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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός που αναφέρονται είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με κάποιον επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors για παραπάνω πληροφορίες.  
Η αντιγραφή του παρόντος απαγορεύεται σύμφωνα με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε το περιβάλλον.
Η Mitsubishi Motors σχεδιάζει και παράγει αυτοκίνητα και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας τόσο στην αντοχή όσο και στη 
διατήρηση του αυτοκινήτου σας σε άριστη κατάσταση. Με γνώμονα τον 
σεβασμό στο περιβάλλον, χρησιμοποιούνται υλικά που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν όταν το αυτοκίνητό σας 
κλείσει τον κύκλο ζωής του. Παράλληλα, η Mitsubishi Motors διενεργεί 
συνεχώς έρευνες για την αξιολόγηση και βελτίωση της δυνατότητας 
ανακύκλωσης οχημάτων και εξαρτημάτων με στόχο την επίτευξη ακόμη 
υψηλότερων ποσοστών διεργασιών ανακύκλωσης στο μέλλον.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Στην Ευρώπη, υπάρχουν περισσότερα από 2.500 εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία της Mitsubishi Motors, στη διάθεσή σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SERVICE
Ακόμη και τα καινούρια αυτοκίνητα χρειάζονται τακτική συντήρηση, 
όχι μόνο για να εξασφαλίσετε τη σωστή μετακίνησή σας αλλά κυρίως 
για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των συνεπιβατών σας. Το 
εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία και ειδικό διαγνωστικό και 
μηχανολογικό εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας αυθεντικά ανταλλακτικά της 
Mitsubishi Motors, είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Θα ενημερώνεστε 
για το κόστος επισκευής εκ των προτέρων, ώστε να μην υπάρχει καμία 
δυσάρεστη έκπληξη όταν επιστρέψετε για να παραλάβετε το αυτοκίνητό 
σας.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MITSUBISHI MOTORS
Ακόμη και τα μικρότερα τεχνικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν 
ατυχήματα. Για το λόγο αυτό, όλα τα αυθεντικά ανταλλακτικά της 
Mitsubishi Motors υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ενδείκνυται 
να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά ανταλλακτικά Mitsubishi Motors ώστε 
να διαφυλάσσετε την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας καθώς και την 
ασφάλεια των επιβατών. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά Mitsubishi Motors 
διατίθενται σε όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρίας. Είμαστε 
υπερήφανοι που σημειώνουμε πολύ συχνά ψηλά ποσοστά επιτυχίας 
στις στατιστικές έρευνες που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών “After 
Sales”.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Μηχανικά / Ηλεκτρικά: Όλα τα επιβατικά 
αυτοκίνητα της Mitsubishi Motors καλύπτονται 

με εργοστασιακή 5ετή εγγύηση ή μέχρι τα 100.000 χιλιόμετρα, όποιο 
έρθει πρώτο. Τα δύο πρώτα έτη καλύπτονται από την εγγύηση χωρίς 
τον περιορισμό της χιλιομετρικής κάλυψης. Η ισχύς της εγγύησης 
ωστόσο για το πέμπτο έτος (από τον 49ο έως τον 60ο μήνα) υφίσταται 
μόνον εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει υπερβεί τα 100.000 χιλιόμετρα 
από την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης.
Χρώμα: προσφέρεται εργοστασιακή εγγύηση για το χρώμα, ισοδύναμη 
με αυτή του οχήματος, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω.
Αντισκωριακή: Η αντισκωριακή εγγύηση από διάβρωση καλύπτει τη 
διάβρωση του οχήματος για τα πρώτα 12 χρόνια.

MAP - ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η Mitsubishi Motors για να αποδείξει τη 
δέσμευσή της απέναντι στους πελάτες της 
αλλά και την πίστη της στην υψηλή ποιότητα 
των οχημάτων που διαθέτει, σας παρέχει 
κάρτα Πακέτου Δωρεάν Οδικής Βοήθειας 
“M.A.P.” με ισχύ 5 χρόνων για το νέο σας 

Mitsubishi. Με την κάρτα M.A.P. – Mitsubishi Motors Assistance 
Package στη διάθεσή σας, εξασφαλίζεται η οδική υποστήριξή σας σε 
περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης. Αν χρειαστείτε βοήθεια σε 
περίπτωση βλάβης, ατυχήματος, κλοπής ή βανδαλισμού - όπου κι αν 
βρίσκεστε, σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα - απλά καλέστε 
το νούμερο που αναγράφεται στην κάρτα σας και το πρόβλημα θα 
λυθεί άμεσα. Εάν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό, το όχημά σας θα 
μεταφερθεί στο κοντινότερο επίσημο έμπορο της Mitsubishi Motors 
και παροχές όπως διαμονή σε ξενοδοχείο, συνέχιση του ταξιδιού σας, 
αντικατάσταση του αυτοκινήτου σας και επαναπατρισμός του, θα είναι 
στη διάθεσή σας ανά περίπτωση.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Με τα αυθεντικά αξεσουάρ Mitsubishi Motors έχετε την δυνατότητα να 
προσαρμόσετε το δικό σας Mitsubishi στα μέτρα σας και στο γούστο 
σας. Μπορείτε να εκφράσετε την αισθητική σας με παρεμβάσεις στην 
εμφάνιση του αυτοκινήτου ή να επιλέξετε χρηστικά αξεσουάρ για 
περισσότερη άνεση ή ακόμα να επιλέξετε διάφορα διακοσμητικά ή 
χρηστικά είδη Mitsubishi Motors όπως μινιατούρες, παιχνίδια, gadgets, 
είδη ένδυσης και πολλά άλλα είδη όλα με το Logo της Mitsubishi Motors. 
Τα γνήσια αξεσουάρ που τοποθετούνται πριν την παράδοση του νέου 
σας Mitsubishi καλύπτονται με εγγύηση 5 ετών. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο.



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.
Απολαύστε μια πρωτόγνωρη αίσθηση στην οδήγηση, με το Plug-In
Hybrid EV SUV. Ένας ηλεκτροκινητήρας σε κάθε άξονα και ένας αποδοτικός
πανίσχυρος κινητήρας βενζίνης συνεργάζονται για να προσφέρουν κορυφαίες
επιδόσεις. Ζήστε νέα περιπετειώδη ταξίδια και κινηθείτε με άνεση στην πόλη
με την αξιοπιστία, τον έλεγχο, την άνεση και την αθόρυβη λειτουργία
που προσφέρει το νέο OUTLANDER PHEV.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
& ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ
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INSTYLE PREMIUM / Red Diamond [P62]
Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Mitsubishi Motors έχει μακρά και ένδοξη ιστορία στην κατασκευή ηλεκτρικών
οχημάτων που συνεχίζεται για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι τεχνολογίες και
η εμπειρία που αποκτήθηκαν μέσα από ατελείωτη έρευνα και εξέλιξη, μεταφέρθηκαν
στα οχήματα παραγωγής μας και μας επέτρεψαν να προσφέρουμε κορυφαία απόλαυση
στην οδήγηση και ασφάλεια. Η νεότερη τεχνολογία PHEV είναι το αποτέλεσμα
της μακράς ιστορίας μας, στην εξέλιξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων και στους αγώνες rally.

Mitsubishi Rally DNA
Οι πολλές τεχνολογίες της Mitsubishi Motors είναι εμφανείς στην εξέλιξη του Lancer Evolution που συνεχίζεται για περισσότερες
από δύο δεκαετίες και έχουν αναπτυχθεί στο απαιτητικό περιβάλλον των αγώνων rally. Το νεότερο Outlander PHEV ακολουθεί
την ίδια φιλοσοφία, με τεχνολογίες που προέρχονται από τη συμμετοχή στα Asia Cross Country Rallies του 2013 και του 2014
καθώς και στο Baja Portalegre 500 του 2015. Ο κινητήρας, οι ηλεκτροκινητήρες, η μπαταρία, ο έλεγχος PHEV και ο έλεγχος
της 4-κίνησης έχουν αναβαθμιστεί περαιτέρω, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υβριδικού-ηλεκτρικού συστήματος που αποδίδει 
εξαιρετικά σε όλες τις συνθήκες.

Mitsubishi Motors, ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων
Η Mitsubishi Motors είναι η κυρίαρχη δύναμη στην εξέλιξη ηλεκτρικών οχημάτων από τη δεκαετία του 1970. Το 2008 παρουσίασε
το i-MiEV, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής. Το 2013 κυκλοφόρησε το Outlander PHEV, το οποίο είναι το πρώτο υβριδικό
SUV παραγωγής που διατέθηκε προς πώληση. Με συνολικές πωλήσεις που έφτασαν τις 200.000 μονάδες το 2019,
το Outlander PHEV είναι το κορυφαίο σε πωλήσεις Plug-in Hybrid SUV** στον κόσμο.
* Έρευνα της Mitsubishi Motors.     ** Έρευνα της Mitsubishi Motors τον Ιούνιο 2019.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
& ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.



INSTYLE NAVI with SAFETY / Silky White Pearl [W13]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.
Αν σας προβληματίζει το ότι τα 4-κίνητα SUV επιβαρύνουν το περιβάλλον,
με το OUTLANDER PHEV δεν έχετε κανένα λόγο για να ανησυχείτε.
Χαρακτηρίζεται από την άφθονη ισχύ ενός κορυφαίου SUV, καθώς και μοναδικό
κράτημα, έλεγχο και ευελιξία για να προσφέρει σε εσάς και τους συνεπιβάτες σας,
ακόμη πιο συναρπαστικές περιπέτειες και περισσότερα μέρη για να ανακαλύψετε.
Οι δύο ηλεκτροκινητήρες παρέχουν υψηλά επίπεδα φιλικών προς το περιβάλλον
επιδόσεων και εξαιρετική οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου, καθώς και
ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Ο πολύ μεγάλος χώρος αποσκευών θα χωρέσει
με άνεση όλο σας τον εξοπλισμό και θα σας επιτρέψει να απολαύσετε
το κάθε ταξίδι σας, με άνεση και σιγουριά.
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε. INSTYLE PREMIUM / Silky White Pearl [W13]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
& SUV



ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.
Ανακαλύψτε το καινοτόμο PHEV μέσω του ανασχεδιασμένου Plug-in υβριδικού συστήματος.
Οι αναβαθμισμένοι ηλεκτροκινητήρες και η τεχνολογία S-AWC παρέχουν μεγάλη ισχύ και άμεση απόκριση,
από τη στιγμή που θα πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού, επιτρέποντας τη δυνατότητα 4-κίνησης σε όλες
τις συνθήκες οδήγησης. Το νέο OUTLANDER PHEV φέρνει την ηλεκτροκίνηση στο επόμενο επίπεδο,
οπότε θα απολαμβάνετε την οδήγηση, με όλες σας τις αισθήσεις.
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε. INSTYLE PREMIUM / Ruby Black Pearl [X40]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
& ΕΥΕΛΙΚΤΟ 



ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
Γνωρίστε την δυναμική κομψότητα πίσω από το τιμόνι του OUTLANDER PHEV. Στιλάτα, εργονομικής σχεδίασης όργανα
και οι ενδείξεις, μαζί με το πολυτελές σύστημα ψυχαγωγίας, σας παρέχουν ενημέρωση και διασκέδαση που θα απογειώσουν
την απόλαυση στην οδήγηση. Η έμφαση στην πολυτέλεια τονίζεται με άφθονο χώρο για τα πόδια, δερμάτινα καθίσματα,
απαλές επιφάνειες, εξαιρετικής ποιότητας πίνακα οργάνων και κεντρική κονσόλα, καθώς και πολλά ακόμη χαρακτηριστικά
που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλώς ήρθατε στον αποκλειστικό, πολυτελή χώρο σας.

INSTYLE PREMIUM / Μαύρο δέρμα με ραφή σε σχήμα διαμαντιού
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.



ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ
Μπείτε σε μια όαση άνεσης και κομψότητας, όπου η απόλαυση στην οδήγηση είναι μοναδική, με εξαιρετική ευρυχωρία, πολυτελή 
εξοπλισμό και αθόρυβη λειτουργία. Όλα τα καθίσματα έχουν κορυφαίο φινίρισμα και είναι επενδυμένα με υψηλής ποιότητας υλικά.
Τα μπροστινά καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική υποστήριξη, η οποία θα σας εντυπωσιάσει στις στροφές.
Τα πίσω καθίσματα παρέχουν επιπλέον υποστήριξη πλάτης και διαθέτουν αυτόνομους αγωγούς του air condition.
Η βόλτα με ένα SUV, δεν γινόταν ποτέ με τόση άνεση.

INSTYLE PREMIUM / Μαύρο δέρμα με ραφή σε σχήμα διαμαντιού

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.
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Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Το καινοτόμο υβριδικό σύστημα (Plug-in Hybrid EV system) έχει υποστεί γενική αναβάθμιση, και πλέον διαθέτει
έναν υψηλότερης απόδοσης οπίσθιο ηλεκτροκινητήρα, έναν κινητήρα με μικρή κατανάλωση καυσίμου και ένα εξελιγμένο
σύστημα διαχείρισης ισχύος που παρέχει ασύγκριτη ομαλότητα και ροπή, καθώς και αθόρυβη λειτουργία.

1. Σύστημα 4WD με 2 ηλεκτροκινητήρες και S-AWC
 Οι αυτόνομα τοποθετημένοι ηλεκτροκινητήρες στον μπροστινό και τον 

πίσω άξονα παρέχουν εξαιρετική απόδοση 4WD με το Super-All Wheel 
Control να εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα και εξαιρετικό έλεγχο. 

2. Νέος κινητήρας 2,4 λίτρων
 Ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας κύκλου Άτκινσον παρέχει μεγάλη 

οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου και χαμηλούς ρύπους CO2.

3. Γεννήτρια
 Η υψηλής απόδοσης γεννήτρια μετατρέπει την ισχύ του κινητήρα σε 

ηλεκτρισμό για τη φόρτιση της μπαταρίας, αλλά και την υποβοήθηση 
των ηλεκτροκινητήρων, όταν είναι απαραίτητο.

4. Ηλεκτροκινητήρας PDU μπροστά και EMCU πίσω
 Αυτές οι έξυπνες μονάδες ελέγχου συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας της ενέργειας και στον βέλτιστο έλεγχο, με άμεση 
απόδοση της μέγιστης ροπής που υπερέχει ενός βενζινοκινητήρα 3 λίτρων.

5. Μπαταρία
 Η μεγάλης χωρητικότητας 13.8kWh μπαταρία βρίσκεται κάτω από το 

δάπεδο, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου και 
τη μεταφορά του κέντρου βάρους χαμηλά, για μεγαλύτερη ασφάλεια και 
καλύτερο έλεγχο. Η αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Αυτόματη επιλογή drive modes

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Parallel Hybrid Mode: Ισχύς μέσω του κινητήρα + υποβοήθηση από 
τους ηλεκτροκινητήρες
Ο κινητήρας παρέχει ισχύ στο όχημα (σε υψηλές ταχύτητες όπου η 
αποδοτικότητα είναι υψηλή) με υποβοήθηση από τους ηλεκτροκινητήρες, 
όταν απαιτείται περισσότερη δύναμη.

Series Hybrid Mode: Ηλεκτροκίνηση + υποβοήθηση κινητήρα
Οι ηλεκτροκινητήρες που παρέχουν ενέργεια στο όχημα χρησιμοποιούν 
ηλεκτρισμό από τη γεννήτρια. Ο κινητήρας παράγει ηλεκτρισμό όταν το 
επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό και αυξάνει την ισχύ κατά τη γρήγορη 
επιτάχυνση ή την κίνηση σε ανηφόρα.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

1. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

1. ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

4. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ PDU

    (Power Drive Unit)

2. ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.4 ΛΙΤΡΩΝ

4. ΠΙΣΩ EMCU  
    (Electric Motor Control Unit)
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EV Drive Mode: Κίνηση μόνο με ηλεκτρική ενέργεια
Οι ηλεκτροκινητήρες που παρέχουν ενέργεια στο όχημα χρησιμοποιούν 
ηλεκτρισμό από τη μπαταρία. Το αποτέλεσμα είναι μηδενική κατανάλωση 
και πλήρης απουσία ρύπων CO2. Αυτό το drive mode είναι αθόρυβο, 
καθαρό και πολύ ισχυρό. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει στα 135 χλμ./ώρα.

5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ



INSTYLE PREMIUM / Titanium Grey Metallic [U17]

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
Τα νέα μεγαλύτερης διαμέτρου πίσω αμορτισέρ και τα νέας ρύθμισης
γόνατα της μπροστινής ανάρτησης, εξασφαλίζουν ιδανική απόσβεση
σε όλες τις ταχύτητες.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΕΙΤΕ.
Η κάθε επιθυμία σας είναι εντολή για το OUTLANDER PHEV. Το σύστημα 2 ηλεκτροκινητήρων 4WD συνεργάζεται
με την τεχνολογία S-AWC, για την παροχή ροπής και πρόσφυσης σε κάθε τροχό. Θα απολαμβάνετε την κάθε σας διαδρομή
με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Ο νέος υψηλής απόδοσης πίσω ηλεκτροκινητήρας παρέχει μεγαλύτερη επιτάχυνση,
σταθερότητα και πολύ καλό έλεγχο, ειδικά στα δύο νέα modes SPORT και SNOW.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
Η δομική συγκόλληση στα ανοίγματα των θυρών και της πόρτας του 
χώρου αποσκευών αυξάνει την ακαμψία μεταξύ των τμημάτων του 
αμαξώματος, για βελτιωμένη σταθερότητα στις αλλαγές κατεύθυνσης.

S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL)
Το ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο από τη Mitsubishi Motors και προσφέρει απίστευτη δύναμη και έλεγχο. Βελτιστοποιώντας 
τις λειτουργίες AYC (Active Yaw Control), ABS (Anti-lock braking system) και Active Stability Control [ASC] με Traction Control [TCL], επιτρέπει την 
πλήρη αξιοποίηση του συστήματος 2 ηλεκτροκινητήρων 4WD, χωρίς κανένα συμβιβασμό σε ότι αφορά την ασφάλεια, την άνεση και την οικονομία στην 
κατανάλωση καυσίμου. Ο νέος διακόπτης Drive Mode επιτρέπει την επιλογή του NORMAL mode για κανονικές συνθήκες οδήγησης, του SNOW mode για 
ευκολότερες εκκινήσεις και πιο ασφαλείς στροφές σε χιονισμένο περιβάλλον ή του LOCK mode που προσφέρει λειτουργία παρόμοια με το κλείδωμα ενός 
κεντρικού διαφορικού και διανέμει με ακρίβεια τη ροπή σε όλους τους τροχούς, για περισσότερη σταθερότητα και βελτιωμένη πρόσφυση. Ο ξεχωριστός 
διακόπτης SPORT επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας SPORT, για ταχύτερη απόκριση σε δρόμους με πολλές στροφές.

SPORT Mode
(στεγνοί δρόμοι με στροφές)

NORMAL Mode (στεγνοί 
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι)

SNOW Mode
(χιονισμένοι δρόμοι)

LOCK Mode
(χωματόδρομοι και χαλίκι)
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Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Το καινοτόμο σύστημα Plug-in Hybrid EV 
είναι εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον. 
Απολαύστε μηδενική κατανάλωση 
καυσίμου και πλήρη απουσία ρύπων CO2, 
καθώς και την αθόρυβη λειτουργία που 
εξασφαλίζει η ηλεκτροκίνηση. Ή επιλέξτε 
το hybrid mode για να καλύψετε μεγάλες 
αποστάσεις με χαμηλούς ρύπους και μικρή 
κατανάλωση καυσίμου. Μπορείτε επίσης, 
να παράγετε ηλεκτρικό ρεύμα καθώς 
οδηγείτε, για να φτάσετε όσο μακριά θέλετε 
με σιγουριά και μεγάλη αυτοπεποίθηση. 

Γρήγορη φόρτιση
Καθώς ταξιδεύετε, χρησιμοποιήστε 
έναν ταχυφορτιστή
για να εξοικονομήσετε χρόνο.

Κανονική φόρτιση
Άνετη φόρτιση στο σπίτι.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

ΟΡΓΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
Ποια είναι η κατάσταση του κινητήρα; 
Του ηλεκτροκινητήρα; Το όργανο πλη-
ροφοριών ισχύος εμφανίζει τη χρήση 
της ενέργειας, την αναπλήρωση της 
ενέργειας, την ισχύ του κινητήρα (kW), 
την απόδοση EV και ακόμη περισσό-
τερα, για να έχετε τον πλήρη έλεγχο 
της διαθέσιμης ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ PHEV 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
Στην οθόνη πολλαπλών λειτουρ-
γιών εμφανίζονται διάφορες ενδείξεις 
PHEV. Περιλαμβάνονται ένδειξη συ-
νολικής αυτονομίας, ένδειξη αυτονομί-
ας EV και ένδειξη ροής ενέργειας.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
Δύο μοχλοί που βρίσκονται πίσω από 
το τιμόνι σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε 
την ένταση της αναγεννητικής πέδη-
σης σε 6 επίπεδα*. Εάν το αυτοκίνητο 
επιβραδύνει έντονα θα ανάψουν και 
τα φώτα ‘stop’.
* Εκτός από όταν είναι ενεργοποιημένο
 το Adaptive Cruise Control [ACC]

ECO Score
Εμφανίζει το επίπεδο οικολογικής 
οδήγησης, Όσο περισσότερα τα πρά-
σινα φύλλα, τόσο πιο φιλική προς το 
περιβάλλον είναι η λειτουργία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η αποτελεσματική διαχείριση της 
ενέργειας επιτρέπει ταυτόχρονη χρή-
ση των διαφόρων ηλεκτρικών κατανα-
λωτών, στα οποία περιλαμβάνονται ο 
κλιματισμός και το ηχοσύστημα, ακό-
μη και κατά τη διάρκεια φόρτισης της 
μπαταρίας. Στη οθόνη εμφανίζονται 
επίσης, η τρέχουσα ροή της ενέργει-
ας, ο προβλεπόμενος χρόνος φόρτι-
σης και άλλες πληροφορίες.

Διακόπτης EV 
Πατήστε τον διακόπτη EV για να μπεί-
τε στη λειτουργία προτεραιότητας 
κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια και να 
αποτρέψετε το άναμμα του κινητή-
ρα*. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε 
χειροκίνητα την πλήρως ηλεκτρική 
λειτουργία, για μηδενική κατανάλωση 
καυσίμου και ήσυχη οδήγηση χωρίς 
μηχανικούς θορύβους.
* Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
 Κατόχου για πληροφορίες

Ένδειξη συνολικής αυτονομίας Ένδειξη αυτονομίας EV Ένδειξη ροής ενέργειας

INSTYLE PREMIUM / Silky White Pearl [W13]

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Ο πλήρης έλεγχος της κατάστασης 
της μπαταρίας είναι στο χέρι σας, 
με τη χρήση του ενσωματωμένου 
κουμπιού SAVE CHRG. Επιλέξτε 
SAVE για να διατηρήσετε το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας με την πλή-
ρως υβριδική λειτουργία. Ή επιλέξτε 
CHRG για να φορτίσετε τη μπαταρία 
καθώς οδηγείτε.

ECO Mode Control
Πατήστε για πιο αποδοτική λειτουργία 
των ηλεκτροκινητήρων, του κινητήρα 
και του κλιματισμού.

ΕΥΚΟΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Απλά συνδέστε το OUTLANDER 
PHEV σε μια οικιακή παροχή ρεύ-
ματος, για να φορτίσετε τη μπατα-
ρία. Μπορείτε να τη φορτίσετε κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, για περίπου 
πεντέμισι ώρες* με τον φορτιστή και 
το καλώδιο φόρτισης που υπάρχουν 
μέσα στο όχημα. Μπορείτε επίσης, 
να χρησιμοποιήσετε ταχυφορτιστή 
για φόρτιση εντός 25 λεπτών (μέ-
χρι και 80% φόρτιση), σε εμπορικές 
εγκαταστάσεις φόρτισης. Η κατάστα-
ση της φόρτισης εμφανίζεται στην 
οθόνη οργάνων.
* Με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

230V/10A. Με παροχή ρεύματος 230V/8A 
η φόρτιση διαρκεί περίπου επτά ώρες.
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RISE boDY

Collision safety performance is significantly enhanced by 
Mitsubishi Motors’ RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) 
body, which efficiently absorbs energy and maintains high 
cabin integrity in the event of a collision.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ ΦΩΤΩΝ [AHB]
Για περισσότερη ασφάλεια, άνεση και ευκολία στη 
νυχτερινή οδήγηση, η μεγάλη σκάλα φώτων αλλάζει 
αυτόματα στη μικρή σκάλα αν ανιχνευτεί όχημα μπροστά 
και επανέρχεται αυτόματα, οπότε δεν χρειάζεται να 
απομακρύνετε το χέρι σας από το τιμόνι για να αλλάξετε 
χειροκίνητα τη σκάλα των φώτων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ [ACC]
Διατηρεί την επιλεγμένη απόσταση μεταξύ του αυτοκινήτου σας και 
του οχήματος που κινείται μπροστά σας μέσω ραντάρ, για μεγαλύτερη 
ασφάλεια και σιγουριά στην οδήγηση. Μειώνει το άγχος του οδηγού, 
ειδικά σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας και στον αυτοκινητόδρομο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ [FCM]
Αποτρέπει τις μετωπικές συγκρούσεις ή μετριάζει τη ζημιά,
αν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ανιχνεύει οχήματα και πεζούς
μέσω κάμερας και ραντάρ laser.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ [LDW]
Αυτή η λειτουργία παρέχει ηχητική και οπτική προειδοποίηση, 
αν το όχημά σας παρεκκλίνει της πορείας του εντός της 
λωρίδας κυκλοφορίας χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ [BSW]
Αυτή η λειτουργία ασφαλείας χρησιμοποιεί αισθητήρες 
ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα, για να εντοπίζει οχήματα 
στα πίσω τυφλά σημεία του αυτοκινήτου, αριστερά και δεξιά. 
Μια ένδειξη εμφανίζεται στον καθρέπτη της πόρτας όταν 
ενεργοποιηθεί το BSW και δεν λειτουργούν τα φλας. Όταν 
εντοπιστεί κάποιο όχημα ενώ το φλας είναι ενεργοποιημένο, 
αναβοσβήνει ένα σινιάλο στον καθρέπτη της σχετικής 
πόρτας και ηχεί μια προειδοποίηση.

Κίνδυνος πρόσκρουσης

Προειδοποίηση + υποβοήθηση φρεναρίσματος

Υψηλός κίνδυνος πρόσκρουσης

Προειδοποίηση + αυτόματο φρενάρισμα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πρόσκρουσης

Προειδοποίηση + δυνατό αυτόματο φρενάρισμα

Δεν υπάρχει όχημα μπροστά

Η ταχύτητα που έχετε επιλέξει διατηρείται, 
ακόμη κι αν απομακρύνετε το πόδι σας
από το πεντάλ του γκαζιού.

Υπάρχει όχημα μπροστά

Διατηρείται η απόσταση μεταξύ οχημάτων
που έχετε επιλέξει.

Υπάρχει όχημα μπροστά
(επιβραδύνει / σταματά)

Όταν το μπροστινό όχημα επιβραδύνει
ή σταματά, το ACC επιβραδύνει ή σταματά
το όχημά σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 
ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ [UMS]
Για να αποφύγετε προσκρούσεις ενώ σταθμεύετε, 
ενεργοποιείται μια ηχητική προειδοποίηση 
και εμφανίζεται στην οθόνη μια οπτική 
προειδοποίηση, αν οι μπροστινοί ή οι πίσω 
αισθητήρες εντοπίσουν ένα κοντινό εμπόδιο. 
Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα ρυθμίζεται αν 
πατήσετε ακούσια το γκάζι.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας παρέχει πιο ασφαλή οδήγηση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο δρόμο,
αλλά και στους χώρους στάθμευσης την μέρα και τη νύχτα. Από τους έξυπνους αισθητήρες που ανιχνεύουν
τη γύρω περιοχή και σας ενημερώνουν για πιθανούς κινδύνους μέχρι και την ενεργή υποβοήθηση οδήγησης
και την κορυφαία παθητική ασφάλεια, το OUTLANDER PHEV προσφέρει πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑ [RCTA]
Μια ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείται το σύστημα 
RCTA. Αν οι αισθητήρες του πίσω προφυλακτήρα εντοπίσουν ένα όχημα 
που πλησιάζει ενώ είναι ενεργοποιημένη η όπισθεν, ένα προειδοποιητικό 
μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών πληροφοριών, ηχεί μια 
προειδοποίηση και οι ενδείξεις led ανάβουν και στους δύο καθρέπτες.

Ένδειξη LDW 
στην οθόνη 
πολλαπλών 
πληροφοριών

Σημείωση
LDW: Το σύστημα Lane Departure Warning δεν σχεδιάστηκε για να μειώσει το ρίσκο που σχετίζεται με την απρόσεκτη οδήγηση (αφηρημάδα, απόσπαση προσοχής κ.λπ.) ή την κακή ορατότητα που 
μπορεί να προκαλέσει μια κακοκαιρία κ.λπ. Σχεδιάστηκε για να εντοπίζει τη λωρίδα κυκλοφορίας σε ταχύτητα περίπου 65 χλμ./ώρα ή μεγαλύτερη. Να χειρίζεστε σωστά το τιμόνι και να οδηγείτε με 
ασφάλεια. Το σύστημα ενδέχεται να μην ανιχνεύσει σωστά τη λωρίδα σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

AHB: Το σύστημα ενεργοποιείται σε ταχύτητα περίπου 40χλμ./ώρα ή μεγαλύτερη και απενεργοποιείται σε χαμηλότερες ταχύτητες. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Κατόχου για περισσό-
τερες πληροφορίες.

BSW: Ο εντοπισμός και οι λειτουργίες ελέγχου του συστήματος Blind Spot Warning [BSW] είναι συμπληρωματικές και δεν προειδοποιούν για οχήματα εντός των τυφλών σημείων σε κάθε περί-
πτωση. Παρακαλούμε να μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα. Το Blind Spot Warning ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την κίνηση, τα καιρικά 
φαινόμενα, τις οδικές συνθήκες και την ύπαρξη εμποδίων. Οι οδηγοί έχουν την πλήρη ευθύνη για την οδήγηση με ασφάλεια. Τα κυματοειδή γραφικά του ραντάρ εμφανίζονται μόνο για λόγους 
απεικόνισης και δεν αναπαριστούν την πραγματική λειτουργία των αισθητήρων. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

UMS: Ο εντοπισμός και οι λειτουργίες ελέγχου του συστήματος Ultrasonic misacceleration Mitigation System [UMS] είναι συμπληρωματικές και δεν αποτρέπουν την ακούσια επιτάχυνση σε κάθε 
περίπτωση. Παρακαλούμε, να οδηγείτε προσεκτικά και να μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα. Για να αποτραπεί η ενεργοποίηση του ελέγχου ισχύος του ηλεκτροκινητήρα που παρέ-
χεται από το UMS σε συνθήκες κανονικής οδήγησης σε χωματόδρομο, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη UMS OFF, όταν οι λειτουργίες FCM ή ASC 
είναι απενεργοποιημένες. Η λειτουργία δεν σταματά εντελώς το όχημα μέσω του αυτόματου φρεναρίσματος. Το όχημα ενδέχεται να κυλήσει μπροστά ή πίσω, ακόμη κι όταν ελέγχεται η ισχύς του 
ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα ανίχνευσης ενδέχεται να μη λειτουργήσει για δικτυωτά ή αιχμηρά εμπόδια, που δεν αντανακλούν επαρκώς τους υπέρηχους. Το σύστημα UMS δεν περιλαμβάνει 
λειτουργία που να διατηρεί ακίνητο το όχημα. Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το σταμάτημα του οχήματος, με το κατάλληλο πάτημα του πεντάλ φρένου, ανάλογα με τις συνθήκες. Τα κυματοειδή 
γραφικά του αισθητήρα εμφανίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης και δεν αναπαριστούν την πραγματική λειτουργία του αισθητήρα. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Κατόχου για περισ-
σότερες πληροφορίες.
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Ο έλεγχος ισχύος του ηλεκτροκινητήρα ενεργοποιείται:
- Όταν οδηγείτε σε πολύ χαμηλή ταχύτητα
 (όχι στις θέσεις N ή P)
- Όταν υπάρχει όχημα ή εμπόδιο σε κοντινή απόσταση
- Όταν το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί ξαφνικά ή απότομα
- Όταν ο οδηγός δεν στρίβει για να αποφύγει
 κάποιο εμπόδιο ή όχημα

Συναγερμός
& προειδοποίηση
στην οθόνη

ΑΜΑΞΩΜΑ RISE
Η προστασία από σύγκρουση ενισχύεται σημαντικά από το αμάξωμα RISE της Mitsubishi Motors 
(Reinforced Impact Safety Evolution), το οποίο απορροφά την ενέργεια αποτελεσματικά και προστατεύει 
την καμπίνα, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σημείωση:
FCM: Ο εντοπισμός και τα χαρακτηριστικά ελέγχου του συστήματος Forward Collision Mitigation [FCM] είναι συμπληρωματικά και δεν θα αποτρέψουν τη σύγκρουση σε κάθε περίπτωση. Παρα-
καλούμε, να οδηγείτε προσεκτικά και να μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα. Το FCM λειτουργεί όταν υπάρχει άλλο όχημα μπροστά σας. Το FCM σχεδιάστηκε επίσης για να εντοπίζει 
πεζούς, αλλά δεν θα τους εντοπίσει και δεν θα ενεργοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Το σύστημα αυτόματης πέδησης ενεργοποιείται όταν εντοπίσει όχημα μπροστά σας, αν το αυτοκίνητό σας 
κινείται με ταχύτητα μεταξύ 5χλμ./ώρα και 80χλμ./ώρα και όταν εντοπίσει πεζό, αν το αυτοκίνητό σας κινείται με ταχύτητα μεταξύ 5χλμ./ώρα και 65χλμ./ώρα. Επειδή το FCM δεν διαθέτει λειτουργία 
διατήρησης του φρεναρίσματος, το φρένο θα απελευθερωθεί σε περίπου 2 δευτερόλεπτα, μετά από την πλήρη στάση του αυτοκινήτου. Για να αποτρέψετε την κύλιση του οχήματος, πρέπει να 
πατήσετε το πεντάλ του φρένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το FCM ενδέχεται να μη λειτουργήσει, αν ο οδηγός προβεί σε ενέργειες αποφυγής ατυχήματος, μέσω του τιμονιού ή του γκαζιού. Αν 
έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν επίσημο έμπορο Mitsubishi Motors για σχετικές πληροφορίες.

ACC: Ο εντοπισμός και τα χαρακτηριστικά ελέγχου του συστήματος ACC είναι συμπληρωματικά. Παρακαλούμε, να οδηγείτε προσεκτικά και να μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα. Το 
ACC ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε ορισμένες περιπτώσεις. Το σύστημα ενδέχεται να μην αναγνωρίσει σωστά την πραγματική κατάσταση, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος που κινείται μπρο-
στά σας, τις καιρικές και τις οδικές συνθήκες. Επιπροσθέτως, το σύστημα ενδέχεται να μην μπορεί να επιβραδύνει το αυτοκίνητο αποτελεσματικά, αν ο προπορευόμενος οδηγός πατήσει απότομα 
το φρένο ή κάποιο άλλο όχημα μπει ξαφνικά ανάμεσά σας. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν επίσημο έμπορο Mitsubishi Motors για σχετικές πληροφορίες.

RCTA: Μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το σύστημα, το οποίο ενδέχεται να μην εντοπίσει όλα τα κινούμενα οχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι οδηγοί έχουν την πλήρη ευθύνη για την 
οδήγηση με ασφάλεια. Τα κυματοειδή γραφικά του ραντάρ εμφανίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης και δεν αναπαριστούν την πραγματική λειτουργία των αισθητήρων. Παρακαλούμε, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο Κατόχου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

Μεγάλη σκάλα Μικρή σκάλα



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ INSTYLE PREMIUM / Sterling Silver Metallic [U25]
(Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την Yamaha Motor Co., Ltd.)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Η ηλεκτρική θέρμανση χρησιμοποιεί την ηλεκτρική αντλία νερού για την 
κυκλοφορία ζεστού νερού και τη θέρμανση της καμπίνας, ακόμη και όταν 
δεν λειτουργεί ο κινητήρας, όπως συμβαίνει κατά την ηλεκτροκίνηση. Μπο-
ρείτε λοιπόν, να το λειτουργείτε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, χωρίς να 
ενοχλείτε τους γείτονες σας. Σε συνθήκες ισχυρού ψύχους, η ηλεκτρική 
θέρμανση μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει για συμπλήρωση τη θερμότη-
τα που παράγεται από τον κινητήρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ MITSUBISHI REMOTE 
Για μεγαλύτερη άνεση, χρησιμοποιείστε το smartphone σας για να ρυθμίσετε 
απομακρυσμένα τον χρονοδιακόπτη φόρτισης, να προγραμματίσετε τη φόρ-
τιση για τη νύχτα όπου το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερο, 
για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης και για ακόμη περισσότε-
ρα. Η νεότερη εφαρμογή της Mitsubishi επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση ή 
τον προγραμματισμό της έναρξης ψύξης ή θέρμανσης της καμπίνας.
Σημείωση: Το όχημα και το smartphone πρέπει να συνδεθούν μέσω ασύρματου LAN. Ορι-
σμένα smartphones ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία. Ο χειρισμός της λειτουρ-
γίας ψύξης μπορεί να γίνει μόνο μηχανικά, σε μοντέλα που δεν διαθέτουν ηλεκτρική θέρμαν-
ση. Για προθέρμανση είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλεκτρικής θέρμανσης. 

Χρονομετρημένη 
φόρτιση

Πληροφορίες
οχήματος /

Λειτουργία οχήματος

Χρονομετρημένος 
κλιματισμός

Πρίζα κεντρικής
επιδαπέδιας κονσόλας

Πρίζα χώρου αποσκευών

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC 1500W (ΤΥΠΟΥ F schuko)
Μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος τύπου schuko βρίσκεται στην κεντρική επιδαπέδια κον-
σόλα και μια ακόμη έχει τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών στο κάτω πάνελ, η οποία 
παρέχει μέχρι και 1500W ηλεκτρικού ρεύματος από τη μπαταρία του ηλεκτροκινητήρα. 
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αρκετό για τη λειτουργία συσκευών, όπου κι αν τις χρειαστείτε.
Σημείωση: Ορισμένες συσκευές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ακόμη κι αν δεν ξεπερνούν την κατα-
νάλωση ενέργειας των 1500W. Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Κατόχου για πληροφορίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος χώρος 
κάτω από τον χώρο αποσκευών.

OUTLANDER PHEV II

2221

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

Κινητήρας

Ηλεκτρική θέρμανση

Πυρήνας
συστήματος

Αντλία 
νερού

Βαλβίδα 
νερού

Σημείωση: Ο κοτσαδόρος, ο βραχίονας και η καλωδίωση που εμφανίζονται δεν ανήκουν στον εργοστασιακό 
εξοπλισμό και διατίθενται ξεχωριστά. Το σύστημα Ultrasonic misacceleration Mitigation System [UMS] ενδέχεται 
να μη λειτουργήσει, επειδή ο αισθητήρας δεν μπορεί να εντοπίσει ένα όχημα μπροστά από εμπόδιο, κατά 
τη διάρκεια ρυμούλκησης. Απενεργοποιείστε τα συστήματα Blind Spot Warning [BSW] και Rear Cross Traf-
fic Alert [RCTA] όταν ρυμουλκείτε. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν επίσημο έμπορο Mitsubishi Motors για 
πληροφορίες σχετικά με τη ρυμούλκηση.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ηλιοροφή διαθέτει ρύθμιση θέ-
σης και λειτουργία ολίσθησης και 
απενεργοποίησης. Παρέχει φρέσκο 
αέρα στην καμπίνα.

ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ
Η πίσω αεροτομή έχει βελτιωθεί, για 
καλύτερη αεροδυναμική απόδοση.

ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Πρακτικά σχεδιασμένες μπάρες 
οροφής που ταιριάζουν απόλυτα με 
το κομψό σχήμα του οχήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ [KOS]
Έχοντας μαζί σας το κλειδί μπορεί-
τε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώ-
σετε όλες τις πόρτες με το πάτημα 
ενός κουμπιού ή να θέσετε σε λει-
τουργία το σύστημα Plug-in Hybrid 
EV πατώντας το κουμπί εκκίνησης.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
ΜΕ ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ LED 
ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ 
ΟΜΙΧΛΗΣ LED 
Οι κομψοί προβολείς διαθέτουν 
λυχνίες LED για τη μεγάλη και 
τη μικρή σκάλα φώτων. Τα φώτα 
ομίχλης LED φωτίζουν το δρόμο 
μπροστά σας με λευκό φως.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
Η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίξει 
και να κλείσει αυτόματα, μέσω δι-
ακόπτη που βρίσκεται κοντά στο 
κάθισμα του οδηγού.

ΠΙΣΩ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί βρίσκο-
νται στη πίσω κονσόλα και πα-
ρέχουν μεγαλύτερη άνεση στους 
επιβάτες.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ
Το θερμαινόμενο τιμόνι εξασφαλίζει 
πιο άνετο χειρισμό σε κρύες συν-
θήκες. Ο διακόπτης βρίσκεται στο 
κεντρικό πάνελ.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Τα θερμαινόμενα στοιχεία που βρί-
σκονται στο παρμπρίζ καθαρίζουν 
το τζάμι από θάμπωμα ή πάγο και 
εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότη-
τα, συντομότερα από ότι θα συνέ-
βαινε με τη χρήση του συστήματος 
θέρμανσης / απόψυξης.

Θερμαινόμενη περιοχή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ 
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΡΕΝΟΥ 
Ο χειρισμός του χειρόφρενου γί-
νεται μέσω του διακόπτη που βρί-
σκεται στην επιδαπέδια κονσόλα. 
Τραβήξτε τον προς τα πάνω για 
να το ενεργοποιήσετε και προς τα 
κάτω για να το απελευθερώσετε. 
Μόλις σταματήσετε σε φανάρι, το 
σύστημα Brake Auto Hold διατηρεί 
σταματημένο το όχημα, ακόμη κι αν 
απομακρύνετε το πόδι σας από το 
φρένο. Με το πάτημα του γκαζιού 
απελευθερώνονται τα φρένα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ
Η υποστήριξη της οσφυϊκής μοίρας 
προσφέρει εύκολη ρύθμιση πίεσης 
στην πλάτη του καθίσματος προς 
τα μπροστά ή προς τα πίσω κατά 
22,5 χιλ., μειώνοντας την καταπό-
νηση στο κάτω μέρος της πλάτης. 
Ο διακόπτης βρίσκεται στο πλευρι-
κό κάλυμμα του καθίσματος. Είναι 
στάνταρ τόσο για το ηλεκτρικά ρυθ-
μιζόμενο, όσο και για το μηχανικά 
ρυθμιζόμενο κάθισμα του οδηγού.

INSTYLE PREMIUM / Silky White Pearl [W13]
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Θερμαινόμενη περιοχή

Ηλεκτρικός διακόπτης

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.



Για περισσότερες πληροφορίες: www.android.com/auto/Android Auto™

Για περισσότερες πληροφορίες: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε και να ανακαλύψετε νέα μέρη και νέους τρόπους διασκέδασης.
Το ηχοσύστημα Smartphone-link Display Audio (SDA) σας βοηθά να νοιώσετε μοναδικές στιγμές οδηγικής απόλαυσης.
Η μεγάλη οθόνη αφής 8 ιντσών επιτρέπει τον καινοτόμο έλεγχο της μουσικής και των τηλεφωνικών κλήσεων
με φωνητικές εντολές, για ακόμη πιο διασκεδαστική και ασφαλή οδήγηση.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Το σύστημα πλοήγησης πολλαπλών λειτουργιών 
διαθέτει μνήμες και οθόνη WVGA υψηλής ανάλυ-
σης και ευκρίνειας, η οποία παρέχει φιλική προς 
τον χρήστη λειτουργία και φωνητικές εντολές. 
Μεταξύ άλλων, εμφανίζει πληροφορίες για την 
κυκλοφορία οχημάτων και το τρέχον όριο ταχύ-
τητας, για καλύτερη ενημέρωση και πιο ασφαλή 
οδήγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PHEV 
Οι γραφικές απεικονίσεις που περιλαμβάνουν 
έλεγχο ενέργειας, ροή ενέργειας και πληροφορί-
ες ταξιδιού, επιτρέπουν την άμεση παρακολού-
θηση διαφορών πληροφοριών PHEV. Ο χρο-
νοδιακόπτης φόρτισης και ο απομακρυσμένος 
έλεγχος του κλιματισμού μπορούν επίσης να 
ρυθμιστούν από την οθόνη*.
* Διαθέσιμες μόνο για τα μοντέλα που διαθέτουν την λει-

τουργία Mitsubishi Remote Control.

MULTI AROUND MONITOR
Η προβαλλόμενη εικόνα από τις κάμερες που 
βρίσκονται μπροστά, πίσω και στις πλευρές του 
οχήματος (περιλαμβάνεται μια εναέρια απεικόνι-
ση) μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορους συνδυ-
ασμούς, για να αποκαλυφθεί ότι βρίσκεται στα 
τυφλά σημεία και να σας βοηθήσει να σταθμεύ-
σετε πιο εύκολα.

Πίσω όψη + εναέρια προβολή

2625Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

Συνδέοντας ένα Android™ Smartphone στο SDA, μπορείτε να χειρίζεστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές μέσω φωνητικών εντολών, 
διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο και οδηγώντας με ασφάλεια.

ΧΑΡΤΕΣ
Πλέον δεν έχετε κανένα λόγο για να ενημερώνε-
τε τους χάρτες του GPS σας. Χρησιμοποιώντας 
τους χάρτες της Google που ενημερώνονται δι-
αρκώς, μπορείτε να έχετε πληροφορίες σε πραγ-
ματικό χρόνο για την κίνηση στους δρόμους και 
να φτάνετε με άνεση τον προορισμό σας.

ΧΑΡΤΕΣ
Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή Apple Maps για 
να ορίσετε τον προορισμό σας. Μπορείτε επίσης, 
να την χρησιμοποιήσετε για να βρείτε κοντινά ση-
μεία ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια και χώρους 
στάθμευσης ή για να υπολογίσετε τον χρόνο που 
απαιτείται για τις επιμέρους διαδρομές σας.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Πείτε στο Siri το όνομα ενός τραγουδιστή ή ενός 
τραγουδιού και ακούστε τις αγαπημένες σας με-
λωδίες, από το Apple Music ή από άλλες παρό-
μοιες εφαρμογές.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Απλά ζητήστε από το Siri να πραγματοποιήσει 
κλήσεις ή να ελέγξει τα φωνητικά μηνύματά σας.

Siri
Απλά κρατήστε πατημένο το κουμπί που υπάρχει 
στο τιμόνι για να καλέσετε το Siri. “Play Music,” 
“Where’s the closest gas station?”...Το Siri εί-
ναι ο πιστός σας σύντροφος σε κάθε διαδρομή.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις και να 
ελέγχετε τα ηχητικά μηνύματά σας χωρίς να χρη-
σιμοποιείτε τα χέρια σας.

MHNYMATA
Ακούστε μηνύματα ή γράψτε και στείλτε τα δικά 
σας, μέσω φωνητικών εντολών.

MHNYMATA
Αφήστε το Siri να σας διαβάσει μηνύματα, να 
απαντήσει και να στείλει τα δικά σας, ώστε να οδη-
γείτε πάντα με πλήρη συγκέντρωση στο δρόμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από 
εφαρμογές ήχου, μηνυμάτων και φωνητικών τη-
λεφωνικών κλήσεων, μέσω του Apple CarPlay. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σειρά από 
εφαρμογές ήχου, μηνυμάτων, φωνητικών τηλε-
φωνικών κλήσεων, και τρισδιάστατης πλοήγη-
σης, μέσω του CarPlay.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ανακαλύψτε νέα τραγούδια και δημιουργήστε τη 
δική σας μουσική λίστα μέσα από τα 40.000.000 
τραγούδια που υπάρχουν στην εφαρμογή 
Google Play Music. Η οδήγηση δεν ήταν ποτέ 
τόσο διασκεδαστική!

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πατήστε το κουμπί που υπάρχει στο τιμόνι ή 
απλά πείτε “OK Google.” Το Google Assistant 
είναι το προσωπικό σας Google, που είναι έτοι-
μο να σας εξυπηρετήσει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρ-
μογές όπως είναι τα WhatsApp, Spotify και άλλα. 
Η λίστα συμβατών εφαρμογών συνεχίζει να ανα-
πτύσσεται.

Σημείωση:
■ Παρακαλούμε, ανατρέξτε στη σελίδα 37 για περισσότερες λεπτομέρειες.
■ Τα Google, Android, Android Auto και άλλα σχετικά σήματα έχουν κατοχυρωθεί από την Google LLC.
■ Τα iPhone, Siri και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα από την Apple Inc., τα οποία έχουν κατοχυρωθεί 

στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Συνδέοντας ένα iPhone στο SDA, μπορείτε να χειρίζεστε με ευκολία χάρτες, μουσική, τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα και άλλα πολλά, 
μέσω του Siri. Το SDA σας βοηθά να χειρίζεστε το iPhone σας, ακόμη και οδηγώντας.

BLUETOOTH® HANDS-FREE KIT
Μείνετε σε επαφή με πλήρη ασφάλεια, χρησι-
μοποιώντας το hands-free kit. Συνδέστε το συμ-
βατό με Bluetooth® κινητό σας τηλέφωνο και η 
λειτουργία φωνητικών εντολών θα σας επιτρέψει 
να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, χω-
ρίς να απομακρύνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Mitsubishi Power Sound System [MPSS]
Αποκλειστικά εξελιγμένο για την Mitsubishi Motors, το σύστημα MPSS παρέχει τον καθαρό, ομαλό και 
ποιοτικό ήχο που περιμένετε από ένα πολυτελές ηχοσύστημα. Στα οκτώ ηχεία περιλαμβάνονται έξι 
κωνικά ηχεία αλουμινίου με ύφασμα από υαλοβάμβακα και δύο tweeter με θολωτό διάφραγμα τιτανί-
ου, τα οποία περιβάλλουν την καμπίνα με εξαιρετικό ήχο.

CD/MP3 PLAYER
Το ποιοτικό CD/MP3 player επιτρέπει εύκολη 
σύνδεση με ένα σύστημα ψηφιακής αναπαραγω-
γής και παρέχει απολαυστικό ήχο.

DISPLAY AUDIO
Ο έλεγχος του ηχοσυστήματος είναι εύκολος στην 
οθόνη αφής QVGA 6.1 ιντσών, στην οποία εμφανί-
ζονται και οι προβολές της κάμερας οπισθοπορείας.

ΘΥΡΑ USB
Η θύρα είναι τοποθετημένη κοντά στον πίνακα 
οργάνων και επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και 
από τα δύο μπροστινά καθίσματα.

Ridge line dome tweeter τιτανίου 3.5 εκ.

Ηχείο 16 εκ. από ίνες γυαλιού

Ομοαξονικό ηχείο 16 εκ.+3.5 εκ.
από ίνες γυαλιού
Ενισχυτής 510W
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

INSTYLE PLUS

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον της έκδοσης Intense Plus)
• Φώτα LED με αύτοματη ρύθμιση ύψους
• Προβολείς ομίχλης LED 
• Παροχή AC 1500W  (Πρίζα: Τύπος F)
• Προειδοποίηση τυφλού σημείου [BSW] με υποβοήθηση 

αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας -  [LCA] 
• Προσαρμοζόμενο σύστημα διατήρησης ταχύτητας [ACC]
• Προειδοποίηση κυκλοφορίας διασταύρωσης 

στην οπισθοπορεία [RCTA] 
• Σύστημα αποφυγής ακούσιας επιτάχυνσης [UMS]
• Smartphone Link Display Audio με ηχοσύστημα Mitsubishi 

Power Sound System 510W, 8 ηχεία και κάμερα οπισθοπορείας

• Χειριστήρια κάμερας στο τιμόνι
• Δερμάτινα καθίσματα με ραφές στο σχήμα του διαμαντιού 

και ηλεκτρική ρύθμιση 8 θέσεων στο κάθισμα του οδηγού
• Μόνιτορ πολλαπλών προβολών 360⁰ [MAM]
• Θερμαινόμενο παρμπρίζ
• Ηλιοροφή
• Ηλεκτρική πίσω πόρτα
• Θερμαινόμενο τιμόνι
• Εφαρμογή Mitsubishi Remote
• Μαύρη επένδυση ουρανού

INTENSE

Κύρια χαρακτηριστικά
• Smartphone - link Display Audio (SDA) με οθόνη 8 ιντσών, 

6 ηχεία, USB και κάμερα οπισθοπορείας
• Αισθητήρες στροφής (8)
• 215/70R16 ελαστικά με 16" x 6.5J ζάντες αλουμινίου
• Καθρέπτες στα χρώματα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας, 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι με απωθαμβωτές 
και λειτουργία αναδίπλωσης

• Τετρακίνηση Super All Wheel Control [S-AWC] 
• Λειτουργίες 4WD  (4WD lock / snow / normal/ sport)
• Λειτουργία EV 
• Δερμάτινο τιμόνι με ραφές

• Κεντρικός καθρέπτης αυτόματης σκίασης
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο/ Λειτουργία Brake Auto Hold
• Θύρα ταχυφόρτισης μπαταρίας EV
• Χειριστήρια ελέγχου αναγεννητικής πέδησης στο τιμόνι
• Cruise control & περιοριστής ταχύτητας με χειριστήρια στο τιμόνι
• Σύστημα έξυπνης εισόδου και εκκίνησης  [KOS] 
• Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός 
• Αισθητήρες βροχής και φωτός
• Πίσω φιμέ κρύσταλλα 
• Φώτα και προβολείς ομίχλης αλογόνου
• LED φώτα ημέρας [DRL]
• Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού

INTENSE PLUS

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον της έκδοσης Intense)
• 17" αεριζόμενα δισκόφρενα
• 225/55R18 ελαστικά με 18" x 7.0J ζάντες αλουμινίου

• Σύστημα αποφυγής μετωπικής σύγκρουσης [FCM]
• Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων [AHB]
• Σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας [LDW]
• Ηλεκτρικός θερμαντήρας
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Red Diamond [P62]

Silky White Pearl [W13] Polar White Solid [W37]

Ruby Black Pearl [X40]Amethyst Black Mica [X42]

Quartz Brown Metallic [C06]

Titanium Grey Metallic [U17]

Sterling Silver Metallic [U25]

Δέρμα με ραφές
στο σχήμα του διαμαντιού

Μαύρο ύφασμα

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝΧΡΩΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Ο εξοπλισμός μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Mitsubishi για πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που επιθυμείτε.

* Λειτουργικό υλικό που δεν είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Σημείωση: Στα δερμάτινα καθίσματα περιλαμβάνονται συνθετικό δέρμα στα πλάγια, το πίσω μέρος, σε σημεία του κάτω μέρους και στο προσκέφαλο
(επίσης στο πίσω κεντρικό υποβραχιώνιο, στα υποβραχιώνια και τα διακοσμητικά των θυρών κ.λπ.).

■  Διαθέσιμο        -  Δεν είναι διαθέσιμο

Σημείωση: Τα χρώματα που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω εκτύπωσης.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν επίσημο έμπορο Mitsubishi Motors για να ενημερωθείτε σχετικά με τα πραγματικά χρώματα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλες οι μετρήσεις είναι σε χιλιοστά

Έκδοση INTENSE INTENSE PLUS INSTYLE PLUS

Καθίσματα
Βασικό χρώμα Μαύρο Μαύρο Μαύρο

Υλικό Μαύρο ύφασμα Μαύρο ύφασμα Δέρμα με ραφές
στο σχήμα του διαμαντιού

Εξωτερικό χρώμα Διαθέσιμα χρώματα

Ruby Black Pearl X40 ■ ■ ■

Amethyst Black Mica X42 ■ ■ ■

Titanium Grey Metallic U17 ■ ■ ■

Sterling Silver Metallic U25 ■ ■ ■

Silky White Pearl W13 ■ ■ ■

Polar White Solid W37 ■ ■ ■

Red Diamond P62 ■ ■ ■

Quartz Brown Metallic C06 ■ ■ ■
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■  Βασικό        □  Προαιρετικό        -  Δεν είναι διαθέσιμο

ΒΑΣΙΚΟΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

■  Βασικό        □  Προαιρετικό        -  Δεν είναι διαθέσιμο

Ασφάλεια
& Προστασία

Αεριζόμενα δισκόφρενα 16” μπροστά ■ – –

Αεριζόμενα δισκόφρενα 17” μπροστά – ■ ■

Δισκόφρενα πίσω ■ ■ ■

ABS με EBD ■ ■ ■

Σύστημα υποβοήθησης πέδησης [BA] ■ ■ ■

Σύστημα προτεραιότητας εντολής πέδησης ■ ■ ■

Hill Start Assist [HSA] ■ ■ ■

Αερόσακοι SRS οδηγού και συνεπιβάτη (με διακόπτη απενεργοποίησης για τον συνεπιβάτη) ■ ■ ■

Πλευρικοί αερόσακοι SRS οδηγού και συνεπιβάτη ■ ■ ■

Αερόσακοι SRS τύπου κουρτίνας για την 1η και τη 2η σειρά καθισμάτων ■ ■ ■

Αερόσακος SRS για τα γόνατα του οδηγού ■ ■ ■

Active Stability Control [ASC] με Traction Control [TCL] ■ ■ ■

Super All Wheel Control [S-AWC] ■ ■ ■

Μπροστινές ζώνες ασφαλείας ELR 3 σημείων με περιοριστή ισχύος και προεντατήρα
(οδηγός x 1, συνεπιβάτης x 2) ■ ■ ■

Ζώνη ασφαλείας ELR 3 σημείων στη 2η σειρά καθισμάτων x 3 ■ ■ ■

Χαμηλό άγκιστρο και άγκιστρο ιμάντα για παιδικό κάθισμα ISO-FIX
(συνεπιβάτης x 1, 2η σειρά καθισμάτων x 2) ■ ■ ■

Αμάξωμα Reinforced Impact Safety Evolution [RISE] ■ ■ ■

Σινιάλο έκτακτης πέδησης [ESS] ■ ■ ■

Προειδοποίηση τυφλού σημείου [BSW] με υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας -  [LCA] – – ■

Προειδοποίηση κυκλοφορίας διασταύρωσης στην οπισθοπορεία [RCTA] – – ■

Σύστημα αποφυγής μετωπικής σύγκρουσης  [FCM] – ■ ■

Προσαρμοζόμενο σύστημα διατήρησης ταχύτητας [ACC] – – ■

Προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας [LDW] – ■ ■

Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων [ΑΗΒ] – ■ ■

Μόνιτορ πολλαπλών προβολών 360⁰ [MAM] – – ■

Σύστημα αποφυγής ακούσιας επιτάχυνσης [UMS] – – ■

Αισθητήρες στροφής ■ – ■

Προστασία κεφαλής ■ ■ ■

Κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά στα πίσω καθίσματα ■ ■ ■

Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης οχήματος  [AVAS] ■ ■ ■

Προστασία αστικής σύγκρουσης ■ ■ ■

Immobiliser ■ ■ ■

Εξωτερικό

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών [TPMS] ■ ■ ■

215/70R16 ελαστικά και 16” x 6.5J τροχοί αλουμινίου ■ – –

225/55R18 ελαστικά και 18” x 7.0J τροχοί αλουμινίου – ■ ■

Επιχρωμιωμένες βάσεις ζωνών ασφαλείας ■ ■ ■

Ψηλά τοποθετημένα στοπ LED ■ ■ ■

Καθρέπτες στα χρώματα του αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας,
ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι με απωθαμβωτές και λειτουργία αναδίπλωσης ■ ■ ■

Μπροστινή ποδιά (ασημί) ■ ■ ■

Πίσω ποδιά (ασημί) ■ ■ ■

Ενεργοποίηση φώτων Stop κατά την έντονη αναγεννητική πέδηση ■ ■ ■

Ασημί μπάρες οροφής ■ ■ ■

Εσωτερικό 

Πίσω αεροτομή ■ ■ ■

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ηλιοροφή με σκιάδιο και μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης
(θέση και ολίσθηση)* – – ■

Διακόπτης λειτουργίας EV ■ ■ ■

Μαλάκη άνω επιφάνεια στον πίνακα οργάνων, γείσο οργάνων & διακοσμητικά μπροστινών θυρών με ραφές ■ ■ ■

Τιμόνι με 4 μπράτσα και δερμάτινη επένδυση και ραφές ■ ■ ■

Τηλεσκοπική ρύθμιση ύψους στην κολώνα του τιμονιού ■ ■ ■

Ηλεκτρικό άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ ■ ■ ■

Λεβιές ταχυτήτων τύπου Joystick ■ ■ ■

Επιλογέας 4WD στην επιδαπέδια κονσόλα (κλείδωμα 4WD / snow mode / normal mode) ■ ■ ■

Διακόπτης λειτουργίας SPORT ■ ■ ■

Διακόπτης λειτουργίας Εξοικονόμησης/Φόρτισης ■ ■ ■

Εσωτερικό

Διακόπτης λειτουργίας ECO ■ ■ ■

Διακόπτης κάμερας στο τιμόνι – – ■

Διακοσμητικό πάνελ / διακοσμητικά πάνελ θυρών / πάνελ επιδαπέδιας κονσόλας
(piano black) με ασημί βάση ■ ■ –

Διακοσμητικό πάνελ / διακοσμητικά πάνελ θυρών / πάνελ επιδαπέδιας κονσόλας
(morphing black) ) με ασημί βάση – – ■

Κεντρικό υποβραχιόνιο με ραφές και 2 ενσωματωμένες θήκες ποτηριού ■ ■ ■

Επιχρωμιωμένα εσωτερικά χερούλια θυρών ■ ■ ■

Σκιάδιο οδηγού και συνεπιβάτη με καθρέπτη, καπάκι και θήκη εγγράφων με φωτισμό ■ ■ ■

Κεντρικός καθρέπτης αυτόματης σκίασης ■ ■ ■

Θήκη γυαλιών* ■ ■ ■

Μαύρη επένδυση ουρανού – – ■

Θήκες μπουκαλιών στις θύρες x 4 ■ ■ ■

Παροχές ρεύματος 12V στον πίνακα οργάνων ■ ■ ■

Μαρσπιέ θυρών (μαύρα) ■ ■ ■

Εταζέρα ■ ■ ■

Σύστημα κλειδώματος τάπας του ρεζερβουάρ ■ ■ ■

Επιδαπέδιος χώρος αποσκευών ■ ■ ■

Εσωτερικός 
Φωτισμός

Άγκιστρα για το δίχτυ συγκράτησης των αποσκευών x 4 ■ ■ ■

Αναδιπλούμενη χειρολαβή x 4 ■ ■ ■

Μπροστινός φωτισμός καμπίνας με φως ανάγνωσης χάρτη ■ ■ ■

Οπίσθιος φωτισμός καμπίνας ■ ■ ■

Φωτισμός χώρου αποσκευών ■ ■ ■

Φωτισμός κονσόλας ■ ■ ■

Άνεση

Φώτα στα πόδια του οδηγού και του συνεπιβάτη ■ ■ ■

Φωτισμός στο ντουλαπάκι ■ ■ ■

Ηλεκτρικό τιμόνι ■ ■ ■

Ηλεκτρικό χειρόφρενο [EPB] ■ ■ ■

Σύστημα αυτόματης συγκράτησης φρένων [BAH] ■ ■ ■

Θύρα κανονικής φορτιστής με καλώδιο φόρτισης (Mode 2) ■ ■ ■

Θύρα γρήγορης φορτιστής ■ ■ ■

Επιλογέας επιπέδου πέδησης με ανάκτηση ενέργειας ■ ■ ■

Εφαρμογή Mitsubishi Remote με έλεγχο φόρτισης – – ■

Ένδειξη ροής της ενέργειας ■ ■ ■

Cruise control (περιλαμβάνονται οι διακόπτες τηλεχειρισμού στο τιμόνι) ■ ■ ■

Περιοριστής ταχύτητας (περιλαμβάνονται οι διακόπτες τηλεχειρισμού στο τιμόνι) ■ ■ ■

Έλεγχος ηχοσυστήματος (περιλαμβάνονται οι διακόπτες τηλεχειρισμού στο τιμόνι) ■ ■ ■

Θερμαινόμενο τιμόνι – – ■

Υψηλής αντίθεσης όργανα και μετρητές με οπίσθιο φωτισμό ■ ■ ■

Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών από υγρούς κρυστάλλους με ένδειξη ECO score
+ προειδοποιητική λυχνία στάθμης υγρού για τους υαλοκαθαριστήρες ■ ■ ■

Σύστημα έξυπνης εισόδου & εκκίνησης κινητήρα δίχως κλειδί [KOS] ■ ■ ■

Ηλεκτρικά παράθυρα με απενεργοποίηση και φωτιζόμενος διακόπτης αυτόματου ανοίγματος
και κλεισίματος όλων των παραθύρων από τη θέση του οδηγού ■ ■ ■

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός ■ ■ ■

Ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης – ■ ■

Πίσω αεραγωγοί ■ ■ ■

Πίσω αεραγωγοί του συστήματος θέρμανσης ■ ■ ■

Αισθητήρας βροχής ■ ■ ■

Αισθητήρας φώτων ■ ■ ■

Ήχος & 
Επικοινωνία

Ηλεκτρική πίσω πόρτα – – ■

Κεντρικό κλείδωμα θυρών ■ ■ ■

Digital Audio Broadcast [DAB] radio ■ ■ ■

Smartphone Link Display Audio με 6 ηχεία, AM/FM/DAB radio, USB/Bluetooth music player,
θύρα USB (κονσόλα οργάνων με μια θύρα) και κάμερα οπισθοπορείας ■ ■ –

Smartphone Link Display Audio με 6 ηχεία, AM/FM/DAB radio, USB/Bluetooth music player,
θύρα USB (κονσόλα οργάνων με μια θύρα)κάμερα οπισθοπορείας και Navi – – –
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 ■ Μετρήσεις WLTP και NEDC βασισμένες σε διάφορες μεθόδους.
  Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει διαφορά στις τιμές εκπομπής ρύπων στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 * Με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V/10A. 7 ώρες με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V/8A.
 ** Μετρήσεις της MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Οι πραγματικές επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις.

■  Βασικό        □  Προαιρετικό        -  Δεν είναι διαθέσιμο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

■  Βασικό        □  Προαιρετικό        -  Δεν είναι διαθέσιμο
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Καθίσματα 

Smartphone Link Display Audio με ηχοσύστημα Mitsubishi Power Sound System 510W,
8 ηχεία, AM/FM/DAB radio, USB/Bluetooth music player, θύρα USB (κονσόλα οργάνων με μια θύρα)
και κάμερα οπισθοπορείας

– – ■

Σύστημα σύνδεσης (Bluetooth® hands-free με φωνητικές εντολές) ■ ■ ■

Comfort Tech [C-TEC] καθίσματα – – –

Δερμάτινα καθίσματα μπροστά και πίσω (ηλεκτρική ρύθμιση 8 θέσεων
στο κάθισμα του οδηγού, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνεπιβάτη, τσέπη στο πίσω μέρος
του καθίσματος οδηγού και συνεπιβάτη)**

– – –

Δερμάτινα καθίσματα μπροστά και πίσω με ραφές στο σχήμα του διαμαντιού
(ηλεκτρική ρύθμιση 8 θέσεων στο κάθισμα του οδηγού, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού
και συνεπιβάτη, τσέπη στο πίσω μέρος του καθίσματος οδηγού και συνεπιβάτη)**

– – ■

Θερμαινόμενα καθίσματα μπροστά ■ ■ ■

Μπροστινά καθίσματα: Ρύθμιση ύψους στο κάθισμα του οδηγού ■ ■ ■

Πλήρης αναδίπλωση πλάτης στη 2η σειρά καθισμάτων ■ ■ ■

2η σειρά καθισμάτων: Ανεξάρτητη αναδίπλωση καθισμάτων (60:40) ■ ■ ■

Οσφυϊκή υποστήριξη οδηγού ■ ■ ■

Φωτισμός
& Ορατότητα

Φιμέ τζάμι (πίσω θύρες, παράθυρα ενός τετάρτου και πόρτα χώρου αποσκευών) ■ ■ ■

Θερμαινόμενο παρμπρίζ – – ■

Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση θέσης και μεγάλη σκάλα φώτων LED – – ■

Προβολείς αλογόνου με μηχανική ρύθμιση θέσης ■ ■ –

Υαλοκαθαριστήρες προβολέων (τύπου pop-up) ■ ■ ■

Μπροστινά φώτα ομίχλης LED με ασημί περίβλημα – – ■

Μπροστινά φώτα ομίχλης αλογόνου με επιχρωμιωμένο δακτύλιο ■ ■ –

Φώτα ημέρας LED - Daytime Running Lamps [DRL] ■ ■ ■

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες με επίπεδη λεπίδα και μεταβλητή λειτουργία ■ ■ ■

Λειτουργία απομάκρυνσης του πάγου από τους μπροστινούς υαλοκαθαριστήρες ■ ■ ■

Πίσω υαλοκαθαριστήρας μεταβλητής λειτουργίας ■ ■ ■

Αποθαμβωτής παραθύρου πίσω πόρτας ■ ■ ■

Οπίσθιο φως ομίχλης (πλευρά οδηγού) ■ ■ ■

 * Η ηλιοροφή και η θήκη γυαλιών δεν μπορούν να τοποθετηθούν μαζί.    
 ** Τα δερμάτινα καθίσματα περιλαμβάνουν συνθετικό δέρμα στα πλευρά, στο πίσω μέρος, σε τμήματα του καθίσματος και στο προσκέφαλο (επίσης στο πίσω υποβραχιόνιο, καθώς και  
  στις χειρολαβές και το φινίρισμα των μπροστινών θυρών κ.λπ.).    
 *** Το θερμαινόμενο παρμπρίζ και το σύστημα απομάκρυνσης πάγου από τους υαλοκαθαριστήρες δεν μπορούν να τοποθετηθούν μαζί.    

  Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα από την Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τους από την MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
  έχει λάβει σχετική άδεια. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 • Όσοι χρησιμοποιούν εμφυτεύσιμους βηματοδότες ή απινιδωτές δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στο σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί.    
  Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται από το σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των εμφυτεύσιμων βηματοδοτών ή απινιδωτών.
 • Όσοι χρησιμοποιούν κάποια ηλεκτρική ιατρική συσκευή πρέπει να απευθύνονται στον κατασκευαστή της, για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία της από 
  τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται από το σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί, επειδή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι πιθανό να την επηρεάσουν.

Σημείωση: Ο εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει από αγορά σε αγορά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν επίσημο έμπορο Mitsubishi Motors για πληροφορίες.

Μετάδοση 4WD

Κινητήρας 2.4L

Καθίσματα 5

Τιμόνι LHD

Κωδικός μοντέλου GG3WXDHHZL6 

Κινητήρας

Τύπος 2.4 16V DOHC MIVEC

Κυβισμός κ.εκ. 2.360

Σύστημα ψεκασμού ECI-MULTI 

Επίπεδο ρύπων Euro 6d-Temp-EVAP-ISC

Μέγιστη ισχύς (EEC net) kW (PS)/σ.α.λ. 99 (135)/4,500

Μέγιστη ροπή (EEC net) Nm (kgf ·m)/σ.α.λ. 211 (21.5)/4,500
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Σύστημα τροφοδοσίας
Τύπος καυσίμου Αμόλυβδη (RON95 και πάνω)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λίτρα 43

Μπαταρία & Ηλεκτροκινητήρες
Μπαταρία

Τύπος Ιόντων λιθίου

Συνολική τάση V 300

Χωρητικότητα kWh 13.8

Μπροστινός ηλεκτροκινητήρας S61

Μέγιστη ισχύς kW (PS) 60 (82)

Ροπή Nm (kgf ·m) 137 (14.0)

Πίσω ηλεκτροκινητήρας Y61

Μέγιστη ισχύς kW (PS) 70 (95)

Ροπή Nm (kgf ·m) 195 (19.9)

Χρόνος φόρτισης

Κανονική σε ώρες (περίπου) 5.5*

Γρήγορη σε λεπτά (περίπου) 25 (έως και 80%)

Συνολική Ισχύς συστήματος** kW (PS) 165 (224)

Κατανάλωση καυσίμου

NEDC μέτρηση λίτρο/100χλμ. 1.8

WLTP μέτρηση λίτρο/100χλμ 2.0

CO2 

NEDC μέτρηση γρ./χλμ. 40

WLTP μέτρηση γρ./χλμ. 46

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

NEDC μέτρηση Wh/χλμ. 148

WLTP μέτρηση Wh/χλμ. 169

Απόσταση που μπορεί να καλυφθεί ηλεκτρικά

NEDC μέτρηση (μόνο ηλεκτρική λειτουργία) χλμ./φόρτιση 54

WLTP μέτρηση (Ισοδύναμη ηλεκτρική λειτουργία) χλμ./φόρτιση 45

WLTP μέτρηση (Ισοδύναμη ηλεκτρική λειτουργία)  χλμ./φόρτιση 57

Μέγιστη ταχύτητα στο EV mode χλμ./ώρα 135

Ελάχιστη ακτίνα στροφής μέτρα 5.3

Ικανότητα ρυμούλκησης (με φρένο) κιλά 1.500

Διαφορικά
Αναλογία σχέσεων

Μπροστά
Κινητήρας 3.425

Ηλεκτροκινητήρας 9.663

Πίσω Ηλεκτροκινητήρας 7.065

Αναρτήσεις
Μπροστά Γόνατα MacPherson με αντιστρεπτική

Πίσω  Πολλαπλών συνδέσμων με αντιστρεπτική

Φρένα
Μπροστά Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω Δισκόφρενα

Τιμόνι Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση

Φορτία
Απόβαρο κιλά 1.880

Μικτό βάρος οχήματος κιλά 2.390

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών λίτρα 463

Ελαστικά και Τροχοί
Ελαστικά (μπροστά και πίσω) 215/70R16 225/55R18

Τροχοί (μπροστά και πίσω) 16” x 6.5J 
αλουμινίου

18” x 7.0J
αλουμινίου
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