Ценовник на возило од програмата на Mitsubishi

МОДЕЛ 2019

Важечки од: 01.2019
Модел

Опрема

Зафатнина
(cc)

Моќност
(kW)

ASX 1.6 2WD

INVITE

1590

86/117

Редовна
Информативна
цена во Евра

Цена во Евра

20.480

15.980

Доплата за металик боја: 31.000 ден (500 евра)

Генерален дистрибутер за Mitsubishi, во Република Македонија
Тел: + 389 2 258 00 00 Факс: +389 2 258 04 01
www.mitsubishimotors.mk

Акциска
Цена во Денари

987.564,00

Пакет на опременост
INVITE
Сигурност и безбедност
TPMS Систем за мониторинг на притисокот во пневматиците
ASC Систем за активна контрола на стабилноста и контрола на пролизгување на погонските тркала (TCL)
HSA Систем за помош при тргнување на нагорнина
BOS систем на паметна сопирачка
ESS Систем за сигнализација при ненадејно сопирање
Антиблокирачки систем за сопирање (ABS) со електронска распределба на силата на сопирање
BAS Систем за помош при сопирање
2 Предни воздушни перници (SRS) (со опција за исклучување на совозачкото)
Воздушно перниче за колената на возачот
Странични SRS воздушни завеси за првиот и вториот ред седишта
ISOFIX прилагодување за детски седишта (на втор ред)
ELR предни безбедносни појаси со предзатегнувачи и ограничувачи на силина, висински подесиви
Зајакната кабина за подобрена безбедност при судар (RISE)
“Заштита за деца” на задните врати
Електронски имобилизатор
Светла и видливост
Халоген светла со трепкачи и позициони
LED задни комбинирани светла
LED задно трето стоп светло на спојлер
Задно светло за магла на заден браник
Светло за регистерска табличка
DRL LED дневни светла со функција на позициско светло
Внатрешно предно светло за мапи
Светло во багажник
Задно амбиент светло
FLAT бришачи на ветробран со прскалку
Електрично подесување на андворешни ретровизори
Одмрзнување на заден ветробран со тајмер
Одмрзнување на надворешни ретровизори
Заден бришач со прскалка
Надворешност
Алуминиумски фелни 215/70 R16
Зелено ламинирано стакло
Надворешни ретровизори во боја на каросеријата
Рачки од врати во боја на каросеријата
Заден кровен спојлер во боја на каросерија
Светла за магла, рефлекторско
Предна подна пластична заштита
Хромиран завршеток на издувна цевка
Хромирана под прозорска лајсна
Внатрешност
Аудио контроли на управувачот
Темпомат
Кожно обложен управувач и рачка од менувач
USB приклучок
Фиока пред совозач со ладење
Хромирани детали во внатрешноста
Црна инструмент табла со меки површини
Отвори од климатизација со хромирани копчиња
Подна конзола со потпирач за рака
Карбон дизајн на централна конзола
Сонцебрани со огледало и држач за билет, возачки и совозачки
М-Line штоф седишта
Спортски прв ред седишта
Мануелно лизгање и навалување на седиштата, возачко и совозачко
Висинско регулирање на возачко седиште
Потпирачи за глава со висинско регулирање
Деллива задна клупа, 60/40
3-крак спортски управувач
EPS Електро серво управувач, висински и телескопски регулиран, со забравување

Осветлување на брава за стартување
Комбинирани инструменти со осветлување со висок контраст со мулти информациски LCD екран во боја
Корисност
Автоматска клима
Сензор за автоматски светла
Сензор за автоматски бришачи
Сензори за паркирање
Вентилација за заден ред седишта
Централно заклучување со далечинско отворање
Одложено гаснење на светла
Пристапно светло
Мануелно висинско регулирање на главни светла
Предни и задни прозори со електрична регулација, возачки auto up/down
Предна совозачка фиока со амортизер и светло
Покривка на багажен простор
Кутија под багажен под
Моторен капак
Аудио
4 звучници
2 DIN LW/MW/FM CD/MP3 радио
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Мотор
1.6 MIVEC – EURO6d
1590
86(117)/6000 rpm
154/4000 rpm

Тип
Зафатнина
Максимална силина
Максимален вртежен момент

Димензии и тежини
Вкупна должина
Вкупна ширина со преклопени/отворени ретровизори
Вкупна висина
Меѓуоскино растојание
Предна и задна трага
Растојание од пат
Тежина на празно возило
Капацитет на патници
Багажен простор

4365 mm
1770 mm
1640 mm
2670 mm
1525/1530 mm
190 mm
1260 kg
5
406 l (со вклучени 13 l под подот)

Перформанси
Mаксимална брзина
Забрзување 0-100
Горивна потрошувачка

Градска л/100км
Комбинирано л/100км
Отворено л/100км

183
11.5
7.4
6.2
5.5

Резервоар
Капацитет

63 l

Менувач
5 степен мануелен

Технологија
M-ASTC (Mitsubishi Active Stability and Traction Control)
• Active Stability Control – Доколку сензорите лоцирани низ возилото
детектираат нестабилно движење како попречно пролизгување,
Stability Control функцијата автоматски ги контролира сопирачките
и моќноста на моторот за да го стабилизира возилото.
Traction Control – Доколку сензорите детектираат пролизгување
на тркало на лизава површина, како пат покриен со снег, Traction
Control функцијата автоматски го кочи пролизганото тркало и ја
регулира моќноста на моторот за да обезбеди помек старт.

LCD Мулти информациски колор екран
Инструментите со висок контраст се атрактивно поставени за да го
максимизира стилот и видливоста. Сребрените оквири на
унструментите се осветлени во бело за чусвство на луксуз i LCD
мулти информацискиот колор екран ги покажува со практичност
информациите за преостанато гориво, поминатиот пат, просечната
потрошувачка, надворешната температура и статусот на возилото.

Индикатор за промена на брзина
Достапна за мануелна и автоматска трансмисија, индикаторот на
мулти информацискиот екран препорачува за најдобро време за
промена на брзина согласно моменталните возни услови.

Нов дизајн на 16” алуминиумски фелни

Гаранција
5 години или 100.000 км.
12 години антикорозивна гаранција.
5 години 24/7 бесплатна подршка на пат во Македонија и повеќето Европски земји.

Zabele[ka: Site ceni navedeni vo ovoj cenovnik se izrazeni vo evra i denari so vklu~eni dava~ki i Mak Autostar go
zadr`uva pravoto istite da gi promeni vo celost ili samo delumno bez predhodno izvestuvawe.
Standardnata kako i dopolnitelnata oprema navedeni vo ovoj cenovnik se isto taka predmet na mo`ni promeni bez predhodno
izvestuvawe.

