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Модел

Ниво на
опрема

Менувач

Зафатнина
(cc)

Силина
(kW/ks)

Вртежен момент
(Nm/rpm)

Акциска цена
во Евра со
ДДВ

Цена во
Денари со ДДВ

ASX
ASX

INVITE
INTENSE

5МТ
CVT

1998
1998

110/150
110/150

195/4200
195/4200

17.480,00
21.480,00

1.080.264,00
1.327.464,00

Доплата за металик боја 500 ЕУР (30.900,00 ДЕН)
Доплата за дајмонд боја 800 ЕУР (49.440,00 ДЕН)

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

ПАКЕТ НА ОПРЕМА: INFORM
Перформанси
Мотор: 2.0L 16 вентили 4 цилиндри SOHC MIVEC ECI-Multi (4J11)
Auto Stop & Go (AS&G) систем за автоматско исклучување на моторот
Ниво на емисија: EURO 6d-Temp + Контрола на испарливи емисии
215 / 70R16 пневматици и 16 "x 6.5J челични фелни со наплатки
Комплет за поправка на пневматик
Сет за поправка на пневматик
Сет дигалка
Безбедност
Систем за следење на притисокот во пневматиците
Активна контрола на стабилност (ASC) со контрола на пролизгување (TCL)
Помош при стартување на нагорнина (HSA)
Антиблокирачки систем за сопирање (ABS)
Електронска распределба на силата на сопирање (EBD)
Помош при сопирање
Систем “Паметна сопирачка”
Сигнален систем при ненадејно сопирање (ESS)
Зајакната шасија за зголемена безбедност (RISE)
Странични воздушни перничиња за возачот и совозачот SRS
Предни воздушни перничиња за возачот и совозачот SRS
SRS завесни воздушни перничиња за 1-ви и 2-ри ред
Воздушно перниче за колената на возачот SRS
Прекинувач за совозачко воздушно перниче
ISO-FIX приклучок за детско седиште x 2
Заштита за деца на задните брави од вратите
Електронски имобилизатор
Светла и Видливост
Предни LED фарови со вградени LED дневни светла и позициски светла
Задна група на светла (LED)
LED високо поставено стоп светло на задниот спојлер
Предни рамни бришачи за ветробран и мијачи (варијабилни со две брзини)
Електронски контролирани ретровизори на вратите, со греење
Одмаглувач на заден ветробран со тајмер
Бришач и мијач за заден ветробран
Надворешност
Предна радијаторска решетка (сребрена боја и црна)
Зелено тонирано стакло (ламиниран преден и заден ветробран)
Ретровизори и надворешни рачки од врати во боја на каросеријата
Зелено тонирано стакло (темперирано на предни, задни врати)
Заден спојлер во боја на каросеријата
Внатрешност
Црн инструмент панел со мека облога на површината
Подна конзола, потпирач за раце за предни седишта (PVC кожа)
Штитници за сонце со огледало, држач за билет и поклопец (возачки и совозачки)
Карбон структурен дизајн на предниот централен панел
M-Line штоф на седишта
Спортски прв ред седишта
Рачно лизгање и наклонување на седишта (возачко и совозачко)
Прилагодување на седиште по висина (возачко)
Регулација по висина на потпирачи за глава x2
Џеб од задната страна на совозачко седиште
Втор ред седишта 6: 4 делливи и преклопливи
Висинско регулирање на потпирач за глава
3 крак управувач
Електро серво управувач (EPS)
Брава на управувач
Висинско и телескопско регулирање на управувач
Цилиндер од клуч со осветлување
Реостат
Мерни инструменти во висок контраст и LCD екран во боја
Информациски екран (MID)

Корисност
Мануелен клима уред
Изводи за вентилација за задни седишта
4 звучници
Централен систем за заклучување на вратите
Систем за влез без клуч со 2 предаватели
Електронско отворање на петта врата
Автоматска контрола на светло
Одложено гаснење светла
Пристапно светло
Рачно израмнување на предни фарови
Електрично регулирање на предни и задни прозорци
Автоматско кревање/спуштање со функција против потфаќање (возачки прозор)
Подна конзолна кутија со поклопец
Фиока пред совозач со амортизер и светло
Ролетна во товарен дел
Подна кутија во товарен дел
Сензор за дожд со автоматски бришачи (варијабилен интервал со две брзини)
ПАКЕТ НА ОПРЕМА: INVITE
215/70R16 пневматици и 16" x 6.5J фелни од лесна легура
2DIN LW/MW/FM CD/MP3 радио уред
4 звучници
Предни светла за магла (LED)
Кожно обложен 3 крак управувач и рачка од менувач
Контроли за аудио уредот на управувач
Контроли за Hands-free на управувач
Сонцебран со огледало, поклопец, осветлување и држач за билет (возачки и совозачки)
Хромирани внатрешни рачки од врати
Автоматски клима уред
Bluetooth hands free систем за мобилен уред
USB приклучок x 1, микрофон
Темпомат
Паркинг сензор (задни сензори за предупредување)
Ладење на совозачка фиока
ПАКЕТ НА ОПРЕМА: INTENSE CVT
225/55R18 пневматици и 18" x 7.0J фелни од лесна легура
Црни додатоци на фелните
Предна радијаторска решетка (Сатин хром и Пиано црно)
Украсни додатоци на поткрилата (црни)
Сјајно црн централен панел + сребрени додатоци
H-Line штоф на седишта
6:4 деллива, преклоплива задна клупа со централен потпирач
6 звучници (4 звучници + 2 твитери)
Држачи за чашки x 2 (на заден централен потпирач)
Автоматско порамнување на предните светла
Електронско регулирање и преклопување на надворешни ретровизори со трепкачи
Црни кровни носачи
Темни стакла (Задни врати, Заден четврт прозор & Заден ветробран)
Странични лајсни на преден браник (Хром)
Централен панел за SDA, лајсни на странични отвори за воздух (Пиано црни)
Заден внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Сребрен панел за контроли на отварање на прозорци
Црн кровен тапацир
Smartphone-link Display Audio (SDA)
Дигитален радио сигнал (DAB), MW/FM
USB приклучок x 2
Систем за работа без клуч (KOS) со стартување на копче
Задна камера за паркирање
Палки за менувач зад управувачот (CVT менувач)
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 2020 ASX
ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНИ
Вкупна должина
Вкупна ширина
Вкупна висина
Меѓуоскино растојание

4365 mm
1770 mm

1810 mm
1640 mm
2670 mm

Трага, предна/задна
Растојание од пат (без товар)
Тежина на празно возило
Капацитет за седење
ПЕРФОРМАНСИ
Максимална брзина
Забрзување 0-100 km/h
Горивна потрошувачка NEDC

1525/1545 mm
190 mm
1355 kg
1405 kg
5
190 km/h
Урбано l/100km
Отворен пат l/100km
Комбинирано l/100km

МОТОР
Тип
Вкупна зафатнина
Максимална силина kw
Максимален вртежен момент Nm
КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР
Капацитет
МЕНУВАЧ

10.6 sek
8.5
5.7
6.7

11.7 sek
8
6.1
6.8

4J11 S-MIVEC with AS&G
1998
110(150) / 6000
195 / 4200
63
5MT

CVT

ГАРАНЦИЈА
5 години или 100,000 км
12 години анти-корозивна гаранција
Бесплатна 24-часовна помош во Македонија и во Европа
Пакетот за помош на Mitsubishi Motors (MAP) е дизајниран за да го збогати искуството на сопственикот на
Mitsubishi возилото со тоа што ќе ви овозможи да уживате во патувањето без грижи. Прилагодувања се
направени да се обезбеди Ваша минимална нелагодност ако некогаш се соочите со проблем дома или додека
патувате во континентална Европа.

