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POZNAJ MITSUBISHI

WZÓR JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI
MITSUBISHI słynie w świecie motoryzacji z technologii, najwyższej jakości, nieustannego dążenia
do nowoczesności i dbałości o ochronę środowiska. Japoński, mocny charakter udowadnia legendarnymi 
rozwiązaniami wdrażanymi w pojazdach na całym świecie. Czy będzie to napęd 4x4, czy wybitne silniki 
wysokoprężne, czy nowoczesne napędy hybrydowe cały świat wie, że Mitsubishi to motoryzacyjny wzór 
doskonałości i korporacyjny partner godny zaufania od ponad 100 lat.
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TAK SIĘ TWORZY LEGENDĘ
MITSUBISHI przez kilkanaście lat z rzędu odnosiło sukcesy w najtrudniejszym rajdzie samochodowym Dakar. 
Pajero deklasowało inne marki zajmując pierwsze miejsce na podium. Cały wyścig technologiczny i walka 
kierowców rajdowych służyły jednemu – sprawdzeniu niezawodnych rozwiązań dla wszystkich użytkowników 
samochodów Mitsubishi. Dziś legendą stają się hybrydowe silniki PHEV.

DRIVE YOUR AMBITION
Od ponad 100 lat tworzymy samochody i technologie, które mają niebagatelny, wręcz przełomowy wpływ na 
rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Pajero, Lancer Evolution, i-MiEV czy Outlander PHEV już odcisnęły 
swoje piętno na historii motoryzacji. Te samochody były pionierami wytyczającymi nowe kierunki. Teraz 
przyszedł czas na nowe projekty. Chcemy by były ambitne, by nasi inżynierowie nadal poszukiwali rozwiązań, 
które będą zmieniały świat i odkrywały nowe możliwości. A kierowcy będą mogli z tych rozwiązań korzystać
w pełni. Na miarę swoich ambicji. To esencja naszego nowego przewodniego hasła „Drive your ambition”. 



CENA OD 42 990 zł

CENNIK
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Wersja wyposażenia  Cena brutto

1.0 Entry MT   42 990 zł

1.0 Inform MT   44 990 zł

1.2 AS&G (Auto Stop & Go) Invite MT  49 990 zł

1.2 AS&G (Auto Stop & Go) Intense MT   53 990 zł

1.2 AS&G (Auto Stop & Go) Invite CVT   55 990 zł

1.2 AS&G (Auto Stop & Go) Intense CVT   59 990 zł

Lakier metalizowany/perłowy   1 900 zł

Oferta promocyjna

Rabat gotówkowy 3 000 zł – wersja wyposażenia 1.0 Entry

Rabat gotówkowy 1 500 zł – pozostałe wersje wyposażenia

Kredyt 50/50 – nie dotyczy wersji 1.0 Entry

Promocyjny pakiet ubezpieczeń PZU 3,8% –
nie dotyczy wersji wyposażenia 1.0 Entry*

Ceny katalogowe. Rok modelowy 2018 / rok produkcji 2018.

* W przypadku rezygnacji z pakietu ubezpieczeń PZU rabat ulega zmniejszeniu o 1000 zł



WERSJA WYPOSAŻENIA ENTRY (wyposażenie standardowe)

• 14-calowe felgi stalowe z oponami 165/65R14
• System stabilizacji toru jazdy (ASC) i kontroli trakcji (TCL)
• System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA)
• Czołowe, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne
• Halogenowe reflektory przednie
• Światła do jazdy dziennej
• Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia

• Obudowy lusterek bocznych i klamki w kolorze nadwozia
• Elektrycznie regulowane lusterka boczne
• Regulacja wysokości siedzenia kierowcy
• Regulacja wysokości kierownicy
• Komputer pokładowy
• Elektrycznie regulowane szyby przednie
• Wspomaganie kierownicy

WERSJA  WYPOSAŻENIA INFORM (dodatkowe wyposażenie względem wersji ENTRY)

• Klimatyzacja manualna
• Zdalnie sterowany centralny zamek 
• Radioodtwarzacz CD/MP3

• Skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów
• Półka przestrzeni bagażowej
• Schowek pod podłogą bagażnika
• Elektrycznie regulowane szyby tylne
• Tempomat
• Podgrzewane siedzenia przednie
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth®

• Sterowanie systemem audio i zestawem głośnomówiącym
     na kierownicy

WERSJA  WYPOSAŻENIA INVITE (dodatkowe wyposażenie względem wersji INFORM)

• Silnik 1.2/80 KM z systemem Auto Stop & Go (AS&G)
• 14-calowe felgi aluminiowe z oponami 165/65R14
• Oświetlenie przestrzeni bagażowej
• Przyciemniane szyby tylne
• Czujnik deszczu i zmierzchu
• Podgrzewane lusterka boczne
• Spojler na pokrywie bagażnika
• Chromowane wewnętrzne klamki drzwi z przodu
• Regulacja wysokości siedzenia pasażera
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WERSJA WYPOSAŻENIA INTENESE (dodatkowe wyposażenie względem wersji INVITE)

• 15-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/65R15
• Biksenonowe reflektory przednie
• Przednie światła przeciwmgielne
• Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi

WYBRANE AKCESORIA - STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

WYBRANE AKCESORIA - STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

• Gniazdo USB
• 4 głośniki

• Klimatyzacja automatyczna
• System bezkluczykowy (KOS) 
• Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
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WYBRANE AKCESORIA - STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Chromowana listwa pokrywy bagażnika, MZ330461 Chromowana końcówka rury wydechowej, 
MZ330438

Nakładki progowe ze stali nierdzewnej, 
MZ330636

PAKIET STYLING

* Ceny pakietów nie obejmują kosztów montażu.

RABAT 30%
CENA

PROMOCYJNA

500 zł*
(brutto)

WYBRANE AKCESORIA - STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA

Kuweta bagażnika dla wersji bez schowka/ze schowkiem, MZ330446/MZ331113 Chlapacze przednie, MZ330484; chlapacze 
tylne, MZ331103

PAKIET OCHRONNY RABAT 23%
CENA

PROMOCYJNA

 399 zł*
(brutto)
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STANDARDOWE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE
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FINANSOWANIE, UBEZPIECZENIA I GWARANCJE

KREDYT

KREDYT
Nasi doradcy pomogą wybrać kredyt dopasowany do Twoich potrzeb. Atrakcyjne warunki 
finansowe, proste procedury i szybka decyzja kredytowa to tylko niektóre z jego zalet.
Jeśli zechcesz skredytować dodatkowe wyposażenie samochodu, przygotujemy specjalną 
ofertę. Zapewnimy Ci jak najniższą ratę, dając możliwość kredytowania nawet do 96 miesięcy.

BUSINESS
CONTRACT

BUSINESS CONTRACT
Każda firma znajdzie optymalne rozwiązanie na sfinansowanie zakupu samochodu.
Oferujemy długoterminowy leasing operacyjny i finansowy nawet do 60 miesięcy.
Przy minimum formalności i prostych procedurach, szybka decyzja leasingowa pozwoli 
skorzystać przedsiębiorcy z najlepszej dla niego formy finansowania. W trakcie trwania 
umowy zapewniamy przedsiębiorcy profesjonalną pomoc.

SERWIS

SERWIS
Autoryzowane Serwisy Mitsubishi zapewniają profesjonalną obsługę w salonach i wysoko 
wykwalifikowanych mechaników. Wszystkie przeglądy i naprawy wykonywane są z użyciem 
oryginalnych części Mitsubishi. Staramy się, by czas napraw dostosować do możliwości 
czasowych Klientów, w razie potrzeby dysponujemy samochodami zastępczymi.

GWARANCJA

GWARANCJA
Jesteśmy dumni z niezawodności naszych samochodów! Dlatego Mitsubishi Motors,
jako pierwszy japoński koncern samochodowy, wprowadził 5-letnią gwarancję fabryczną
z limitem 100 000 km.

ASSISTANCE

ASSISTANCE
Każdy samochód kupiony w sieci Autoryzowanych Dealerów Mitsubishi jest objęty programem 
Mitsubishi Pomoc 24/7. W przypadku awarii, kolizji czy innej nietypowej sytuacji na drodze
(np. utrata kluczyków czy zatankowanie niewłaściwego paliwa) wystarczy zadzwonić pod
nr +48 22 463 19 99 a nasi konsultanci podejmą działania zmierzające do rozwiązania 
problemu.

UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIA
Z myślą o spokoju Klientów, każdy Autoryzowany Dealer Mitsubishi negocjuje jak 
najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia nowych samochodów. Oferujemy bogate pakiety 
AC/OC/NNW/ASSISTANCE/ZIELONA KARTA. Pakiety zawierają m.in. likwidację szkód 
przez ASO, samochód zastępczy, bezgotówkowe rozliczenia, holowanie bez limitów, 
zniesienie udziału własnego i wiele innych rozwiązań, które zapewniają spokój naszym 
Klientom.
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MIEJSCE NA NOTATKI

MMC Car Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru rozumieniu art. 4 ust. 2 
Ustawy. Wiążące ustalenie ceny następuje w umowie sprzedaży produktu. 

www.facebook.com/MitsubishiMotorsPolska
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www.mitsubishi.pl
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