
L200



VOEL DE KRACHT.  
VOEL DE RIJKWALITEITEN.

Voel een nieuw comfortniveau in een 
volledig nieuwe voertuigklasse. 
De nieuwe Mitsubishi L200 is 
tegelijk een echte offroader en 
SUV en biedt je een nieuwe kijk 
op autorijden.
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47755mm

1850mm

*2

1470mm

*1 4775mm

1520mm
*1

1470mm
*2

EXTERIEUR

De nieuwe L200 bewijst dat het design 
van een Sports Utility Truck niet louter 
functioneel hoeft te zijn. Kijk maar naar 
zijn fascinerende lijnenspel, dat een 
perfecte balans biedt tussen atletische 
kracht en vloeiende vormen. Dankzij 
het ingenieuze design met de 
kenmerkende ‘J-Line’ wordt de 
beschikbare ruimte bovendien 
optimaal benut. 

Een zee van ruimte 

De stijlvolle L200 biedt alle ruimte en stoere betrouwbaarheid die je nodig hebt. Zijn ruime laadbak is bovendien 
stevig versterkt om een uitstekende duurzaamheid te bieden. 

Club Cab Double Cab

*1: Gemeten vanaf de onderkant van de laadbak 
*2: Gemeten vanaf de bovenranden van de laadbak 
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Stevige ophanging 

De robuuste ophanging heeft dubbele draagarmen 
met schroefveren en een stabilisatorstang vooraan en 
bladveren boven de achteras voor een buitengewone 
trekkracht. Het rijgedrag is stabiel en comfortabel voor 
alle inzittenden.

Buitengewone aerodynamica 

De stroomlijn van de nieuwe L200 is het resultaat 
van geavanceerde computersimulatie. Daardoor 
snijdt hij door de wind met een toonaangevende 
stroomlijncoëfficiënt van 0,40, wat het geluid en het 
verbruik verlaagt en de rijstabiliteit verhoogt. 

De J-Line

De Double Cabversie wordt gekenmerkt door de 
zogenaamde J-Line: de achterzijde van de cabine 
vormt een J, die twee voordelen biedt. Enerzijds 
kan de achterbankleuning in een schuinere en dus 
comfortabelere hoek worden geplaatst. Anderzijds 
wordt de wielbasis korter met een kortere draaicirkel 
voor een uitstekende wendbaarheid. Eenvoudig, maar 
doeltreffend!  



EEN ZEE VAN RUIMTE

Je reist comfortabel in de nieuwe L200 
Double Cab, die de grootste binnenruim
te in zijn klasse en een comfortabele 
beenruimte biedt.  Het hoogwaar
dige zitcomfort werd nog verbe
terd met onder meer hertekende 
voorzetels, wat het rijplezier 
voor alle inzittenden ten goe
de komt. Ook de strategisch 
geplaatste geluidsisolatie 
en het trillingdempende 
materiaal dragen bij tot 
de stilte en het rij
comfort. Alles wat je 
nodig hebt, inclusief 
handige opberg
voorzieningen, 
is aanwezig om 
er een aange
name rit van 
te  maken. 
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TOONAANGEVENDE 
INTERIEURLENGTE

De nieuwe L200 is ontworpen om alle 
mogelijke uitdagingen aan te kunnen. 
Zijn ruime laadvermogen en zijn grote 
betrouwbaarheid worden geëvenaard 
door zijn knappe styling en een ruim 
interieurcomfort dat je reisgenoten 
zullen waarderen. 
Zijn gestroomlijnde styling draagt 
ook bij tot zijn toonaangevende 
aerodynamica en zijn vlotte en 
stille rijgedrag. 

Voorzetels die je omhullen

Comfort begint bij de kwaliteit van de zetels. Daarom hebben we gezorgd voor uitgebreide 
verstelmogelijkheden, zodat iedereen de optimale zithouding kan vinden. Bovendien ondersteunt de langere en 
bredere zitting de bovenbenen beter en is hij gevuld met zachter materiaal, wat vermoeidheid op lange trajecten 
tegengaat. Tegelijk worden je torso en heupen omhuld door de uitgesproken zijkussens, die je lichaam perfect 
steun bieden in de bochten. Pickups niet zo comfortabel, dacht je? Tijd om je mening te herzien! 

1   Betere beenondersteuning 

2  Betere zijdelingse steun 

3  Stabiele omsluiting van het lichaam  

4   Brede schouderondersteuning 

5   Sterkere bekleding in het midden 
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Telescopisch verstelbaar stuur

Of je nu normaal, klein of groot van gestalte bent, 
dankzij de kantelfunctie en de telescopische 
verstelmogelijkheid valt het stuurwiel altijd perfect in 
de hand. Zo kun je je schouders ontspannen en heb je 
een optimale controle over de auto. 

Ongeëvenaard zitcomfort achterin

Bij geen enkele andere pickup is het zo aangenaam 
toeven op de achterbank als bij de nieuwe L200. De 
leuning staat niet kaarsrecht, maar in een comfortabele 
hoek, terwijl de zitting voldoende hoog en lang is. Zo zijn 
langere ritten geen beproeving, maar een verademing!

Interieurkwaliteit: puur 
vakmanschap

Je auto is als een tweede thuis op wielen. Logisch 
dus dat we zoveel aandacht hebben besteed aan de 
interieurmaterialen en de fabricagekwaliteit. Van het 
lederen stuurwiel over de zachte dashboardbekleding 
tot de luxueuze pianozwarte accenten: het interieur 
oogt even knap als het aanvoelt.  



KRACHTIGE  
EFFICIËNTIE

Twee uitzonderlijk lichte en 2,4 liter 
grote turbodieselmotoren leveren 
alle kracht en efficiëntie die je van 
een pickup verwacht, met dank aan 
toonaangevende ontwikkelingen, zoals 
een aluminium motorblok en een 
nauwkeurige directe injectie met 
common rail. 

2.4 Di-D turbodieselmotor

De nieuwe MIVECdieselmotor verlaagt het brandstofverbruik en de CO
2
–uitstoot aanzienlijk, terwijl hij 

krachtig uit de hoek komt met een vermogen van 154 pk of 181 pk en een koppel tot 430 Nm (2.4 DiD 181 pk).

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control-systeem)

Turbocompressor

De turbocompressor met variabele geometrie vertoont minder inertie bij het draaien van de compressor 
en turbine. Zo ontwikkelt de motor meer koppel bij lage toerentallen en reageert hij vlotter bij hoge toeren. 
Een intercooler zorgt voor een optimale koeling van de lucht om het verbrandingsrendement nog te verhogen. 
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Handgeschakelde 6-versnellingsbak 

Zes manuele versnellingen geven je totale controle 
om de krachtontwikkeling af te stemmen op de 
rijomstandigheden. De stevige versnellingspook met 
korte en aangename schakelwegen zorgt samen met de 
iets lichtere koppeling voor een vlotte bediening. De 
lange versnellingsbakspreiding verlaagt dan weer het 
brandstofverbruik. 

5-trapsautomaat met Sport-modus 

Om van extra rijgemak te genieten zonder in te boeten 
aan sportiviteit kun je kiezen voor de automatische 
versnellingsbak met 5 verhoudingen. In zijn Sport
modus kun je zelf schakelen met de schakelpeddels 
om net zoveel plezier te beleven als bij een 
handgeschakelde versnellingsbak. 

Schakelpeddels 

Dankzij sportieve schakelpeddels kun je van versnelling 
veranderen zonder je hand van het stuur te halen.  



 

5,9 
meter

ROBUUSTE 
BETROUWBAARHEID

De nieuwe L200 is ontworpen voor 
maximale stabiliteit en trekkracht. 
Zijn robuuste onderstel draagt bij 
tot stevige rijeigenschappen en zijn 
koetswerk is gestroomlijnd voor 
stabiele prestaties op de snelweg. 
Zijn betrouwbare 
vierwielaandrijving werkt 
samen met zijn geavanceerde 
ophanging om je de nodige 
feedback te geven over de 
staat van de ondergrond, 
zodat je de touwtjes 
stevig in handen kunt 
houden. 

Vertrouwen op elk terrein 

Om de meest uiteenlopende uitdagingen aan te kunnen, is de L200 ontworpen om de grootste hindernissen en 
het ruwste terrein te overwinnen. 

Toonaangevende draaicirkel van 5,9 meter 

De draaicirkel is verrassend klein voor een voertuig van dit formaat, zodat de L200 bijzonder gemakkelijk te 
parkeren en manoeuvreren is. 

45°
22°30°

24°

Zijdelingse hellingshoek 
Aanrijhoek Afrijhoek

Overrijhoek 

Snel en reactief stuurgedrag 

De sportieve en reactieve stuurinrichting vergt weinig 
inspanning van de bestuurder. 
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EASY SELECT 4WD

Bij snelheden tot 100 km/u kun je omschakelen tussen vlotte snelwegprestaties 
in 2-wielaandrijving (2H) en ruige trekkracht in 4-wielaandrijving (4H). Je kunt 
het motorkoppel over de vier wielen verdelen door de rijmodusselectieknop in 
de 4H-stand te zetten of de 4L-modus in te schakelen, die lagere overbrengings-
verhoudingen en een hoger koppel biedt om traag te rijden op ruw terrein. 

SUPER SELECT 4WD-II

Door middel van de rijmodusselectieknop kun je gemakkelijk tussen 2- en 
4-wielaandrijving omschakelen bij snelheden tot 100 km/u. Wanneer het echt 
zwaar wordt, kun je het middendifferentieel vergrendelen door de 4HLC-stand 
voor ruw terrein of de 4LLC-rijmodus voor steile hellingen, modder en sneeuw in 
te schakelen.

2H
Voor normale rijomstandigheden. 

4H
Voor slechte wegen en 
gevaarlijke rijomstandigheden. 

4HLc
Voor ruw terrein met weinig grip. 

4LLC
Voor steile hellingen, modder, 
zand, diepe sneeuw, enzovoort. 



Met HSA Zonder HSA

VEILIGHEID

Met zijn superieure koetswerkstructuur 
en zijn innovatieve veiligheidssystemen 
bent u met de nieuwe L200 op alles 
voorbereid.  

RISE-koetswerkstructuur 

De crashveiligheid wordt aanzienlijk verbeterd door 
Mitsubishi’s RISE-koetswerkstructuur (Reinforced 
Impact Safety Evolution), die bij een botsing de 
impactenergie doeltreffend absorbeert en de 
interieurruimte beschermt. 

7 SRS-airbags

Bij een botsing helpen zeven SRS-airbags jou en je 
passagiers te beschermen door de impactenergie te 
absorberen. Het systeem omvat frontale en zijdelingse 
airbags, gordijnairbags en een knieairbag voor de 
bestuurder. 

Hill Start Assist (HSA)

Bij het wegrijden op een steile helling helpt de HSA 
om te voorkomen dat de auto achteruit rolt wanneer 
je het rempedaal loslaat. Het systeem blijft gedurende 
twee seconden remkracht uitoefenen totdat je het 
gaspedaal indrukt. 
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 Zonder ASTC
(voorwielen slippen)

Zonder ASTC (achterwielen slippen)

Zonder TSA

Met TSA

Active Stability & Traction Control 
(ASTC)

Het actieve stabiliteits en tractiecontrolesysteem 
ASTC regelt in bochten de remkracht op alle wielen om 
indien nodig het voertuig perfect stabiel te houden. 
Het optimaliseert ook de trekkracht om bij wielspin 
koppelverlies te voorkomen door het motorvermogen 
te regelen en remkracht uit te oefenen op de 
doorslippende wielen. 

Lane Departure Warning (LDW)

Wanneer je ongewild je rijstrook verlaat bij snelheden 
van meer dan 65 km/u, wordt dat gedetecteerd 
door het LDW, dat je met een geluidssignaal en een 
verklikkerlicht waarschuwt. 

Trailer Stability Assist (TSA)

Het aanhangerstabilisatiesysteem TSA verhoogt 
de stabiliteit bij het slepen. Wanneer het voertuig 
begint te slingeren, regelt het automatisch het 
motorvermogen en de remkracht op elk wiel om het 
voertuig en de aanhangwagen te stabiliseren. 



TECHNOLOGIE

Dat een werkpaard als de nieuwe 
L200 ook een paradepaardje kan zijn, 
bewijst hij met zijn technologische 
raffinement. Bij Mitsubishi vinden we 
immers dat de L200 zich de comfort- 
en veiligheidsvoorzieningen van 
een personenwagen niet hoeft te 
ontzeggen. Wel integendeel: wie 
zijn voertuig intensief gebruikt, 
stelt deze items des te meer 
op prijs!  

Navigatiesysteem

Het multifunctionele navigatiesysteem geeft 
navigatie en audiofuncties duidelijk weer op een groot 
aanraakscherm met een gebruiksvriendelijke interface. 
Ook beelden van de achteruitrijcamera kunnen worden 
weergegeven om de veiligheid te bevorderen. 

Achteruitrijcamera

We hebben geen ogen op onze rug. Maar de nieuwe 
L200 wel! Dankzij de heldere beelden van zijn 
geïntegreerde camera is achteruit manoeuvreren 
voortaan kinderspel.

Automatische airconditioning met 
2 zones

Jij hebt het warm, je reisgenoot eerder fris? Met de 
geavanceerde airco van de nieuwe L200 hoef je geen 
compromis meer te sluiten: bestuurder en passagier 
kunnen elk afzonderlijk hun gewenste temperatuur 
instellen. 
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Bluetooth® telefoonkit

Veilig contact houden met de handenvrijkit. Koppel 
jouw Bluetooth® compatibele gsm en u kunt de 
nummerkiezer met spraakbesturing gebruiken zonder 
de handen van het stuurwiel te nemen.

Xenon-koplampen met LED-
dagrijlichten

Alles wat je niet ziet, kan je schade berokkenen. 
Om een groter deel van de weg uit de duisternis te 
halen, beschikt de L200 over Xenon-koplampen, 
gecombineerd met een stijlvolle LED-dagrijverlichting.

Instelbare snelheidsbegrenzer  

De instelbare snelheidsbegrenzer zorgt ervoor dat 
de snelheid die je in de meeste omstandigheden 
selecteert, niet overschreden wordt. De snelheid 
van het voertuig wordt beperkt door in te grijpen 
op het motorkoppel. Een verklikkerlichtje en een 
geluidssignaal waarschuwen je wanneer de ingestelde 
snelheid overschreden wordt. 



STANDAARDUITRUSTING

CLUB CAB INVITE
EXTERIEUR

16’’ stalen velgen

Zwarte grille vooraan

Afwerking onderzijde bumper vooraan in zwart

Bumper vooraan in koetswerkkleur

Skid plate vooraan

Deurgrepen en handgreep achterklep in zwart

Zwarte buitenspiegels, manueel verstelbaar en inklapbaar

In tegengestelde richting opendraaiende achterdeuren 
(Club Cab)

Halogeen koplampen

Dagrijverlichting

INTERIEUR

Kunststoffen stuurwiel

Stoffen zetels

Manueel verstelbare bestuurderszetel (lengte, rugleuning 
en hoogte)

Manueel verstelbare passagierszetel (lengte en rugleuning)

In de hoogte verstelbare hoofdsteunen vooraan (2)

Driepuntsveiligheidsgordels voor en achteraan

Hoofdsteunen achteraan, niet verstelbaar (2)

Zwarte deurgrepen

Zonneklep bestuurder met tickethouder

Zonneklep passagier met spiegel

Centrale armsteun vooraan

COMFORT

Dubbel DIN-audiosysteem met USB-aansluiting en 
4 luidsprekers

Manuele airconditioning

12V-aansluiting vooraan

Achterruitverwarming

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektrisch bediende ramen vooraan met anti
klembeveiliging bestuurderszijde

Bekerhouders vooraan (2)

Auto Stop & Go (enkel op manuele versnellingsbak)

Draaiknop voor bediening aandrijvingsmodi

VEILIGHEID

Bestuurders en passagiersairbag

ABS met EBD, Brake assist & Active Stability Control (ASC)

Hill Start Assist (HSA) & Trailer Stability Assist (TSA)

Easy Select 4WD met differentieel blokkering achteras

Volwaardig reservewiel 
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STANDAARDUITRUSTING
Bovenop Club Cab Invite

DOUBLE CAB INVITE
EXTERIEUR

Cilindervormige zijtreden

INTERIEUR

Centrale armsteun achteraan met bekerhouders

In de hoogte verstelbare centrale hoofdsteun achteraan 

Zonnebrilhouder in dakconsole

Verwarmingskanalen achteraan voor tweede zitrij

COMFORT

Cruise control met snelheidsbegrenzer

VEILIGHEID

Isofix verankeringsbevestigingen achteraan (2)

Knieairbag bestuurder

Zijdelingse airbags vooraan, gordijnairbags voor- en 
achteraan
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STANDAARDUITRUSTING
Bovenop Double Cab Invite

DOUBLE CAB INTENSE
EXTERIEUR

17” lichtmetalen velgen

Verchroomde grille vooraan

Onderzijde voorbumper in metaal look

Zwarte B-stijlen

Verchroomde deurhendels

Brede spatborden in koetswerkkleur

Privacy glass achteraan

Geïntegreerde mistlichten vooraan met zilverkleurige 
omranding

Achterbumper met gepolijste opstaptrede

Verchroomde hendel achterklep

Verchroomde buitenspiegels met geïntegreerde 
richtingaanwijzers

Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare 
buitenspiegels

INTERIEUR

Centrale console en vloerconsole met glanzend 
zwarte afwerking

Lederen stuurwiel met audiobediening

Interieurafwerking van de deuren in stof

Hoogwaardige stoffen zetelbekleding

Bedieningspaneel elektrische ruiten met glanzend 
zwarte afwerking

Verchroomde deurhendels

In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

COMFORT

Audiosysteem met aanraakscherm en 6 luidsprekers

Achteruitrijcamera

Regen- en lichtsensor

Automatische airconditioning

Bluetooth met stuurwielbediening

Koplampsproeiers

VEILIGHEID

Lane Departure Warning (LDW)

Super Select 4WD met centraal differentieel (zonder 
differentieel blokkering achteras)
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DOUBLE CAB INSTYLE

STANDAARDUITRUSTING
Bovenop Double Cab Intense

EXTERIEUR

Xenon-koplampen met LED-dagrijverlichting

INTERIEUR

Lederen zetels

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel

Verwarmde zetels vooraan

COMFORT

MMCS navigatiesysteem met 7” touchscreen

Digital Audio Broadcast

Automatische airconditioning met twee zones

Schakelpaddles aan het stuurwiel (enkel automatische 
versnellingsbak)

Keyless Operation System met startknop
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White Solid (W32)

Titanium Grey Metallic (U17)

Earth Green Metallic (F27)

White Pearl (W54)

Sterling Silver Metallic (U25)

Impulse Blue Metallic (D23)

KOETSWERKKLEUREN /
ZETELBEKLEDING
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Red Solid (R59)

Sterling Silver Metallic (U25)

Impulse Blue Metallic (D23)

Granite Brown Metallic (C06)

Black Mica (X08)

Leder - Zwart
Beschikbaar op: Instyle

Luxe stof - Donkergrijs
Beschikbaar op: Intense

Stof - Donkergrijs
Beschikbaar op: Invite



TECHNISCHE SPECIFICATIES

1515
205/200

1520 

1520
1815/1785

13403000865
5205/5285

17
80

/1
77

5

AFMETINGEN Double Cab
(4WD)

L200

Club Cab Double Cab

2.4 Di-D LP 4WD 2.4 Di-D LP 4WD 2.4 Di-D HP 4WD 2.4 Di-D HP 4WD 

6MT 6MT 6MT 5AT

Invite ● ●

Intense ● ●

Instyle ● ●

Motor

Type 2.4 liter 16 kleppen DOHC

Cilinderinhoud 2.442

Uitstootnorm Euro 5

Max. vermogen (EEC net) (kW(pk) / t/min) 113 (154) / 3.500 113 (154) / 3.500 133 (181) / 3.500 133 (181) / 3.500

Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min ) 380/1.500-2.500 380/1.500-2.500 430/2.500 430/2.500

Brandstoftype Diesel Diesel Diesel Diesel

Inhoud brandstoftank (liter) 75 75 75 75

Prestaties

Topsnelheid* (km/u) 169 169 179 177

Brandstofverbruik*

Gecombineerd (l/100 km) 6,4 6,4 6,4 7,1

CO
2
 -uitstoot (gecombineerd) (g/km) 169** 169** 169** 189**

Ophanging

Vooraan Onafhankelijke ophanging met dubbele Aarmen, schroefveren

Achteraan Stijve, elliptische bladveren, type bovenas

Remmen

Vooraan 16” geventileerde schijven

Achteraan 11,6” oplopende en aflopende trommelremmen

Stuurinrichting

Type Tandheugelstuur met elektronische bekrachtiging

Minimum draaicirkel (m) 5,9

Afmetingen

Lengte (mm) 5.195 5.205 5.285 5.285

Breedte (mm) 1.785 1.785 1.815 1.815

Hoogte (mm) 1.775 1.775 1.780 1.780

Wielbasis (mm) 3.000 3.000 3.000 3.000

Laadbak lengte (mm) 1.850 1.520 1.520 1.520

Laadbak breedte (mm) 1.470 1.470 1.470 1.470

Laadbak hoogte (mm) 475 475 475 475

Gewichten

Zitplaatsen 4 5 5 5

Ongeremd trekvermogen (kg) 750 750 750 750

Geremd trekvermogen (kg) 3.000 3.100 3.100 3.100

Leeggewicht* (kg) 1.820 1.870 1.875 1.875

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) 2.850 2.900 2.905 2.910

* Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.   ** Volgens Homologatie
Opmerking: deze specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.
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200/205
1515 1850

1520
1815/1785

3000865

17
80

/1
77

5

1330
5195/5275

 Club Cab
(4WD)

L200

Club Cab Double Cab

2.4 Di-D LP 4WD 2.4 Di-D LP 4WD 2.4 Di-D HP 4WD 2.4 Di-D HP 4WD 

6MT 6MT 6MT 5AT

Invite ● ●

Intense ● ●

Instyle ● ●

Motor

Type 2.4 liter 16 kleppen DOHC

Cilinderinhoud 2.442

Uitstootnorm Euro 5

Max. vermogen (EEC net) (kW(pk) / t/min) 113 (154) / 3.500 113 (154) / 3.500 133 (181) / 3.500 133 (181) / 3.500

Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min ) 380/1.500-2.500 380/1.500-2.500 430/2.500 430/2.500

Brandstoftype Diesel Diesel Diesel Diesel

Inhoud brandstoftank (liter) 75 75 75 75

Prestaties

Topsnelheid* (km/u) 169 169 179 177

Brandstofverbruik*

Gecombineerd (l/100 km) 6,4 6,4 6,4 7,1

CO
2
 -uitstoot (gecombineerd) (g/km) 169** 169** 169** 189**

Ophanging

Vooraan Onafhankelijke ophanging met dubbele Aarmen, schroefveren

Achteraan Stijve, elliptische bladveren, type bovenas

Remmen

Vooraan 16” geventileerde schijven

Achteraan 11,6” oplopende en aflopende trommelremmen

Stuurinrichting

Type Tandheugelstuur met elektronische bekrachtiging

Minimum draaicirkel (m) 5,9

Afmetingen

Lengte (mm) 5.195 5.205 5.285 5.285

Breedte (mm) 1.785 1.785 1.815 1.815

Hoogte (mm) 1.775 1.775 1.780 1.780

Wielbasis (mm) 3.000 3.000 3.000 3.000

Laadbak lengte (mm) 1.850 1.520 1.520 1.520

Laadbak breedte (mm) 1.470 1.470 1.470 1.470

Laadbak hoogte (mm) 475 475 475 475

Gewichten

Zitplaatsen 4 5 5 5

Ongeremd trekvermogen (kg) 750 750 750 750

Geremd trekvermogen (kg) 3.000 3.100 3.100 3.100

Leeggewicht* (kg) 1.820 1.870 1.875 1.875

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) 2.850 2.900 2.905 2.910

* Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.   ** Volgens Homologatie
Opmerking: deze specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.
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RECYCLAGE VAN OUDE VOERTUIGEN

Beherman Motors nv
Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi.be

Bepaalde uitrustingskenmerken kunnen verschillen van land tot land.
Prijzen gelijkvormig met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken.
Beherman Motors nv/sa - invoerder van Mitsubishi-voertuigen - behoudt zich het recht deze 
prijzen, eender welke standaarduitrusting of de technische specificaties op elk ogenblik te 
wijzigen. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Mitsubishiverdeler voor details.
Alle rechten voorbehouden. Juli 2015,  Printed in Belgium

Het is onze plicht om het milieu te beschermen.
Mitsubishi Motors ontwerpt en produceert voertuigen en componenten 
van hoge kwaliteit om u als klant een voertuig met een lange levensduur te 
bieden, en om uitstekende diensten te bieden om uw voertuig in optimale 
staat te houden. We hebben het grootste respect voor het milieu en 
gebruiken materialen die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt 
wanneer uw Mitsubishi aan het einde van zijn nuttige levensduur is gekomen. 
Na een lange levensduur nemen we uw auto terug en recycleren we hem op 
een milieuvriendelijke manier in overeenstemming met de Europese Richtlijn 
betreffende autowrakken en de nationale wettelijke bepalingen.

Alle voertuigen van Mitsubishi Motors (tot een MTM van 3,5 ton) die na 
1 juli 2002 werden verkocht, worden gratis van de laatste eigenaar 
teruggenomen op één van de speciale terugnamepunten, op voorwaarde dat 
het voertuig nog voorzien is van alle belangrijke componenten en geen afval 
bevat. Vanaf 1 januari 2007 geldt dit voor alle voertuigen van Mitsubishi 
Motors ongeacht de datum van verkoop. Om ervoor te zorgen dat uw 
voertuig op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycleerd, is een net 

UITSTEKENDE SERVICE VOOR ZORGELOOS RIJPLEZIER 

Rond de 2.500 door Mitsubishi Motors erkende servicecentra in Europa 
staan tot uw dienst, waar u zich ook bevindt.

PROFESSIONELE SERVICE
Zelfs nieuwe wagens moeten regelmatig worden onderhouden. Niet 
alleen om uw mobiliteit te verzekeren, maar ook voor uw veiligheid 
en die van uw passagiers. Bekwame vaklui met gespecialiseerde 
diagnoseapparatuur en originele onderdelen staan tot uw dienst in 
uw erkend Mitsubishi Hersteller. U wordt vooraf geïnformeerd over 
de kosten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan 
wanneer u uw wagen weer ophaalt.

ORIGINELE MITSUBISHI-ONDERDELEN
Zelfs de kleinste technische gebreken kunnen ongevallen veroorzaken. 
Daarom zijn alle originele Mitsubishionderdelen ontwikkeld en 
getest volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij raden u aan om originele 
Mitsubishionderdelen te gebruiken om de veiligheid en de integriteit 
van uw voertuig en uw passagiers te behouden. De originele Mitsubishi
onderdelen zijn verkrijgbaar bij alle erkende Mitsubishi Herstellers. 
Wij zijn er trots op regelmatig een topscore te behalen in enquêtes in 
verband met servicekwaliteit.

UITGEBREIDE GARANTIE – UITERAARD
Alle nieuwe Mitsubishi’s worden standaard geleverd met een totale 
garantie van 5 jaar of maximum 100.000 km, afhankelijk van wat het 
eerst wordt bereikt. De garantie tegen perforatie door corrosie dekt 
doorroesten gedurende de eerste 12 jaar, naargelang het model dat 
u aankoopt. De betrouwbaarheidsstatistieken voor Mitsubishi’s zijn 
vlekkeloos, maar in het onwaarschijnlijke geval dat u toch hulp nodig 
zou hebben, kunt u uiteraard rekenen op onze MAP.

MAP – GRATIS BIJSTAND BIJ DEFECT
Om te bewijzen dat wij uw mobiliteit ter harte 
nemen en gesterkt door de betrouwbaarheid 
van onze voertuigen bieden wij u bij uw nieuwe 
Mitsubishi gratis een MAPkaart aan die 5 jaar 
geldig blijft. MAP staat voor Mitsubishi Motors 
Assistance Package en met de MAPkaart op 

zak is uw mobiliteit gegarandeerd in meer dan 30 landen over heel 
Europa. Mocht u ooit hulp nodig hebben bij defect, ongeval, diefstal of 
vandalisme – waar u ook bent, 24 uur op 24, 7 dagen per week – dan 
belt u gewoon naar het nummer op uw kaart en het probleem wordt 
ter plaatse opgelost. In ernstigere gevallen wordt uw wagen naar de 
dichtstbijzijnde Mitsubishi Hersteller gebracht en kunt u aanspraak 
maken op diensten zoals een hotelverblijf, voortzetting van de reis, 
een vervangwagen en de repatriëring van de wagen.

DRIVESTYLE
Accessoires van Mitsubishi Motors – allemaal hebben ze “Drivestyle”. 
Zij vormen de perfecte producten voor de eigenheid van uw wagen. 
Het is de stijl die bij de sensatie past.

Vraag uw erkend Mitsubishi Hersteller naar de brochure Drivestyle 
voor meer gedetailleerde informatie.

van terugnamepunten voorzien waar afgedankte voertuigen van Mitsubishi 
Motors kunnen worden ingeleverd. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden 
voor recyclage van voertuigen en voertuigcomponenten continu geëvalueerd 
en verbeterd om in de toekomst nog hogere recyclagepercentages mogelijk 
te maken.

De Europese Richtlijn betreffende autowrakken en de gratis terugname van 
autowrakken geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De opname van 
de Richtlijn betreffende afgedankte voertuigen in de nationale wetgeving 
van elke lidstaat is op het ogenblik van het verschijnen van deze publicatie 
misschien nog niet voltooid.

Meer informatie vindt u op www.mitsubishimotorseurope.com. Selecteer 
de website van het Mitsubishi Motors servicenetwerk in uw land, of bel 
het nationale Mitsubishi Motors Customer Assistance Center voor meer 
gegevens.


