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5 години гаранция 
150 000 км пробег 

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV – INSTYLE+ 
 

Цена по ценова листа с ДДС:     97 990 лв. 
Цвят бял – специален с ДДС    1 470 лв. 
Пакет аксесоари с ДДС:  
/гумена вана за багажник, лайстни за праговете със светещо лого, 
предпазни лайстни за багажника/ 

894 лв. 

Обща стойност с ДДС:    100 354 лв. 

Специална продажна цена с ДДС за демонстрационен автомобил: 82 900 лв. 

 

Автомобилът е собственост на официалния вносител за България и може да бъде закупен 

директно или на лизинг – за повече информация: 070035939 

Дата на първа регистрация: 15.09.2021 г. 
Изминати км. към м. юни 2022: 12 000 км 
Гаранция: до 14.09.2026 г. 
 

Технически характеристики: 

Задвижване Twin Motor S-AWC 4WD  

Двигател 2.4 MIVEC PHEV 

Гориво Бензин 

Електрическа батерия  Литиево-Йонна 

Мощност 188 к. с. (138 kW) 

Пробег на електричество по WLTP в градски условия 55 км 

Разход на гориво и CO2 по WLTP 2,0 л/100 км и 46 г/км 

Цвят на каросерията P62 RED DIAMOND 

Интериор – тапицерия Instyle Черна естествена кожа 
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Акценти в ниво на оборудване INSTYLE+: 
 
► Twin Motor S-AWC- Super All Wheel Control 4WD задвижване на четирите колела с два електродвигателя 

и електронно управление, с 5 режима на работа (Eco, Normal, Tarmac, Gravel, Snow) 
► Mitsubishi Remote Control – Функция за дистанционно управление на зареждането на батерията, 

отопление на купето и други функции на автомобила от смартфон (Android и iOS)  
► FCM – Система за ограничаване на опасността от удар отпред 
► AYC - Система за активен контрол на завиването 
► BSW - Система за следене и предупреждение при обект в “мъртва зона“ 
► LDW – Система за предупреждение при напускане на пътната лента 
► RCTA - Система за предупреждение за приближаващи обекти при маневриране на заден ход 
► AHB – Автоматично превключване между дълги и къси светлини + автоматично включване на фаровете 
► Multi Around Monitor – Система с 4 цветни камери - пълен обзор около автомобила /вкл. и от птичи 

поглед/ 
► Аудио система MPSS с 8 високоговорителя, 510W мощност, високоговорители изработени от титан и 

стъклени влакна 
► UMS – Система за ограничаване опасността от удар при погрешно ускорение от място или движение 

със скорост до 10км/ч. 
► ACC - Adaptive Cruise Control system - Адаптивен Cruise Control с функция за следене на автомобила 

отпред 
► LED Светодиодни фарове с дюзи за почистване (тип pop-up) 
► LED Светодиодни фарове за мъгла 
► Тапицерия Instyle с ел. регулиране на седалката на водача  
► NSDA - Navigation Smartphone Display Audio с 8" цветен дисплей, MP3 player, iPod/DAP интегриран 

контрол, 3D карти TomTom, подръжка на Android Auto и Apple Car Play 
► KOS - многорежимна система за достъп до автомобила и запалване без ключ, с два предавателя 
► Вградено отопление на челното стъкло  
► Oтопляеми предни и задни седалки  
► Двоен ел. панорамен стъклен покрив 
► Отопляем кожен волан с черен пиано лак, дистанционно управление на аудио системата, Bluetooth 

handsfree и Cruise Control 
 

   

  

  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   


