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 Декоративна облицовка под предна броня 
 CC / DC

Цвят хром. MZ331341

ЕКСТЕРИОР
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 Дефлектор за преден капак  
CC / DC
MZ331492

 Декоративни облицовки за 
вратите  

    DC 
 Цвят хром. MZ330737

 Декоративна облицовка за 
предна броня. Черен цвят
CC / DC
MZ331339

 Декоративна облицовка за 
предна броня. Сив цвят

CC / DC
MZ331340

 Комплект странични 
лайстни за вратите  

 CC 
 Боядисани в цвета на купето.

За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.
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 Секретни крепежни 
гайки за джанти от 
лека сплав   
CC / DC
MZ313736

 Джанта от лека 
сплав, 16”    
CC / DC
4250C994*
Препоръчителен размер на 
гума 245/70R16.

 Джанта от лека 
сплав 18”  
CC / DC
MZ331343
Препоръчителен  
размер на гума 265/60R18.
 
С капачка за централен 
отвор на джанта и  
вентил на гумата.

 Джанта от лека 
сплав 18”   
CC / DC
4250F647*
Препоръчителен размер на 
гума 265/60R18. 

*  Без капачка за централен отвор на 
джанта и крепежни гайки.  
Моля, свържете се с вашия дилър 
за спецификации на съвместимите 
автомобили и потвърждение на мест-
ните разпоредби.

ДЖАНТИ
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ИНТЕРИОР И 
УДОБСТВО

 Гумени стелки, комплект  
CC / DC
Комплект предни и задни. 
За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.

 Текстилни стелки, комплект   
CC / DC
Classic и Elegance.  Комплект предни и задни. 
За каталожните номера погледнете  
списъка за бърза справка.
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 Предпазни лайстни за праговете, предни и задни, комплект от 4 броя  
 DC 
 Неръждаема стомана. MZ330752

 Топка на скоростен лост
 DC 
 Само за автомобили с автоматична 

предавателна кутия. MZ330889 

 Предпазни лайстни за праговете, комплект от 6 броя.
 CC 
 Неръждаема стомана. MZ330753
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Мултифункционална навигационна система 
(Smartphone-link) – MGN  

Apple CarPlay:
Използвайте своя iPhone по безопасен начин при шофиране, като  
се наслаждавате на желаните функции на вашия смартфон,  
изведени и управлявани на екрана на вашата навигация. 
•  Ориентирайте се посредством Apple Maps, търсете любимите 

си заведения и получавайте актуализирана информация 
непосредствено от интернет

•  Осъществявайте обаждания, изпращайте и получавайте 
съобщения

•  Слушайте музиката, съхранявана на вашия iPhone, или в 
реално време от любимите си съвместими с Apple CarPlay аудио 
приложения

•  Използвайте приложения, които са безопасни за боравене при 
шофиране

•  Всичко по-горе може да бъде контролирано безопасно със Siri

ГЪВКАВОСТТА Е НА ВАША 
СТРАНА!
•  Ориентирайте се с вградената 

навигация TomTom или с вашия 
смартфон, изборът е ваш!

•  Множество начини да се 
насладите на музиката: CD, 
USB устройство или Bluetooth® 
устройство. Можете също да 
използвате смартфона си, за да се 
наслаждавате на мултимедийните 
си файлове

СВЪРЗВАНЕ
•  Android AutoTM  

(където е налично)
•  Apple CarPlay  

(където е налично)
•  Възможно е управление чрез 

бутоните на волана, където е 
приложимо 

•  Профил за Bluetooth®:  
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Представяме Ви новата оригинална навигационна система с 
технология за свързване със смартфон 

НАЙ-НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ

iPhone, Siri и Apple CarPlay са търговски марки на Apple Inc., регистри-
рани в САЩ и други страни. 

USB

МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА
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ANDROID AUTO:
Android Auto ви позволява да използвате безопасно най-добрите 
функции на вашия смартфон, докато шофирате. Навигационният 
екран отразява най-важните приложения на вашия смартфон.
•  Получавайте насоки и актуализации в реално време при 

ориентиране с Google MapsTM

• Управлявайте с лекота обаждания и съобщения
•  Възпроизвеждайте любимите си песни с приложенията си или 

от интернет
•  Android Auto поддържа само използването на приложения, които 

ви позволяват да шофирате безопасно
•  Възползвайте се от функциите за гласово управление, за да 

говорите с GoogleTM

Android Auto и Google са търговски марки на Google Inc. * Картата на Турция и отвъдморските територии на Франция (с изключение на 
Княжество Монако) не са покрити.

МЕДИИ
•  MP3/OGG/WMA през USB
•  Вграден Bluetooth®
•  Вграден CD/DVD плеър
•  Достъпност за iPod/iPhone
•  DAB+ (където е налично) 

НАВИГАЦИЯ
•  Пълно покритие на Европа 

с карти TomTom: Фабрично 
вградена SD карта*

ДИСПЛЕЙ И ДИЗАЙН
•  6,5” WVGA TFT LCD 
•   800 x 480 пиксела 

дисплей с управление чрез 
докосване

ТЕЛЕФОН
•  Bluetooth® Phone 

Connectivity – устройства 
от различни марки могат 
да бъдат свързвани 
посредством технологията 
Bluetooth®

Bluetooth® е търговска марка на Bluetooth SIG Inc.

 Навигационна система DCCC
 За каталожните номера погледнете списъка за бърза справка.
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 Предпазна кора под 
трансмисията  

 CC / DC
Предпазен стоманен 
екран с дебелина 2мм и 
обработка против корозия. 
За каталожните номера 
погледнете списъка за бърза 
справка.

БЕЗОПАСНОСТ  
И ЗАЩИТА

  Коректори и продукти за 
боядисване    
CC / DC

 За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.

 Авариен чук Lifehammer®

 CC / DC 
 MME50557B

 Светлоотразителна 
жилетка

 CC / DC 
 MME50722

 Детски предпазни столчета
    CC / DC
 За каталожните номера погледнете 

списъка за бърза справка.

 Комплект за безопасност
 Комплект аптечка за първа 

помощ, авариен триъгълник и 
светлоотразителна жилетка. 

 CC / DC 
 MZ315059 

 Авариен триъгълник
 CC / DC 
 MZ312957

 Аптечка за първа помощ
 CC / DC
MZ315058

1312



1414



 “Premium hardtop“ - твърд таван с отварящи 
се навън странични прозорци  

 DC 

• Интегриран с централното заключване на колата
• Отваряне с едно докосване
• Автоматична интериорна LED светлина
• Плъзгащ се преден прозорец за вентилация
• Елегантен спойлер
• Надлъжни релси на покрива с нисък профил.

 “Hardtop” -твърд таван с отварящи се нагоре 
странични прозорци

 DC

• Вътрешно LED осветление с батерии
• Плъзгащ се преден прозорец за вентилация

  “Hardtop” - твърд таван с плъзгащи се 
странични прозорци

 DC

• Вътрешно LED осветление с батерии
• Класически спойлер

 “Hardtop” - твърд таван без странични 
прозорци

 DC

• Вътрешно LED осветление с батерии

ТОВАРЕН ОТСЕК И ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

 Комплект за защита от теч на вода (без ил.)
 DC  
 MZ315095 

Комплектът за защита от теч на вода монтиран в комбинация с твърд таван 
или вана намалява вероятността за проникване на вода в товарния отсек.

1514

Всички Mitsubishi Motors оригинални твърди тавани се предлагат боядисани в цветове на купето на автомобила. За каталожните 
номера погледнете списъка за бърза справка.
За оптимална съвместимост, монтирайте в комбинация оригинални Mitsubishi Motors вана за товарен отсек и твърд таван.
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 “Hardtop“ - твърд таван с отварящи се нагоре 
странични прозорци   

 CC
• Вътрешно LED осветление с батерии
• Плъзгащ се преден прозорец за вентилация
• Класически спойлер

Всички Mitsubishi Motors оригинални твърди тавани се пред-
лагат боядисани в цветове на купето на автомобила. За 
каталожните номера погледнете списъка за бърза справка. За 
оптимална съвместимост монтирайте в комбинация само 
оригинални Mitsubishi Motors вана за товарен отсек и твърд 
таван.

ТОВАРЕН ОТСЕК 
И ПРЕВОЗ НА 
ТОВАРИ

 Комплект за защита от теч на вода (без ил.)
 CC  
 MZ315128 

Комплектът за защита от теч на вода монтиран в комбинация 
с твърд таван или покривало намалява вероятността за 
проникване на вода в товарния отсек. 1716



  “Hardtop” - твърд таван с плъзгащи се 
странични прозорци

 CC
• Вътрешно LED осветление с батерии
• Класически спойлер

 “Hardtop” - твърд таван без странични 
прозорци  

 CC
• Вътрешно LED осветление с батерии 1716



 Алуминиево покривало за товарен отсек 
DC/CC
За каталожните номера погледнете списъка за бърза справка.

 Ролетно покривало за товарен отсек  
За каталожните номера погледнете списъка за бърза справка.

ТОВАРЕН ОТСЕК 
И ПРЕВОЗ НА 
ТОВАРИ

1918



 Твърдо покривало 
за товарен отсек, 
от две части  

 DC
• Автоматично 

вътрешно LED ос-
ветление

• Може да се комбинира 
с греда тип „Sport bar”  
(поръчва се отделно).

• Налично във всички 
цветове на купето. 
 
За каталожните 
номера погледнете 
списъка за бърза 
справка.

 Твърдо покривало 
за товарен отсек, 
от една част  

 DC
• Автоматично 

вътрешно LED ос-
ветление.

• Не може да се ком-
бинира с греда тип 
„Sport bar” 

• Налично във всички 
цветове на купето  
 
За каталожните 
номера погледне-
те списъка за бърза 
справка.

 Меко покривало  DC
Може да се комбинира 
с  греда тип „Sport bar” 
(поръчва се отделно).   
MZ350509 

 Меко покривало за 
товарен отсек DC
Не може да се комбинира 
с греда тип „Sport bar”.  
MZ350510 
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 Облицовка за товарен 
отсек тип “Under rail”    
Може да се комбинира с всички 
оригинални твърди тавани и 
покривала за товарен отсек. 

 DC 
Вана за товарен  
отсек:         MZ315107TB
Кора за капака на  
товарния отсек:     MZ315107TG
Монтажен  
комплект:         MZ315107MK 
CC  
Вана за товарен  
отсек:        MZ315108TB
Кора за капака на  
товарния отсек:     MZ315107TG
Монтажен  
комплект:               MZ315107MK

 Алуминиева вана за 
товарен отсек   
DC / CC
Максимална защита за  
каросерията на  
автомобила.

Може да се съчетава с: 
Твърди тавани/покривала

За каталожните номера  
погледнете списъка за  
бърза справка.

 Облицовка за товарен 
отсек, тип “Оver rail “ 
За автомобили без “Rear guard 
frame” – предпазна  решетка  
зад кабината.

 DC
Вана за товарен  
отсек:        MZ315105TB 
Кора за капака на  
товарния отсек:    MZ315105TG
Монтажен  
комплект:         MZ315105MK 
Комплект защитна  
лепенка-лента:          MZ3309051 
CC  
Вана за товарен  
отсек:        MZ315106TB 
Кора за капака на  
товарния отсек:    MZ315106TG 
Монтажен  
комплект:                    Z315106MK 
Комплект защитна  
лепенка-лента:          MZ3307431

ТОВАРЕН ОТСЕК И ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
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 Амортисьор за вратата на 
товарния отсек  
CC / DC
За плавно отваряне на вратата 
на товарния отсек
MZ315094
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 Система за фиксиране 
на товари   
CC / DC
Състои се от 4 планки с 6 регу-
лиращи се пръстена за захва-
щане. Може да се комбинира с 
вана за товарен отсек.  
MZ350462 

 “Utility box” - кутия за 
товарен отсек   
CC / DC
За товарния отсек. Отваряем 
капак с амортисьор.
Автоматично вътрешно LED 
осветление.
MZ315099

Може да се комбинира с  
“Under rail” и “Over rail” вани за  
товарен отсек. 

При комбинация с  
“Under rail” – монтажен  
комплект.  
MZ315099UR

При комбинация с  
“Over rail” - монтажен комплект 
MZ315099OR

 „Sport bar” – гредa за 
товарен отсек   
DC 
Може да се комбинира: 
• Твърдо покривало за това-

рен отсек, от две части 
• Меко покривало
Шлайфана неръждаема стомана
MZ330755 
Черно покритие  
MZ331207

 “Styling bar” – за 
товарен отсек 

 DC

 Сребрист цвят 
MZ331330
 
Черен цвят 
MZ331324

ТОВАРЕН ОТСЕК И 
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
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 Контакт и щепсел за 
захранване с кабел  
CC / DC
За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.

 Контакт и щепсел за 
захранване 
CC / DC
За каталожните номера погледнете 
списъка за бърза справка.

ТРАНСПОРТ 
И СВОБОДНО 
ВРЕМЕ
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 Теглич  
 CC / DC

  Тип фланец. 
MZ315083

 Окабеляване за теглич (без ил.) 
 CC / DC

7 или 13-пиново. 
За каталожните номера погледнете 
{MQ}списъка за бърза справка.

 Товарна скара  
 DC

Алуминиева, размери 91 x 136 см. MZ314891 (без ил.)

 Багажник за велосипед  
 DC

Тип “Exclusive” от алуминий
Емблема на Mitsubishi Motors
MZ315032

Стомана, сребрист цвят,  
с интегрирано заключване.
MZ314156 (без ил.)

 Напречни греди за покрив  
 DC

С интегрирано заключване. Алуминиеви греди с криловиден 
профил. 
MZ314846

 Защитен комплект за напречни греди за покрив  
 DC

Включва 2 предпазни подложки за греди, 2 ремъка за фиксиране 
и чанта за съхранение. MME50500 (без ил.)

 Багажник за ски/сноуборд
    С интегрирано заключване. 
 Широчина: 50 см. MZ315029
 Широчина: 60 см. MZ315030 (без ил.)
 За ски бягане. MZ315031 (без ил.)
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СПИСЪК ЗА БЪРЗА СПРАВКА

   Продуктова  Име на продукт         Описание на продукт       Каталожен            CC       DC 
група         номер

   Продуктова  Име на продукт         Описание на продукт       Каталожен            CC       DC 
група         номер

Екстериор 
страница 
4-5

Декоративна облицов-
ка под предна броня Цвят хром MZ331341 ■ ■

Декоративна облицов-
ка за предна броня

Черен [X37] MZ331339 ■ ■
Сив [U28] MZ331340 ■ ■

Дефлектор за преден 
капак

С емблема на Mitsubishi Motors MZ331492 ■ ■

Предпазна облицовка 
за долната част на 
вратите

Цвят хром в тон с други части на 
екстериора

MZ330737
■

Предпазни лайстни за 
вратите

Боядисани в [C06] Greyish Brown Metallic MZ330863 ■■
Боядисани в [D23] Impulse Blue Metallic MZ330866 ■
Боядисани в [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331310 ■
Боядисани в [P63] Red (S+Clear) MZ331309 ■
Боядисани в [U25] Sterling Silver Metallic MZ330867 ■
Боядисани в [U28] Graphite Gray Metallic MZ331308 ■
Боядисани в [W32] White Solid MZ330859 ■
Боядисани в [W85] White Diamond MZ331307 ■
Боядисани в [X37] Black Mica MZ331226 ■

Джанти 
страни-
ца 7

Джанта от лека сплав Боядисани в оръжейно сиво с “Diamond 
cut”; размер 18 инча x 7.5J

MZ331343 ■ ■

18 инча x 7.5J 4250F647 ■ ■
16 инча x 7J 4250C994 ■ ■

Секретни крепежни 
гайки за джанти

Комплект от 4 с 1 ключ, с плоска основа, 
закрити, за джанти от лека сплав

MZ313736 ■ ■

Инте-
риор и 
удобство 
страница 
8-9

Предпазни лайстни за 
праговете

Неръждаема стомана, комплект от 4 броя MZ330752 ■
Неръждаема стомана, комплект от 6 броя MZ330753 ■

Топка на скоростен 
лост

Само за автомобили с автоматична 
предавателна кутия

MZ330889 ■

Гумени стелки, ком-
плект 

С предварително изрязан отвор за авто-
мобили с въздуховод за задно отопление. 
Комплект предни и задни 

MZ314903
■

С предварително изрязан отвор за авто-
мобили с въздуховод за задно отопление. 
Комплект предни и задни 

MZ314904
■

Текстилни стелки, 
комплект (Classic)

DC, за автомобили без въздуховод за задно 
отопление. Комплект предни и задни 

MZ314849 ■

DC, за автомобили с въздуховод за задно 
отопление. Комплект предни и задни

MZ314850 ■

CC, за автомобили без въздуховод за задно 
отопление. Комплект предни и задни 

MZ314851 ■

CC, за автомобили с въздуховод за задно 
отопление. Комплект предни и задни 

MZ314852
■

Текстилни стелки, 
комплект с емблема 
на Mitsubishi Motors 
(Elegance)

DC, за автомобили без въздуховод за задно 
отопление. Комплект предни и задни 

MZ314857 ■

DC, за автомобили с въздуховод за задно 
отопление.  
Комплект предни и задни

MZ314858
■

CC, за автомобили без въздуховод за задно 
отопление.  
Комплект предни и задни 

MZ314859
■

CC, за автомобили с въздуховод за задно 
отопление.  
Комплект предни и задни

MZ314860
■

Мулти-
медийна 
система 
страница 
10-11

Мултифункционална 
GPS навигационна 
система (MGN)

Комплект за MGN, с включени материали 
за инсталиране

MM360491LP

■ ■

Безопасност 
и защита 
страница 
10-13

Предпазна кора под 
трансмисията

Предпазен екран. Под трансмисията. 
Стомана, дебелина 2 мм

MZ353000 ■ ■

Инсталационен 
комплект

За предпазна кора MZ353000 MZ353000S1 ■ ■

Авариен триъгълник Авариен триъгълник за спешни случаи 
на пътя. Сгъваем за лесно съхранение. 
Доставя се в здрава лека кутия

MZ312957
■ ■

Аптечка за първа 
помощ

Доставя се в здрава чанта с цип и велкро MZ315058 ■ ■

Комплект за безо-
пасност

Комплект аптечка за първа помощ 
(DIN13164), авариен триъгълник, светло-
отразителна жилетка

MZ315059
■ ■

Светлоотразителна 
жилетка

Жълта, опакована в торбичка MME50722 ■ ■

Авариен чук 
Lifehammer®

С помощта на този чук можете лесно 
да разбиете страничния прозорец на 
автомобила. С интегрираната резачка 
за предпазни колани може да срежете 
всеки колан

MME50557B

■ ■

Детско столче Duo 
Plus

За деца от 9 месеца до 4 години или 
9 - 18 кг.

MZ313045B ■ ■

Детско столче BABY-
SAFE i-SIZE

За деца до 15 месеца, макс. 13 кг. 
Тази детска седалка може да бъде монти-
рана универсално чрез предпазен колан 
и със специално проектираната ISOFIX 
основа, височина на детето: 40-83 см. 

MZ315055

■ ■

Детско столче BABY-
Safe i-Size** FLEX BASE

За деца до 15 месеца, макс. 13 кг.  За 
употреба с MZ315055.

MZ315056
■

Детско столче 
Kidfix XP

За деца от 4 до 12 години или 15-36 кг, 
неотделяем тип

MZ315025
■ ■

Комплект маркери за 
боядисване

Комплект коригиращи маркери за боя-
дисване
(боя и лак, 12+12 мл)

Моля, 
попитайте 
вашия дилър

■ ■

Маркер за боядисване Коригиращ маркер за боядисване (12 мл) Моля, 
попитайте 
вашия дилър

■ ■

Комплект спрей бои Комплект флакони спрей бои
(боя и лак, 150+150 мл)

Моля, 
попитайте 
вашия дилър

■ ■

Флакон спрей Флакон боя спрей (150 мл) Моля, попи-
тайте 
вашия дилър

■ ■

Товарен 
отсек и 
превоз на 
товари 
14-23

Облицовка за товарен 
отсек тип “Under rail” 

Може да се комби-
нира с твъд тавани 
“Hardtop”, “Fullbox”, 
покривало за товарен 
отсек и “Sport bar” 
греди 

Вана: 
Кора за капака на 
товарния отсек: 
Монтажен  
комплект:

MZ315107TB 

MZ315107TG 

MZ315107MK
■

Облицовка за товарен 
отсек тип “Under rail” 

Може да се комби-
нира с твъд тавани 
“Hardtop”, “Full box”, 
покривало за товарен 
отсек и “Sport bar” 
греди 

Вана: 
Кора за капака на 
товарния отсек:
Монтажен  
комплект:

MZ315108TB 

MZ315107TG 

MZ315107MK
■

Комплект алуминиева 
облицовка за товарен 
отсек тип “Under rail”

Комплект пластмасови облицовки на 
калниците

MZ315092W ■

Релефни облицовки за пода и страниците MZ315092A ■

Комплект алуминиева 
облицовка за товарен 
отсек тип “Under rail”

Комплект пластмасови облицовки на  
калниците.

MZ315093W ■

Странични и подови релефни плочи MZ315093A ■

“Hardtop” -твърд 
таван с отварящи 
се нагоре странични 
прозорци

Боядисан в цвят. Със заключване, релси 
на тавана, плъзгащ се преден прозорец и 
вътрешно осветление с батерии. Плъз-
гащ се преден прозорец за вентилация.

M315086XXX*
■

 “Hardtop” - твърд 
таван с плъзгащи се 
странични прозорци

Боядисан в цвят. Със заключване, релси на 
тавана, малък заден спойлер и вътрешно 
осветление с батерии. Фиксиран преден 
прозорец.

M315085XXX*
■

“Hardtop” – твърд 
таван без странични 
прозорци

Боядисан в цвят. Със заключване, релси на 
тавана и вътрешно осветление с бате-
рии. Фиксиран преден прозорец.

M315084XXX*
■

Товарен 
отсек и 
превоз на 
товари 
14-23

“Premium hardtop“ 
- твърд таван с 
отварящи се навън 
странични прозорци.

Боядисан в цвят. Дръжка с бутон и цен-
трално заключване, елегантен спойлер, 
декоративни релси на тавана и преден 
плъзгащ се прозорец за вентилация.

M315088XXX*
■

“Hardtop“- твърд 
таван с отварящи 
се нагоре странични 
прозорци 1

Боядисан в цвят. Със заключване, релси на 
тавана, малък спойлер и преден плъзгащ 
се прозорец за вентилация.

M315091XXX*
■

 “Hardtop” - твърд 
таван с плъзгащи се 
странични прозорци 1

Боядисан в цвят. Със заключване, релси на 
тавана и малък заден спойлер. Фиксиран 
преден прозорец.

M315090XXX*
■

“Hardtop” – твърд та-
ван 1  без странични 
прозорци

Боядисан в цвят. Със заключване и релси 
на тавана. Фиксиран преден прозорец.

M315089XXX*
■

Твърд таван - “Full 
box”2

Боядисани в [C06] Greyish Brown Metallic MZ330839 ■

Боядисани в [D23] Impulse Blue Metallic MZ330842 ■
Боядисани в [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331314 ■
Боядисани в [P63] Red (S+Clear) MZ331313 ■
Боядисани в [U25] Sterling Silver Metallic MZ330843 ■
Боядисани в [U28] Graphite Gray Metallic MZ331312 ■
Боядисани в [W32] White Solid MZ330835 ■
Боядисани в [W85] White Diamond MZ331311 ■
Боядисани в [X37] Black Mica MZ331223 ■

Твърдо покривало за 
товарен отсек От 
една част3

Боядисани в [C06] Greyish Brown Metallic MZ330873 ■
Боядисани в [D23] Impulse Blue Metallic MZ330876 ■
Боядисани в [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331318 ■
Боядисани в [P63] Red (S+Clear) MZ331317 ■
Боядисани в [U25] Sterling Silver Metallic MZ330877 ■
Боядисани в [U28] Graphite Gray Metallic MZ331316 ■
Боядисани в [W32] White Solid MZ330869 ■
Боядисани в [W85] White Diamond MZ331315 ■
Боядисани в [X37] Black Mica MZ331224 ■

Твърдо покривало за 
товарен отсек От 
две части4

Боядисани в [C06] Greyish Brown Metallic MZ330883 ■
Боядисани в [D23] Impulse Blue Metallic MZ330886 ■
Боядисани в [M08] Sunflare Orange Pearl MZ331322 ■
Боядисани в [P63] Red (S+Clear) MZ331321 ■
Боядисани в [U25] Sterling Silver Metallic MZ330887 ■
Боядисани в [U28] Graphite Gray Metallic MZ331320 ■
Боядисани в [W32] White Solid MZ330879 ■
Боядисани в [W85] White Diamond MZ331319 ■
Боядисани в [X37] Black Mica MZ331225 ■

Меко покривало за 
товарен отсек

Може да се комбинира с “Sports bar” 
– гредa за товарен отсек. MZ330755 
и MZ331207.  За автомобили без “Rear 
guard frame” – предпазна  решетка зад 
кабината.

MZ350509

■

Не може да се комбинира с “Sports bar” 
– гредa за товарен отсек. За автомо-
били без “Rear guard frame” – предпазна  
решетка зад кабината.

MZ350510
■

Алуминиево покривало 
за товарен отсек

Вътрешно осветление с батерии. MZ315096 ■
Панти със система за бързо отваряне MZ315097 ■

Багажник За алуминиево покривало. MZ315096C2 ■
Греди за монтаж върху релсите. Сребрист 
цвят

MZ315097C2 ■

Ролетно покривало за 
товарен отсек

Черно прахово покритие. Попитайте 
вашия търговец за опции за CC.

MZ315100 ■

Адаптер за “Sport bar” 
греда

Черно прахово покритие MZ315100A1 ■
Сребрист цвят MZ315100A2 ■

Багажник За ролетно покривало, черно покритие. MZ315100C1 ■

“Sports bar” – греда за 
товарен отсек

Шлайфана неръждаема стомана. Не 
може да се комбинира с “Over rail” вана за 
товарен отсек.

MZ330755
■

Черно покритие MZ331207 ■
“Styling bar” –за това-
рен отсек

Black ABS [X37] MZ331324 ■
Grey ABS [U28] MZ331330 ■
Небоядисан ABS MZ331328 ■
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   Продуктова  Име на продукт         Описание на продукт       Каталожен            CC       DC 
група         номер "TOUGH COLLECTION"

Водоустойчива раница 
Тази водоустойчива раница е изра-
ботена от превъзходен устойчив 
на износване и вода материал. 
Включва джобове с предостатъчно 
място за съхранение.
Може да бъде използвана сред при-
родата, при пътуване до работа 
или училище, и за придвижване из 
града. Цвят: Черен цвят
Размер: Ш320×Д150×В500 мм
Материал: Брезент

Водоустойчив Bluetooth високо-
говорител 
Този Bluetooth високоговорител е 
100% водоустойчив. Дори ако внезап-
но завали, докато го използвате на 
открито, можете да продължите да 
се наслаждавате на музиката си. 
Цвят: Черен цвят
Размер: Ш87×Д48×В87 мм
Материал: ABS7

Ръкавици за носене на открито
Колкото повече носите ръкавиците, 
толкова повече телешката кожа ще 
пасва идеално на формата на ръцете 
ви.
Висококачествени ръкавици, на кои-
то можете да разчитате, докато 
работите в сурови условия (вятър, 
дъжд, огън).
Цвят: Черен цвят
Размер: XL (260 мм)
Материал: Кожа 100% кевлар

Удароустойчив калъф за смартфон
Този калъф за смартфон е изработен 
със специални материали и кон-
струкция, която издържа на сътре-
сения.
Проектиран е да ви позволява да 
използвате телефона си, докато се 
занимавате с интензивни дейности 
на открито. Цвят: Черен цвят
Размер: (Пакет) Ш108×Д25×В195 мм
Материал: Корпус на калъфа: TPU 
(термопластичен полиуретан) и 
поликарбонат

* Сменете XXX с кода за цвят на автомобила  **  Моля, вижте ръководството за потребителя.

1     Лесен монтаж, напълно интегриран с конструкцията на автомобила. LED вътрешно осветление с 
батерии.

2     ННапълно интегриран с конструкцията на автомобила, в цвета на купето, автоматично LED 
вътрешно осветление.

3     Не може да се комбинира със “Sport bar” греда, боядисано в цвета на купето, автоматично LED 
вътрешно осветление.  
Налично във всички цветове на купето

4    Да се комбинира със “Sport bar” греда MZ330755 и MZ331207 (поръчва се отделно), боядисано в цвета на 
купето, автоматично LED вътрешно осветление. Налично във всички цветове на купето

Транспорт 
и свободно 
време 
страница 
24-25

Теглич, с фланец За всички типове окачване, максимална 
маса  за теглене 3100 кг, вертикал-
но натоварване 125 кг. Интегриран в 
конструкцията на задната част на 
автомобила

MZ315083

■ ■

Окабеляване на 
теглич, 7-пиново 

Съвместимо с LED светлини на ремарке MZ315065 ■
Съвместимо с LED светлини на ремарке MZ315104 ■

Окабеляване на 
теглич, 13-пиново 

Съвместимо с LED светлини на ремарке MZ315101 ■
Съвместимо с LED светлини на ремарке MZ315102 ■

Теглич комплект с 
окабеляване, 7-пиново

Съвместимо с LED светлини на ремарке M315083D07 ■
Съвместимо с LED светлини на ремарке M315083C07 ■

Теглич комплект с ока-
беляване, 13-пиново 

Съвместимо с LED светлини на ремарке M315083D13 ■
Съвместимо с LED светлини на ремарке M315083C13 ■

Транспорт
и свободно 
време
Страница 
24-25

Букса, адаптер 13 към 
7 пина

За свързване на ремарке със 7-пинова DIN 
букса към 13-пинова DIN букса

MZ313937 ■ ■

Букса, адаптер 7 към 
13 пина

За свързване на ремарке със 13-пинова DIN 
букса към 7-пинова DIN букса

MZ313938 ■ ■

Букса, адаптер 13 пина 
към Multicon/West

За свързване на ремарке с букса Multicon/
West с 13-пинова DIN букса

MZ313939 ■ ■

Напречни греди за 
покрив

Алуминиеви греди с криловиден профил, 
монтаж върху отворите на надлъжните 
лайстни, с вкл. капачета.  С интегрирано 
заключване. Максимално тегло на товара: 
80 кг

MZ314846

■

Багажник за ски/
сноуборд

50 см, макс. до 4 чифта ски или 2 сноуборда MZ315029 ■
60 см, макс. до 6 чифта ски или 4 сноуборда MZ315030 ■
За ски бягане MZ315031 ■

Комплект защита за 
покрива при монтаж 
на напречни греди

Включва 2 предпазни тампона за греди, 
2 ремъка за фиксиране и чанта за съх-
ранение

MME50500
■

Багажник за велосипед Стомана, сребрист цвят, с интегрирано 
заключване

MZ314156 ■

Адаптер комплект Комплект Т-образни болтове за инстали-
ране на стоманен багажник за велосипед 
MZ314156

MZ314156S1
■

Багажник за велосипед Тип Exlusive, алуминиев, с емблемата на 
Mitsubishi Motors

MZ315032 ■

Адаптер комплект За широки велосипедни гуми 
За багажник тип “Exclusive” (MZ315032)

MZ315032S3 ■

За велосипеди с карбонова рама
За багажник тип “Exclusive” (MZ315032)

MZ315032S2 ■

Комплект фиксатори 
за багаж

Комплект 4 бр. с емблема на Mitsubishi 
Motors

MZ315035 ■

Заключване Комплект 6 цилиндъра и един ключ - може 
да се съчетава с покривни релси и 2 
приставки

MZ315032S4
■

Ремък за фиксиране 1 брой MZ311382 ■
Товарна скара Алуминиева, с боядисани в черно капаци, 

размери 91 x 135 см
MZ314891 ■

Товарна скара Алуминиева, с размери 104 x 132 см MZ312468 ■
Адаптер за товарни 
скари

За товарни скари MZ312468 и MZ313529 MZ313061 ■

Багажник за каяк / 
сърф дъска

Включва 2 държача и 2 ремъка за фикси-
ране

MZ313537 ■

Гнездо за захранване 12V допълнително захранване за облицов-
ка на товарен отсек

MZ314847 ■ ■

Щепсел за захранване Само щепсел  
(без вкл. кабел)

MZ314847S1 ■ ■

Захранване  с щепсел 
и удължителен кабел 

Включва 2 м. спираловиден кабел с женски 
накрайник за запалка (DIN/ISO)

MZ314847S2 ■ ■

Облицовка за товарен 
отсек тип “Over rail” 

За автомобили без 
“Rear guard frame” – 
предпазна  решетка 
зад кабината. 
Монтажен комплект, 
вкл. 4 пръстена за 
закрепване на товари 
с ремъци

Вана: 
Кора за капака на 
товарния отсек:
Монтажен ком-
плект: 
Комплект защит-
на лепенка-лента: 

MZ315105TB

MZ315105TG

MZ315105MK

MZ3309051

■

Облицовка за товарен 
отсек тип “Over rail” 

За автомобили без 
“Rear guard frame” – 
предпазна  решетка 
зад кабината. 
Монтажен комплект, 
вкл. 6 пръстена за 
закрепване на товари 
с ремъци

Вана: 
Кора за капака на 
товарния отсек: 
Монтажен  
комплект: 
Комплект защит-
на лепенка-лента: 

MZ315106TB

MZ315106TG

MZ315106MK

MZ3307431

■

Система за фиксиране 
на товари

Състои се от 4 планки с 6 регулиращи се 
пръстена за закрепване на товари. Може 
да се комбинира с вана за товарен отсек.

MZ350462
■ ■

“Utility box” кутия за 
товарен отсек

За товарния отсек, отваряне с амор-
тисьор, автоматично вътрешно LED 
осветление

MZ315099
■ ■

Монтажен комплект 
за “Utility box” кутия

Скоби за облицовка на товарен отсек от 
тип “Under rail”

MZ315099UR ■ ■

Скоби за облицовка на товарен отсек от 
тип “Over rail”

MZ315099OR ■ ■

Комплект за защита 
от теч на вода

Трябва да се комбинира с монтаж на 
“Under rail” вана за товарен отсек. Да се 
комбинира с твърди тавани DC

MZ315095
■

Трябва да се комбинира с монтаж на 
“Under rail” вана за товарен отсек. Да се 
комбинира с твърди тавани CC

MZ315128
■

Амортисьор за 
вратата на товарния 
отсек

За плавно отваряне на вратата на то-
варния отсек

MZ315094
■ ■
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се правото за промяна в спецификации, каталожни номера и характеристики 
без предварително известяване. За да се избегнат неразбирателства, вашият 
дилър на Mitsubishi Motors ще ви информира за всички изменения, внесени след 
датата на издаване на тази брошура. Не се позволява възпроизвеждането на 
никаква част от тази публикация под каквато и да било форма или с каквито 
и да било средства без предварително писмено разрешение от Mitsubishi 
Motors Europe B.V. Някои от продуктите или автомобилите, показани в 
брошурата, могат да се различават от моделите, достъпни на вашия пазар.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


