
LANCER



EEN BLIJVENDE INDRUK
Dit is de Mitsubishi Lancer, een sportieve wagen waarvan het stijlvolle design alleen wordt overtroffen door 

het rijplezier dat hij biedt. Hij kan bogen op jaren van ononderbroken succes in de zwaarste rally’s en is tot in 

detail ontworpen om zijn mannetje te staan in de meest veeleisende omgeving die er bestaat: de echte wereld. 

Daarom hebben we hem ook comfortabel en ruim gemaakt, en kreeg hij een rijkelijke standaarduitrusting. 

Het resultaat is een wagen die elke dag opnieuw, op alle mogelijke manieren, zijn rol met glans vervult.



BUITEN- EN BINNENKLEUREN

Interieur: stof zwart

Cool Silver Silky White Frost White

Orient Red Titanium Grey Amethyst Black

STANDAARDUITRUSTING

Automatische airconditioning  

6 luidsprekers

Stuurwielbediening

Mistlampen vooraan

Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspookknop

ABS met EBD

Bestuurders- en passagiersairbag vooraan

Knieairbag voor bestuurder

Elektrische ruiten voor- en achteraan

CD/MP3 audiosysteem met USB-aansluiting

Donkere zilverkleurige inleg dashboard 

Buitendeurgrepen in koetswerkkleur

Verchroomde gordellijn

Regensensor

‘Welcome home’ verlichting

Emergency Stop signal System 

Centrale armsteun vooraan

60/40 neerklapbare achterbank met armsteun

Elektronische stuurbekrachtiging

ASTC (Actieve Stabiliteits- & Tractiecontrole)

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Zijdelingse airbags vooraan & gordijnairbags voor- en achteraan

Buitenspiegels in koetswerkkleur met geïntegreerde richtingaanwijzers.

Bandendrukcontrole (TPMS)

16” lichtmetalen velgen

AS&G (Start/Stop-systeem)

Tijdelijk reservewiel

Antidiefstalsysteem Immobilizer

Boordcomputer

Stuurwiel in hoogte verstelbaar

In de hoogte verstelbare hoofdsteunen voor- en achteraan

Parkeersensoren achteraan

Bluetooth handsfree-systeem

LED-dagrijverlichting

Zijschorten

Privacy-glass achteraan

Unlimited Edition



TECHNISCHE SPECIFICATIES
 1.6 liter

Sports Sedan Sportback

 5MT 5MT

Motor  

Type 1.6 liter DOHC 16 kleppen MIVEC

Cilinderinhoud 1.590

Uitstootnorm Euro 6

Max. vermogen (EEC net) (kW(pk) / t/min) 85 (115) / 6.000

Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min) 154 / 4.000

Brandstoftype Benzine (RON 95)

Inhoud brandstoftank (liter) 59

Prestaties  

Acceleratie (0-100 km/u) (sec.) 10,7 11,1

Topsnelheid* (km/u) 191 188

Brandstofverbruik*  

In de stad (l/100 km) 7,0

Buiten de stad (l/100 km) 4,7

Gecombineerd (l/100 km) 5,5

CO2 -uitstoot (gecombineerd) (g/km) 128

Ophanging  

Vooraan McPherson veerpoten met stabilisatorstang

Achteraan Multi-link

Remmen  

Vooraan 15" geventileerde schijven

Achteraan 14" volle schijven

Stuurinrichting  

Type Tandheugelstuur met elektronische bekrachtiging

Afmetingen  

Lengte (mm) 4.625 4.640

Breedte (mm) 1.760 1.760

Hoogte (mm) 1.480 1.505

Wielbasis (mm) 2.635 2.635

Gewichten  

Zitplaatsen 5

Leeggewicht* (kg) 1.260 1.300

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1.750 1.800

Geremd trekvermogen (kg) 1.100

* Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.

Opmerking: deze specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing.

Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.



Sportieve grille
Geeft de Lancer zijn herkenbare aanzicht.

LED-dagrijverlichting 
Voor een optimale zichtbaarheid.

Lichtmetalen velg 16”
Deze velg weet comfort en stijl naadloos  
te combineren.

Radio met CD/MP3/USB
Luister naar uw favoriete muziek.

Veiligheid
Met 7 airbags bent u in alle omstandigheden 
goed beschermd.

Zijspiegels
Zijspiegels met geïntegreerde richtingaan-
wijzers dragen niet enkel bij tot de veiligheid 
maar eveneens tot de verfijnde uitstraling.



RECYCLAGE VAN OUDE VOERTUIGEN

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

Ondernemingsnummer: BE 0479.367.565

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 Mitsubishi-verdeler voor details.
Alle rechten voorbehouden.
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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 Mitsubishi-onderdelen ontwikkeld en 
getest volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij raden u aan om originele 
Mitsubishi-onderdelen 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 (uitgezonderd i-MiEV)  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 MAP-kaart 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.mitsubishi-motors-europe.com. Selecteer 
de website van het Mitsubishi Motors servicenetwerk in uw land, of bel 
het nationale Mitsubishi Motors Customer Assistance Center voor meer 
gegevens.


