
Всички цени са в Евро без ДДС.

Ниво на оборудване i-MiEV

цена

INVITE 29990

Цветoва гама
          White Solid (W37)            Ocean Blue (D12)           Cool Silver (A31)

           Raspberry Red (P39)           Titanium Grey (U17) Red / Frost white (R4W)
          Amethyst Black (X42)

Доплащане за металик/перлен ефект НЕ НЕ
Доплащане за двуцветен НЕ

Оборудване
INVITE
Безопасност и сигурност Интериор

    с електронно разпределение на спирачната сила (EBD)

Комфорт и функционалност
   (с опция за изключване за мястото на пътника)

     на предната седалка (SRS)

Екстериор

     и оставащ пробег

Система за зареждане
Интериор

      с щепсел за България

5 врати           
4 места

Трансмисия с 1 предавка и 6 
режима на работа (P-R-N-D-B-C)

ДА - 250 Евро без ДДС
ДА - 550 Евро без ДДС

þ Антиблокираща спирачна система (ABS) þ Жабка с отделение за карти
þ Декоративен панел в сребърен цвят

þ Спирачен асистент (Brake Assist) þ Сребристи лостчета за отваряне на вратите
þ Система Brake Override þ Джобове на предните седалки
þ Предни въздушни възглавници (SRS)

þ Система за регенериране на енергията при спиране
þ Странични въздушни възглавници за водача и пътника  þ Електрически усилвател на волана (EPS)

þ Регулиране на волана във височина
þ Въздушни възглавници тип „завеса” за първи и втори ред þ Kлиматик
þ 4 броя подглавници þ Електрическо отопление на купето
þ Предни триточкови пиротехнически колани - ELR þ Поставки за чаши и 12 V изход за аксесоари
þ 2 триточкови  задни колани – ELR þ Центр. заключване с дистанционно упр. от ключа
þ ISOFIX приспособление за детски седалки (2ри ред) þ Предни и задни електрически стъкла със сензор
þ Усилено купе, обезопасено срещу удар (RISE) þ Плоска чистачка с работен интервал зависещ от скоростта
þ “Детска” защита на задните врати þ Сензор за смрачаване (Авт. включване на фаровете)
þ Електронен имобилайзер þ Радио антена на покрива

þ 4 броя високоговорители
þ 15”x 4.0J Алуминиеви джанти с гуми 145/65 R15 отпред þ Двустранно регулиране на предни седалки
þ 15”x 5.0J Алуминиеви джанти с гуми 175/55 R15 отзад þ Регулиране във височината на седалката на водача
þ Комплект за ремонт на спукана гума þ Ел. отопление на седалката на водача
þ Брони в цвета на купето þ 50:50 делима задна седалка с функция за сгъване
þ Сгъваеми и електрически регулируеми странични огледала þ Регулиране на наклона на облегалките за втори ред седалки
þ Отопляеми странични огледала þ Дигитален скоростомер
þ Странични огледала в цвета на автомобила (черни за цвят R4W) þ Бордкомпютър, отчитащ разход на енергия
þ Външни дръжки на вратите в цвета на купето
þ Тонирани стъкла с UV защита þ Ел. регулиране на фаровете във височина
þ Затъмнени стъкла (задни врати и капак) þ Отопляемо задно стъкло с автоматично изключване
þ Задни LED светлини þ Дневни светлини
þ Задна чистачка с дюза за почистване þ Фарове за мъгла
þ Заден спойлер в цвета на купето с трета стоп светлина

þ Система за зареждане - 16А
þ Тапицерия черен текстил þ Стандартен кабел за зареждане CCID (с предпазител)
þ Кожен волан със сребристи акценти
þ Кожен скоростен лост þ Система за бързо зареждане (Quick Charging System)
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ i-MiEV

Количество на вредни емисии CO2 0,0 гр/км
Двигател
Двигател Реверсивен синхронен трифазен електродвигател с постоянни магнити
Максимална мощност (ECC net), кВ(к.с.)/об./мин. 49 (67) / 2500-8000
Макс. въртящ момент (ECC net), Нм/об./мин. 180 / 0-2000
Задвижване

Задно
Характеристики
Ускорение (0-100 км/ч), сек 15,9
Макс. скорост,  км/ч 130
Консумация на ел. Енергия, Vh/km 135
Пробег, км 150
Минимален радиус на завиване (стена до стена), м 4,5
Акумулаторна батерия
Тип Литиево - йонна
Напрежение, V 330
Капацитет, kWh 16
Време за стандартно зареждане (230V, 16A) 6 часа
Време за бързо зареждане (200V/ 125A/ 50kW) 30 минути (80%)
Окачване
Предно тип  МакФерсън
Задно тип де Дион
Спирачки
Предни Вентилирани дискове
Задни Барабанни
Габарити
Обща дължина, мм 3475
Обща широчина, мм 1475
Обща височина, мм 1610
Междуосие, мм 2550
Просвет, мм 150
Собствено тегло, кг 1110
Обем на багажника, л 235 - 860

Балкан Стар Мотърс ЕООД - Генерален дистрибутор на Mitsubishi Motors Corporation за България

ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГ (без ограничение на пробега през първите 2 години)

Оторизирани продажбени центрове: София, Балкан Стар - (02) 919 6543 w Пловдив,  Балкан Стар - (032) 654 613; 654 614; 654 619
w Варна,  Балкан Стар - (052) 502 282 w Бургас, Дарс Ауто - (056) 840 502 w Сливен, Дарс Ауто - (044) 600 000

 w Стара Загора,  Ита Сервиз - (042) 648 484 w Русе, Евро Старс - (082) 813 338 w Севлиево,  Диамант Моторс - (0675) 80 270

ГАРАНЦИЯ: 5 ГОДИНИ ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАДВИЖВАНЕ
ГАРАНЦИЯ: 8 ГОДИНИ СРЕЩУ ПРОБИВНА КОРОЗИЯ

Справочник с данни за разхода на гориво и за емисиите на въглероден двуокис  за всички модели нови леки автомобили е достъпен безплатно на всяко място за продажба. Освен ефективността на горивото на 
автомобила, редовното поддържане на автомобила, съгласно предписанията на производителя, културата на управление на автомобила, както и други нетехнически фактори играят роля при определянето на разхода 
на гориво и на емисиите на въглероден двуокис на автомобила . Въглеродният двуокис е основният газообразен продукт в отработилите газове на двигателя. Повишаването на неговата концентрация в атмосферата 
допринася най-много за увеличаване на въздействието на парниковия ефект, а оттам и за глобалното затопляне на Земята.


	without discount

