
w
w

w
.m

its
ub

is
hi

-m
ot

or
s.

bg



2

Говори се, че по улиците на града се движи нещо ново. Нещо толкова мощно 
и вълнуващо, че разтърсва вашите сетива и ви подтиква към приключения. 
Това е новият Mitsubishi ASX – върхов за своя клас компактен SUV, който ви 
позволява да достигнете до места, за които никога не сте мечтали. 
Стартирайте двигателя и се насладете на притока на адреналин. Ще 
изживеете нещо наистина незабравимо.

Споделете емоцията

2
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ТОЧКАТА НА СВЪРЗВАНЕ
СИСТЕМА ЗА БЕЗКЛЮЧОВО УПРАВЛЕНИЕ С БУТОН ЗА 
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ASX е оборудван със система за безключов достъп (KOS),  
която ви позволява да започнете да шофирате без да вадите 
ключа на автомобила от джоба си. За да стартирате двигателя,  
е необходимо само да натиснете бутона, разположен до 
средната част на арматурното табло, при натиснат спирачен 
педал и скоростен лост в позиция P – за А/Т, или при натиснат 
съединител и неутрална позиция на скоростния лост – за М/Т. 
Двигателят стартира веднага - с едно натискане на бутона и 
можете да потеглите. Когато пристигнете, изключвате двигателя 
отново с едно натискане на бутона. 

ЦВЕТЕН МУЛТИИНФОРМАЦИОНЕН LCD ДИСПЛЕЙ

Висококонтрастното инструментално табло привлича погледа  
със своя стил, а разположението му гарантира отлична видимост. 
Циферблатите на уредите се открояват благодарение на стилни 
сребристи пръстени и мека бяла светлина, подсилваща 
усещането за лукс, а пълноцветният мултиинформационен  
LCD дисплей показва ясно с колко гориво разполагате, дневния  
и общия километраж, средния разход на гориво, външната 
температура, както и режима на работа на автомобила.
*Осветено за по-добра илюстрация.
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ЦЕНТРАЛЕН ПОДЛАКЪТНИК НА 
ПРЕДНИТЕ СЕДАЛКИ, С НАДЛЪЖНО 
РЕГУЛИРАНЕ

ГОРНО И ДОЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ 
НА ПРЕДНИЯ ЦЕНТРАЛЕН 
ПОДЛАКЪТНИК
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ОТВОРЕНА ПОКАНА
След цялото това “свиване” на ASX до точния размер, който 
гарантира удоволствие при активен стил на шофиране, навярно 
ще останете изненадани колко просторен и комфортен е 
интериорът както за Вас, така и за пътниците в автомобила. 
Задните седалки впечатляват с обширното пространство за 
краката, както и на нивото на главата, а приятната тапицерия, 
предлагана във вариант с кожа или мек текстил, ще пасне на 
всеки вкус. Интериорът изобилства от отделения за съхранение 
на вещи, които предлагат достатъчно място за всички 
допълнителни неща, които искате да вземете със себе си.

ВИСОКА ПОЗИЦИЯ НА СЕДЕНЕ

Щом седнете зад волана ще установите, че дори и при тази 
аеродинамична форма, ASX се характеризира с неочаквано 
висока позиция на седалките. В съчетание с наклонения преден 
капак, това осигурява по-широко зрително поле при маневриране 
и подобрява нивото на безопасност. Високата позиция на 
седалките също така улеснява качването и слизането от 
автомобила и превръща дългите пътувания в приятно 
изживяване.
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СТЪКЛЕН ПОКРИВ

Стъкленият покрив добавя ново измерение към вашето пътуване, 
като дава възможност на шофьора и на пътниците да се 
наслаждават на красивата гледка. При сгъване на сенника се 
открива панорамен покрив, разпростиращ се както над предните, 
така и над задните седалки. През нощта уют създава 
атрактивното вътрешно LED осветление.
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ПЪТУВАТЕ ПО НАЧИН, 
КОЙТО ЩАДИ ЗЕМЯТА
1.6-ЛИТРОВ DI-D ТУРБО ДВИГАТЕЛ

Със своята истинска дизелова ефективност, ASX осигурява 
солидна задвижваща мощ при разумен разход на гориво. Когато  
е необходимо да ускорите бързо, разполагате с достатъчно голям 
въртящ момент, генериран от 1.6-литровия DI-D турбо двигател,  
а при по-спокойно шофиране максималната мощност от 114 к.с.  
ви позволява да поддържате безпроблемно желаната постоянна 
скорост. Може да се възползвате и от оптималните работни 
характеристики на екологичния и икономичен 1.6-литров MIVEC 
двигател или да изберете по-мощен агрегат за автомобила си – 
2.2 литровия DI-D двигател.

1.6 L DI-D 2.2 L DI-D

360 Нм (36.7 кг.м)/ 
1,500–2,750 об./мин.

270 Нм (27.5 кг.м)/ 
1,750 об./мин.

84 кВт (114 к.с.)/ 
3,600 об./мин.

110 кВт (150 к.с.)/
3,500 об./мин.
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В дадени ситуации системите за безопасност могат да блокират 
действието на Auto Stop & Go (AS&G). Повече информация може 
да намерите в Ръководството за експлоатация.

6-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ

2.2-литровият двигател е комбиниран с 6-степенна автоматична 
трансмисия с оптимална настройка, позволяваща безпроблемно 
ускорение от всяка предавка. 

ИНДИКАТОР ЗА СМЯНА НА ПРЕДАВКИТЕ

Индикаторът за предавките на мултиинформационния дисплей 
посочва най-подходящия момент за превключване на предавките 
при текущите условия на шофиране – както за механичните, така 
и за автоматичните трансмисии.

СИСТЕМА AUTO STOP & GO

Системата Auto Stop & Go (AS&G) гаси двигателя при спиране  
на автомобила и по този начин намалява разхода на гориво  
и емисиите на CO2, без да прекъсва работата на електронните 
системи. В точния момент двигателят се рестартира веднага,  
за да потеглите, без да чакате.
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ОКАЧВАНЕ

Удоволствието от шофирането започва с увереността,  
а увереността идва от способността да контролирате автомобила. 
Широката следа и дългото междуосие на ASX са една стабилна 
основа, допълнена от предно окачване тип МакФерсон  
и многораменно задно окачване, които осигуряват плавно 
преодоляване на неравностите по пътя. 
Амортисьорите и стабилизиращите елементи са прецизно 
регулирани за спортно, комфортно поведение на автомобила  
и изключителна стабилност в завоите. Като добавите и 
директното и стабилно усещане на волана за по-добро 
синхронизиране на движенията на водача и автомобила, 
шофирането на ASX се превръща във вълнуващо преживяване, 
което вие държите под контрол.
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ГОТОВИ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ
HID ФАРОВЕ СЪС СВРЪХШИРОК 
ОБХВАТ НА ОСВЕТЯВАНЕ

Това, което не виждате, може да е опасно 
за вас. За да остане по-малка част от пътя 
в сянка, ASX е оборудван със Super Wide 
Range HID фарове (с висок интензитет на 
електрическия разряд и широко поле на 
осветяване). Когато фаровете са 
включени, те светят с по-голям сноп лъчи  
и осветяват много по-широка зона от пътя 
пред вас.

СИСТЕМА СЪС 7 ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

За да се повиши нивото на безопасност  
за шофьора и пътниците в случай на удар, 
ASX е оборудван със 7 въздушни 
възглавници, предпазващи още по-добре 
всички пътуващи в автомобила. Седалките 
от първия ред са оборудвани с предни 
въздушни възглавници, плюс 
допълнителна въздушна възглавница за 
коленете на шофьора, която предпазва 
краката му в случай на челен удар. При 
удар отстрани, страничните въздушни 
възглавници предпазват шофьора и 
пътника отпред, а тези от тип “завеса” 
защитават пътниците както на предните, 
така и на задните седалки.

Нормални HID фарове

HID ФАРОВЕ СЪС СВРЪХШИРОК  
ОБХВАТ НА ОСВЕТЯВАНЕ

Въздушните възглавници са част от допълнителната предпазна система (SRS) на автомобила. За да се намали рискът от 
нараняване, 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 да се возят на задната седалка и да използват 
необходимите предпазни системи. Не поставяйте на предната седалка детско столче, обърнато назад. За повече 
информация, вижте Ръководството за експлоатация на автомобила и инструкциите за използваната от вас детска система.

Забележка: Възможностите на ASC/TCL да контролират стабилността и сцеплението на автомобила 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 диференциали с повишено триене. Повече информация може да намерите в Ръководството за експлоатация на автомобила.

Забележка: Системата, подпомагаща потеглянето по наклон (HSA), не може да замени безопасното шофиране. Никога не разчитайте само на тази функция, когато шофирате по 
стръмен път. Ако наклонът е много стръмен или хлъзгав, има опасност автомобилът да започне да се движи назад при силно натискане на спирачния педал. Тази функция не е 
предназначена да задържа автомобила неподвижен върху наклонена повърхност за повече от 2 секунди. Тази функция не замества спирачния педал и вие не трябва да разчитате 
на нея, когато е необходимо автомобилът да стои неподвижен. Повече информация можете да намерите в Ръководството за експлоатация на автомобила.

СИСТЕМА, ПОДПОМАГАЩА ПОТЕГЛЯНЕТО ПО НАКЛОН (HSA)

HSA улеснява потеглянето по наклон, като не позволява  
на автомобила да тръгне назад. Когато системата установи 
наличието на наклон, тя автоматично прилага спирачно усилие  
до момента на натискане на педала за газта.

СИСТЕМИ ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА СТАБИЛНОСТТА (ASC) И СЦЕПЛЕНИЕТО (TCL)

С помощта на датчици, системата за активен контрол на стабилността анализира движението на автомобила и установява какво  
е страничното приплъзване на колелата. Чрез автоматична промяна на изходната мощност на двигателя и прилагане на спирачно 
усилие върху съответните колела, ASC помага да се запази стабилността и контролът над автомобила.

СТРАНИЧНО ПОДНАСЯНЕ  
НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Прилага спирачно усилие на предно външно 
колело за избягване на завъртането.

КОНТРОЛ НА СЦЕПЛЕНИЕТО (TCL)

При установено буксуване на колелата, 
системата променя изходната мощност  
на двигателя и прилага спирачно усилие, за 
да се избегне загубата на въртящ момент 
– за плавно потегляне и ускоряване.

СТРАНИЧНО ПОДНАСЯНЕ 
НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Прилага спирачно усилие на задно 
вътрешно колело за избягване на 
поднасянето.

без HSAс HSA
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ДОСТАТЪЧНО МЯСТО, ЗА ДА ИЗБИРАТЕ
БАГАЖНО ПРОСТРАНСТВО

Независимо накъде пътувате, ASX – с обем на багажното 
отделение от 419* литра при пет пътници в автомобила – ви дава 
възможност да транспортирате всичко, от което се нуждаете. 
Лесно отварящият се заден капак с електронно управление е 
достатъчно широк, за да позволи поставянето и на по-обемни 
предмети, а ниската долна преграда улеснява товаренето и 
разтоварването на багажа. Подподовото отделение, от своя 
страна, ви предоставя още допълнително свободно пространство.

*Включва подподово отделение с обем 26 литра (с оборудване за ремонт на гуми).

1,350 мм максимална ширина на багажното отделение.
1,510 мм максимална дължина със сгънати задни седалки.
Измерено от Mitsubishi Motors Corporation.

ЗАДНА СЕДАЛКА, СГЪВАЩА СЕ ДО 
ХОРИЗОНТАЛНА ПОЗИЦИЯ / ДЕЛИМА 
60:40 ОБЛЕГАЛКА НА ЗАДНАТА 
СЕДАЛКА 

Задните седалки могат да бъдат сгънати 
изцяло при превозване на по-големи 
предмети. Част от делимата им в 
съотношение 60:40 облегалка също може 
да бъде спусната, за да се освободи 
пространство за велосипеди или други 
дълги предмети, осигурявайки място и за 
пътник.

1,000 мм

1,510 мм
1,350 мм
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BLUETOOTH® HANDS-FREE СИСТЕМА / LINK СИСТЕМА ЗА 
СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕФОН

Управлявайте автомобила си безопасно, докато говорите по 
телефона с помощта на hands-free устройството. Свържете 
смартфона си със системата на автомобила чрез Bluetooth®  
и набирайте своите близки и приятели с гласови команди, без 
дори да вдигате ръце от волана.

Забележка: 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.

USB ИНТЕРФЕЙС / LINK СИСТЕМА / 12 V КОНТАКТ

USB интерфейсът ви позволява да включите вашия преносим 
мултимедиен плейър и да се наслаждавате на любимата си 
музика при най-високо качество на звука.

АУДИО СИСТЕМА ROCKFORD FOSGATE® PREMIUM  
С 9 ТОНКОЛОНИ

Тази система се отличава с висококачествен звук и мощно басово 
звучене. Тонколоните са прецизно позиционирани в панелите на 
вратите, използвайки оптимално техните акустични свойства. 
Освен това, силата на звука се променя автоматично в 
зависимост от скоростта на автомобила.

Забележка: Rockford Fosgate® и съответните графични маркировки са регистрирани 
търговски марки на Rockford Corporation в САЩ и други страни.

MMCS - SD НАВИГАЦИЯ С АУДИО СИСТЕМА ROCKFORD 
FOSGATE® PREMIUM

Навигационната система на базата на SD памет е оборудвана  
със сензорен 7-инчов LCD дисплей, позициониран в средата на 
арматурното табло. Удобно разположените бутони улесняват 
програмирането и запаметяването на адреси, а GPS системата 
ще ви отведе по най-прекия път.

Забележка: Показваната на дисплея информация зависи от спецификациите на 
автомобила.

БОГАТО ОБОРУДВАНЕ
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ЦЕНТРАЛЕН ПАНЕЛ С ХРОМ АКЦЕНТ 
(INFORM)

ЦЕНТРАЛЕН ПАНЕЛ С ПОКРИТИЕ ОТ ЧЕРЕН 
ПИАНО ЛАК (INVITE/INTENSE/INSTYLE)

1. Пера за превключване на предавките
2. Кожен скоростен лост
3. Спортни алуминиеви педали
4. Автоматичен климатик (осветен  

за по-добра илюстрация)

5. Електрически сгъваеми странични огледала в цвета на купето, с вградени мигачи
6. Дневни светлини и фарове за мъгла
7. Декоративна защита на калниците (само за моделите с 18-цолови джанти)
8. Хромиран накрайник на ауспуха
9. 18-цолови алуминиеви джанти с гуми 225/55R18

АКЦЕНТИ В ОБОРУДВАНЕТО

ИНТЕРИОРНИ ПАНЕЛИ
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ЧЕРНА КОЖАВИСОКОКАЧЕСТВЕН ТЕКСТИЛ 
(КВАДРАТЕН ДЕСЕН)

СТАНДАРТЕН ТЕКСТИЛ 
(ДЕСЕН ТИП “ПЧЕЛНА ПИТА”)

GRANITE BROWN [C06]COOL SILVER [A31]

AMETHYST BLACK [X42]

TITANIUM GREY [U17]

ORIENT RED [P26]

POLAR WHITE [W37]SILKY WHITE [W13]

ЦВЕТОВА ГАМА

ТАПИЦЕРИЯ НА СЕДАЛКИТЕ

КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ЕКСТЕРИОРНИ И ИНТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

 : Стандартно оборудване   - : Не се предлага
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

Модел INFORM INVITE INTENSE INSTYLE

Тапицерия и цвят  
на седалките

Стандартен цвят  
(десен тип "пчелна пита) ■ ■ - -

Висококачествен текстил  
(квадратен десен) - - ■ -

Черна кожа - - - ■

Цвят на каросерията Cool Silver [A31] ■ ■ ■ ■
Granite Brown [C06] ■ ■ ■ ■
Orient Red [P26] ■ ■ ■ ■
Titanium Grey [U17] ■ ■ ■ ■
Silky White [W13] ■ ■ ■ ■
Polar White  [W37] ■ ■ ■ ■
Amethyst Black [X42] ■ ■ ■ ■
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Забележка: Някои компоненти на оборудването може да се различават по външен вид или по възможности за доставка в зависимост от конкретната държава. 
Повече информация може да получите от вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

Илюстрация: модел 1.6 л

Илюстрация: модел 1.6 л

Основни характеристики 

• Черна предна предпазна кора
• 16-цолови джанти с гуми 215/70R16 с плътни тасове (за 1.6L)
• 16-цолови джанти с гуми 215/65R16 с плътни тасове (за 2.2L)
• Халогенни фарове
• Електрически регулируеми странични огледала и лостчета  

за отваряне на вратите в цвета на купето
• Задни светлини за мъгла
• Антена тип “перка на акула”
• Стандартен текстил (десен тип “Пчелна пита”)
• Висококонтрастни прибори на арматурното табло  

с подсветка на скалите и LCD мултиинформационен  
цветен дисплей

• Централен панел с хром акцент
• Волан с ел. сервоусилвател /регулиране на наклона  

и дължината на телескопичната кормилна колона
• Черни лостчета за отваряне на вратите
• PVC подова конзола с централен подлакътник 
• Климатик
• AM/FM радио и CD/MP3 плейър
• SRS въздушни възглавници (предни и при коленете  

на водача)
• Активен контрол на стабилността и сцеплението(ASC)
• Система, подпомагаща потеглянето при наклон (HSA)
• Система за следене на налягането на гумите
• Централно заключване с дистанционно управление

INFORM

Илюстрация: модел Auto Stop & Go (AS&G)

ИЗБОР НА НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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Забележка: Някои компоненти на оборудването може да се различават по външен вид или по възможности за доставка в зависимост от конкретната държава. 
Повече информация може да получите от вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

Илюстрация: модел 1.6 л

Илюстрация: модел 1.6 л

INVITE

Основни характеристики (в допълнение към Inform)

• 16-цолови алуминиеви джанти с гуми 215/70R16 (за 1.6L)
• 16-цолови алуминиеви джанти с гуми 215/65R16 (за 2.2L)
• Предна решетка с хром акцент 
• Хромирани надлъжни лайстни на вратите 
• Хромиран накрайник на ауспуха
• Централен панел с черен пиано лак
• 4WD задвижване с електронно управление  

(само за модели с 4WD)
• Хромирани лостчета за отваряне на вратите
• Подова конзола с текстилна тапицерия и централно 

разположен подлакътник с надлъжно регулиране 
• Отделение за съхранение на студени и топли напитки в 

жабката 
• Автоматичен климатик (Климатроник)
• SRS въздушни възглавници (странични и тип “завеса”)
• USB интерфейс / Link система
• Автоматично включване на фаровете 
• Автоматични чистачки със сензор за дъжд 

Илюстрация: модел Auto Stop & Go (AS&G)

ИЗБОР НА НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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Забележка: Някои компоненти на оборудването може да се различават по външен вид или по възможности за доставка в зависимост от конкретната държава. 
Повече информация може да получите от вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

INTENSE

Основни характеристики (в допълнение към INVITE)

• Сребриста предна предпазна кора
• 18-цолови алуминиеви джанти с гуми 225/55R18
• Super Wide Range HID фарове (със 160-градусово поле 

на осветяване)
• Дюзи за почистване на фаровете
• Декоративна защита на калниците
• Затъмнени стъкла
• Кожен волан с 3-лъчев дизайн, с аудио контрол,  

черен пиано лак и хром акцент
• Висококачествен текстил (квадратен десен)
• Автопилот (Cruise control)
• Кожен скоростен лост
• Електрически регулируеми, сгъваеми огледала в цвета 

на купето с вградени мигачи
• Камера за задно виждане при движение на заден ход
• Бутони за управление на аудио системата
• Дисплей аудио с AM/FM радио, CD/MP3 плейър и цветна 

камера за заден ход
• Bluetooth® Hands-Free интерфейс за мобилен телефон 

със система за гласово разпознаване / Link система
• Черни релси на покрива/панорамен стъклен покрив  

с вътрешно LED осветление 
• Огледало за обратно виждане с автоматично 

затъмняване
• Система за безключово управление (KOS) с бутон за 

стартиране на двигателя

Илюстрация: модел Auto Stop & Go (AS&G)

ИЗБОР НА НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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Забележка: Някои компоненти на оборудването може да се различават по външен вид или по възможности за доставка в зависимост 
от конкретната държава. Повече информация може да получите от вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

INSTYLE

Основни характеристики (в допълнение към Intense)

• Кожени седалки, отопление на предните седалки и ел. 
регулиране на седалката на водача

• MMCS - SD навигационна система със 7-инчов монитор, 
AM/FM радио, CD/MP3 плейър, аудио система Rockford 
Fosgate® Premium с 9 тонколони, 710-ватов усилвател и 
цветна камера за заден ход

Илюстрация: модел Auto Stop & Go (AS&G)

ИЗБОР НА НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Модел Задвижване 2WD / 4WD
Ценови клас INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
Двигател/Трансмисия 1.6L MIVEC (5MT) / 1.6L DI-D (6MT) / 

2.2L DI-D (6AT)

Характеристики 4WD задвижване с електронно управление, със селектор за режима  
на задвижване (само за моделите с 4WD задвижване) * * * *

Гуми и джанти Гуми 215/70R16 с 16-цолови джанти с плътни тасове  
(за 1.6L MIVEC и 1.6L diesel) ■ - - -

Гуми 215/65R16 с 16-цолови джанти с плътни тасове (за 2.2L DI-D) ■ - - -
Гуми 215/70R16 с 16-цолови алуминиеви джанти  
(за 1.6L MIVEC и 1.6L diesel) - ■ - -

Гуми 215/65R16 с 16-цолови алуминиеви джанти (за 2.2L DI-D) - ■ - -
Гуми 225/55R18 с 18-цолови алуминиеви джанти - - ■ ■

Безопасност Активен контрол на стабилността (ASC) ■ ■ ■ ■
Антиблокираща спирачна система (ABS) с електронно разпределение на 
спирачната сила (EBD) и спирачен асистент (BA) ■ ■ ■ ■

Система, подпомагаща потеглянето по наклон (HSA) ■ ■ ■ ■
Система Brake Override - осигурява предимство на спирачката при едновременно 
натиснати педали на газ и спирачка ■ ■ ■ ■

Въздушни 
възглавници 
(SRS)

Предни въздушни възглавници (SRS) за водача и пътника до него ■ ■ ■ ■
Странични въздушни възглавници и въздушни възглавници тип 
"завеса" (SRS) за предните седалки * ■ ■ ■

Въздушна възглавница (SRS) за коленете на шофьора ■ ■ ■ ■
Предпазни 
колани

Предни триточкови предпазни колани (ELR) × 2 ■ ■ ■ ■
Обтегачи и ограничители на силата на притягане на предпазните 
колани за предните седалки (двойни обтегачи за пътника) ■ ■ ■ ■

Регулируеми във височина механизми за закрепване на предните 
предпазни колани ■ ■ ■ ■

Задни триточкови предпазни колани (ELR)× 3 ■ ■ ■ ■
ISOFIX приспособление за детско столче × 2 и механизми за 
привързване към облегалката × 2 ■ ■ ■ ■

"Детска" защита на задните врати ■ ■ ■ ■
Задни LED стоп светлини ■ ■ ■ ■
Сензори за паркиране - 4бр. задни със звукова и визуална индикация - ■ * ■
Система за следене на налягането в гумите (TPMS) ■ ■ ■ ■
Система за сигнализиране при внезапно спиране (ESS) ■ ■ ■ ■
Заключване на волана (само при моделите с MT) ■ ■ ■ ■
Имобилайзер на двигателя ■ ■ ■ ■

Екстериор Предна решетка с хром акцент ■ ■ ■ ■
Черна предна предпазна кора ■ ■ - -
Сребриста предна предпазна кора - - ■ ■
Декоративна защита на калниците (само за моделите с 18-цолови джанти) - - ■ ■
Предни 
фарове

Халогенни фарове ■ ■ - -
Super Wide Range HID фарове с алуминиеви удължители - - ■ ■
Автоматично управление на светлините - ■ ■ ■
Система за почистване на фаровете - - ■ ■

Дневни светлини и фарове за мъгла - ■ ■ ■
Прозорци Закалени и тонирани в зелено стъкла на предните и задните 

врати и задно стъкло ■ ■ ■ ■

Нагревател на задното стъкло ■ ■ ■ ■
Затъмнени стъкла (задни врати и задно стъкло) - - ■ ■

Чистачки с плосък дизайн и дюзи за измиване на предното стъкло с работен 
интервал, зависещ от скоростта ■ - - -

Чистачки с плосък дизайн и дюзи за измиване на предното стъкло с работен 
интервал, зависещ от скоростта, и сензор за дъжд - ■ ■ ■

Електрически външни огледала в цвета на автомобила/Външни дръжки на 
вратите с цвета на автомобила ■ ■ - -

Външни огледала в цвета на автомобила, електрически, сгъваеми, с вградени 
мигачи - - ■ ■

Хром акцент на лайстните под страничните прозорци - ■ ■ ■
Черни покривни релси/Панорамен стъклен покрив с вътрешно LED осветление * * * *
Хромиран накрайник на ауспуха - ■ ■ ■
Антена на покрива тип "перка на акула" ■ ■ ■ ■

Кокпит Кожен волан с 3-лъчев дизайн, декорация от черен пиано лак и бутони за 
дистанционно управление на аудио системата * * * *

Кожен скоростен лост * * * *
Електронен усилвател на волана/Регулиране на наклона на кормилната колона/
Регулиране на волана във височина и дълбочина ■ ■ ■ ■

Cruise control (с управление от волана) - - ■ ■
Висококонтрастни циферблати с подсветка и голям цветен LCD 
мултиинформационен дисплей ■ ■ ■ ■

Осветление на патрона на стартера ■ ■ ■ -
Спортни алуминиеви педали ● ● ● ●

■: Стандартно оборудване   ●: Опционално  –: Не се предлага
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
■: Стандартно оборудване   ●: Опционално  –: Не се предлага

Модел Задвижване 2WD / 4WD
Ценови клас INFORM INVITE INTENSE INSTYLE
Двигател/Трансмисия 1.6L MIVEC (5MT) / 1.6L DI-D (6MT) / 

2.2L DI-D (6AT)

Седалки Предни 
седалки

Ръчно регулиране на надлъжната позиция и наклона/ 
Регулиране във височина на седалката на водача ■ ■ ■ -

Отопление на седалката/Електро-механично 8-посочно 
регулиране на позицията на седалката на шофьора - - - ■

Отопление на седалките - ■ ■ -
Регулируем във височина подглавник x 2/Джоб на облегалката  
на предната пасажерска седалка ■ ■ ■ ■

Задни седалки Делими 60:40/Подглавници × 3 ■ ■ ■ ■
Централен подлакътник с поставки за чаши - ■ ■ ■

Интериор Черен инструментален блок в арматурното табло с декорация от мека материя ■ ■ ■ ■
Хромирани копчета на вентилационните отвори ■ ■ ■ ■
Панел на подовата конзола ■ ■ ■ ■
Хромирани лостчета за отваряне на вратите - ■ ■ ■
Жабка с осветление/Поставки за чаши върху предната подова конзола ■ ■ ■ ■
Подова 
конзола

Преден PVC подлакътник ■ - - -
Преден подлакътник с функция за плъзгане - ■ ■ ■
2бр. 12V изходи за аксесоари ■ ■ ■ ■

Отделение за съхранение на студени и топли напитки в жабката - ■ ■ ■
Поставки за 2бр. чаши и 2бр. бутилки във вратите ■ ■ ■ ■
Сенници с осветление и джоб за документи ■ - - -
Сенници с огледало, осветление и джоб за документи - ■ ■ ■
Огледало за обратно виждане с автоматично затъмняване - - ■ ■
Осветление в предната част на купето с декоративни светлини/Осветление на 
багажното отделение ■ ■ ■ ■

Осветление в задната част на купето (не се предлага с панорамния стъклен 
покрив) * * * *

Вентилация Автоматичен климатик (Климатроник) - ■ ■ ■
Климатична система с ръчно управление ■ - - -
Филтър за въздуха ■ ■ ■ ■

Комфорт и 
функционалност

Централно заключване с дистанционно управление от ключа (2бр.) ■ ■ ■ ■
Система за безключов достъп до автомобила ■ ■ - -
Многорежимна система за безключово запалване на автомобила със старт/стоп 
бутон за двигателя (KOS) - - ■ ■

Предни и задни електрически стъкла ■ ■ ■ ■

Аудио и
мултимедийни 
системи

4 високоговорителя ■ - - -
6 високоговорителя - ■ ■ -
AM/FM радио и CD/MP3 player ■ ■ - -
Аудио система с дисплей и AM/FM радио, CD/MP3 player  
и цветна камера за заден ход - - ■ -

Аудио система Rockford Fosgate® premium с 9 високоговорителя,  
710W усилвател и цветна камера за заден ход, AM/FM радио, CD/MP3 player * * * *

MMCS - SD навигационна система със 7-инчов дисплей, AM/FM радио,  
CD/MP3 player и цветна камера за заден ход * * * *

MMCS - SD навигационна система със 7-инчов дисплей, AM/FM радио,  
CD/MP3 player с Rockford Fosgate® premium аудио система с 9 високоговорителя, 
710W усилвател и цветна камера за заден ход

- - - ■

Аудио изход ■ - - -
USB интерфейс / Link система - ■ ■ ■
Bluetooth® интерфейс с гласови команди и управление от волана/Link система - - ■ ■
DAB - тунер за приемане на цифрово излъчвани радиостанции * * * *

Забележка: Някои компоненти на оборудването може да се различават по външен вид и по възможности за доставка в зависимост от конкретната държава. 
Повече информация можете да получите от вашия местен дилър/дистрибутор на Mitsubishi Motors.

*1:  ABS може единствено да подпомогне водача при критични ситуации при спиране, но не е заместител на внимателното шофиране. ABS не винаги редуцира 
спирачния път. Спирачният път се повлиява от много фактори, сред които - състояние на пътната настилка и сцепление между гумите и настилката.
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РАЗМЕРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*1: Измерено от Mitsubishi Motors Corporation. *2: Разходът на гориво и нивата на CO2 емисии могат да варират в зависимост от нивото на оборудване.  
*3: Измерено до покривало на багажно отделение – при вариант с 5 места и до покрива при вариант с 2 места.  
*4: Шумът на двигателя е по-различен, докато филтъра за твърди частици (DPF) автоматично доизгаря задържаните твърди частици. 

1,525 / 1,545 (18") 2,670

1,
64

0 
(1

8”
)

1,
63

0 
(1

6”
)

4,3551,770 (Inform / Invite) /
1,810 (Intense / Instyle)

170 (2.2 DI-D с 16”) 
180 (1.6 DI-D и 2.2 DI-D с 18”) 
190 (1.6 MIVEC) 

2WD 4WD
1.6-литров 1.6-литров 2.2-литров

MIVEC DI-D DI-D
5-степенна механична скоростна кутия 6-степенна механична скороства кутия 6-степенна механична скоростна кутия 6-степенна автоматична скоростна кутия

- Auto Stop & Go (AS&G) Auto Stop & Go (AS&G) Auto Stop & Go (AS&G) -
GA1WXNSHL6 GA1WXNHHL6 GA1WXNSXL6 GA1WXNHXL6 GA7WXJSXL6 GA7WXJHXL6 GA7WXJSXZL6 GA7WXJHXZL6 GA8WXLSFZL6 GA8WXLHFZL6

INFORM ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -
INVITE ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -
INTENSE - ■ - ■ - ■ - ■ - ■
INSTYLE - ■ - ■ - ■ - ■ - ■
Двигател
Тип 1.6-литров 16-клапанов DOHC MIVEC 1.6-литров 8-клапанов  

турбодизелов с интеркулер SOHC  
DI-D + DPF*4

1.6-литров 8-клапанов  
турбодизелов с интеркулер SOHC  

DI-D + DPF*4

2.2-литров 16-клапанов  
турбодизелов с интеркулер DOHC  

DI-D + DPF*4

Общ работен обем 1.590 1.560 1.560 2.268
Инжекционна система ECI-MULTI Система за директно впръскване Common Rail с 

електронно управление
Система за директно впръскване Common Rail с електронно управление

Ниво на вредни емисии Euro-6b Euro-6b Euro-6b Euro-6b
Максимална мощност (ЕИО нетна стойност) kW (PS)/rpm 86 (117)/6,000 84 (114)/3,600 84 (114)/3,600 110 (150)/3,500
Макс. въртящ момент (ЕИО нетна стойност) Nm (kg-m)/rpm 154 (15.7)/4,000 270 (27.5)/1,750 270 (27.5)/1,750 360 (36.7)/1,500–2,750

Горивна система
Вид гориво Бензин Дизел Дизел
Вместимост на резервоара за гориво lit 63 60 60

Трансмисия
Съединител Сух еднодисков с хидравличен усилвател, притискащ Сух еднодисков с хидравличен усилвател, притискащ Сух еднодисков с хидравличен усилвател, притискащ Хидротрансформатор
Предавателно число

1-ва предавка 3,727 3,833 3,833 4,199
2-ра предавка 1,947 2,047 2,047 2,405
3-та предавка 1,343 1,303 1,303 1,583
4-та предавка 0,976 0,975 0,975 1,161
5-та предавка 0,804 0,744 0,744 0,855
6-та предавка - 0,659 0,659 0,685

Задна предавка 3,727 3,545 3,545 3,457
Крайно предаване 4,333 4,058 4,058 3.360

Характеристики
Ускорение (0–100km/h) sec 11,5 11,2 11,5 10,8
Макс. скорост*1 km/h 183 182 180 190
Разход на гориво*2

Градски условия (lit/100 km) 7,4 7,4 6,9 7.0 5,2 5,6 7,2 7,1
Извънградски условия (lit/100 km) 4,9 5.0 4,9 5.0 4,2 4,7 5.0 5.0
Комбиниран (lit/100 km) 5,8 5,9 5,7 5,7 4,6 5.0 5,8 5,8
CO2

*2, при комбинирани условия g/km 135 136 131 132 119 132 152 152
Теглителна способност (при ремарке със спирачки) kg 1.200 1.400 1.400
Теглителна способност (при ремарке без спирачки) kg 665 695 745 750

Окачване
Предно тип МакФерсон със стабилизираща щанга тип МакФерсон със стабилизираща щанга тип МакФерсон със стабилизираща щанга
Задно тип Мулти-линк със стабилизираща щанга тип Мулти-линк със стабилизираща щанга тип Мулти-линк със стабилизираща щанга

Спирачки
Предни Вентилирани дискове Вентилирани дискове Вентилирани дискове
Задни Дискове 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 1.260 1.285 1.260 1.285 1.355 1.380 1.420 1.445 1.520 1.540
Бруто тегло на автомобила kg 1.870 1.980 1.980 2.060
Макс. товар на покрива 80 80 80
Обем на багажника (VDA)*3 lit 419*5–1,219 (1,169)*6 419*5–1,219 (1,169)*6 419*5–1,219 (1,169)*6
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Всички размери са в милиметри.

*5: При изправена облегалка на задната седалка. Включва подподово отделение с обем 26 литра (с оборудване за ремонт на гуми). 
*6:  ( ) с панорамен стъклен покрив.  

Тези спецификации подлежат на промяна  без предизвестие. Актуална информация можете да получите от вашия Mitsubishi Motors дилър.
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1,770 (Inform / Invite) /
1,810 (Intense / Instyle)

2WD 4WD
1.6-литров 1.6-литров 2.2-литров

MIVEC DI-D DI-D
5-степенна механична скоростна кутия 6-степенна механична скороства кутия 6-степенна механична скоростна кутия 6-степенна автоматична скоростна кутия

- Auto Stop & Go (AS&G) Auto Stop & Go (AS&G) Auto Stop & Go (AS&G) -
GA1WXNSHL6 GA1WXNHHL6 GA1WXNSXL6 GA1WXNHXL6 GA7WXJSXL6 GA7WXJHXL6 GA7WXJSXZL6 GA7WXJHXZL6 GA8WXLSFZL6 GA8WXLHFZL6

INFORM ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -
INVITE ■ - ■ - ■ - ■ - ■ -
INTENSE - ■ - ■ - ■ - ■ - ■
INSTYLE - ■ - ■ - ■ - ■ - ■
Двигател
Тип 1.6-литров 16-клапанов DOHC MIVEC 1.6-литров 8-клапанов  

турбодизелов с интеркулер SOHC  
DI-D + DPF*4

1.6-литров 8-клапанов  
турбодизелов с интеркулер SOHC  

DI-D + DPF*4

2.2-литров 16-клапанов  
турбодизелов с интеркулер DOHC  

DI-D + DPF*4

Общ работен обем 1.590 1.560 1.560 2.268
Инжекционна система ECI-MULTI Система за директно впръскване Common Rail с 

електронно управление
Система за директно впръскване Common Rail с електронно управление

Ниво на вредни емисии Euro-6b Euro-6b Euro-6b Euro-6b
Максимална мощност (ЕИО нетна стойност) kW (PS)/rpm 86 (117)/6,000 84 (114)/3,600 84 (114)/3,600 110 (150)/3,500
Макс. въртящ момент (ЕИО нетна стойност) Nm (kg-m)/rpm 154 (15.7)/4,000 270 (27.5)/1,750 270 (27.5)/1,750 360 (36.7)/1,500–2,750

Горивна система
Вид гориво Бензин Дизел Дизел
Вместимост на резервоара за гориво lit 63 60 60

Трансмисия
Съединител Сух еднодисков с хидравличен усилвател, притискащ Сух еднодисков с хидравличен усилвател, притискащ Сух еднодисков с хидравличен усилвател, притискащ Хидротрансформатор
Предавателно число

1-ва предавка 3,727 3,833 3,833 4,199
2-ра предавка 1,947 2,047 2,047 2,405
3-та предавка 1,343 1,303 1,303 1,583
4-та предавка 0,976 0,975 0,975 1,161
5-та предавка 0,804 0,744 0,744 0,855
6-та предавка - 0,659 0,659 0,685

Задна предавка 3,727 3,545 3,545 3,457
Крайно предаване 4,333 4,058 4,058 3.360

Характеристики
Ускорение (0–100km/h) sec 11,5 11,2 11,5 10,8
Макс. скорост*1 km/h 183 182 180 190
Разход на гориво*2

Градски условия (lit/100 km) 7,4 7,4 6,9 7.0 5,2 5,6 7,2 7,1
Извънградски условия (lit/100 km) 4,9 5.0 4,9 5.0 4,2 4,7 5.0 5.0
Комбиниран (lit/100 km) 5,8 5,9 5,7 5,7 4,6 5.0 5,8 5,8
CO2

*2, при комбинирани условия g/km 135 136 131 132 119 132 152 152
Теглителна способност (при ремарке със спирачки) kg 1.200 1.400 1.400
Теглителна способност (при ремарке без спирачки) kg 665 695 745 750

Окачване
Предно тип МакФерсон със стабилизираща щанга тип МакФерсон със стабилизираща щанга тип МакФерсон със стабилизираща щанга
Задно тип Мулти-линк със стабилизираща щанга тип Мулти-линк със стабилизираща щанга тип Мулти-линк със стабилизираща щанга

Спирачки
Предни Вентилирани дискове Вентилирани дискове Вентилирани дискове
Задни Дискове 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 1.260 1.285 1.260 1.285 1.355 1.380 1.420 1.445 1.520 1.540
Бруто тегло на автомобила kg 1.870 1.980 1.980 2.060
Макс. товар на покрива 80 80 80
Обем на багажника (VDA)*3 lit 419*5–1,219 (1,169)*6 419*5–1,219 (1,169)*6 419*5–1,219 (1,169)*6
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MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.

www.mitsubishi-motors.com

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.

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.

РЕЦИКЛИРАНЕ 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 за
период от 5 пет години. МАР означава Пакет за

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, когато
получавате 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.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА

www.youtube.com/user/MitsubishiMotorsAdwww.facebook.com/MitsubishiMotorsInBulgaria/


