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MINDEN NAPRA ASX

Egy ASX-ben sosem unalmas az élet. Ragyogó napsütés, zuhogó eső, városi forgalom 
vagy vidéki  utazás – ez az autó mindent kellemesebbé varázsol. Egy aktív, kecses és agilis 
crossover, ami minden nap csak Önre vár. Az ASX maga a szabadság négy keréken: csak 
kapja fel a kulcsot és induljon, ne szalassza el a lehetőségeket! 
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Takarékos motorok
Tiszta üzemű dízelmotorjaival az ASX egyenletes 
teljesítmény-leadást és kedvező üzemanyag- 
fogyasztást kínál. Az 1,6 literes DI-D turbómotor 
megfelelő nyomatékot biztosít az energikus 
gyorsításokhoz, a 114 lóerős teljesítmény pedig kellő 
erőt ad a lendületes autózáshoz. Továbbá választhatja 
a környezetbarát 1,6 literes MIVEC benzinmotor 
optimális erejét és takarékos működését, illetve az 
erős és nyomatékos 2,2 literes DI-D dízelt is. 

Auto Stop & Go rendszer
Az Auto Stop & Go rendszer (AS&G) az elektronikai rendszerek kikapcsolása 
nélkül leállítja a motort, ha az autó megáll, ezáltal csökkentve a CO2-kibocsátást 
és a fogyasztást. Elinduláskor a motor azonnal, késlekedés nélkül újraindul.

Magas üléspozíció 
A kormány mögött helyet foglalva kellemes megle-
petéssel tapasztalhatja, hogy áramvonalas formája 
ellenére milyen magas üléspozíciót kínál az ASX. 
Ezen túlmenően a motorháztető lejtős kialakítása  je-
lentősen hozzájárul a kiváló kilátáshoz, ami segíti a 
manőverezést és növeli a biztonságot is. A magasra 
helyezett ülőlap a ki- és beszállást is megkönnyíti, és 
kényelmesebbé teszi a hosszú utazásokat. 

Csábítóan nagy utastér
TÁGASSÁG és KÉNYELEM - az ASX-nél csupa nagybetűvel írva. Optimális külső méretének köszönhetően meglepően könnyen vezethető 
mind városban, mind országúton, az utasok kényelmének korlátozása nélkül. Mindenki azonnal jól érzi magát a kényelmes üléseken, 
akár a kiemelkedő minőségű bőr-, akár a kényelmes szövetkárpit borítja. A praktikus tárolási megoldások, mint pl. a középkonzolban 
lévő tárolórekesz, vagy az első és hátsó utasoknál lévő pohártartók rengeteg helyet kínálnak mindannak amit az utazáshoz magával 
szeretne vinni.

Színes multi-információs LCD kijelző 
A nagy kontrasztarányú kilométeróra, fordulatszám-
mérő, és a multi-információs LCD kijelző nem csak 
stílusos, hanem könnyen le is olvasható. Az ezüst 
színnel keretezett műszerek fényűző hangulatú, fehér 
megvilágítást kaptak. A színes, multi-információs 
LCD-kijelzőn a üzemanyagszint, a megtett és a még 
megtehető út hossza, az átlagfogyasztás, a külső 
hőmérséklet és a jármű állapota jeleníthető meg.

Kiegyensúlyozott futómű
A vezetés élményét többek között az határozza meg, mennyire bízunk az 
autónkban - ez pedig a precíz irányíthatóságon alapul. Az ASX széles nyomtávja 
és hosszú tengelytávolsága remek alapot jelent ehhez. Elöl MacPherson, hátul 
multi-link rendszerű felfüggesztés garantálja a kényelmes utazást egyenetlen 
útfelületen is. A lengéscsillapítók és a stabilizátorok precíz hangolása komfortos 
rugózás mellett sportos teljesítményt és stabil kanyartulajdonságokat biztosít. 
Mindehhez egy olyan kormánymű kapcsolódik, amely a legkisebb mozdulatokra is 
pontosan reagál, így Ön az ASX vezetése közben tökéletesen uralhatja az autót.
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A: 1 000 mm széles csomagtér nyílás.
B: 1 510 mm hosszúság ledöntött hátsó ülésekkel.
C: 1 350 mm széles csomagtér.
A Mitsubishi Motors Corporation mérései.

Tér, amire szüksége van
Mindegy, hová készül, az ASX alaphelyzetben 419 literes* csomagtartójában mindent 
magával vihet, amire szüksége lehet, és akár ötödmagával is utazhat. A könnyen nyitható 
csomagtérajtó elég széles ahhoz, hogy nagy tárgyak is beférjenek rajta, az alacsony 
padlószint pedig megkönnyíti a nehéz terhek ki- és bepakolását. A padlólemez alatt egy 
külön rekeszt talál, ami rendkívül praktikus tárolóhely olyan tárgyak számára, amelyekre 
nincs feltétlenül mindig szükség.

* Beleértve a 26 literes padló alatti rekeszt is (benne a defektjavító készlettel). 

Síkba dönthető, 60:40 arányban osztott hátsó üléstámlák 
A méretesebb tárgyak szállításához a hátsó üléssor támláinak előredöntésével egybefüggő, 
sík felülettel bővítheti a csomagteret. A 60:40 arányban osztott hátsó háttámla részlegesen 
is ledönthető, ha hosszabb tárgyakat (például kerékpárt) szállít, még ebben az esetben is 
marad ülőhely hátul.

Multifunkciós kormánykerék
A multifunkciós, háromküllős, puha bőrrel 
bevont kormánykerék lehetővé teszi, hogy 
akár a tempomatot, akár a Bluetooth®-
telefonkihangosítót, akár az audio rendszert 
a kormány elengedése nélkül kezelje.

Aktív stabilitás kontroll (ASC) és kipörgésgátló
Az aktív stabilitás kontroll fedélzeti érzékelők segítségével elemzi a jármű mozgását, 
és felismeri, ha a kerekek oldalirányban megcsúsznak. A megfelelő kerekekre 
gyakorolt fékhatással és a motorteljesítmény csökkentésével a rendszer segít 
fenntartani az irányítást, és megőrizni a jármű stabilitását.

Hátsó kerék oldalirányú megcsúszása 
A rendszer fékezi az első tengely ív 
külső kerekét, így megelőzhető a 
kipördülés.

Első kerék oldalirányú megcsúszása 
A rendszer fékezi az ívbelső hátsó kere-
ket, hogy megakadályozza a lecsúszást 
az ívről.

Kipörgésgátló 
Ha valamelyik kerék veszít a tapadás-
ból, akkor a rendszer a motor teljesít-
ményének csökkentésével és a kipörgő 
kerék fékezésével biztosítja a probléma- 
mentes és egyenletes gyorsulást.

Hegymeneti elindulás- 
segítő (HSA)
A HSA megakadályozza, hogy me-
redek emelkedőn indulva a jármű 
visszaguruljon. Emelkedőt észlelve 
a rendszer mindaddig automatiku-
san fékezi a kerekeket, amíg Ön 
gázt nem ad. 

HSA rendszerrel:

HSA rendszer nélkül:

Hét légzsák 
Annak érdekében, hogy Ön és utasai na-
gyobb biztonságban legyenek egy esetle-
ges baleset során, az ASX-ben teljes körű, 
7 légzsákból álló rendszer található. Az első 
üléseken utazókat frontális ütközés esetén 
egy-egy elülső légzsák védi, amit a vezető 
oldalán egy térdlégzsák is kiegészít. Oldal-
ról történő ütközés esetén az elöl utazókat 
oldallégzsák óvja, míg a függönylégzsákok 
valamennyi utast megvédik. 
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www.mitsubishi.hu
MM Import Kft. Mitsubishi Motors Vezérképviselet
www.facebook.com/mitsubishi.motors.hungary

A
Z

 Ö
N

 M
IT

S
U

B
IS

H
I 

M
Á

R
K

A
K

E
R

E
S

K
E

D
Ő

J
E

Barna (Granite Brown), metál [C06]Ezüst (Cool Silver), metál [A31]

Fekete (Amethyst Black), gyöngyház [X42]

Sötétszürke (Titanium Grey), metál [U17]

Vörös (Orient Red), metál [P26]

Fehér (Polar White), alapfényezés [W37]Fehér (Silky White), gyöngyház [W13]

Minden méret milliméterben értendő.
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1 525 / 1 545 (18" keréktárcsákkal)

1 770 (Inform/Invite)
1 810 (Intense/Instyle)
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1 525 / 1 545 (18" keréktárcsákkal)

1 770 (Inform/Invite)
1 810 (Intense/Instyle)

170 (2.2 DI-D 16" keréktárcsákkal)
180 (1.6 DI-D és 2.2 DI-D 18" keréktárcsákkal)
190 (1.6 MIVEC)

Választható színek

Méretek

Ingyenes segítségnyújtás - MAP (Mitsubishi Assistance Program)
Mindent megteszünk az Ön mozgásképességének megőrzése érdekében, ezért autója 
mellé ingyenesen kap egy MAP kártyát. Az öt évig érvényes MAP kártyával a zsebében 
az Ön mobilitása Európa 30 országában biztosított. Ha esetleg üzemzavar, baleset, lopás 
vagy vandalizmus miatt segítségre szorulna - akárhol is van a hét bármely napján, a nap 
24 órájában -, hívja a MAP kártyán látható számot, amelyen magyar nyelvű operátorok 
fogadják a hívását és megoldják a problémáját.

A Mitsubishi Motors fenntartja magának a jogot az itt bemutatott specifikáció és felszereltség előzetes bejelentés nél-
küli megváltoztatására. A katalógusban részletezett műszaki specifikációk és színek az itt bemutatottaktól eltérhetnek. 
Jelen prospektus csak előzetes tájékoztatásra szolgál, részletes információkért, műszaki adatokért látogassa meg a 
www.mitsubishi.hu weboldalt, vagy forduljon az Önhöz legközelebb lévő Mitsubishi márkakereskedéshez.

Átfogó garancia – magától értetődően
Minden új Mitsubishi járműre átfogó, 5 évre vagy 100,000 
kilométerre érvényes garanciát adunk. Az átrozsdásodásra 
vonatkozó garancia az első 12 évre érvényes (modelltől függően).
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