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DE NIEUWE OUTLANDER PHEV 
Mitsubishi’s premium SUV-expertise gekoppeld 
aan de allernieuwste EV-technologie

Dynamic Shield 

De maatschappij is zich steeds meer bewust van de noodzaak om zorg te dragen 
voor het milieu en de verkeersveiligheid. Mitsubishi Motors beantwoordt 
aan die noodzaak met het Plug-in Hybrid EV-systeem: een combinatie 
van de technologie van elektrische auto’s, tot volle wasdom gekomen 
door de ontwikkeling van de i-MiEV, met de vierwielaandrijving van de 
Lancer Evolution en de SUV-expertise opgedaan door de jarenlange 
doorontwikkeling van de Pajero. Deze baanbrekende oplossing die auto’s 
in staat stelt om elektriciteit op te wekken wordt hier toegepast in een 
SUV die tegelijk zijn milieu-impact minimaliseert en de gemoedsrust 
van zijn bestuurder maximaliseert. Voor velen is de nieuwe 
Outlander PHEV niet meer of minder dan een droom die uitkomt. 

De Outlander PHEV Concept-S die werd voorgesteld op het 
autosalon van Parijs 2014 was een voorbode van de nieuwe 
designtaal “Dynamic Shield”. De nieuwe Outlander mag 
deze opmerkelijke nieuwe voorzijde inwijden, waarna hij 
geleidelijk aan op het hele gamma zal toegepast worden. 
Het nieuwe front verwijst tegelijk naar ons verleden en 
naar onze “Form follows Function”-filosofie. Het grijpt 
terug naar de gekende bumperbescherming van de 
Pajero, en zorgt daarbij voor een uniek gevoel van 
bescherming voor de inzittenden en de auto zelf. 
In die zin drukt onze nieuwe voorzijde tegelijk 
het designerfgoed zelf en de evolutie ervan 
uit. Dat is wat we het “Dynamic Shield”- 
concept noemen.
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EEN NIEUWE 
ERVARING

Waarom kiezen tussen de zuinige 
en uitstootloze prestaties van 
een elektrische auto en de 
spannende offroadcapaciteiten 
en superieure functionaliteit 
van een SUV? De 
Outlander PHEV biedt 
het allemaal. De eerste 
vierwielaangedreven  
plug-in hybride-
SUV ter wereld 
trakteert je op een 
totaal nieuwe 
rijervaring.
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VERFIJNDE 
SCHOONHEID

De opwindende prestaties en het 
algemene raffinement van de 
Outlander PHEV zijn in één 
oogopslag duidelijk te zien 
aan allerlei designaccenten, 
zowel vanbuiten als 
vanbinnen. Het design 
weerspiegelt de 
expertise van 
Mitsubishi Motors  
op het vlak van 
SUV’s en  
opwindende 
prestaties op  
zo’n manier  
dat je onder  
de indruk  
zal zijn.
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RUIM COMFORT 
EN NIEUWE 
VERFIJNING

Treed binnen in een wereld van 
comfort en verfijning waar het 
rijplezier versterkt wordt door 
veel beenruimte, nieuwe 
luxueuze voorzieningen en 
een uitzonderlijke stilte 
aan boord.
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EEN PREMIUM 
COCKPIT 

De Outlander PHEV biedt veel 
interieurcomfort en bagageruimte voor 
5 inzittenden. De zetels zijn uiterst 
nauwkeurig afgewerkt met materialen 
van hoge kwaliteit. De rugleuningen 
van de achterzetels kunnen 
neergeklapt worden om op flexibele 
wijze in te spelen op je wijzigende 
laadbehoeften.

Ongeëvenaard zitcomfort 

De tweede zitrij kan gemakkelijk flexibel worden aangepast om zowat alle mogelijke combinaties van passagiers 
en bagage te vervoeren. Je kunt zelfs alle achterste rugleuningen neerklappen om een extreem grote en vlakke 
laadvloer te creëren met een maximale laadruimte van 1.625 liter.
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Automatische airconditioning  
met 2 zones

Het krachtige klimaatregelingssysteem biedt de 
mogelijkheid om de temperatuur voor de bestuurder  
en de passagier voorin apart in te stellen. 

Stilte

De Outlander PHEV is stiller dan ooit, met een dikkere 
voorruit en geluiddempend glas. Nieuwe, vlakke 
ruitenwisserbladen verminderen het windgeruis en  
de vloer is bedekt met extra geluiddempend materiaal.  

Rockford Fosgate® Premium 
Audiosysteem 

Geniet van de verbluffende geluidskwaliteit van 
een nieuw audiosysteem dat werd ontwikkeld 
in samenwerking met Rockford Corporation®. 
Negen luidsprekers omgeven je met een spectaculair 
DTS Neural Surround™ sound.



SUV VAN DE 
TOEKOMST 

De eerste plug-in hybride 4X4 SUV 
biedt niet alleen oplaadgemak en 
milieuvriendelijke prestaties, maar 
is uitgerust met het aandrijfsysteem 
van de toekomst. Zo heeft hij een 
rijbereik van 824 km. Zijn geremd 
trekvermogen van 1.500 kg 
benadrukt dan weer zijn 
functionaliteit.

Unieke layout

1. Twin Motor 4WD en S-AWC 

De aparte elektrische motoren op de voor- en achteras zorgen voor een uiterst 
geraffineerde aandrijving op de vier wielen terwijl het S-AWC garant staat voor 
een uitstekende rijstabiliteit en een intuïtief en lineair rijgedrag.  

2. 2.0 liter benzinemotor 

De krachtige en erg efficiënte benzinemotor stoot een minimum aan CO
2
 uit.  

3. Generator 

De krachtige generator zet motorkracht om in elektriciteit om de aandrijfbatterij 
op te laden en de motoren wanneer nodig bij te staan.  

4. PDU voor de motor vooraan & EMCU achteraan 

Deze intelligente controle-units dragen bij tot een hogere energie-efficiëntie en 
een optimale motorsturing met een onmiddellijk beschikbaar maximumkoppel 
dat hoger ligt dan dat van een klassieke drieliter benzinemotor (tot 332 Nm).  

5. Aandrijfbatterij 

De batterij werd onder de vloer geplaatst om zo veel mogelijk interieurruimte 
te bieden en tegelijk het zwaartepunt te verlagen voor meer veiligheid en een 
beter rijgedrag.
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Charge & Save

De Outlander PHEV bespaart veel energie ook 
zonder jouw hulp, maar je kunt zelf ook ingrijpen. 
Je kunt gebruikmaken van de Battery Charge-
modus, waarin de verbrandingsmotor de batterij 
oplaadt, of van de Battery Save-modus om het 
energieverbruik van de batterij te beperken.  

Remenergie-recuperatie 

Wanneer het voertuig vertraagt, doen de 
elektromotoren dienst als generatoren die 
elektriciteit genereren om de aandrijfbatterij 
op te laden. Met behulp van de selectiehendel 
en schakelpeddels kun je de weerstand om 
regeneratief te remmen instellen.

Electrische verwarming 

De elektrische verwarming gebruikt de elektrische 
waterpomp om warm water te laten circuleren 
en het interieur te verwarmen, zelfs wanneer de 
motor niet draait.

5
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Normaal laden thuis of op het werk Snelladen onderweg

TOEKOMSTGERICHTE 
FUNCTIONALITEIT 

Het innovatieve plug-in hybride  
EV-systeem van de Outlander PHEV 
biedt opmerkelijke  milieueigenschappen 
zonder aan het comfort, de prestaties 
of de functionaliteit te raken. Deze  
verfijnde, maar ook praktische 
technologie vertegenwoordigt de 
volgende generatie elektrische 
aandrijflijnen.

Plug-in Hybride EV-Systeem 

Er zijn drie rijmodi om in diverse situaties zo veel mogelijk energie te besparen.  In stadsverkeer rijdt de wagen 
100 procent elektrisch, maar zodra je meer vermogen nodig hebt om bergop te rijden of snel te accelereren, 
schakelt hij over naar de seriële hybridemodus, waarbij de verbrandingsmotor elektriciteit genereert om de 
elektromotoren bij te staan.  Zodra je de snelweg oprijdt, schakelt hij over naar de parallelle hybridemodus. 
In deze rijmodus drijft de verbrandingsmotor het voertuig aan, bijgestaan door de elektromotoren wanneer 
meer vermogen gevraagd wordt.
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Verbrandingsmotor wekt elektriciteit op

Overtollig vermogen wordt gebruikt om de batterij op te laden

Elektromotor vooraan

Motor

Generator

Aandrijfbatterij

Elektromotor 
achteraan

Achteraan: elektromotor Vooraan: elektromotor

Elektromotor vooraan

Motor

Generator

Aandrijfbatterij

Elektromotor 
achteraan

Achteraan: elektromotor Vooraan: elektromotor

Elektromotor vooraan

Motor

Generator

Aandrijfbatterij

Elektromotor 
achteraan

Achteraan: elektromotor Vooraan: verbrandingsmotor

Pure EV-modus 

De elektromotoren drijven het voertuig aan met 
elektriciteit van de batterij, waarbij geen brandstof 
wordt verbruikt en geen CO

2
 wordt uitgestoten. 

Deze aandrijfmodus is geruisloos, milieuvriendelijk en 
krachtig. De topsnelheid in deze modus bedraagt 120 km/u. 

Seriële hybridemodus 

De elektromotoren drijven het voertuig aan met door 
de verbrandingsmotor gegenereerde elektriciteit. De 
verbrandingsmotor produceert elektriciteit wanneer het 
batterijniveau laag is en om het vermogen op te drijven bij 
snelle acceleraties en bergop rijden.

Parallelle hybridemodus 

De verbrandingsmotor drijft het voertuig aan (onder meer 
bij hoge snelheden, wanneer het motorrendement hoog 
is), bijgestaan door de elektromotoren wanneer extra 
vermogen vereist is.



VEILIGHEID

Rijden is aangenamer als je gemoedsrust 
hebt. In de Outlander PHEV kun je 
erop vertrouwen dat gesofisticeerde 
veiligheidsmaatregelen werden 
getroffen om jou en je passagiers te 
beschermen. Het gaat hier onder 
meer om de bijzonder veilige 
RISE koetswerkstructuur, zeven 
SRS-airbags en intelligente 
elektronische functies die 
frontale botsingen helpen te 
voorkomen.

RISE-koetswerk

RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) is een 
unieke koetswerkstructuur die meer crashveiligheid 
biedt. RISE bestaat uit een bijzonder stijf passagiers-
compartiment en een motorcompartiment dat bij een 
frontale impact zo veel mogelijk energie opslorpt. 

7 SRS-airbags

Bij een botsing worden de inzittenden beschermd door 
zeven airbags die de impactenergie helpen te
absorberen. Het systeem omvat frontale en laterale 
airbags, gordijnairbags en een knieairbag voor de 
bestuurder.

Hill Start Assist (HSA) 

Bij het wegrijden op een steile helling helpt het HSA 
je om te voorkomen dat het voertuig achteruitrolt 
wanneer je het rempedaal loslaat. Het systeem blijft 
gedurende twee seconden remkracht uitoefenen 
totdat je het gaspedaal indrukt.

ZONDER HSA MET HSA



16 17

Active Stability Control (ASC)

Als wielen grip verliezen op gladde bodem of 
in bochten, regelt het ASC automatisch het 
motorvermogen en oefent het remkracht uit op de 
juiste wielen om de controle te helpen bewaren en een 
slip te voorkomen.

Ultrasonic Misacceleration 
Mitigation System (UMS)

Om aanrijdingen bij het parkeren te helpen voorkomen klinkt 
een pieptoon en verschijnt er een waarschuwing wanneer 
de sensoren voor- of achteraan een obstakel detecteren in 
de buurt van de auto. Bij een onbedoelde plotse acceleratie 
wordt ook het motorvermogen verminderd.

Automatisch dimmende 
achteruitkijkspiegel 

Deze spiegel voorkomt verblinding door de koplampen 
van wagens achter je, zodat het zicht en de veiligheid 
niet in het gedrang komen.



VEILIGHEID

Het nieuwe tijdperk van 
milieuvriendelijke auto’s begint met 
de Outlander PHEV. De SUV van 
de toekomst pakt uit met zuinige, 
milieuvriendelijke prestaties, 
een geruststellend rijgedrag 
en reactievermogen op alle 
soorten ondergrond en een 
veiligheidsniveau van 
wereldklasse. 

Super All Wheel Control (S-AWC) 

Deze geavenceerde vierwielaandrijving zorgt voor een onvoorstelbare aandrijfkracht, voorbeeldige 
stabiliteit en een intuïtief, lineair rijgedrag, zelfs op moeilijk berijdbaar terrein. Hiertoe combineert het 
Active Stability and Traction Control (ASC) met elektronisch gestuurde Twin Motor 4WD en AYC
(Active Yaw Control). 

4WD Lock 

Wanneer de weg glad wordt, druk dan de 4WD Lock knop in om de vergrendeling van een 
tussendifferentieel te simuleren. Het koppel wordt dan gelijk over de vier wielen verdeeld voor een 
verbeterde aandrijfkracht en stabiliteit.
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Adaptive Cruise Control (ACC) 

De ingestelde snelheid en de afstand tegenover 
je voorligger worden automatisch gehandhaafd, 
zelfs wanneer je je voet van het gaspedaal haalt, 
zodat je meer ontspannen kunt rijden tijdens lange 
ritten. Zodra je het rempedaal indrukt, wordt het 
systeem uitgeschakeld.

Forward Collision Mitigation 
Systeem (FCM)

Helpt aanrijdingen te voorkomen of schade te 
beperken als een aanrijding onvermijdelijk wordt.

Lane Departure Warning (LDW) 

De bestuurder krijgt een visuele en auditieve 
waarschuwing wanneer het voertuig zijn rijstrook
dreigt te verlaten zonder dat de richtingaanwijzers 
werden ingeschakeld.



TECHNOLOGIE

Het interieur biedt ook een brede 
waaier aan functionele voorzieningen. 
Met zijn combinatie van buitengewone 
kwaliteit en praktische functionaliteit is 
de nieuwe Outlander PHEV de wagen 
waarop je zo lang hebt gewacht. 
Ervaar zelf hoe aangenaam het is 
om ermee te rijden.

SD-Navigatiesysteem

Het multifunctionele navigatiesysteem geeft 
navigatie- en audiofuncties duidelijk weer op het 7” 
aanraakscherm met een gebruiksvriendelijke interface. 
Ook beelden van de achteruitrijcamera kunnen worden 
weergegeven om de veiligheid te bevorderen. 

Multi Around View Monitor 

De beelden van de camera’s op de voor-, zij- en 
achterkant van de wagen (inclusief 360°-beeld) kunnen 
in verschillende combinaties getoond worden om aan 
te geven wat er zich in de dode hoeken bevindt, zodat 
je veiliger kunt parkeren.

Verwarmd stuurwiel 

Het verwarmde stuurwiel zorgt voor comfortabeler 
sturen bij koud weer.
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Keyless Operation System (KOS) 

Wanneer je de sleutel op zak hebt, kan je de deuren 
en achterklep vergrendelen/ontgrendelen dankzij een 
eenvoudige druk op de knop. De wagen wordt gestart 
met een startknop.

LED-koplampen met 
LED-dagrijverlichting 

De geavanceerde LED-koplampen bevatten ook 
LED-dagrijlichten voor extra veiligheid zowel ’s nachts 
als overdag.

Mitsubishi Remote Control 

Gebruik voor je comfort je smartphone om op 
afstand de oplaadtimer in te stellen, het opladen 
te programmeren voor nachttarief, de resterende 
oplaadtijd te controleren en tal van andere functies. 
Met de Mitsubishi Remote Control app kan onder 
andere de elektrische verwarming worden ingesteld of 
geprogrammeerd.



TECHNOLOGIE

Bij Mitsubishi investeren we niet 
alleen in baanbrekende technologieën, 
maar ook in voorzieningen die het 
dagelijkse leven aangenamer, veiliger 
en overzichtelijker maken. Zelfs in die 
mate dat je ze al snel niet meer zou 
kunnen missen. 

Elektrisch bedienbare achterklep

Je kunt de achterklep elektrisch openen of sluiten 
zonder uit te stappen, door een knop vlak bij de 
bestuurderszetel te bedienen. De achterklep kan 
eveneens worden geopend met de afstandsbediening. 

Verwarmde voorruit

De hittedraden die in het glas van de volledige voorruit 
verwerkt zijn, zorgen ervoor dat ijs of condensatie op 
de voorruit snel verdwijnen.

Bluetooth® telefoonsysteem 

Veilig contact houden met de handenvrijkit. Koppel 
je Bluetooth® compatibele gsm en je kunt de 
nummerkiezer met spraakbesturing gebruiken zonder 
de handen van het stuurwiel te nemen.
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Parkeersensoren voor- 
en achteraan 

Parkeer veilig en snel door de 8 parkeersensoren 
rondom het voertuig. 

Achteruitrijcamera 

De achteruitrijcamera geeft je een goed zicht achter 
de wagen, terwijl je met behulp van grafische lijnen de 
achterwaartse koers van de wagen kunt inschatten.

Boordcomputer 

Een zeer scherp 4,2” kleuren-LCD scherm verstrekt 
informatie over het laadniveau van de batterij, de 
aandrijfmodus, het energieverbruik van het PHEV-
systeem en nog meer.



POLAR WHITE (W37)

AMETHYST BLACK (X42) TITANIUM GREY (U17)

SILKY WHITE (W13)

GRANITE BROWN (C06) RUBY BLACK (X40)

KOETSWERKKLEUREN / 
ZETELBEKLEDING
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ORIENT RED (P26)

Simili leder/Stof zwart
Beschikbaar op Business Edition

Premium leder zwart
Beschikbaar op Instyle Premium

Premium leder bruin
Beschikbaar op Instyle Premium



STANDAARDUITRUSTING

BUSINESS EDITION

Exterieur
18” lichtmetalen velgen met 225/55 R18 banden 

Verchroomde gordellijn 

Elektrisch verstelbare, inklapbare, en verwarmbare buitenspiegels 
in koetswerkkleur met geïntegreerde richtingaanwijzers 

Zilverkleurige dakrails 

Oplaadkabel met huishoudstekker (Mode 2) 

Privacy glass achteraan

Halogeenkoplampen

Koplampsproeiers (pop-up type) 

Mistlichten vooraan met zilveren omranding 

LED-dagrijlichten

Interieur
Instrumentenpaneel en deuren vooraan met soft touch bekleding 

Lederen stuurwiel met audiobediening 

Elektronische stuurbekrachtiging

In de hoogte en diepte regelbare stuurkolom (telescopisch) 

Aandrijvingsselectieknop 4WD in de vloerconsole

Charge/Save/Eco mode keuzeschakelaar 

Centrale armsteun met 2 geïntegreerde flessenhouders 

12V-aansluiting vooraan 

Opbergvak onder de koffervloer 

Simili leder/stoffen zetels (manueel verstelbaar)

Verwarmde zetels vooraan

Volledig vlak neerklapbare 2de zetelrij 

60/40 asymetrisch neerklapbare achterbank (2de zetelrij) 

Automatisch dimmende binnenspiegel

Comfort
Snellaadfunctie 

Schakelpeddels aan het stuur voor regeneratief remmen

Mitsubishi Remote Control

Energiestroomindicator 

Cruise control met stuurwielbediening

Snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening

Keyless Operation System (KOS) met 2 zenders en startknop

Elektrische ruiten voor- en achteraan met antiklembeveiliging en 
tiptoetsbediening bestuurderzijde 

Dual zone automatische airconditioning 

Elektrische verwarming

Licht- en regensensor 

Parkeersensoren voor- en achteraan

Centrale deurvergrendeling

SD navigatiesysteem (MMCS) met achteruitrijcamera en Rockford 
Fosgate premium audiosysteem (9 luidsprekers)

Bluetooth® compatibele interface voor handenvrij bellen met 
stemherkenning en linksysteem 

USB-aansluiting

Digital Audio Broadcast (DAB) radio

Veiligheid
ABS (antiblokkeerremsysteem) met EBD (elektronische 
remkrachtverdeling) 

Brake assist systeem 

Brake override systeem 

Hill Start Assist (vertrekhulp op hellingen) 

Frontale SRS airbag voor bestuurder en passagier (uitschakelbaar 
aan passagierszijde) 

SRS zijairbags voor de bestuurder en passagier vooraan 

SRS gordijnairbags voor de eerste en tweede zetelrij 

SRS knieairbag voor de bestuurder 

Actieve Stabiliteits- en Tractiecontrole (ASTC) 

RISE koetswerk (Reinforced Impact Safety Evolution) 

Emergency Stop Signal (ESS) systeem 

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) 

Bandendrukcontrole (TPMS)

City crash provision
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MMCS navigatiesysteem niet afgebeeld.



STANDAARDUITRUSTING

INSTYLE PREMIUM (bovenop Business Edition)

Exterieur
Elektrisch bediende kofferklep 

Elektronisch bedienbaar schuif- en kanteldak met antiklemfunctie 
en zonnescherm 

LED-koplampen met automatische hoogteregeling

Interieur
Premium lederen interieur met elektrisch verstelbare 
bestuurderszetel

Comfort
Multi Around View Monitor System met stuurwielbediening

Verwarmd stuurwiel

Verwarmde voorruit

Veiligheid
Forward Collision Mitigation System (FCM) 

Adaptieve Cruise Control (ACC) 

Lane Departure Warning System (LDW) 

Ultrasonic Misacceleration Mitigation System
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN

Outlander PHEV

2.0 4WD

Business Edition l

Instyle Premium l

Motor

Type 2.0 liter 16 kleppen MIVEC

Cilinderinhoud 1.998

Uitstootnorm Euro 6

Max. vermogen (EEC net) (kW(pk) / t/min) 89/121 @ 4.500 tpm

Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min ) 190 Nm @ 4.500 tpm

Brandstoftype benzine

Inhoud brandstoftank (liter) 45

Prestaties

Acceleratie (0-100 km/u) (seconden) 11,0

Topsnelheid (km/u) 170 km/u

Batterij en elektrische motoren

Type batterij Lithium-ion

Voltage (V) batterij 300

Capaciteit batterij (kWh) 12

Vermogen elektromotor vooraan kW (pk) 60 (82)

Koppel elektromotor vooraan (Nm) 137

Vermogen elektromotor achteraan (kW (pk)) 60 (82)

Koppel elektromotor achteraan (Nm) 195

Oplaadduur - Normaal (uur bij benadering) - AC 230V 10A-8A 5-6,5

Oplaadduur - Snel (minuten bij benadering) 30 (80%)

Brandstofverbruik

Batterij 100% (l/100km) 0 l/100 km

Gecombineerd (l/100 km) 1,8 l/100 km

CO
2
-uitstoot (batterij 100%) (g/km) 0

CO
2
-uitstoot (gecombineerd) (g/km) 42

Gewogen elektrisch verbruik (Wh/km) 134

Totaal rijbereik (km) 824

Elektrisch rijbereik (km) 52

Ophanging

Vooraan MacPherson veerpoten met stabilisatorstang

Achteraan Multilink achteras met stabilisatorstang

Remmen

Vooraan 16" geventileerde schijven

Achteraan 16" volle schijven

Stuurinrichting

Type Tandheugelstuur met elektronische bekrachtiging

Minimum draaicirkel (m) 5,3

Afmetingen

Lengte (mm) 4.695

Breedte (mm) 1.800

Hoogte (mm) 1.710

Wielbasis (mm) 2.670

Banden 225/55 R18

Gewichten

Zitplaatsen 5

Geremd trekvermogen (kg) 1.500

Leeggewicht* (kg) 1.845

Koffervolume (l) 486 - 1.625

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) 2.340

Opmerking: deze specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing.  
Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.
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Outlander PHEV

2.0 4WD

Business Edition l

Instyle Premium l

Motor

Type 2.0 liter 16 kleppen MIVEC

Cilinderinhoud 1.998

Uitstootnorm Euro 6

Max. vermogen (EEC net) (kW(pk) / t/min) 89/121 @ 4.500 tpm

Max. koppel (EEC net) (Nm / t/min ) 190 Nm @ 4.500 tpm

Brandstoftype benzine

Inhoud brandstoftank (liter) 45

Prestaties

Acceleratie (0-100 km/u) (seconden) 11,0

Topsnelheid (km/u) 170 km/u

Batterij en elektrische motoren

Type batterij Lithium-ion

Voltage (V) batterij 300

Capaciteit batterij (kWh) 12

Vermogen elektromotor vooraan kW (pk) 60 (82)

Koppel elektromotor vooraan (Nm) 137

Vermogen elektromotor achteraan (kW (pk)) 60 (82)

Koppel elektromotor achteraan (Nm) 195

Oplaadduur - Normaal (uur bij benadering) - AC 230V 10A-8A 5-6,5

Oplaadduur - Snel (minuten bij benadering) 30 (80%)

Brandstofverbruik

Batterij 100% (l/100km) 0 l/100 km

Gecombineerd (l/100 km) 1,8 l/100 km

CO
2
-uitstoot (batterij 100%) (g/km) 0

CO
2
-uitstoot (gecombineerd) (g/km) 42

Gewogen elektrisch verbruik (Wh/km) 134

Totaal rijbereik (km) 824

Elektrisch rijbereik (km) 52

Ophanging

Vooraan MacPherson veerpoten met stabilisatorstang

Achteraan Multilink achteras met stabilisatorstang

Remmen

Vooraan 16" geventileerde schijven

Achteraan 16" volle schijven

Stuurinrichting

Type Tandheugelstuur met elektronische bekrachtiging

Minimum draaicirkel (m) 5,3

Afmetingen

Lengte (mm) 4.695

Breedte (mm) 1.800

Hoogte (mm) 1.710

Wielbasis (mm) 2.670

Banden 225/55 R18

Gewichten

Zitplaatsen 5

Geremd trekvermogen (kg) 1.500

Leeggewicht* (kg) 1.845

Koffervolume (l) 486 - 1.625

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) 2.340

Opmerking: deze specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing.  
Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.



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. Oktober 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 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.


