Ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

Модел

Опрема

L200 DC DI-D

INVITE

L200 DC DI-D
L200 DC DI-D

INTENSE 6AT
INSTYLE 6AT

Зафатнина
(см³)
2268
2268
2268

Моќност
(kW/ks)
110 / 150
110 / 150
110 / 150

Цена во евра со
ДДВ
29.480,00
34.980,00
37.980,00

Важечки од: 02.2022
Цена во денари со
ДДВ
1.821.864,00
2.161.764,00
2.347.164,00

Доплата за металик боја 30.900 ден
Доплата за минерална и перла металик 49.400 ден

Генерален дистрибутер за Mitsubishi во Република Македонија
Тел: + 389 2 258 00 00 Факс: + 389 2 258 04 01
www.mitsubishimotors.mk
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ОПРЕМА: INVITE
Безбедност:
Предни воздушни перничиња за возач и совозач
Странични воздушни перничиња за возач и
совозач
Воздушни завесни перничиња за 1 и 2 ред
Воздушно перниче за колената SRS
Систем за сопирање против блокирање (ABS) со
(Електронска дистрибуција на сила на сопирање)
(EBD)
Систем за приоритет на сопирачките
Помош при сопирање
Појачувања во страничните врати
Брави за безбедност за деца, задни врати
Приклучоци за детски седишта ISO-FIX
Активна контрола на стабилност (ASC) со систем
за контрола на влечење (TCL)
Систем за помош на нагорнина (HSA)
Помош за стабилност на приколка TSA
Сигнал при ненадејно сопирање ЕSS
AS&G (автоматски старт/стоп)
EASY SELECT 4WD систем
Заклучување на заден диференцијал
Надворешност:
Пневматици 245 / 70 R16 111S RF
Алуминиумски фелни 16 "x 6,5 Ј
Резервно тркало со целосна големина
Предни светла, халогени фарови, додатоци од
килибар, црна рамка
DRL светла за возење преку ден
Предна маска, црна
Задно светло за магла
Странична скала, со заштита на краевите во боја
на каросерија
Задна заштитна прачка под браник
Калници, напред и назад
Високо монтирано стоп светло на задната врата,
тип LED
Товарен простор:
Внатрешна кука, 6
Задна рачка на вратата, црна
Стопер за врата
Прегледност:
Зелено тонирано стакло
Бришач и мијач на преден ветробран
Ретровизори, црни, рачна контрола, рачно
преклопување
Одмаглувач на задниот прозорец, топла жица, со
тајмер
Инструмент табла:
Централна табла со инструменти
ОПРЕМА: INTENSE A/T
Дополнение на / или замена на INVITE опрема
Super Select II 4WD, напреден систем со погон на
4 тркала
Алуминиумски фелни 18 ”со пневматици 265/60
R18
Автоматска климатизација
BLUETOOTH бежична мобилна телефонска врска
Аудио и BLUETOOTH контроли на управувачот
Задната камера
6 звучници

Лајсна од изводи на воздух, црна
Рамка од инструменти, сребрено обоена
Аналоген мерач на брзина & тахометар
Екран за приказ за повеќе информации
Реостат
Управувач, уретан, обложен со кожа, со
прекинувач за темпомат
Серво управувач
Управувач висински регулиран
Подна конзола
Рачка од рачна сопирачка, уретан, обложена со
кожа
Внатрешен ретровизор, ден и ноќ
Контрола на пренос на погон на 4 тркала, бирач
тип
Седишта:
Материјал, ткаенина, М-Line (темна)
Седиште на возач, рачно лизгање, наслон и
регулатор за висина
Седиште на совозач, рачно лизгање, регулатор
за наслон
Потпирачи за глава, прилагодливи по висина
Сигурносен појас
Внатрешност:
12v приклучок
Запалка за цигари
Предно и задно светло за мапи
Осветлен цилиндар со клуч за стартување
Кутија за ракавици со цилиндар за заклучување и
светло
Кутија во централна конзола со потпирач за раце
Електрични прозорци, автоматско
кревање/спуштање со функција за заштита од
потфаќање (возач)
Аудио систем:
4 звучници
Антена
Радио 2DIN аудио LW / MW / FM, CD, MP3
USB
Клима уред:
Рачен клима уред
Заден канал за топлина за седиштата од 2-ри
ред
Безбедност:
Предна кука за влечење
Сет алат со приклучок
Комплет клучеви, x2 со 2 предаватели
Систем за заклучување на централната врата

Црни задни стакла
Сребрен заден браник
Автоматска контрола на светло
Сребрена предна решетка со хромирани детали
Хром рачка од товарна врата
Електрично прилагодливи загревани надворешни
ретровизори
Подобрен пакет за звучна изолација
Централна табла со инструменти, црна сјајна
маска
Управувач прилагодлив телескопски

Централен потпирач за раце
Предни светла за магла
Мијачи за предните фарови
6-степен автоматски менувач
Брава на заден диференцијал (без LSD)

OFF ROAD TC - теренски систем за контрола на
пролизгување
Контрола при спуштање по надолнина
Mултимедијален екран осетлив на допир со
поврзување со паметни телефони

ОПРЕМА: INSTYLE A/T
Дополнение на / или замена на INTENSE A/T опрема
Систем за работа без клуч (KOS)
Кожни седишта со грејач на седиштата, електрично регулирано седиште од 1 ред
Двозонски автоматски клима уред
LED фар со LED D.R.L светло за во комбинација

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
INVITE
Тип
Ниво на издувни емисии
Зафатнина
Максимална силина kW(ks) / Rpm
Максимален вртежен момент
Nm/Rpm
Систем за гориво
Систем за довод на гориво
Капацитет на резервоар за гориво
Број на патници
Пренос
4WD
Димензии на товарен простор
Должина на товарен простор
Ширина на товарен простор
Висина на товарен простор
Висина на под на товарен дел
Систем за потпирање
Предно
Задно
Перформанси
Mаксимална брзина
Забрзување 0-100
Горивна потрошувачка по стандарди
Градска (NEDC) / Ниско (WLTP) л/100км
Комбинирано (NEDC) / Средно (WLTP) л/100км
Отворено (NEDC) / Високо (WLTP) л/100км
Екстра високо (WLTP) л/100км
Комбинирано (WLTP) л/100км

CO2 емисија на гасови Комбинирана
Габаритни димензии и тежини
Вкупна должина
Вкупна ширина
Вкупна височина
Меѓуоскино растојание
Висина од тло
Сопствена тежина
Максимална тежина
Капацитет на влечење (приколка со
кочница)
Менувач
Тип

INTENSE/INSTYLE
2.2 4N14 D4 I/C T/C AS&G
EURO 6d temp
2268
110(150)/3500 rpm
400/2000

Electrical , Fuel Injection, Common-Rail
75
4+1
Easy Select 4WD

Super Select 4WD
1520 mm
1470 mm
475 mm
850 mm

Независно – Попречни водилки, спирални пружини
Круто – Елипса, листести пружини

-- sek
NEDC
8.6
7.4
6.8

NEDC
196
gr/km

-- sek
WLTP
8.9
7.8
7.5
9.6
8.5
WLTP
223
gr/km

174 km/h
-- sek
WLTP
9.2
8.0
7.8
10
8.8
NEDC
WLTP
199
231
gr/km
gr/km
-- sek
NEDC
8.7
7.6
6.9

-- sek
NEDC
8.6
7.3
7.8

-- sek
WLTP
11.2
9.6
8.5
10.2
9.7
WLTP
254
gr/km

NEDC
206
gr/km

5225 mm
1815 mm
1780 mm
3000 mm
200 mm
1970 kg
3010 kg
3100 kg
3
6 МТ

6 АТ

Информации за гуми регулатива ЕУ 2020/740
Име на марка:
Комерцијално име:
Идентификатор на тип:
Големина на гума:
Товарен индекс:
Брзински индекс:
Ефикасност во економичност:
Ефикасност на мокро:
Класа на Надворешна гласност:
Надворешна гласност:
Гума за снег:
Гума за мраз:
Старт на производство:
Запирање на производство:
Товарна верзија:
Додатни информации:

BRIDGESTONE
DUELER 689 H/T
6556
245/70R16
111
S
C
E
B
72dB
НЕ
НЕ
111

4x4

Информации за гуми регулатива ЕУ 2020/740
Име на марка:
Комерцијално име:
Идентификатор на тип:
Големина на гума:
Товарен индекс:
Брзински индекс:
Ефикасност во економичност:
Ефикасност на мокро:
Класа на Надворешна гласност:
Надворешна гласност:
Гума за снег:
Гума за мраз:
Старт на производство:
Запирање на производство:
Товарна верзија:
Додатни информации:

BRIDGESTONE

Grandtrek AT 20
D-112575
265/60R18
79
H
C
E
B
73dB
НЕ
НЕ
111

Гаранција
5 години или 100.000 км на мотор.
12 години антикорозивна гаранција.
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.Fotografijata od prednata strana na cenovnikot ne mora vo site detali da odgovara na bazniot model za koj
va`i cenovnikot.

