Шановні партнери!
Пропонуємо до Вашої уваги Mitsubishi Outlander

Модель: Mitsubishi Outlander 2,4 ULTIMATE CVT 4WD
Колір автомобіля: білий
Постачання автомобіля:
Рік випуску: 2020
Гарантія на автомобіль: 5 років або 100 000 км. пробігу, з яких 2 роки без обмеження пробігу
Гарантія на кузов від наскрізної корозії: 12 років (за умови проведення щорічного огляду
кузова на станціях офіційних дилерів Mitsubishi Motors)
Періодичність ТО: кожні 15 000 км. Пробігу.

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
Світлодіодні фари денного світла
Зовнішні дзеркала з вбудованим поворотником
Світлодіодні задні ліхтарі

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Двірні ручки в колір кузова
Зовнішні дзеркала з електроприводом та підігрівом в колір кузову
Додатковий задній стоп-сигнал
Задні бризковики
Накладки колісних арок
ІНТЕР'ЄР
Бортовий комп'ютер з кольоровим дисплеєм
Передній підлокітник
Підігрів передніх сидінь
Другий ряд, що складається у пропорції 60/40 із вбудованим підлокітником та підстаканниками
ОБЛАДНАННЯ
Система повного приводу - Super All Wheel Control (S-AWC)
Система покращення характериcтик керованості - Active Yaw Control Brake (AYC Brake)
Передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія
Дистанційне управління центральним замком + іммобілайзер
2 ключ-передавача, та "дитячі" замки на задніх дверях
USB вхід до стереосистеми
Шторка багажного відсіку
Додатковий радіатор для варіатора
18" легкосплавні диски з покришками розміру 225/55R18, повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску
Підкермові перемикачі швидкостей
Датчики світла і дощу
Передні світлодіодні протитуманні фари
Вітрове скло з електробігрівом
Омивачі фар
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з автокоректором
Електрокерований люк
Автоматичне вмикання/вимикання дальнього світла
Тонування задніх вікон
Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом і вбудованим поворотником в колір кузова
Зовнішні дзеркала з функцією складання
Рейлінги на даху
Задній спойлер
Оздоблення шкірою керма та важеля КПШ, центральна консоль з чорного полірованого пластику з хромованими
вставками
Хромовані внутрішні ручки дверей
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням
Оббивка сидінь – шкіра, відділення на спинках передніх сидінь
Вставки в картах дверей з комбінованої шкіри
8-позиційне електрорегулювання сидіння водія
Система для підключення мобільного телефону Mitsubishi Connect 2, з можливістю виведення контенту екрану
телефона на дисплей мультимедійної системи, з 8-дюймовим сенсорним екраном та додатковим USB роз'ємом для
другого ряду сидінь
Преміум аудіосистема від Mitsubishi, 8 динаміків, підсилювач 510 Вт динаміків
Камери кругового огляду 360°
Система контролю сліпих зон (BSW), система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду заднім ходом
(RCTA)
Система запобігання зіткнень під час паркування (UMS), 8 сенсорів по периметру автомобіля
Система кругового огляду простору довкола автомобіля на екрані аудіосистеми
Третій ряд сидінь (для двох пасажирів), з можливістю утворення рівної підлоги у складеному вигляді
Декоративні вставки під карбон зі сріблястим обрамленням в салоні
Двозонний клімат-контроль
Повітроводи для другого ряду сидінь (на задній частині центральної консолі)
Додатковий органайзер під підлогою багажного відділення
Електропривід відкривання і закривання задніх дверей
Круїз-контроль (управління на кермі)
Система "вільні руки" Bluetooth ® та голосове управління, з кнопками керування на кермі
Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки
Управління стереосистемою на кермі
Рульове колесо з обігрівом
Електронні стоянкові гальма з системою автоматичного утримання гальмами (AutoHold)
Дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія
Система контролю сліпих зон (BSW), система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду заднім ходом
(RCTA)
Система запобігання зіткнень під час паркування (UMS), 8 сенсорів по периметру автомобіля

Технічні характеристики Mitsubishi Outlander ULTIMATE

ДВИГУН
Двигун

бензиновий з електронним вприском ,
MIVEC

Електронні системи

ABS, EBD, BAS, MASC, MATC, HSA

Коробка передач

CVT INVECS-III

Тип привода

4WD

Об'єм, куб.см

2360

Потужність, к.с./об/хв

167 / 6000

Макс. обертальний момент Нм/об.хв.

222 / 4100

РОЗМІРИ/ ВАГА
Довжина, мм

4 695

Ширина, мм

1 810

Висота, мм

1 710

Колісна база, мм

2 670

Дорожній просвіт, мм

215

Споряджена маса (без водія), кг

1525

Повна маса, кг

2210

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТИРИСТИКИ
Витрата пального л/100 км
міський цикл

10,4

заміський цикл

6,8

комбінований цикл

8,1

Розгін 0-100 км/год., с

10,5

Максимальна швидкість, км/год.

198

Об'єм паливного баку, л

60

ПІДВІСКА
передня

Незалежна, типу Макферсон зі
стабілізатором поперечної стійкості

задня

Незалежна, багатоважільна зі
стабілізатором поперечної стійкості

ГАЛЬМА/ КОЛЕСА
передні

вентильовані дискові

задні

дискові

Шини

225/55 R18

Диски

18' x 7,0 J легкосплавні

Запасне колесо

18' x 7,0 J легкосплавне

