Ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

Модел

Опрема

L200 DC DI-D

INVITE

L200 DC DI-D
L200 DC DI-D

INTENSE
INTENSE 6AT

Зафатнина
(см³)
2268
2268
2268

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

Цена во евра со
ДДВ
27.480,00
31.480,00
32.980,00

Важечки од: 01.2020
Цена во денари со
ДДВ
1.698.264,00
1.945.464,00
2.038.164,00

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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Верзија: INVITE
Безбедност:
Воздушни перници за возач и совозач, напред
(со прекинувач за совозачко)
Странични воздушни перници за возач и
совозач
Воздушни завесни перници за прв и втор ред
седишта
Возачко SRS воздушно перниче за колената
на возачот
ABS, Анти-блокирачки систем со EBD
BOS, систем за приоритет на сопирањето
BA, помош при сопирање
Заштитни пречки во страничните врати,
предни и задни врати
Безбедност за деца, задни врати
ISO-FIX приклучоци за детски седишта
ASC систем за активна стабилност со TCS
контрола на пролизгување на погонски тркала
HSA систем за помош при тргнување на
нагорнина
TSA Помош за стабилност при влечење
приколка
ESS Сигнал при ненадејно сопирање
AS&G Auto Stop & Go систем за автоматско
палење и гаснење на моторот на семафор
Easy Select 4WD system ( 2H, 4H, 4L)
Блокада на заден диференцијал (само за
INVITE пакет на опрема)
Темпомат
Надворешност:
Алуминиумски фелни 16"
Пневматици 245/70R16 111S RF
Резервно тркало, полна димензија
Главни светла, халоген
DRL Дневни светла
Предна маска, црна
Заштитна пластика под мотор
Заштитна долна предна украсна пластика
Задно светло за магла во задно комбинирано
светло
Странични прагови
Задна заштитна пречка
Рачки од врати, надворешни, црни
Калници, предни и задни
Високо поставено стоп светло, LED тип
Товарен простор:
Куки во товарен простор, 6
Црна рачка од товарна врата
Ограничувач за позиција на врата од товарен
простор

Предни бришачи и прскалки за ветробран
Ретровизори, црни, мануелно подесување и
преклопување
Грејач на заден ветробран, со тајмер
Инструмент табла:
Мулти-информациски екран
Кожна облога на управувач и рачка од
менувач
Управувач, 4 крака, уретан обложен со кожа,
со контроли за темпомат функција
Серво управување
Висинско регулирање на управувач
Подна конзола
Рачка од менувач, уретан обложена во кожа,
Трансфер контрола, бирач тип
Седишта:
Штоф, M-Line (Темен)
Возачко седиште, мануелно лизгање,
наслонување и висинско регулирање
Совозачко седиште, мануелно лизгање,
наслонување
Потпирачи за глава, висински подесиви
Безбедносни појаси за седишта
Џеб на задниот дел од возачкото и
совозачкото седиште
Внатрешност:
12v приклучок
Осветлување на цилиндер од брава за
стартување
Совозачка фиока, со брава, светло и
амортизер
Централна конзолна кутија со централен
потпирач за раце
Електрично подесиви прозорци
Темпомат со варијабилен брзински
ограничувач
Имобилизатор
Мануелна клима
Изводи за греење на втор ред седишта
Аудио систем:
4 звучници
Кровна антена
2DIN Audio LW/MW/FM, CD, MP3
USB приклучок
Сигурност:
Сет за промена на резервно тркало
Автоматски брави, заклучување во возење
Далечинско отворање/затворање

Видливост:
Зелено тонирано ветробранско стакло
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Верзија: INTENSE
Дополнително на/или заменува опрема од Invite

Super Select II 4WD, напреден систем за погон
на 4 тркала со 4 подесувања
18” алуминиумски фелни со 265/60 Р18 гуми
Автоматски клима уред
LDW систем за предупредување при
напуштање на коловозна лента
FCM систем за помош при избегнување на
судар со радар
BLUETOOTH поврзување со мобилен телефон
со hands-free
Команди на управувачот за аудио и hands-free
Дисплеј 6” на централна конзола за аудио
контрола и приказ од задната камера
Камера за возење наназад
6 звучници за аудио системот
Црни задни стакла
Заден браник на под петтата врата во
сребрена боја

Автоматска контрола на светла
Предна маска во сребрена боја со хромирани
детали
Хромирана рачка на петта врата
Електрично подесување на странични
ретровизори со греење
Пакет за Подобрена звучна изолација
Средишниот дел на инструменталната табла
со пиано финиш
Длабинско подесување на управувачот
Средишниот наслон за раце обложен со кожа
Предни Светла за магла
Перачи на предни фарови

Верзија: INTENSE А/Т
Дополнително на/или заменува опрема од Intense

Автоматски 6 брзински менувач
Блокада на диференцијал (без LSD)
Типки на управувачот за рачно менување
на брзини
OFF ROAD TC – систем за контрола на
пролизгување при теренско возење

Hill descent control – систем за
контролирано спуштање по надолнини
SDA multimedia – 7” екран осетлив на
допир со мултимедиа со можност за
поврзување со паметен телефон преку
iPhone Car play.
Греачи на предните седишта

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

INTENSE
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

-- sek
WLTP
8.9
7.8
7.5
9.6
8.5

-- sek
NEDC
8.7
7.6
6.9

174 km/h
-- sek
WLTP
9.2
8.0
7.8
10
8.8

-- sek
NEDC
8.6
7.3
7.8

-- sek
WLTP
11.2
9.6
8.5
10.2
9.7

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

NEDC
196
gr/km

WLTP
223
gr/km

NEDC
199
gr/km

WLTP
231
gr/km

NEDC
206
gr/km

WLTP
254
gr/km

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

6 АТ

Спортски стил кој го наследи од SUT (Sport Utility Truck) концептот од актуелниот L200. Атлетска форма
направена од затегната мускулеста површина и остри линии.
Високо квалитетна внатрешност и комфор со спортски имиџ.
Најдолга кабина во класата. Подолг и поширок во просторот за рамена и нозе во споредба со предходната
генерација.
Подобрен конфорт при возење добиен со оптимизирање на системот за потпирање, продолжени листести
пружини и зголемен капацитет.
Подобрено седење постигнато со формата на седиштата и материјалите.
Намалени вибрации со вградување на звучни абсорбери, излоатори и придушувачки матерјали.
Лесен за управување со најдобар радиус на завртување од 5,9м и намален број на завртувања на управувачот
на 3,8 круга.
Додадени дополнителни системи за безбедност како HSA, стабилизација при влечење приколка, LDW,
темпомат, ограничувач на брзина и др.
Нов мотор со зголемена силина и горивна економичност и 6 степен мануелен менувач.
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.

