
Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

v

www.mitsubishi-motors.cz

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

PROGRAM ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍCH VOZIDEL

SERVIS MITSUBISHI NA MÍRU PRO VÁS

MITSUBISHI GARANCE

VYŠKOLENÝ TÝM

JASNÉ CENY

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAP

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO MAJITELE STARŠÍCH VOZŮ

BONUS 5+ sleva 10% na náhradní díly pro vozy starší 5 let
BONUS 7+ sleva 15% na náhradní díly pro vozy starší 7 let

BONUS 10+ sleva 20% na náhradní díly pro vozy starší 10 let

Aby váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se 
výhradně na originální díly Mitsubishi a nejmodernější 
diagnostické a technické vybavení servisu. U Mitsubishi 
se staráme nejen o váš vůz, ale staráme se i o vás 
– našeho zákazníka. Využívat poprodejní služby 
u autorizovaného dealera Mitsubishi znamená, že získáte 
profesionální servis za plně konkurenceschopnou 
cenu dle vašeho očekávání. A pro váš vůz to 
představuje radost z jízdy, spolehlivost, bezpečnost 
a příznivou zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

náhradní vozidlo si můžete převzít v kterémkoli  
autorizovaném servisu Mitsubishi Motors
vozidla jsou ve 100% technickém  
stavu a čistotě 
každý vůz má platnou  
dálniční známku, povinnou výbavu  
a zákonné pojištění vč. havarijního
ceny půjčovného jsou 
stanoveny velmi příznivě

Pro každý servisní zásah je výrob-
cem Mitsubishi Motors stanovený 
normovaný čas. Váš technik vás 
bude dopředu informovat o ceně 
opravy, včetně cen za díly a provoz-
ní náplně tak, aby předešel vašemu 
překvapení. Po provedeném servi-
su se kromě podrobné zprávy také 
dozvíte o případné údržbě, která by 
mohla být potřebná v budoucnosti.

Aby byla zajištěna nejkvalitnější 
údržba vašeho vozu, naši specialis-

té se pravidelně účastní technických 
školení týkajících se nejnovějších ser-

visních postupů a technologií. Všichni 
dealeři pravidelně investují do speciál-

ních přípravků a vybavení, díky čemuž 
vám poskytují ještě lepší služby.

Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel 
značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po 

skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit 
autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku vašeho 

vozu, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma!!! 
Tento asistenční balíček služeb jsme připravili proto, abychom vám i va-

šim spolujezdcům poskytli největší možnou ochranu v případě jakékoliv 
nenadálé události v tuzemsku nebo v zahraničí*.

 * viz. územní platnost

24 hodin denně u Vás doma nebo v kan-
celáři. Nejjednodušší cesta k Vašemu 
servisu Mitsubishi. Zadejte informace 
o Vás a Vašem voze, zvolte si servis 
Mitsubishi a zadejte Váš požadavek. 
V nejbližší době budete kontakto-
váni servisem pro potvrzení vhod-
ného termínu.

Nabídka našich autorizovaných servisů zahrnuje kom-
plexní služby, které váš vůz potřebuje. Kdykoliv se ob-
jednáte na našem webu v aplikaci Online Servis, naši 
technici si s vámi domluví přesný čas, který vám vy-
hovuje. I díky Online Servisu nebudete muset zby-
tečně čekat a vše proběhne hladce a podle vašich 
představ. V případě potřeby je samozřejmostí 
také nabídka náhradního vozu za velmi výhod-
ných podmínek, který zajistí vaši další mobilitu.

Obj.č.: CZZIMLE18

5 year
warranty

UŽÍVEJTE SI ZIMU
MY SE POSTARÁME O VÁŠ VUZ˚

MITSUBISHI SERVIS

MITSUBISHI NLINE SERVIS

www.mitsubishi-motors.cz

4 114 Kč

Využijte limitované nabídky a zvyšte Váš komfort 
cestování vyspělým audiosystémem Mitsubishi 
s dotykovou obrazovkou 6,1", která usnadňuje 
ovládání a umožnuje zobrazení pohledu parkovací 
kamery. Pokud Váš vůz není vybaven handsfree sadou 
pro bezpečné telefonování za jízdy, můžete navíc 
doobjednat modul Bluetooth Hands Free.

8 690 Kč

Tato nabídka je vhodná pro  
vozy ASX ve výbavě Inform a Invite 

a Outlander ve výbavě Intense od roku 
2013. Možnost využití pro Váš vůz 

konzultujte s Vaším servisem Mitsubishi.
4 144 Kč

Akce do vyprodání zásob

  víceúčelový prémiový věšák 
s elegantním designem

  vhodný na většinu opěrek s dvěma 
opěrnými sloupky

  vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu  
se speciální matnou povrchovou úpravou  

ze silikonového kaučuku
  slouží jako držák na tašku, věšák na oděvy  

a jako odnímatelné ramínko

Parkovací senzory se zobrazením na obrazovce

Vozy Mitsubishi mají od 1.1. 2015 záruku 5 let / 100 000 km. Originální příslušenství Mitsubishi, které zakoupíte 
současně s novým vozem, má shodnou záruku 5 let / 100 000 km. Od 1.4.2015 jsme pro Vás připravili navíc další 
sortiment vybraného Schváleného příslušenství Mitsubishi, které nabízí, při nákupu současně s novým vozem,  
také 5 letou záruku. Dodatečně zakoupené příslušenství, či ostatní položky z nabídky Schváleného příslušenství 
Mitsubishi, mají záruku 2 roky, není-li uvedeno jinak. Podrobnější informace Vám poskytne Váš prodejce Mitsubishi.

STŘEŠNÍ BOXY

CENA OD  
5 990 Kč

Multifunkční  
věšák  

3 v 1 

Nezávislé topení Webasto v automobilu představuje pro stále více lidí 
nový rozměr požitku z jízdy. Je to pravý luxus, který si nyní můžete 

dopřát a denně si jej užívat! Nechte se tímto komfortem hýčkat, dopřejte 
sobě i své rodině kvalitnější životní styl a prožijte zimu v teple.    

P. S. Začnete se těšit do vyhřátého vozu!

NEZÁVISLÉ TOPENÍ WEBASTO
JIŽ OD 29 984 Kč   

Pozn.: uvedená cena včetně DPH nezahrnuje montáž  
a platí pro nezávislé topení  Thermo Top Evo 4  

s ovladačem MultiControl pro Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC.
Informujte se u svého prodejce Mitsubishi  

na optimální kombinaci pro Váš komfort.

 Vedle zvukové indikace překážky zobrazuje její vzdálenost  
a pozici na displeji parkovací kamery.  
V případě hrozící srážky zobrazí varování STOP.
 Vhodné pro kombinaci s parkovacími kamerami se zobrazením  
na audiosystémech Mitsubishi s dotykovou obrazovkou,  
navigačními systémy Mitsubishi i Pioneer.

MITSUBISHI RADIO UPGRADE

MITSUBISHI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Thermo Call TC4 Advance  
jen za 7000 Kč!!!

PROČ VYUŽÍVAT AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?

  atraktivní design, čistý aerodynamický tvar
  u modelu Tirol ocelové křídlo jako výztuž víka

  u modelu Tirol ocelová bezpečnostní výztuha ve špičce boxu
  vyrobeny z kvalitního 5mm ABS plastu  

  oboustranné otevírání, centrální zamykání
  uchycení do T-drážky, popřípadě rychloupínacím systémem

  navrženy na Slovensku, vyrobeny v Čechách

1 099 Kč

Tato nabídka platí od 8. října do 21. prosince 2018, nebo do vyčerpání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně slev a DPH, bez montáže.  
Podrobné informace o nabídce a nákladech montáže uvedených produktů poskytne Váš autorizovaný servis Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

SKUTEČNÝ LUXUS NENÍ VIDĚT,  
ALE MŮŽETE HO CÍTIT!NEZÁVISLÉ TOPENÍ

AKCE

Audiosystém Mitsubishi 
s dotykovou obrazovkou  
a parkovací kamerou

Bluetooth 
Hands Free



Kompletní zimní 
obutí, 16" slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3 
215/70 R16, se  

snímači tlaku TPMS

16"

Kompletní zimní obutí, 16" ocelové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3  215/70 R16,  
se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní 
obutí, 14“ ocelové 
disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 
Nokian WR D3 
165/60 R14, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 15“ 
slitinové disky Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Falken 175/55 R15, 
se snímači tlaku TPMS

990 Kč

16"Nechte svůj vůz před zimou zkontrolovat,  
předejdete nepříjemným překvapením
 Využijte zvýhodněných cen originálních  
dílů pro pravidelnou a rozšířenou údržbu  
vozů MITSUBISHI, které platí od 1.1.2018.

Zcela nová specifikace 
značkových motorových 

olejů Mitsubishi vyvinutá 
pro optimální výkon 

benzínových i naftových 
motorů za příznivou cenu.

TEST  
� SVĚTE

L
DATUM

MITSUBISHI SERVIS

OK

V nadcházejícím období budete daleko více cestovat za tmy 
a při špatné viditelnosti. Správná funkce osvětlení je zásadní 
pro bezpečnost Vaši i dalších účastníků silničního provozu!

*Kontrola osvětlení vozidla a seřízení předních 
světlometů ZDARMA je součástí všech servisních 
zakázek v období od 8.října do 21.prosince 2018. 
Vůz bude označen etiketou potvrzující úspěšné 
provedení testu. Pokud bude při kontrole, či 
seřízení světlometů zjištěna nutnost opravy 
nebo výměny dílů, bude se souhlasem  
zákazníka rozšířena hrazená zakázka.

ZDARMA*A navíc, pokud využijete servisní nabídku s testem světel 
ZDARMA, můžete získat škrabku na okna Mitsubishi.  
Tato nabídka platí do vyčerpání zásob.

Zimní komplety jsou sestaveny 
z originálních disků Mitsubishi 

a zimních pneumatik od společnosti 
Nokian Tyres. Typy slitinových kol 

a pneumatik se liší dle jednotlivých 
modelů a rozměrů. Matice kol nejsou 

součástí dodávky, pokud není možné 
použít původní, je třeba matice objednat 

samostatně. Informujte se u svého prodejce 
Mitsubishi o podrobnostech nabídky pro Váš 

vůz. Uvedené ceny jsou vždy za sadu 4 ks 
kompletních kol včetně snímačů tlaku TPMS 

(L200 bez TPMS).

ARAMID
GUARANTEE

Aramid chrání lidské životy v neprůstřelných 
vestách a nyní poskytuje i vyšší odolnost a ochranu 

pro překvapivé situace na Vašich cestách, dokonce 
i více. Jedinečná Záruka Nokian Tyres Aramid je 

poskytována k vybraným pneumatikám pro vozy SUV. 
V případě náhodného poškození na bočnici získáte 

novou pneumatiku odpovídajícího typu.  
Podrobné informace obdržíte u Vašeho prodejce 

Mitsubishi nebo na www.nokiantyres.cz 

Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis 
MITSUBISHI nabízí pneumatiky za příznivé ceny včetně komplexních služeb a odběru 

ojetých pneumatik ZDARMA! Zároveň zkontroluje Váš vůz tak, aby nedocházelo ke 
zbytečnému nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik.

V případě zájmu o samotné 
zimní pneumatiky kontaktujte 

Váš servis Mitsubishi, který 
Vám připraví nábídku zímních 

pneumatik různých kategorií právě pro Váš vůz a zajistí odborné 
přezutí Vašeho vozu.

Kompletní zimní obutí,  
17" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 265/65 R17, se 
snímači tlaku TPMS

17"
Kompletní zimní  
obutí, 18" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV 3 265/60 R18,  
se snímači tlaku TPMS

45 980 Kč

ASX

L200

Kompletní zimní obutí, 16" 
ocelové disky Mitsubishi, zimní 
pneumatiky WR C3  205/80 R16

23 980 Kč16"

16"

31 480 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 17" slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3 
245/65 R17

Kompletní zimní obutí, 17“ 
slitinové disky Fondmetal, zimní 
pneumatiky Nokian WR SUV 3  

215/60 R17, se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 18“ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian  

WR SUV 3  225/55 R18, se snímači tlaku TPMS

17"

17"

18"

18"

39 980 Kč

MITSUBISHI SERVIS
MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍNENECHTE SE ZIMOU PŘEKVAPIT

 13%
CENOVÉ  

ZVÝHODNĚNÍ
• 

• 
• 0W20 benzínové motory
• 0W30 naftové motory

Pokud dáváte u Vašeho staršího vozu přednost cenově výhodnější péči, připravili jsme pro Vás novou řadu náhradních 
dílů pro údržbu, schválených společností Mitsubishi Motors, MITSUBISHI BUDGET PROGRAM. Nabídka zahrnuje olejové, 
vzduchové, pylové i palivové filtry, brzdové desky a brzdové kotouče. Spolu s využitím nabídky cenově výhodného 
motorového oleje Mitsubishi je tak péče o Váš vůz ještě výhodnější. Informujte se o nabídce i pro Váš vůz.

AKCE
Pozn.: uvedená cena s DPH platí pro sněhové řetězy pewag servo 9 pro ASX, Eclipse Cross a Outlander s 16“ až 18“ koly.

Pozn.: Na vozy Eclipse Cross a Outlander s 18“ koly z výroby nelze montovat 16“ zimní kola z důvodu větších brzd. Informujte se  
u Vašeho dealera Mitsubishi na vhodná kola pro Váš vůz. Pokud zvolíte kola s jiným rozměrem, než je vůz vyroben z výroby, bude  

třeba dodatečný zápis alternativního rozměru do Osvědčení vozidla na základě Typového listu, který vystaví Váš dealer Mitsubishi.

VIDĚT A BÝT VIDĚN

MITSUBISHI BUDGET PROGRAM

Kompletní zimní obutí, 16" slitinové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV 4   245/70 R16

299 Kč/litr

PAJERO

18"

49 980 Kč

NOVINKA

LANCER

SPACE STAR

ECLIPSE CROSS 

16"
Kompletní zimní obutí, 16" ocelové  
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky  
Nokian WR D4 205/60 R16,  
se snímači tlaku TPMS

16" Kompletní zimní obutí,  
16" slitinové disky  

Mitsubishi, zimní pneumatiky  
Nokian WR D4 205/60 R16,  
se snímači tlaku TPMS

OUTLANDER

PRO VÍCE STYLU

18 980 Kč

13 980 Kč

37 980 Kč

38 980 Kč 45 980 Kč

16 980 Kč
21 980 Kč

28 980 Kč

25 980 Kč

Záruka Nokian 
Tyres Aramid

- Ochrana v případě poškození bočnice

•  • na 16"  
ocelové disky  

pro Lancer, ASX  
a Eclipse Cross

• cena za 4 ks

•  na 14" ocelové  disky  
pro Space Star

• cena za 4 ks

Kompletní 
zimní obutí, 

16" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian  
WR SUV 3 215/70 R16, 
se snímači  
tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 16“ ocelové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian  

WR SUV 3  215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

16"

16"

Kompletní zimní obutí, 16“ 
slitinové disky Mitsubishi, 

zimní pneumatiky Nokian WR SUV 3  
215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

16"

14" 15"

29 980 Kč

Sněhové  řetězy

MYSLETE NEJEN NA  
SVOU BEZPEČNOST

21 980 Kč
29 980 Kč

 ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

produkt cena výhoda
Olejový filtr 231 Kč 20%
Motorový olej Mitsubishi od 299 Kč/litr
Pylový filtr 536 Kč 20%
Vzduchový filtr 843 Kč 20%
Přední stírátka - sada 1.406 Kč 19%
Přední stírátka Flat Blade 1.495 Kč 14%
Brzdové destičky přední 1.758 Kč 40%
Brzdové destičky zadní 1.758 Kč 40%
Brzdové kotouče přední 4.101 Kč 30%
Brzdové kotouče zadní 4.101 Kč 30%

produkt cena výhoda
Olejový filtr 231 Kč 20%
Motorový olej Mitsubishi od 458 Kč/litr
Pylový filtr 536 Kč 36%
Vzduchový filtr 843 Kč 20%
Přední stírátka - sada 1.260 Kč 27%
Přední stírátka Flat Blade 1.495 Kč 14%
Brzdové destičky přední 1.758 Kč 40%
Brzdové destičky zadní 1.758 Kč 47%
Brzdové kotouče přední 4.101 Kč 30%
Brzdové kotouče zadní 4.101 Kč 30%

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKCE  
včetně krytů kol

BEZPEČNOSTNÍ 
MATICE (sada 4 ks)

KRYTY KOL 

1 580 Kč1 580 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 18“ slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 4   
225/55 R18, se 

snímači tlaku TPMS
Kvalitní sněhové řetězy PEWAG pro všechny modely Mitsubishi. Sněhové řetězy jsou v zimním 

období v mnoha zemích součástí povinné výbavy vozu. Podrobné informace na www.pewag.cz. 
V případě zájmu o sněhové řetězy pro jiný rozměr pneumatik kontaktujte Váš servis Mitsubishi.4 084 Kč
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Kompletní zimní 
obutí, 16" slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3 
215/70 R16, se  

snímači tlaku TPMS

16"

Kompletní zimní obutí, 16" ocelové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3  215/70 R16,  
se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní 
obutí, 14“ ocelové 
disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 
Nokian WR D3 
165/60 R14, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 15“ 
slitinové disky Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Falken 175/55 R15, 
se snímači tlaku TPMS

990 Kč

16"Nechte svůj vůz před zimou zkontrolovat,  
předejdete nepříjemným překvapením
 Využijte zvýhodněných cen originálních  
dílů pro pravidelnou a rozšířenou údržbu  
vozů MITSUBISHI, které platí od 1.1.2018.

Zcela nová specifikace 
značkových motorových 

olejů Mitsubishi vyvinutá 
pro optimální výkon 

benzínových i naftových 
motorů za příznivou cenu.

TEST  
� SVĚTE

L
DATUM

MITSUBISHI SERVIS

OK

V nadcházejícím období budete daleko více cestovat za tmy 
a při špatné viditelnosti. Správná funkce osvětlení je zásadní 
pro bezpečnost Vaši i dalších účastníků silničního provozu!

*Kontrola osvětlení vozidla a seřízení předních 
světlometů ZDARMA je součástí všech servisních 
zakázek v období od 8.října do 21.prosince 2018. 
Vůz bude označen etiketou potvrzující úspěšné 
provedení testu. Pokud bude při kontrole, či 
seřízení světlometů zjištěna nutnost opravy 
nebo výměny dílů, bude se souhlasem  
zákazníka rozšířena hrazená zakázka.

ZDARMA*A navíc, pokud využijete servisní nabídku s testem světel 
ZDARMA, můžete získat škrabku na okna Mitsubishi.  
Tato nabídka platí do vyčerpání zásob.

Zimní komplety jsou sestaveny 
z originálních disků Mitsubishi 

a zimních pneumatik od společnosti 
Nokian Tyres. Typy slitinových kol 

a pneumatik se liší dle jednotlivých 
modelů a rozměrů. Matice kol nejsou 

součástí dodávky, pokud není možné 
použít původní, je třeba matice objednat 

samostatně. Informujte se u svého prodejce 
Mitsubishi o podrobnostech nabídky pro Váš 

vůz. Uvedené ceny jsou vždy za sadu 4 ks 
kompletních kol včetně snímačů tlaku TPMS 

(L200 bez TPMS).

ARAMID
GUARANTEE

Aramid chrání lidské životy v neprůstřelných 
vestách a nyní poskytuje i vyšší odolnost a ochranu 

pro překvapivé situace na Vašich cestách, dokonce 
i více. Jedinečná Záruka Nokian Tyres Aramid je 

poskytována k vybraným pneumatikám pro vozy SUV. 
V případě náhodného poškození na bočnici získáte 

novou pneumatiku odpovídajícího typu.  
Podrobné informace obdržíte u Vašeho prodejce 

Mitsubishi nebo na www.nokiantyres.cz 

Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis 
MITSUBISHI nabízí pneumatiky za příznivé ceny včetně komplexních služeb a odběru 

ojetých pneumatik ZDARMA! Zároveň zkontroluje Váš vůz tak, aby nedocházelo ke 
zbytečnému nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik.

V případě zájmu o samotné 
zimní pneumatiky kontaktujte 

Váš servis Mitsubishi, který 
Vám připraví nábídku zímních 

pneumatik různých kategorií právě pro Váš vůz a zajistí odborné 
přezutí Vašeho vozu.

Kompletní zimní obutí,  
17" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 265/65 R17, se 
snímači tlaku TPMS

17"
Kompletní zimní  
obutí, 18" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV 3 265/60 R18,  
se snímači tlaku TPMS

45 980 Kč

ASX

L200

Kompletní zimní obutí, 16" 
ocelové disky Mitsubishi, zimní 
pneumatiky WR C3  205/80 R16

23 980 Kč16"

16"

31 480 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 17" slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3 
245/65 R17

Kompletní zimní obutí, 17“ 
slitinové disky Fondmetal, zimní 
pneumatiky Nokian WR SUV 3  

215/60 R17, se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 18“ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian  

WR SUV 3  225/55 R18, se snímači tlaku TPMS

17"

17"

18"

18"

39 980 Kč

MITSUBISHI SERVIS
MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍNENECHTE SE ZIMOU PŘEKVAPIT

 13%
CENOVÉ  

ZVÝHODNĚNÍ
• 

• 
• 0W20 benzínové motory
• 0W30 naftové motory

Pokud dáváte u Vašeho staršího vozu přednost cenově výhodnější péči, připravili jsme pro Vás novou řadu náhradních 
dílů pro údržbu, schválených společností Mitsubishi Motors, MITSUBISHI BUDGET PROGRAM. Nabídka zahrnuje olejové, 
vzduchové, pylové i palivové filtry, brzdové desky a brzdové kotouče. Spolu s využitím nabídky cenově výhodného 
motorového oleje Mitsubishi je tak péče o Váš vůz ještě výhodnější. Informujte se o nabídce i pro Váš vůz.

AKCE
Pozn.: uvedená cena s DPH platí pro sněhové řetězy pewag servo 9 pro ASX, Eclipse Cross a Outlander s 16“ až 18“ koly.

Pozn.: Na vozy Eclipse Cross a Outlander s 18“ koly z výroby nelze montovat 16“ zimní kola z důvodu větších brzd. Informujte se  
u Vašeho dealera Mitsubishi na vhodná kola pro Váš vůz. Pokud zvolíte kola s jiným rozměrem, než je vůz vyroben z výroby, bude  

třeba dodatečný zápis alternativního rozměru do Osvědčení vozidla na základě Typového listu, který vystaví Váš dealer Mitsubishi.

VIDĚT A BÝT VIDĚN

MITSUBISHI BUDGET PROGRAM

Kompletní zimní obutí, 16" slitinové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV 4   245/70 R16

299 Kč/litr

PAJERO

18"

49 980 Kč

NOVINKA

LANCER

SPACE STAR

ECLIPSE CROSS 

16"
Kompletní zimní obutí, 16" ocelové  
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky  
Nokian WR D4 205/60 R16,  
se snímači tlaku TPMS

16" Kompletní zimní obutí,  
16" slitinové disky  

Mitsubishi, zimní pneumatiky  
Nokian WR D4 205/60 R16,  
se snímači tlaku TPMS

OUTLANDER

PRO VÍCE STYLU

18 980 Kč

13 980 Kč

37 980 Kč

38 980 Kč 45 980 Kč

16 980 Kč
21 980 Kč

28 980 Kč

25 980 Kč

Záruka Nokian 
Tyres Aramid

- Ochrana v případě poškození bočnice

•  • na 16"  
ocelové disky  

pro Lancer, ASX  
a Eclipse Cross

• cena za 4 ks

•  na 14" ocelové  disky  
pro Space Star

• cena za 4 ks

Kompletní 
zimní obutí, 

16" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian  
WR SUV 3 215/70 R16, 
se snímači  
tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 16“ ocelové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian  

WR SUV 3  215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

16"

16"

Kompletní zimní obutí, 16“ 
slitinové disky Mitsubishi, 

zimní pneumatiky Nokian WR SUV 3  
215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

16"

14" 15"

29 980 Kč

Sněhové  řetězy

MYSLETE NEJEN NA  
SVOU BEZPEČNOST

21 980 Kč
29 980 Kč

 ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

produkt cena výhoda
Olejový filtr 231 Kč 20%
Motorový olej Mitsubishi od 299 Kč/litr
Pylový filtr 536 Kč 20%
Vzduchový filtr 843 Kč 20%
Přední stírátka - sada 1.406 Kč 19%
Přední stírátka Flat Blade 1.495 Kč 14%
Brzdové destičky přední 1.758 Kč 40%
Brzdové destičky zadní 1.758 Kč 40%
Brzdové kotouče přední 4.101 Kč 30%
Brzdové kotouče zadní 4.101 Kč 30%

produkt cena výhoda
Olejový filtr 231 Kč 20%
Motorový olej Mitsubishi od 458 Kč/litr
Pylový filtr 536 Kč 36%
Vzduchový filtr 843 Kč 20%
Přední stírátka - sada 1.260 Kč 27%
Přední stírátka Flat Blade 1.495 Kč 14%
Brzdové destičky přední 1.758 Kč 40%
Brzdové destičky zadní 1.758 Kč 47%
Brzdové kotouče přední 4.101 Kč 30%
Brzdové kotouče zadní 4.101 Kč 30%

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKCE  
včetně krytů kol

BEZPEČNOSTNÍ 
MATICE (sada 4 ks)

KRYTY KOL 

1 580 Kč1 580 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 18“ slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 4   
225/55 R18, se 

snímači tlaku TPMS
Kvalitní sněhové řetězy PEWAG pro všechny modely Mitsubishi. Sněhové řetězy jsou v zimním 

období v mnoha zemích součástí povinné výbavy vozu. Podrobné informace na www.pewag.cz. 
V případě zájmu o sněhové řetězy pro jiný rozměr pneumatik kontaktujte Váš servis Mitsubishi.4 084 Kč
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Kompletní zimní 
obutí, 16" slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3 
215/70 R16, se  

snímači tlaku TPMS

16"

Kompletní zimní obutí, 16" ocelové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3  215/70 R16,  
se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní 
obutí, 14“ ocelové 
disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 
Nokian WR D3 
165/60 R14, se 
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 15“ 
slitinové disky Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Falken 175/55 R15, 
se snímači tlaku TPMS

990 Kč

16"Nechte svůj vůz před zimou zkontrolovat,  
předejdete nepříjemným překvapením
 Využijte zvýhodněných cen originálních  
dílů pro pravidelnou a rozšířenou údržbu  
vozů MITSUBISHI, které platí od 1.1.2018.

Zcela nová specifikace 
značkových motorových 

olejů Mitsubishi vyvinutá 
pro optimální výkon 

benzínových i naftových 
motorů za příznivou cenu.

TEST  
� SVĚTE

L
DATUM

MITSUBISHI SERVIS

OK

V nadcházejícím období budete daleko více cestovat za tmy 
a při špatné viditelnosti. Správná funkce osvětlení je zásadní 
pro bezpečnost Vaši i dalších účastníků silničního provozu!

*Kontrola osvětlení vozidla a seřízení předních 
světlometů ZDARMA je součástí všech servisních 
zakázek v období od 8.října do 21.prosince 2018. 
Vůz bude označen etiketou potvrzující úspěšné 
provedení testu. Pokud bude při kontrole, či 
seřízení světlometů zjištěna nutnost opravy 
nebo výměny dílů, bude se souhlasem  
zákazníka rozšířena hrazená zakázka.

ZDARMA*A navíc, pokud využijete servisní nabídku s testem světel 
ZDARMA, můžete získat škrabku na okna Mitsubishi.  
Tato nabídka platí do vyčerpání zásob.

Zimní komplety jsou sestaveny 
z originálních disků Mitsubishi 

a zimních pneumatik od společnosti 
Nokian Tyres. Typy slitinových kol 

a pneumatik se liší dle jednotlivých 
modelů a rozměrů. Matice kol nejsou 

součástí dodávky, pokud není možné 
použít původní, je třeba matice objednat 

samostatně. Informujte se u svého prodejce 
Mitsubishi o podrobnostech nabídky pro Váš 

vůz. Uvedené ceny jsou vždy za sadu 4 ks 
kompletních kol včetně snímačů tlaku TPMS 

(L200 bez TPMS).

ARAMID
GUARANTEE

Aramid chrání lidské životy v neprůstřelných 
vestách a nyní poskytuje i vyšší odolnost a ochranu 

pro překvapivé situace na Vašich cestách, dokonce 
i více. Jedinečná Záruka Nokian Tyres Aramid je 

poskytována k vybraným pneumatikám pro vozy SUV. 
V případě náhodného poškození na bočnici získáte 

novou pneumatiku odpovídajícího typu.  
Podrobné informace obdržíte u Vašeho prodejce 

Mitsubishi nebo na www.nokiantyres.cz 

Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis 
MITSUBISHI nabízí pneumatiky za příznivé ceny včetně komplexních služeb a odběru 

ojetých pneumatik ZDARMA! Zároveň zkontroluje Váš vůz tak, aby nedocházelo ke 
zbytečnému nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik.

V případě zájmu o samotné 
zimní pneumatiky kontaktujte 

Váš servis Mitsubishi, který 
Vám připraví nábídku zímních 

pneumatik různých kategorií právě pro Váš vůz a zajistí odborné 
přezutí Vašeho vozu.

Kompletní zimní obutí,  
17" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian WR 
SUV 3 265/65 R17, se 
snímači tlaku TPMS

17"
Kompletní zimní  
obutí, 18" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV 3 265/60 R18,  
se snímači tlaku TPMS

45 980 Kč

ASX

L200

Kompletní zimní obutí, 16" 
ocelové disky Mitsubishi, zimní 
pneumatiky WR C3  205/80 R16

23 980 Kč16"

16"

31 480 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 17" slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 3 
245/65 R17

Kompletní zimní obutí, 17“ 
slitinové disky Fondmetal, zimní 
pneumatiky Nokian WR SUV 3  

215/60 R17, se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 18“ slitinové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian  

WR SUV 3  225/55 R18, se snímači tlaku TPMS

17"

17"

18"

18"

39 980 Kč

MITSUBISHI SERVIS
MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍNENECHTE SE ZIMOU PŘEKVAPIT

 13%
CENOVÉ  

ZVÝHODNĚNÍ
• 

• 
• 0W20 benzínové motory
• 0W30 naftové motory

Pokud dáváte u Vašeho staršího vozu přednost cenově výhodnější péči, připravili jsme pro Vás novou řadu náhradních 
dílů pro údržbu, schválených společností Mitsubishi Motors, MITSUBISHI BUDGET PROGRAM. Nabídka zahrnuje olejové, 
vzduchové, pylové i palivové filtry, brzdové desky a brzdové kotouče. Spolu s využitím nabídky cenově výhodného 
motorového oleje Mitsubishi je tak péče o Váš vůz ještě výhodnější. Informujte se o nabídce i pro Váš vůz.

AKCE
Pozn.: uvedená cena s DPH platí pro sněhové řetězy pewag servo 9 pro ASX, Eclipse Cross a Outlander s 16“ až 18“ koly.

Pozn.: Na vozy Eclipse Cross a Outlander s 18“ koly z výroby nelze montovat 16“ zimní kola z důvodu větších brzd. Informujte se  
u Vašeho dealera Mitsubishi na vhodná kola pro Váš vůz. Pokud zvolíte kola s jiným rozměrem, než je vůz vyroben z výroby, bude  

třeba dodatečný zápis alternativního rozměru do Osvědčení vozidla na základě Typového listu, který vystaví Váš dealer Mitsubishi.

VIDĚT A BÝT VIDĚN

MITSUBISHI BUDGET PROGRAM

Kompletní zimní obutí, 16" slitinové 
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky 
Nokian WR SUV 4   245/70 R16

299 Kč/litr

PAJERO

18"

49 980 Kč

NOVINKA

LANCER

SPACE STAR

ECLIPSE CROSS 

16"
Kompletní zimní obutí, 16" ocelové  
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky  
Nokian WR D4 205/60 R16,  
se snímači tlaku TPMS

16" Kompletní zimní obutí,  
16" slitinové disky  

Mitsubishi, zimní pneumatiky  
Nokian WR D4 205/60 R16,  
se snímači tlaku TPMS

OUTLANDER

PRO VÍCE STYLU

18 980 Kč

13 980 Kč

37 980 Kč

38 980 Kč 45 980 Kč

16 980 Kč
21 980 Kč

28 980 Kč

25 980 Kč

Záruka Nokian 
Tyres Aramid

- Ochrana v případě poškození bočnice

•  • na 16"  
ocelové disky  

pro Lancer, ASX  
a Eclipse Cross

• cena za 4 ks

•  na 14" ocelové  disky  
pro Space Star

• cena za 4 ks

Kompletní 
zimní obutí, 

16" slitinové disky 
Mitsubishi, zimní 
pneumatiky Nokian  
WR SUV 3 215/70 R16, 
se snímači  
tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 16“ ocelové disky 
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian  

WR SUV 3  215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

16"

16"

Kompletní zimní obutí, 16“ 
slitinové disky Mitsubishi, 

zimní pneumatiky Nokian WR SUV 3  
215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

16"

14" 15"

29 980 Kč

Sněhové  řetězy

MYSLETE NEJEN NA  
SVOU BEZPEČNOST

21 980 Kč
29 980 Kč

 ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

produkt cena výhoda
Olejový filtr 231 Kč 20%
Motorový olej Mitsubishi od 299 Kč/litr
Pylový filtr 536 Kč 20%
Vzduchový filtr 843 Kč 20%
Přední stírátka - sada 1.406 Kč 19%
Přední stírátka Flat Blade 1.495 Kč 14%
Brzdové destičky přední 1.758 Kč 40%
Brzdové destičky zadní 1.758 Kč 40%
Brzdové kotouče přední 4.101 Kč 30%
Brzdové kotouče zadní 4.101 Kč 30%

produkt cena výhoda
Olejový filtr 231 Kč 20%
Motorový olej Mitsubishi od 458 Kč/litr
Pylový filtr 536 Kč 36%
Vzduchový filtr 843 Kč 20%
Přední stírátka - sada 1.260 Kč 27%
Přední stírátka Flat Blade 1.495 Kč 14%
Brzdové destičky přední 1.758 Kč 40%
Brzdové destičky zadní 1.758 Kč 47%
Brzdové kotouče přední 4.101 Kč 30%
Brzdové kotouče zadní 4.101 Kč 30%

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKCE  
včetně krytů kol

BEZPEČNOSTNÍ 
MATICE (sada 4 ks)

KRYTY KOL 

1 580 Kč1 580 Kč

Kompletní zimní 
obutí, 18“ slitinové 

disky Mitsubishi, 
zimní pneumatiky 

Nokian WR SUV 4   
225/55 R18, se 

snímači tlaku TPMS
Kvalitní sněhové řetězy PEWAG pro všechny modely Mitsubishi. Sněhové řetězy jsou v zimním 

období v mnoha zemích součástí povinné výbavy vozu. Podrobné informace na www.pewag.cz. 
V případě zájmu o sněhové řetězy pro jiný rozměr pneumatik kontaktujte Váš servis Mitsubishi.4 084 Kč
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Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

v

www.mitsubishi-motors.cz

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

PROGRAM ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍCH VOZIDEL

SERVIS MITSUBISHI NA MÍRU PRO VÁS

MITSUBISHI GARANCE

VYŠKOLENÝ TÝM

JASNÉ CENY

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAP

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO MAJITELE STARŠÍCH VOZŮ

BONUS 5+ sleva 10% na náhradní díly pro vozy starší 5 let
BONUS 7+ sleva 15% na náhradní díly pro vozy starší 7 let

BONUS 10+ sleva 20% na náhradní díly pro vozy starší 10 let

Aby váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se 
výhradně na originální díly Mitsubishi a nejmodernější 
diagnostické a technické vybavení servisu. U Mitsubishi 
se staráme nejen o váš vůz, ale staráme se i o vás 
– našeho zákazníka. Využívat poprodejní služby 
u autorizovaného dealera Mitsubishi znamená, že získáte 
profesionální servis za plně konkurenceschopnou 
cenu dle vašeho očekávání. A pro váš vůz to 
představuje radost z jízdy, spolehlivost, bezpečnost 
a příznivou zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

náhradní vozidlo si můžete převzít v kterémkoli  
autorizovaném servisu Mitsubishi Motors
vozidla jsou ve 100% technickém  
stavu a čistotě 
každý vůz má platnou  
dálniční známku, povinnou výbavu  
a zákonné pojištění vč. havarijního
ceny půjčovného jsou 
stanoveny velmi příznivě

Pro každý servisní zásah je výrob-
cem Mitsubishi Motors stanovený 
normovaný čas. Váš technik vás 
bude dopředu informovat o ceně 
opravy, včetně cen za díly a provoz-
ní náplně tak, aby předešel vašemu 
překvapení. Po provedeném servi-
su se kromě podrobné zprávy také 
dozvíte o případné údržbě, která by 
mohla být potřebná v budoucnosti.

Aby byla zajištěna nejkvalitnější 
údržba vašeho vozu, naši specialis-

té se pravidelně účastní technických 
školení týkajících se nejnovějších ser-

visních postupů a technologií. Všichni 
dealeři pravidelně investují do speciál-

ních přípravků a vybavení, díky čemuž 
vám poskytují ještě lepší služby.

Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel 
značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po 

skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit 
autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku vašeho 

vozu, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma!!! 
Tento asistenční balíček služeb jsme připravili proto, abychom vám i va-

šim spolujezdcům poskytli největší možnou ochranu v případě jakékoliv 
nenadálé události v tuzemsku nebo v zahraničí*.

 * viz. územní platnost

24 hodin denně u Vás doma nebo v kan-
celáři. Nejjednodušší cesta k Vašemu 
servisu Mitsubishi. Zadejte informace 
o Vás a Vašem voze, zvolte si servis 
Mitsubishi a zadejte Váš požadavek. 
V nejbližší době budete kontakto-
váni servisem pro potvrzení vhod-
ného termínu.

Nabídka našich autorizovaných servisů zahrnuje kom-
plexní služby, které váš vůz potřebuje. Kdykoliv se ob-
jednáte na našem webu v aplikaci Online Servis, naši 
technici si s vámi domluví přesný čas, který vám vy-
hovuje. I díky Online Servisu nebudete muset zby-
tečně čekat a vše proběhne hladce a podle vašich 
představ. V případě potřeby je samozřejmostí 
také nabídka náhradního vozu za velmi výhod-
ných podmínek, který zajistí vaši další mobilitu.

Obj.č.: CZZIMLE18

5 year
warranty

UŽÍVEJTE SI ZIMU
MY SE POSTARÁME O VÁŠ VUZ˚

MITSUBISHI SERVIS

MITSUBISHI NLINE SERVIS

www.mitsubishi-motors.cz

4 114 Kč

Využijte limitované nabídky a zvyšte Váš komfort 
cestování vyspělým audiosystémem Mitsubishi 
s dotykovou obrazovkou 6,1", která usnadňuje 
ovládání a umožnuje zobrazení pohledu parkovací 
kamery. Pokud Váš vůz není vybaven handsfree sadou 
pro bezpečné telefonování za jízdy, můžete navíc 
doobjednat modul Bluetooth Hands Free.

8 690 Kč

Tato nabídka je vhodná pro  
vozy ASX ve výbavě Inform a Invite 

a Outlander ve výbavě Intense od roku 
2013. Možnost využití pro Váš vůz 

konzultujte s Vaším servisem Mitsubishi.
4 144 Kč

Akce do vyprodání zásob

  víceúčelový prémiový věšák 
s elegantním designem

  vhodný na většinu opěrek s dvěma 
opěrnými sloupky

  vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu  
se speciální matnou povrchovou úpravou  

ze silikonového kaučuku
  slouží jako držák na tašku, věšák na oděvy  

a jako odnímatelné ramínko

Parkovací senzory se zobrazením na obrazovce

Vozy Mitsubishi mají od 1.1. 2015 záruku 5 let / 100 000 km. Originální příslušenství Mitsubishi, které zakoupíte 
současně s novým vozem, má shodnou záruku 5 let / 100 000 km. Od 1.4.2015 jsme pro Vás připravili navíc další 
sortiment vybraného Schváleného příslušenství Mitsubishi, které nabízí, při nákupu současně s novým vozem,  
také 5 letou záruku. Dodatečně zakoupené příslušenství, či ostatní položky z nabídky Schváleného příslušenství 
Mitsubishi, mají záruku 2 roky, není-li uvedeno jinak. Podrobnější informace Vám poskytne Váš prodejce Mitsubishi.

STŘEŠNÍ BOXY

CENA OD  
5 990 Kč

Multifunkční  
věšák  

3 v 1 

Nezávislé topení Webasto v automobilu představuje pro stále více lidí 
nový rozměr požitku z jízdy. Je to pravý luxus, který si nyní můžete 

dopřát a denně si jej užívat! Nechte se tímto komfortem hýčkat, dopřejte 
sobě i své rodině kvalitnější životní styl a prožijte zimu v teple.    

P. S. Začnete se těšit do vyhřátého vozu!

NEZÁVISLÉ TOPENÍ WEBASTO
JIŽ OD 29 984 Kč   

Pozn.: uvedená cena včetně DPH nezahrnuje montáž  
a platí pro nezávislé topení  Thermo Top Evo 4  

s ovladačem MultiControl pro Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC.
Informujte se u svého prodejce Mitsubishi  

na optimální kombinaci pro Váš komfort.

 Vedle zvukové indikace překážky zobrazuje její vzdálenost  
a pozici na displeji parkovací kamery.  
V případě hrozící srážky zobrazí varování STOP.
 Vhodné pro kombinaci s parkovacími kamerami se zobrazením  
na audiosystémech Mitsubishi s dotykovou obrazovkou,  
navigačními systémy Mitsubishi i Pioneer.

MITSUBISHI RADIO UPGRADE

MITSUBISHI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Thermo Call TC4 Advance  
jen za 7000 Kč!!!

PROČ VYUŽÍVAT AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?

  atraktivní design, čistý aerodynamický tvar
  u modelu Tirol ocelové křídlo jako výztuž víka

  u modelu Tirol ocelová bezpečnostní výztuha ve špičce boxu
  vyrobeny z kvalitního 5mm ABS plastu  

  oboustranné otevírání, centrální zamykání
  uchycení do T-drážky, popřípadě rychloupínacím systémem

  navrženy na Slovensku, vyrobeny v Čechách

1 099 Kč

Tato nabídka platí od 8. října do 21. prosince 2018, nebo do vyčerpání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně slev a DPH, bez montáže.  
Podrobné informace o nabídce a nákladech montáže uvedených produktů poskytne Váš autorizovaný servis Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

SKUTEČNÝ LUXUS NENÍ VIDĚT,  
ALE MŮŽETE HO CÍTIT!NEZÁVISLÉ TOPENÍ

AKCE

Audiosystém Mitsubishi 
s dotykovou obrazovkou  
a parkovací kamerou

Bluetooth 
Hands Free



Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

v

www.mitsubishi-motors.cz

MITSUBISHI ONLINE SERVIS
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výhradně na originální díly Mitsubishi a nejmodernější 
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náhradní vozidlo si můžete převzít v kterémkoli  
autorizovaném servisu Mitsubishi Motors
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dálniční známku, povinnou výbavu  
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autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku vašeho 
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 Vedle zvukové indikace překážky zobrazuje její vzdálenost  
a pozici na displeji parkovací kamery.  
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