ЦЕНОВНИК

Важи од: 01.01.2020
Модел
ECLIPSE CROSS 1.5 2WD
ECLIPSE CROSS 1.5 2WD
ECLIPSE CROSS 1.5 2WD
ECLIPSE CROSS 1.5 4WD
ECLIPSE CROSS 1.5 4WD

6MT
6MT
CVT
CVT
CVT

Опрема

Зафатнина

INVITE
INTENSE
INTENSE
INTENSE+
INSTYLE

1590
1590
1590
1590
1590

Силина
(kW/ks)
120/163
120/163
120/163
120/163
120/163

Инфо цена
EUR со ДДВ
23.980
26.480
28.480
30.480
33.480

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

Инфо цена
ДЕН со ДДВ
1.481.964
1.636.464
1.760.064
1.883.664
2.069.064

ОПРЕМА: INVITE 1.5 2WD MT
ПЕРФОРМАНСИ
Мотор 1.5L Бензин
Менувач 6MT
Предна погонска оска (2WD)
Сопирачки, 4ABS, ABS со EBD, ASC, TCL, HSA, BAS
Алат и сет за поправка на пневматик, дигалка
БЕЗБЕДНОСТ
SRS воздушни перници, Возачко, совозачко, странични, завесни, за колена на возач
Напреден систем за безбедност, FCM – Автоматско сопирање и предупредување
Напреден систем за безбедност, Предупредување за промена на коловозна лента (LDW)
2WD Активна контрола во свиоци (AYC)
ISO-FIX
Имобилизатор
Систем за мониторинг на притисокот во пневматиците (TPMS)
Систем за сигнализација при ненадејно сопирање (ESS)
Зајакната шасија за зголемена безбедност (RISE) body
НАДВОРЕШНОСТ
Заштитни лајсни на лаците од крилата на тркалата
Кровен спојлер
Ретровизори во боја на каросерија, трепкачи и грејачи
Ветробранско стакло, зелено ламинирано
Стакло од предни прозорци, Темперирана UV заштита
Стакло од задни прозорци, Темни стакла
Петта врата, темно стакло со греење
Надолжни кровни шини (црни)
225/55R18 98H + 18" Алуминиумски
ВНАТРЕШНОСТ
Електрично серво управување (EPS)
Длабинско и висинско подесување, заклучување
3-крак кожно обложен управувач и рачка од менувач
Контроли на управувач, Темпомат, Ограничувач на брзина, Hands free, Аудио, Говорни команди
Возачко седиште, Лизгање, наклонување и висинско регулирање
Совозачко седиште Лизгање и наслонување, заден џеб
Задни седишта Лизгање и наслонување
60:40 деллива и преклоплива клупа
Сонцебран со огледало, капаче и држач за билет x2
Покривка во багажник (роло тип)
Мулти-информациски екран (LCD) и реостат
Остава за мобилен уред (Централен панел, долен дел)
Фиока кај совозач
Приклучок 12v
Централен потпирач со држач за чаши
Приклучок 12v за задни седишта
Подна кутија во багажен простор
КОРИСНОСТ
Автоматска клима контрола
Заден извод за воздух
Display Audio LW/MW/FM радио, CD/MP3, 6 звучници (2 твитери), USB x1
Дигитален аудио сигнал (DAB)
Централно заклучување (Возач)
Безклучен систем за влез, 2 трансмитери со далечинско
Електрични прозорци, Предна и задна врата
Автоматско кревање/спуштање (само возач)
Монитор за заден поглед
Темпомат
Ограничувач на брзина
Hands free систем со говорни команди
ЕЛЕКТРИКА
Проекторски халоген главни светла со мануелно нивелирање
Автоматско вклучување/исклучување на главни светла
Автоматско долго светло (AHB)
Трепкачи на надворешни ретровизори
LED Дневни светла (DRL)
LED задно стоп светло

LED внатрешно осветлување (Преден држач за чаши, остава за мобилен телефон)
Сензори за предни бришачи на ветробран
Предни светла за магла
ОПРЕМА: INTENSE 1.5 2WD MT
Дополнително на/или заменува опрема од INVITE 1.5 2WD MT

Централен дел од преден браник (Сјајно црн)
Решетка на ладилник (Сребрена со хром додатоци)
Ретровизори во боја на каросерија, трепкачи и грејачи и електрично склопување
Ветробран, Звучна изолација
Прозорци од предни врати, Ламинирана UV заштита
H line штоф на седишта со сребрен штеп
Задни седишта, Централен потпирач со држач за чаши
Внатрешни рачки, Хром
Сонцебран со светло x2
Потпирач за раце на подна конзола H-Line со лизгање и остава за очила
Дво-зонска автоматска клима контрола
Сите прозорци автоматско кревање/спуштање (контрола кај возач)
LED внатрешно осветлување (Рачки и џебови од предни врати)
Head Up Екран (HUD)
Автоматско затемнување на внатрешен ретровизор
Странични лајсни на врати (Сребрени)
Паркинг сензори (4 напред, 4 позади)
Безклучен систем за работа (KOS) со прекинувач за мотор
Touchpad контролер
SDA со тенок екран, MW/FM радио, 6 звучници (2 твитери), USB x2
ОПРЕМА: INTENSE 1.5 2WD CVT
Дополнително на/ или заменува опрема од INTENSE 1.5 2WD MT

Спорт мод (8-брзини)
Палки за менувач
Електрична паркинг сопирачка (EPB) со Автоматско задржување на сопирачка
LED главни светла со автоматско нивелирање
ОПРЕМА: INTENSE+ 1.5 4WD CVT
Дополнително на/ или заменува опрема од INTENSE 1.5 2WD CVT

Super All Wheel Control (S-AWC)
Греачи на седишта, возач и совозач
Предупредување за слеп агол (BSW) со Помош за промена коловозна лента (LCA)
Предупредување за вкрстување во сообраќај назад (RCTA)
Контроли на управувач, камера
Multi around приказ
ОПРЕМА: INSTYLE 1.5 4WD CVT
Дополнително на/ или заменува опрема од INTENSE+ 1.5 4WD CVT

Седишта, Матерјал, Кожа со портокалов штеп
Седиште возач, Греење на седиште, електрично регулирање 4 насоки, заден џеб
Седиште, Совозач, Греење на седиште
Тапацир на врати, Предни и задни, додатоци од PVC кожа
Напреден систем за безбедност, Систем за препознавање сообраќајни знаци (TSR)
Напреден систем за безбедност, Адаптивен темпомат (радарски систем) (ACC)
Ултрасоничен систем за ублажување при погрешно забрзување (UMS)
SDA со тенок екран со Rockford Fosgate premium, MW/FM радио, 9 звучници (4 твитери + 1 саб-вуфер), USB x2
Електричен панорамски сончев кров
Греење на управувач
Седишта, Задни, Греење
Греење на ветробран

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 2020 ECLIPSE CROSS

www.instagram.com/mitsubishimk
www.facebook.com/MitsubishiMotorsMakedonija
www.youtube.com/user/MItsubishimk

ГАРАНЦИЈА
5 години или 100,000km
12 години гаранција против корозија
24 часа бесплатна помош на пат во Македонија и земјите во Европа
Забелешка: Сите цени наведени во овој ценовник се изразени во евра и денари со вклучени давачки, и Мак
Аутостар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување.
Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценовник се исто така предмет на можни
промени без предходно известување.

