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DRIVE YOUR AMBITION

Niet zomaar een slogan. Al meer dan 100 jaar staat Mitsubishi 
voor Japans vakmanschap en kwaliteit, emoties en avontuur, 
met ambitieuze en baanbrekende modellen als de Pajero, de 
Lancer Evolution en de Outlander PHEV. Ook de komende eeuw 
willen we wagens van topkwaliteit blijven bouwen, die dankzij 
hun innoverende technologie en stijlvol design zelfs de hoogste 
verwachtingen van onze klanten inlossen. 

“Drive your Ambition” moet u inspireren om op ontdekking te gaan 
en nieuwe ervaringen op te doen. Uw ambitie achterna. En tegelijk 
is het een uitnodiging van Mitsubishi om dit opwindende avontuur 
vol gevoel en in vertrouwen samen te beleven.
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UW DAGELIJKSE DOSIS RIJPLEZIER

Maak kennis met de Mitsubishi ASX, een toonaangevende compacte urban crossover die je verder 
brengt dan je ooit had durven dromen. Start de motor en voel de adrenalinerush. Het wordt vandaag 
een fantastische dag!

Manuele versnellingsbak
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OP ALLES VOORBEREID

Met de ASX is rijden altijd een plezier. Regen of zonneschijn, stad of platteland: waar je ook naartoe 
wil, hij fleurt je dag helemaal op. Deze actieve, elegante en wendbare urban crossover biedt je alle 
vrijheid die je nodig hebt. Grijp de sleutels, start de motor en geniet! Het leven heeft immers
zoveel te bieden.
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ERGONOMIE EN LUXE

Alle inzittenden van de ASX worden verwend, maar de bestuurder misschien nog het meest. Hij kijkt 
uit op een hoogwaardig dashboard met geraffineerde materialen, terwijl het driespakige stuur niet 
alleen mooi oogt, maar ook perfect in de hand ligt. Alles aan de cockpit nodigt uit tot rijden.

Model afgebeeld met accessoires.
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COMPACT VANBUITEN, RUIM VANBINNEN

Onder zijn sportief en atletisch koetswerk verbergt de ASX een verrassend ruim interieur waar 
kwaliteit het hoge woord voert. Vijf volwassenen reizen in alle comfort en genieten van een 
panoramisch zicht rondom dankzij de hoge zithouding. Met de in twee ongelijke delen neerklapbare 
achterbank stem je bovendien de kofferruimte in een handomdraai af op de situatie.

VEELZIJDIGE OPBERGMOGELIJKHEDEN

Voor grotere voorwerpen kunnen de achterzetels volledig 
weggeklapt worden om een grote laadruimte met vlakke 
bodem te creëren. De asymmetrisch (60:40) deelbare 
achterbank kan ook gedeeltelijk neergeklapt worden om 
extra lange voorwerpen te vervoeren zonder alle zitplaatsen 
achterin op te geven.

Model afgebeeld met accessoires.
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LEVENDIGE PRESTATIES

De 1.6-liter motor is een concentraat van opwinding, met genoeg kracht voor sportieve prestaties. 
Deze motor heeft bovendien een aluminium blok voor meer efficiëntie, en MIVEC-technologie om 
agressiever uit de startblokken te schieten en zoveel mogelijk vermogen te ontwikkelen bij hoge 
toerentallen.

AUTO STOP & GO

Het Auto Stop & Go systeem schakelt de motor uit bij stilstaand verkeer. Deze functie beperkt de 
brandstofverspilling en de CO2-uitstoot zonder de elektronische systemen uit te schakelen. De motor 
start meteen opnieuw, zodat u nooit hoeft te wachten.

OPHANGING

Rijplezier begint bij zelfvertrouwen, en zelfvertrouwen vergt controle. 
De ASX heeft vooreerst een grote spoorbreedte en een lange wielbasis. 
McPherson veerpoten vooraan en een multilink ophanging achteraan 
zorgen ervoor dat uw auto soepel over alle oneffenheden glijdt.

De schokdempers en stabilisatorstangen werden haarfijn afgesteld 
voor sportieve prestaties, een superieure wegligging in de bochten 
en voorbeeldige stabiliteit. Voeg daarbij een direct en soepel stuurgevoel 
dat zich aanpast aan uw bewegingen, en u voelt zich helemaal meester 
over de weg.
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GERUSTSTELLENDE GEMOEDSRUST

Rijden is aangenamer als je gemoedsrust hebt. In de ASX kun je erop vertrouwen dat gesofisticeerde 
veiligheidsmaatregelen werden getroffen om jou en je passagiers te beschermen.

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.

ASTC

Door het motorvermogen te regelen en remkracht uit te 
oefenen op de juiste wielen, helpt het Actieve Stabiliteits 
en Tractiecontrolesysteem de stabiliteit te handhaven en 
de auto bestuurbaar te houden.

Bandendrukcontrole systeem (TPMS)

Het bandendrukcontrolesysteem maakt gebruik van 
sensoren in de wielen om de bandendruk te controleren. 
Een verklikkerlichtje op het informatiescherm licht 
op wanneer de druk in één of meerdere banden 
aanzienlijk verlaagt.

Hill  Start Assist

Bij het wegrijden op een steile helling helpt de HSA om 
te voorkomen dat de auto achteruitrolt wanneer je 
het rempedaal loslaat. Het systeem blijft gedurende 
twee seconden remkracht uitoefenen totdat je het 
gaspedaal indrukt.
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MULTIFUNCTION GPS NAVIGATION (MGN)

Een ingebouwd toestel met de flexibiliteit van een smartphone? Het bestaat! Het multifunctionele
navigatiesysteem van de ASX laat je kiezen tussen TomTom en de navigatie-apps op je smartphone*.
Je krijgt realtime updates en verkeersinfo, terwijl het scherm naar wens personaliseerbaar is. Laat je 
intuïtie je leiden: via de handige iconen op het touchscreen vind je zo je weg. Bellen doe je handsfree 
met de Bluetooth-verbinding. CD, MP3, Podcast of webstreaming? De keuze is aan jou!

Radio CD/MP3

Je muziek altijd en overal kunnen 
meenemen? Geen probleem met het 
ingebouwde audiosysteem van de ASX. 
Met een druk op de knop schakel je over van 
radio naar CD-speler of een externe bron.

Bluetooth® telefoonsysteem

Veilig contact houden met de handenvrijkit.

Achteruitrijcamera

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

*Sommige features of apps zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle landen of alle regio’s. Google Play en het logo van Google Play zijn 
handelsmerken van Google LLC. iPhone en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
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ENKELE HOOGTEPUNTEN

1. Verwarmde voorzetels

2. Aluminium sportpedalen

3. Verchroomd uit laatsierstuk

4. Panoramisch glazen dak met zonnescherm en LED-sfeerverl ichting

5. LED-mistl icht

6. Super Wide Range Xenon koplampen

7. LED-dagri j l ichten
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INVITE

STANDAARDUITRUSTING

Exterieur
• 16” stalen velgen met wieldeksels
• LED-dagrijlichten
• Halogeen koplampen
• Mistlichten vooraan met verchroomde accenten
• Elektrisch verstelbare en verwarmde 

buitenspiegels in koetswerkkleur

Interieur
• Zetels vooraan manueel verstelbaar
• In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
• Bekerhouders in vloerconsole vooraan
• Centrale armsteun

• 12V-aansluiting
• Elektrisch bediende ruiten voor/achter
• Zonneklep met spiegeltje, tickethouder voor de 

bestuurder en passagier vooraan
• Interieurverlichting en leeslampjes vooraan, 

verlichte bagageruimte
• 60/40 asymetrisch neerklapbare achterbank

Comfort
• Manuele airconditioning
• Radio CD/MP3
• Multi-Information Display
• Centrale deurvergendeling met afstandsbediening

de 2 zetelrijen
• Knieairbag voor de bestuurder
• 3-punts ELR-veiligheidsgordels vooraan
• Gordelspanners en spankrachtbegrenzers vooraan
• In de hoogte verstelbare veiligheidsgordels vooraan
• 3-punts ELR- veiligheidsgordels achteraan
• ISOFIX bevestigingen voor kinderzitjes achteraan (2)
• Kindersloten achteraan
• Derde remlicht bovenaan de kofferklep
• Bandendrukcontrole (TPMS)
• ESS (Emergency Stop Signal)
• Anti-diefstal : startonderbreking

• Elektrische stuurbekrachtiging en in de hoogte en 
diepte regelbare stuurkolom

• Achterruitontwaseming
• Ruitenwisser met variabel interval en 

ruitensproeiers

Veiligheid
• Actieve Stabiliteits- en Tractiecontrole (ASTC)
• ABS (antiblokkeerremsysteem) met EBD (elektroni-

sche remkrachtverdeling) en Brake Assist (BA)
• Hill Start Assist (HSA)
• Frontale bestuurders- en passagiersairbag
• Zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags voor 

STANDAARDUITRUSTING
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INTENSE

STANDAARDUITRUSTINGSTANDAARDUITRUSTING (bovenop INVITE)

Exterieur
• 16” lichtmetalen velgen

Interieur
• Lederen stuurwiel (3-spakig) met audiobediening 

en lederen versnellingspookknop
• Verchroomde deurgrepen interieur vooraan
• Gekoeld handschoenkastje

Comfort
• Navigatie- en multimediasysteem met 

touchscreen (MGN) compatibel met uw 
smartphone

• Achteruitrijcamera
• DAB (Digital Audio Broadcast)
• USB-aansluiting (AUX-aansluiting vervalt)
• Bluetooth
• Automatische airconditioning
• Cruise control
• Licht- en regensensor
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DIAMOND EDITION

STANDAARDUITRUSTINGSTANDAARDUITRUSTING (bovenop INTENSE)

Exterieur
• 18” lichtmetalen velgen
• Privacy glass achteraan
• Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare 

buitenspiegels in koetswerkkleur met 
geïntegreerde richtingaanwijzers

• Zwarte dakrails
• Wielkastomlijstling
• Radiatorrooster met verchroomde sierliijst
• Verchroomde gordellijn
• Verchroomde sieruitlaat

Interieur
• Sportieve lederen zetels met rode stiknaad en 

suède zit- en rugvlak
• Aluminium sportpedalen
• Deurpaneel vooraan met aluminium look
• Zonneklep met verlicht spiegeltje

Comfort
• Handenvrij sleutelsysteem (Keyless Operation 

System)
• Automatisch dimmende binnenspiegel
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INSTYLE

STANDAARDUITRUSTINGSTANDAARDUITRUSTING (bovenop DIAMOND EDITION)

Exterieur
• Super Wide Range Xenon koplampen
• Koplampsproeiers
• Panoramisch glazen dak met zonnescherm en LED 

sfeerverlichting

Interieur
• Verwarmde voorzetels
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KOETSWERKKLEUREN

Sterling Silver Metallic [U25] Quartz Brown Metallic [C06] Silky White Pearl [W13]

Orient Red Metallic [P26] Amethyst Black Pearl [X42] Polar White Solid [W37]

Titanium Grey Metallic [U17]

BEKLEDINGEN

STOF ZWART
Invite/Intense

SPORTIEVE LEDEREN ZETELS  
MET SUEDE ZIT-EN RUGVLAK
Diamond Edition/Instyle

Sporty Blue Metallic [D06]

AFMETINGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.6 liter
Manuele versnellingsbak met 5 versnellingen

5 zitplaatsen
GA1WXNSXL6 GA1WXNHXL6

INVITE • -
INTENSE • -
DIAMOND EDITION - •
INSTYLE - •

Motor
Type 1.6 liter 16 kleppen DOHC MIVEC
Cilinderinhoud cc 1.590
Injectiesysteem ECI-MULTI
Uitstootnorm Euro 6d-TEMP
Max. vermogen (EEC net) kW(pk) / t/min 85 (115) / 6.000
Max. koppel (EEC net) Nm / t/min 154 / 4.000

Brandstofsysteem
Brandstoftype Benzine (RON95)
Inhoud brandstoftank l 63

Transmissie
Koppeling Enkele droge plaat met hydraulische activator, zelfregelend

Prestaties
Acceleratie** (0-100 km/u) sec. 11,5 12,2
Topsnelheid*** km/u 183 183
Brandstofverbruik** 

Gecombineerde cyclus (NEDC) liter/100km 6,2 6,7
CO2 gecombineerde cyclus (NEDC) g/km 141 152
Gecombineerde cyclus (WLTP) liter/100km 6,7 7,3
CO2 gecombineerde cyclus (WLTP) g/km 151 165

Ophanging
Vooraan MacPherson-veerpoten
Achteraan  Multilink achteras

Remmen
Vooraan Geventileerde schijven
Achteraan Volle schijven

Stuurinrichting
Type Tandheugelstuurinrichting (elektrisch bekrachtigd)
Minimum draaicirkel m 10,6

Belasting
Leeggewicht kg 1.260 1.285
Maximaal toelaatbaar gewicht kg 1.870 1.870
Geremd trekvermogen kg 1.200 1.200
Ongeremd trekvermogen kg 665 665
Koffervolume l 406 - 1.169 406 - 1.169

Banden en velgen
Banden (voor- en achteraan) 215/70R16 225/55R18

**  Acceleratie, brandstofverbruik en CO2-waarden zijn afhankelijk van het uitrustingsniveau.
***  Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation. Opmerking: gevaarlijk rijgedrag kan ernstige verwondingen of schade aan de wagen veroorzaken. 

Rij veilig, altijd en overal.
Opgelet: Bepaalde informatie in deze brochure kan onjuist zijn door productwijzigingen sinds de druk. Deze specificaties kunnen veranderen zonder 
voorafgaandelijke waarschuwing. Raadpleeg uw lokale Mitsubishi-verdeler voor gedetailleerde informatie.1,770 / 1,810 (18”)
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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 onder-
houden. 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 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 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.

BLIJF OP DE HOOGTE

U I T S T E K E N D E  S E R V I C E  V O O R  Z O R G E L O O S  R I J P L E Z I E R

Facebook /MitsubishiMotorsBeLux

Instagram /MitsubishiMotorsBeLux

Youtube /MitsubishiMotorsBeLux



Beherman Motors nv
Industrieweg 3
B-2880 Bornem
www.mitsubishi-motors.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 voor 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. Contractueel niet-bindende afbeeldingen die 
mogelijk afwijken van de uiteindelijke uitrusting.
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