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HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT!
Uralja az utat a tökéletesre csiszolt Outlander volánja mögött. Az agilis kormányzásnak, a 
közvetlen és pontos visszajelzéseknek, a csendes utastérnek és az úthibákat gyengéden 
kiegyenlítő futóműnek köszönhetően a városi autózás még élvezetesebbé vált, és egy könnyebb 
terep sem jelent akadályt. Bármerre vigyen is az útja, az új Outlander mindig lenyűgöző vezetési 
élményt kínál.



4 5

Dinamikus stílus
Új, erőteljes és dinamikus megjelenésével a Mitsubishi Motors SUV-modellje összetéveszthetetlen és kifinomult, kiváló menettulajdonságokkal 
rendelkezik, ugyanakkor kellően robusztus. Az új Outlander jellegzetes formavilágú, rámenősen magabiztos orrkialakításától egészen a 
látványos hátsó részig minden részlete olyan vezetési élményt sugall, amivel egyetlen más SUV sem versenyezhet. 

Lenyűgöző minőség és csend 
A kiemelkedő minőség és kényelem rendkívül élvezetessé varázsolja az Outlander vezetését. A zajszigetelést a Mitsubishi Motors mérnökei 
33 ponton tökéletesítették, ami különösen csendes utazást biztosít, hiszen kevésbé szűrődik be az utastérbe a motor, az út és a menetszél 
hangja. A finoman záródó ajtóktól az újratervezett üléseken át a műszerfalig minden apró részlet az Ön kényelmét szolgálja. 

Tágas tér és határtalan kényelem 
Az Outlander valósággal elkényezteti Önt és utasait. A tágas utastérnek és az akár hét személy számára is kényelmes, prémium minőségű 
anyagokból készült, bőrkárpittal is rendelhető üléseknek köszönhetően még egy hosszú utazás sem fárasztó. A hátsó üléssorok elrendezése 
mindig a pillanatnyi igényekhez alakítható. 

Üléselrendezés
A második és a harmadik sor üléseit könnyedén variálhatja, vagyis 
szinte bármilyen utas/csomag arányhoz remekül alakíthatja a 
rendelkezésre álló teret. Akár az összes hátsó ülést ledöntheti, 
ezáltal rendkívül tágas, sík padlójú csomagteret alakíthat ki. 

Harmadik üléssor
A második sor ülései könnyen 
előrecsúsztathatók, így a 
harmadik sorba is kényelmes 
a beszállás. 

A párnázott, rugós ülőlapok 
kiválóan támasztják az utasok 
testét, és kényelmesek. A 
komfortot tovább növeli, hogy 
az ülések háttámlája négyféle 
szögben is beállítható.

Motorok
Az új Outlanderhez kétliteres MIVEC 
benzinmotor vagy 2,2 literes DI-D 
dízelmotor választható. Mindkét erőforrás 
egyenletesen adja le teljesítményét, 
erőteljesen gyorsít és takarékosan működik.

Új CVT
Az új generációs CVT (fokozatmentes auto-
mata sebességváltó) finomabban, azonnal 
reagál, mindig igazodva a pillanatnyi veze-
tési igényekhez. Az új konstrukciónak kö-
szönhetően csökkent a nyomatékvesztés, 
ezáltal az üzemanyag-fogyasztás is.

S-AWC 
Az aktív stabilitás kontroll (ASC), az össz-
kerékhajtás (4WD) és az aktív perdületsza-
bályozó (AYC) integrált rendszerei még a 
murvás utakon is kimagasló tapadást, ma-
gabiztos stabilitást és közvetlen vezethető-
séget garantálnak. 

Sebességtartó automatika
A tempomat segítségével a jármű akkor is 
tartja a kívánt sebességet, ha Ön leveszi a 
lábát a gázpedálról, így még kényelmesebb 
testhelyzetet vehet fel hosszabb utazások 
során. A fékpedál megnyomása esetén a 
sebességtartó automatika kikapcsol. 

Váltófülek a kormány mögött
A kormány mögött elhelyezett sportos 
váltófülek segítségével (automata váltó 
esetében) finoman és gyorsan kapcsolhatja 
a sebességfokozatokat anélkül, hogy el 
kellene engednie a kormányt.  

ECO üzemmód
Az ECO-MODE kapcsoló megnyomásával 
energiatakarékos üzemmód aktiválható, 
ami befolyásolja a motor, a klímaberendezés 
és bizonyos esetekben az összkerékhajtás 
működését is a lehető legalacsonyabb 
energiafelhasználás érdekében.



6 7

 

Az OUTLANDER ötcsillagos eredményt ért el az 
Euro NCAP töréstesztjén 2012-ben, 2013-ban pedig 
az FCM rendszerért megkapta az Euro NCAP fejlesztési díját. 

Ha az elöl haladó jármű lassít vagy 
megáll, az ACC lelassítja vagy akár meg 
is állítja az autót. 

Az ACC jelzése a 
multi-információs kijelzőn

A rendszer tartja az Ön által beállított 
sebességet akkor is, ha leveszi a lábát 
a gázpedálról.

A rendszer tartja az Ön által beállított 
követési távolságot.

Megjegyzés:
Az ACC és az FCM érzékelési és beavatkozási képessége kizárólag a vezető támogatását szolgálja. Kérjük, vezessen óvatosan, és soha ne hagyatkozzon kizárólag ezekre a rendszerekre!
Az ACC és az FCM nem minden esetben aktiválható. Kérjük, olvassa el a használati kézikönyvet, és vegye figyelembe ezeket a korlátozásokat! 
Az ACC és az FCM csak akkor működik, ha gépjármű halad Ön előtt. Ezeket a rendszereket nem arra terveztük, hogy érzékeljék a gyalogosokat és a motorkerékpárokat – bár bizonyos helyzetekben
ez előfordulhat, és a rendszerek ilyenkor bekapcsolhatnak. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, érdeklődjön Mitsubishi márkakereskedőjénél/importőrénél!

Az LDW figyelmeztető 
jelzése a multi-információs
kijelzőn

 

Hegymeneti 
elindulássegítő nélkül

Hegymeneti 
elindulássegítővel

ASC nélkül (a hátsó kerekek 
megcsúszása)

ASC nélkül  
(az első kerekek
megcsúszása)

Utasok és csomagok EBD nélkül

Utasok és csomagok EBD-vel

Csak a vezető, EBD-vel

Fékezési pont 

Jármű az autó előtt (lassít vagy megáll)Üres az út az autó előtt Jármű az autó előtt

Az FCM jelzése a 
multi-információs kijelzőn

Balesetveszély Nagyfokú balesetveszély Extrém nagyfokú balesetveszély 

Figyelmeztetés + vészfékasszisztens Figyelmeztetés + automatikus fékezés Figyelmeztetés + erős automatikus fékezés
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Hegymeneti elindulássegítő (HSA)
Meredek emelkedőn való elinduláskor a 
HSA rendszer két másodpercig fenntartja 
a féknyomást, így megakadályozza, hogy a 
jármű visszaguruljon.

Aktív stabilitás kontroll (ASC)
Az aktív stabilitás kontroll felismeri, ha 
a kerekek a csúszós útfelületen vagy 
kanyarodás közben elveszítik tapadásukat. 
A megfelelő kerekekre gyakorolt fékhatással 
és a motorteljesítmény csökkentésével 
az ASC segít fenntartani az irányítást, és 
megőrizni a jármű stabilitását. 

ABS és EBD
Az Outlander ABS rendszere lehetővé te-
szi, hogy Ön erős fékezés közben is kor-
mányozhasson, így hirtelen irányváltással 
kikerülhet bármit, ami lassítás közben az 
útjában van. Az EBD (elektronikus fékerőel-
osztó) azzal segíti a biztonságos megállást, 
hogy szükség esetén nagyobb fékerőt jut-
tat a hátsó kerekekre, ami különösen akkor 
hasznos, ha többen utaznak hátul, vagy je-
lentősen meg van terhelve a csomagtartó. 

Ütközésmegelőző rendszer (FCM)
Az ütközésmegelőző rendszer (FCM) a baleset-megelőzés hatékony eszköze lehet: a rendszer figyeli a jármű előtti területet, és ha akadályt 
észlel, előbb figyelmezteti a vezetőt, majd szükség esetén beavatkozik és aktiválja a jármű fékberendezését. A rendszer nagy sebesség 
esetén az esetleges becsapódás erejét csökkentheti, alacsony sebességnél (30 km/h alatt) pedig a jármű teljes megállítására is alkalmas.

Adaptív sebességtartó  
automatika (ACC)

Az adaptív sebességtartó automatika a 
hagyományos tempomathoz hasonlóan 
működik azzal a lényeges különbséggel, 
hogy a rendszer érzékeli, ha egy másik 
jármű van előtte, és szükség esetén auto-
matikusan csökkenti 
a sebességet, hogy a 
meghatározott köve-
tési távolságot tartani 
tudja. Ha a jármű előtt 
szabaddá válik az út, 
akkor pedig vissza-
tér a korábban beállított sebességre. Ez a 
kényelmes és biztonságos rendszer csök-
kentheti a ráfutásos balesetek bekövetke-
zésének esélyét.

Ötcsillagos biztonság
Az Outlander ötcsillagos eredményt ért el 
az Euro NCAP töréstesztjén 2012-ben, 
2013-ban pedig az FCM rendszerért meg-
kapta az Euro NCAP fejlesztési díját.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) vizuális és akusztikus jelzéssel is figyelmezteti a vezetőt, ha a jármű kitér a forgalmi sávjából 
abban az esetben, ha az irányjelző nincs használatban.

Hétlégzsákos rendszer
Egy esetleges baleset során hét SRS lég-
zsák nyeli el az erőhatások jelentős részét, 
hatékonyan óvva Ön és utasai testi épsé-
gét. A rendszer első és oldalsó légzsákból, 
függönylégzsákokból és vezetőoldali térd-
légzsákból áll. 

Megerősített karosszéria
Az Outlanderben ülő valamennyi személyt hatékonyan védi a Mitsubishi Motors RISE (meg-
erősített ütközési biztonságú) karosszériája, amely hatékonyan osztja szét és nyeli el a 
becsapódás erejét függetlenül attól, hogy milyen irányból következik az be. 

ROCKFORD FOSGATE® prémium hangrendszer 
Még az ínyenc zenerajongók számára is élvezetes hangzást biztosít az a fedélzeti 
hangrendszer, amelyet a Rockford Corporation vállalattal közösen fejlesztett ki a Mitsubishi 
Motors. A különlegesen tiszta, torzításmentes hangminőségről (DTS Neural Surround™) 
kilenc hangszóró gondoskodik. 

Tolatókamera és monitor 
Hátramenetbe kapcsoláskor a monitoron 
jelenik meg a tolatókamera által közvetített 
kép és az autó haladási irányának ábrája.

LED fényszórók 
A „Wide Vision” technológiával felszerelt 
LED fényszórók a korábbiaknál szélesebb 
területen világítják meg a jármű előtti utat.

Motoros csomagtérajtó 
A csomagtér ajtaja egyetlen gombnyomás-
sal működtethető a vezetőülésből, így a 
kényelmes nyitáshoz és záráshoz Önnek ki 
sem kell szállnia az autóból. 

3,5 cm-es sima magashangsugárzó
16 cm-es polipropilén kónuszos hangszóró
16 cm-es koaxiális, polipropilén, 
kétutas hangszóró
25 cm-es mélysugárzó
710 W teljesítményű, 8 csatornás erősítő 
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Kulcs nélküli működtetés
Ha a jeladót magánál hordja, az ajtók és a 
csomagtérajtó gombjaival a kulcs elővétele 
nélkül egyetlen mozdulattal kinyithatja az 
autót. A motor indításához sem kell kulcs.

Nyomógombos
motorindítás

Navigációs rendszer
Tisztán leolvasható, könnyen értelmezhető 
és egyszerűen használható útvonaltervező 
rendszer. A nagyméretű érintőképernyőn 
egyszerűen kezelhetők a navigáció és az 
audio rendszer beállításai.

AUTO STOP & GO rendszer
Az Auto Stop & Go (AS&G) rendszer leállítja 
a motort, ha a jármű megáll (például egy 
közlekedési lámpánál), ezáltal csökkentve a 
károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-
fogyasztást. A rendszer azonnal újraindítja 
a motort, ha leveszi a lábát a fékpedálról 
(CVT váltónál), vagy benyomja a kuplungot 
(manuális sebességváltónál). 

Az LDW figyelmeztető 
jelzése a multi-információs
kijelzőn
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Barna (Granite Brown), metál [C06]

Sötétszürke (Titanium Grey), metál [U17]

Ezüst (Cool Silver), metál [A31] Vörös (Orient Red), metál [P26] Kék (Tanzanite Blue), gyöngyház [D14]

Fekete (Amethyst Black), gyöngyház [X42]

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

www.mitsubishi.hu
MM Import Kft. Mitsubishi Motors Vezérképviselet
www.facebook.com/mitsubishi.motors.hungary
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Választható színek

Méretek

Ingyenes segítségnyújtás - MAP (Mitsubishi Assistance Program)
Mindent megteszünk az Ön mozgásképességének megőrzése érdekében, ezért autója mellé in-
gyenesen 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.

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

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.

7 üléses5 üléses

Az adatok milliméterben értendők.
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