;
z zamkiem.
Aluminiowy, wymiary 104 x 132 cm.
Wymagany adapter MZ313061.
Do uchwytu na bagaż MZ312468.

MZ315030

1 szt.
Tylko do wersji 5-miejscowej bez schowka
pod podłogą bagażnika.
Lakier nadwozia w sztyfcie (12 ml).

MZ311382
MZ312254

MME50722
MZ312957

Lakier zaprawkowy w sztyfcie,
komplet

Zestaw: lakier nadwozia w sztyfcie
+ lakier bezbarwny, (12+12 ml).

MZ314711

Lakier zaprawkowy w sprayu

Lakier nadwozia w sprayu (150 ml).

MZ314878

Lakier zaprawkowy w sprayu,
komplet

Zestaw: lakier nadwozia w sprayu
+ lakier bezbarwny, (150+150 ml).

MZ315031
MZ315035
MZ314891
MZ312468
MZ313061

Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera

*
MZ522731EX
MZ314704
MZ314705
MZ607646EX

Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa
oraz systemu ISOFIX.
** Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów bezpieczeństwa.
Opcjonalnie można go zainstalować przy pomocy specjalnie zaprojektowanej bazy ISOFIX
dla tego fotelika (oferowanej oddzielnie).
*** Sterownik czujników parkowania jest wymagany do funkcjonowania zarówno przednich jak
i tylnych czujników parkowania.
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Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie należy
wykorzystywać ani opierać się na zawartych w nim informacjach w zastępstwie
informacji

dostępnych

u

autoryzowanych

dealerów

Mitsubishi

oraz

w autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje podane w katalogu nie
stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art.
5561 Kodeksu cywilnego.
Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w katalogu były
kompletne oraz dokładne, MMC Car Poland Sp. z o.o. nie może gwarantować
aktualności, dokładności lub kompletności takich informacji.
MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania produktów i usług
prezentowanych w katalogu lub wprowadzenia do nich zmian.
Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w katalogu mogą
różnić się od kolorów rzeczywistych.
Cała zawartość katalogu chroniona jest prawami własności przemysłowej
i intelektualnej. Wszelkie zamieszczone w nim zdjęcia, znaki towarowe, logo,
znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. stanowią własność
podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub
rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

MMC Car Poland Sp. z o.o.
www.mitsubishi.pl

Wrzesień 2018. Wyprodukowano w Polsce.

