MAIS AÇÃO NA SUA VIDA
Torne a estrada o seu lugar preferido com o novo Mitsubishi ASX, um SUV
compacto criado para o máximo prazer de condução. Desde a sua nova
dianteira arrojada, aliada à avançada tecnologia de segurança, até aos novos
detalhes interiores, o ASX foi totalmente renovado para o levar em aventuras
urbanas únicas. Por isso, agarre o volante e sinta a adrenalina enquanto
precorre cada trilho neste elegante SUV robusto.
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UM CONVITE ABERTO
Com todo o esforço empregue para condensar o ASX até às dimensões
certas para uma condução ativa e divertida, ficará surpreendido com o
conforto e espaço interior que esperam por si e pelos seus passageiros.
Os passageiros dos bancos traseiros ficarão impressionados com o
espaço para as pernas e o espaço em altura, apreciando os estofos
relaxantes, disponíveis em pele luxuosa ou em tecido suave. Foram
ainda concebidos inúmeros compartimentos de arrumação em todo o
interior, dando-lhe muito espaço e possibilidade de organização.

ECRÃ LCD A CORES MULTI-INFORMAÇÃO

ENCOSTO ALMOFADADO PARA JOELHOS

APOIO DE BRAÇOS E
COMPARTIMENTO
DIANTEIRO CENTRAL

PORTA USB
A porta USB permite-lhe ligar o seu leitor
multimédia portátil e desfrutar de toda a sua
biblioteca de música com excelente qualidade.
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VIAGENS AMIGAS DO PLANETA

1.6 LITROS MIVEC
160

MOTOR 1.6 LITROS MIVEC

140
120

154 Nm (15,7 kg-m)/
4.000rpm

100
90
80

Potência
(kW)
Output (kW)

O motor de 1.6 litros é um concentrado de emoções, debitando potência
suficiente para prestações desportivas sempre que haja uma estrada
a percorrer. Além disso, este motor possui um bloco em alumínio, para
maior eficiência, e tecnologia MIVEC, para arranques mais agressivos e
máxima potência a altos regimes.

Torque (Nm)
(N-m)
Binário

180

70
60

86 kW (117 cv)/
6.000 rpm

50
40
30
20
10
0

0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Rotações
do Motor
Engine Speed
(rpm)(rpm)
EEC net

100

Os sistemas de segurança podem cancelar o Auto Stop & Go (AS&G)
consoante a situação. Consulte o Manual do Proprietário.

INDICAÇÃO DA MUDANÇA ENGRENADA
A indicação da mudança engrenada no ecrã multi-informação
recomenda o melhor momento para efectuar a passagem de caixa
considerando as condições de condução em que o condutor se
encontra.
SISTEMA AUTO STOP & GO
O Sistema Auto Stop & Go (AS&G) desliga o motor nas paragens de
trânsito, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de CO2
sem afetar os sistemas eletrónicos. O motor é reiniciado imediatamente,
para que nunca fique à espera.
Nota: Os requisitos de Auto Stop and Go (AS&G) variam consoante as condições de utilização.
O AS&G pode ser desligado conforme necessário. Os sistemas de segurança podem
cancelar o Auto Stop & Go (AS&G) consoante a situação. Consulte o Manual do
Proprietário.

SUSPENSÕES

POSIÇÃO DE CONDUÇÃO ELEVADA E BOA VISIBILIDADE
O ASX proporciona uma posição de condução surpreendentemente
elevada que, com o capô inclinado, permite uma melhor visão da
estrada, facilitando as manobras e aumentando a segurança. A altura
de anca elevada permite também entrar e sair com maior facilidade, e
com todo o conforto.

O prazer de condução começa com a confiança e a confiança
surge com o controlo. O ASX apresenta um chassis largo e uma
grande distância entre eixos que lhe conferem maior solidez.
Possui suspensões MacPherson à frente e multi-link atrás para
transportá-lo suavemente sobre todas as lombas que a estrada
possa colocar no seu caminho.
Os amortecedores e as barras estabilizadoras foram ajustados
com precisão para um desempenho desportivo e confortável,
garantindo maior eficiência em curva e uma estabilidade notável.
Acrescente a estas características a sensação de uma direção
direta e suave que se adequa à sua condução e verá que conduzir
o ASX torna-se numa experiência única, com um controlo total da
estrada.
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PRONTO PARA TUDO
Faróis de Xénon HID Normais

FARÓIS DE XÉNON SUPER WIDE HID
O que não consegue ver, pode prejudicá-lo.
Para iluminar melhor as sombras da estrada, o
ASX possui faróis de xénon Super Wide HID
(descarga de alta intensidade). Quando
ativados os grupos óticos emitem feixes de
luz mais amplos, iluminando uma área muito
maior da estrada.

Faróis de xénon Super Wide HID
SISTEMA DE 7 AIRBAGS
Em caso de colisão, para que você e os seus
passageiros fiquem mais seguros a bordo, o
ASX está equipado com um sistema de 7
airbags, proporcionando maior segurança a
todos os bancos. Os ocupantes dos bancos da
frente estão protegidos com airbags frontais,
sendo que o condutor pode ainda contar com
um airbag de joelhos, que ajuda a proteger as
pernas em caso de colisão frontal. Em caso de
colisão lateral, os ocupantes da frente estão
protegidos por airbags laterais e os ocupantes
das duas filas estão protegidos por airbags de
cortina que se estendem de ambos os lados.
Nota: O sistema de 7 airbags é opcional. O equipamento pode ser diferente do que se encontra na imagem apresentada. Os
airbags fazem parte de um Sistema de Retenção Suplementar (SRS). Para diminuir o risco de lesões provocados pelo
disparo de um airbag, utilize sempre o cinto de segurança, sente-se direito e no centro do banco e não se encoste à
porta. Instale sempre as crianças com 12 ou menos anos de idade nos bancos traseiros e utilize as cadeiras de criança
adequadas. Nunca instale uma cadeira de criança voltada para trás no banco dianteiro. Para mais informações, consulte
o manual do proprietário e as instruções fornecidas com a cadeira de criança.

SISTEMA DE AJUDA AO ARRANQUE EM
SUBIDAS (HSA)

Com HSA

Sem HSA

A Ajuda ao Arranque em Subida (HSA) não substitui uma condução segura. Nunca confie exclusivamente nesta função ao
conduzir em estradas íngremes. O seu veículo pode descair se o pedal do travão for carregado a fundo ou se a estrada for
muito íngreme ou escorregadia. Esta função não foi concebida para manter o veículo parado em subidas durante mais de 2
segundos. Não confie nesta função para manter o veículo imobilizado como alternativa a carregar no pedal do travão. Para
mais informações, consulte o manual do proprietário.

O HSA facilita o arranque nas subidas íngremes,
evitando que o veículo descaia. Quando é
detetado
um
declive,
mantém
automaticamente a força de travagem até que
se carregue no acelerador.

FUNÇÕES INTELIGENTES PARA UMA CONDUÇÃO MAIS SEGURA

CONTROLO DE TRAÇÃO
Quando é detetada uma perda de aderência, a potência do motor e a força
de travagem são geridas de forma a evitar perda de binário, conseguindo
arranques suaves e uma aceleração linear.

CONTROLO ATIVO DE ESTABILIDADE E CONTROLO DE TRAÇÃO (ASTC)
O Controlo Ativo de Estabilidade utiliza sensores integrados para analisar o movimento do
veículo e identificar a derrapagem lateral das rodas. Gerindo a potência do motor e aplicando a
força de travagem às rodas adequadas, o ASTC ajuda a manter a estabilidade e o controlo do
veículo.

DERRAPAGEM LATERAL DAS RODAS
TRASEIRAS

DERRAPAGEM LATERAL DAS RODAS
DIANTEIRAS

A força de travagem é aplicada à roda dianteira
exterior para evitar a sobreviragem.

A força de travagem é aplicada à roda traseira
interior para evitar a subviragem.

Nota: As capacidades de controlo do ASC/TCL são apenas complementares. Conduza com segurança e nunca confie exclusivamente
nestes sistemas durante a condução. Certifique-se de que utiliza o mesmo tipo e tamanho de pneus nas 4 rodas. Não instale
no seu veículo um diferencial autoblocante adquirido posteriormente. Para mais informações, consulte o manual do
proprietário.
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ESPAÇO À SUA ESCOLHA
CAPACIDADE DE CARGA
Independentemente do seu destino, o ASX deixa-o transportar o que
precisa para quando lá chegar, com até 419* litros de capacidade de
carga disponível, com cinco passageiros. A porta da bagageira, de
abertura fácil, é suficientemente larga para transportar os objetos
mais volumosos e a altura reduzida do piso faz com que seja fácil
colocar e retirar cargas pesadas. Este modelo conta também com um
compartimento sob o piso, proporcionando-lhe um espaço de
armazenamento prático que não retira volume útil à bagageira.

1,000 mm

*Inclui um compartimento sob o piso de 26 litros (com kit de reparação de pneus).

1,350 mm
1.350 mm de largura máxima da área de carga.
1.510 mm de comprimento máximo com os bancos traseiros rebatidos.
Medido pela Mitsubishi Motors Corporation.

1,510 mm

BANCOS TRASEIROS TOTALMENTE
REBATÍVEIS / REBATIMENTO PARCIAL 60:40
Para carregar objetos ainda maiores, os
bancos traseiros podem ser totalmente
rebatidos de forma a criar uma superfície
plana e um espaço de carga muito amplo. Os
bancos traseiros rebatíveis a 60:40 podem
também ser rebatidos parcialmente, dandolhe o espaço para transportar bicicletas ou
outros objetos muito compridos sem abdicar
de ter bancos traseiros disponíveis.
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS

TOMADA DE ACESSÓRIOS

KIT MÃOS-LIVRES BLUETOOTH® /
SISTEMA DE LIGAÇÃO

A porta USB permite-lhe ligar o seu leitor multimédia portátil e
desfrutar de toda a sua biblioteca de música com elevada qualidade.

Mantenha-se em contacto e conduza com segurança com o kit mãos
livres. Ligue o seu telemóvel através da tecnologia Bluetooth® e, com o
comando por voz, faça chamadas sem retirar as mãos do volante.
Nota: A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG,
Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MISUBISHI MOTORS CORPORATION é efetuada
sob licença.

TETO PANORÂMICO
O teto panorâmico em vidro acrescenta uma nova dimensão à condução,
permitindo-lhe a si e aos seus passageiros apreciarem as vistas em todas
as direções. Ao recolher a cortina terá um painel de vidro que cobre todo
o tejadilho, desde os bancos dianteiros até aos traseiros. À noite, o teto
fica iluminado de forma elegante com iluminação LED.
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EQUIPAMENTO EM DESTAQUE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Punho da caixa de velocidades forrado a pele

6. Frisos nas cavas das rodas

2. Rádio MGN com sistema de navegação e CarPlay

7. Friso cromado na porta da bagageira

3. Inserção no painel da porta em pele sintética macia

8. Pára choques traseiro com luz de nevoeiro

4. Luzes LED Diurnas
5. Antena tipo barbatana de tubarão

PAINÉIS INTERIORES

PAINEL EM PRETO BRILHANTE
(INTENSE/INSTYLE)

traseira LED
9. Ponteira de escape cromada

10. Pneus 225/55R18 com jantes
de liga leve de 18 polegadas

MATERIAIS DOS BANCOS

TECIDO DE ALTA QUALIDADE
(PADRÃO DE BLOCOS)

PELE E ALCÂNTARA

CORES EXTERIORES

SPORTY BLUE (MICA) [D06]

NOVA COR

VERMELHO ORIENT (METALIZADO) [P26]

PRATA STERLING (METALIZADO) [U25]

CASTANHO GRANITE (METALIZADO) [C06]

CINZA TITANIUM (METALIZADO) [U17]

BRANCO SILKY (NACARADO) [W13]

PRETO AMETHYST (MICA) [X42]

COMBINAÇÕES DE CORES EXTERIORES E INTERIORES
Série – Não disponível
Modelo

INTENSE

INSTYLE

Materiais e cores dos bancos
Tecido de alta qualidade (padrão de blocos)
Pele e Alcântara

■
–

–
■

Cores exteriores
Sporty Blue (Mica)
Prata Sterling (Metalizado)
Castanho Granite (Metalizado)
Vermelho Orient (Metalizado)
Cinza Titanium (Metalizado)
Branco Silky (Nacarado)
Preto Amethyst (Mica)

■
■
■
■
■
■
■

–
■
■
■
■
■
■

[D06]
[U25]
[C06]
[P26]
[U17]
[W13]
[X42]

Nota: As cores mostradas podem diferir ligeiramente das cores reais devido ao processo de impressão.
Para conhecer as cores reais, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.						
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SELEÇÃO DO NÍVEL DE EQUIPAMENTO

INTENSE

Modelo ilustrado com Auto Stop & Go (AS&G)

Principais características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faróis de halogéneo
Luz de nevoeiro
Antena tipo barbatana de tubarão
Espelho retrovisor com antiencadeamento
Mostradores retroiluminados de alto contraste com ecrã LCD a
cores multi-informação de grandes dimensões
Direção assistida elétrica / Coluna de direção com regulação em
altura e profundidade
Puxadores interiores das portas em material preto
Rádio AM/FM e leitor de CD/MP3
Rádio MGN com sistema de navegação e CarPlay (opcional)
Câmara de Estacionamento
Airbags SRS (dianteiros e joelhos do condutor)
Controlo Ativo de Estabilidade (ASC)
Sistema de Ajuda ao Arranque em Subida (HSA)
Sistema de monitorização da pressão dos pneus
Sistema de entrada sem chave
Grelha dianteira com frisos cromados
Frisos cromados na linha de cintura
Luzes Diurnas em LED
Ponteira de escape cromada
Painel central em preto brilhante
Puxadores das portas interiores cromados
Consola em tecido com apoio de braço central regulável

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porta-luvas com refrigeração e aquecimento de bebidas
Ar condicionado automático
Airbags SRS (laterais e de cortina)
Porta USB / Sistema de ligação
Controlo automático de iluminação
Sensor de chuva com funcionamento variável e intermitente
Aplicação de reforço no para-choques dianteiro (pintura prateada)
Pneus 225/55R18 com jantes de liga leve de 18 polegadas
Frisos nas cavas das rodas
Vidros escurecidos
Volante em pele de 3 raios com comandos de áudio, preto
brilhante e cromado
Estofos em Tecido de alta qualidade
Cruise control
Punho da caixa de velocidades forrado a pele
Espelhos retrovisores exteriores elétricos na cor da carroçaria
com indicadores de mudança de direção e rebatimento
automático
Comandos de áudio
Sistema de interface para telemóveis mãos livres Bluetooth® com
reconhecimento de voz / Sistema de ligação
Barras de tejadilho pretas
Teto panorâmico em vidro com iluminação LED interior (Apenas
versão 1.6 MIVEC Intense)
Sistema de arranque sem chaves (KOS) com botão de arranque

Nota: alguns equipamentos podem variar na aparência ou disponibilidade de acordo com o país. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.

SELEÇÃO DO NÍVEL DE EQUIPAMENTO

INSTYLE

Modelo ilustrado com Auto Stop & Go (AS&G)

Características principais (para além do nível Intense)
•
•
•
•
•

Bancos em pele e alcântara;
Teto Panorâmico;
Faróis de xénon Super Wide HID
Lava faróis
Painéis de interruptor das portas com acabamentos em
prateado

Nota: alguns equipamentos podem variar na aparência ou disponibilidade de acordo com o país. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.
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EQUIPAMENTO STANDARD E OPCIONAL
■ De série □ Opcional – Não disponível
Modelo

Sistema de tração
Classe de preço
Motor / Transmissão
Pneus e jantes
Pneus 225/55R18 com jantes de liga leve de 18 polegadas

Segurança

Interiør

Cockpit

Bancos

2WD
INTENSE
1.6 MIVEC (5MT)

INSTYLE
1.6 DI-D (6MT)

■

■

■

Controlo Ativo de Estabilidade (ASC)
ABS com EBD e assistência à travagem
Sistema de ajuda ao arranque em subida (HSA)
Sistema de prioridade à travagem
Airbags SRS
Airbags SRS dianteiros para condutor e passageiro
Airbags SRS laterais e de cortina para os bancos da frente
Airbag SRS para os joelhos do condutor
Cintos de segurança
Cinto de segurança ELR com 3 pontos de fixação à frente (x2)
Pré-tensores e limitadores de força nos cintos de segurança
dianteiros (pré-tensor duplo para o passageiro)
Fixações dos cintos de segurança dianteiros reguláveis em
altura
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos ELR x 3
Sistema ISO-FIX (×2) e âncora (×2)
Portas traseiras com protecção de abertura para crianças
3ª luz de stop traseira
Câmara de estacionamento traseiro
Sistema de monitorização da pressão dos pneus
Sistema de aviso de travagem de emergência (ESS)
Sistema de bloqueio de arranque
Imobilizador

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Grelha dianteira com frisos cromados
Placa de proteção no pára-choques dianteiro (pintura prateada)
Frisos nas cavas das rodas
Faróis
Faróis de halogéneo
Faróis de Xénon Super Wide HID
Controlo automático da iluminação
Lava-faróis
Luzes LED diurnas com farol de nevoeiro
Vidros
Vidros verdes temperados (todos)
Desembaciador do vidro traseiro
Vidros escurecidos (portas traseiras e vidro traseiro)
Lava e limpa para-brisas intermitente variável com sensor de chuva
Espelhos retrovisores exteriores elétricos na cor da carroçaria com indicadores
de mudança de direção e rebatimento automático
Frisos cromados na linha de cintura
Barras de tejadilho pretas
Teto panorâmico em vidro com iluminação LED interior
Ponteira de escape cromada
Antena tipo barbatana de tubarão

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

■

■

■

■
■

■
■

■
■

Volante em pele de 3 raios com comandos de áudio, preto brilhante, detalhes
cromados e sistema mãos livres
Punho da caixa de velocidades forrado a pele
Direção assistida elétrica / Coluna de direção com regulação em altura e em
profundidade
Cruise control
Painel de instrumentos de alto contraste e computador de bordo em LCD a
cores
Aro da ignição iluminado
Bancos da frente
Regulação manual em profundidade e inclinação /
Banco do condutor com regulação manual em altura
Encostos de cabeça reguláveis em altura (x2) /
Banco do passageiro da frente com bolsa nas costas
Bancos de trás
Bancos com rebatimento 60:40 / Encostos de cabeça (x3)
Apoio de braços central com suporte para copos

EQUIPAMENTO STANDARD E OPCIONAL
■ De série □ Opcional – Não disponível
Modelo

Sistema de tração
Classe de preço
Motor / Transmissão

2WD
INTENSE
1.6 MIVEC (5MT)

INSTYLE
1.6 DI-D (6MT)

Tablier em preto e com materiais macios
Botões das saídas de ventilação cromados
Painel de controlo de vidros elétricos em prateado
Painel da consola do piso
Puxadores interiores das portas cromados
Porta-luvas iluminado / Suporte para copos dianteiro na consola do piso
Caixa da consola
Apoio de braços central ajustável
Tomada
Porta-luvas com refrigeração e aquecimento de bebidas
Bolsas nas portas dianteiras com suportes para garrafas
Espelho de cortesia com tampa iluminada e suporte para bilhetes para as palas
de sol do condutor e do passageiro da frente
Espelho retrovisor antiencandeamento
Iluminação dianteira com luz para mapas / Luz da bagageira
Ventilação
Ar condicionado automático
Filtro de ar

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

Conforto e
comodidade

Fecho centralizado
Sistema de arranque sem chaves (KOS) com botão de arranque
Vidros elétricos (janelas dianteiras e traseiras)

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Áudio e
multimédia

6 altifalantes
Rádio AM/FM e leitor de CD/MP3
Ecrã de áudio com rádio AM/FM, leitor de CD/MP3 e câmara de marcha-atrás
Rádio MGN com Carplay e Sistema de Navegação SD com ecrã de
6,5 polegadas, rádio AM/FM, leitor de CD/MP3 e câmara de marcha-atrás
Porta USB / Sistema de ligação
Sistema de interface para telemóveis mãos livres Bluetooth® com
reconhecimento de voz / Sistema de ligação

■
■
■

■
■

■
■

□

□

■

■

■

■

■

■

■

Interior

Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.
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ESPECIFICAÇÕES
■ Disponível – Não disponível

MIVEC
Manual de 5 velocidades
Auto Stop & Go (AS&G)
GA1WXNHXL6
INTENSE
INSTYLE

2WD
1,6 litros

DI-D
Manual de 6 velocidades
Auto Stop & Go (AS&G)
GA7WXJHXL6

■
-

■
■

1.6 litros, 16 válvulas DOHC MIVEC
1.590
ECI-MULTI
Euro-6b
86 (117)/6000
154 (15,7)/4000

1.6 litros, 8 válvulas
turbocomprimido com intercooler SOHC
DI-D + DPF*4
1560
Injeção direta eletrónica Common-Rail
Euro-6b
84 (114)/3600
270 (27,5)/1750

Sem chumbo (95 octanas)
63

Diesel
60

Monodisco a seco de acionamento hidráulico

Monodisco a seco de acionamento hidráulico

3,727
1,947
1,343
0,976
0,804
3,727
4,333

3,833
2,047
1,303
0,975
0,744
0,659
3,545
4,058

11,5
183

11,2
182

7,8
6
6,7

5,2
4,2
4,6

179
136
152

135
109
119

8,8
6,7
6,4
7,9
7,3

-

198
151
144
179
165
1200
665

1400
695

MacPherson, molas helicoidais com barra estabilizadora
Multilink, molas helicoidais com barra estabilizadora

MacPherson, molas helicoidais com barra estabilizadora
Multilink, molas helicoidais com barra estabilizadora

Travões
À frente
Atrás

Discos ventilados
Discos

Discos ventilados
Discos

Direção
Tipo

Pinhão e cremalheira com assistência elétrica

Pinhão e cremalheira com assistência elétrica

1.260
1.870
80
419 *5–1219 (1169) *6

1.380
1980
80
419 *5–1219 (1169) *6

Motor
Tipo
Cilindrada
Sistema de injeção
Nível de emissões
Potência máx. (EEC net)
Binário máx. (EEC net)
Sistema de alimentação
Tipo de combustível
Capacidade do depósito
de combustível

kW (cv)/rpm
N.m (kg.m)/rpm

litros

Caixa de velocidades
Embraiagem
Relação de transmissão
1a
2a
3a
4a
5a
6a
Marcha-atrás
Final
Prestações
Aceleração (0-100 km/h)
seg.
Velocidade máx.*1km/h
Consumo de combustível (NEDC) *2
Urbano
(litros/100 km)
Extra-urbano
(litros/100 km)
Combinado
(litros/100 km)
CO2 (NEDC) *2
Urbanog/km
Extra-urbanog/km
Combinadog/km
Consumo de combustível (WLTP) *2
Baixa
(litros/100 km)
Média
(litros/100 km)
Alta
(litros/100 km)
Extra-alta
(litros/100 km)
Combinado
(litros/100 km)
CO2 (WLTP) *2
Baixag/km
Médiag/km
Altag/km
Extra-altag/km
Combinadog/km
Capacidade de reboque (com travão)
kg
Capacidade de reboque (sem travão)
kg
Suspensão
À frente
Atrás

Cargas
Tarakg
Peso bruto
kg
Carga máx. sobre o tejadilho
Volume da bagageira (VDA) *3litros

*1: Medido pela Mitsubishi Motors Corporation. *2: *Os valores de consumo de combustível e CO 2 variam consoante o nível de equipamento. *3: Medições desde os 5 lugares até à chapeleira
(do tipo rígido) – 2 bancos até ao teto. *4: O motor tem um som ligeiramente diferente do habitual quando o DPF faz a queima automática das partículas retidas. A diferença na sonoridade
do motor não indica uma avaria. *5: Com as costas dos bancos traseiros na posição vertical. Inclui um compartimento sob o piso de 26 litros (com kit de reparação de pneus). *6: ( ) com
teto panorâmico em vidro.
Nota: Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para conhecer mais especificações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi.
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Todas as medidas em milímetros

22 23

www.facebook.com/mitsubishi.pt

www.instagram.com/mitsubishimotorspt

www.youtube.com/MitsubishiMotorsPortugal

RECICLAGEM DE VEÍCULOS ANTIGOS
É nosso dever proteger o ambiente.
A Mitsubishi Motors desenha e fabrica veículos automóveis e
componentes de elevada qualidade, procurando disponibilizar
aos nossos clientes veículos com boa durabilidade e os
melhores serviços de assistência técnica, de forma a manter o
seu veículo em excelentes condições de circulação. Temos o
maior respeito pelo ambiente e utilizamos materiais que podem
ser reciclados e reutilizados após o seu veículo Mitsubishi
Motors ter chegado ao fim do período de vida útil. Após uma
longa vida de utilização, recolhemos o seu veículo e efetuamos
a sua reciclagem em conformidade com a Diretiva Europeia
sobre Veículos em Fim de Vida e com as disposições legais
aplicáveis a nível nacional.
Todos os veículos Mitsubishi Motors (até 3,5 T de Peso Bruto)
vendidos após 1 de julho de 2002 serão recolhidos do último
proprietário livres de encargos, num dos locais de recolha
apropriados, desde que o veículo inclua todos os componentes
principais e não possua resíduos. A partir de 1 de janeiro de
2007, esta norma aplica-se a todos os veículos da Mitsubishi

Motors, independentemente da data de venda. Está disponível
uma rede de recolha de veículos em Fim de Vida, de modo a
garantir que o seu veículo será reciclado de uma forma
ecológica. Simultaneamente, as formas de reciclagem de
componentes e de veículos estão em constante estudo e
aperfeiçoamento, procurando alcançar no futuro percentagens
de reciclagem cada vez mais elevadas.
A Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de Vida e a recolha
gratuita de Veículos em Fim de Vida é aplicável em todos os
estados-membros da União Europeia. A transposição da
Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de Vida para a
legislação de cada um dos estados-membros pode ainda não
estar efetuada à data de impressão da presente publicação.
Consulte a página de Internet www.mitsubishi-motors-europe.
com e selecione a página correspondente ao seu país de
residência, ou telefone para o Centro de Apoio ao Cliente da
Mitsubishi Motors.

SERVIÇO PÓS-VENDA EXCECIONAL, PARA UMA CONDUÇÃO TRANQUILA
Temos aproximadamente 2500 Pontos de Serviço Autorizados da
Mitsubishi Motors na Europa, empenhados em ajudá-lo, esteja onde
estiver.
SERVIÇO PROFISSIONAL
Até os veículos novos necessitam de manutenção e assistência periódica.
Não só para garantir a sua mobilidade, mas também a sua segurança e
a dos seus passageiros. Encontrará nos Pontos de Serviço Autorizados
Mitsubishi profissionais que utilizam equipamento de diagnóstico
especializado e peças de origem. Fornecer-lhe-emos antecipadamente
todas as informações relacionadas com o custo do serviço, para que
não tenha surpresas desagradáveis na entrega do seu veículo.
PEÇAS GENUÍNAS MITSUBISHI MOTORS
Mesmo as mais pequenas falhas técnicas podem originar acidentes.
Por isso, todas as Peças Genuínas da Mitsubishi Motors foram
desenvolvidas e testadas de acordo com os mais rigorosos padrões
de qualidade. Recomendamos a utilização de Peças Genuínas da
Mitsubishi Motors, de modo a manter a segurança e integridade do
seu veículo e a dos seus passageiros. As Peças Genuínas da Mitsubishi
Motors estão disponíveis em todos os Pontos de Serviço Autorizados
Mitsubishi. Temos orgulho em obter resultados excelentes nos
inquéritos de qualidade do serviço Pós-Venda.

GARANTIA GLOBAL – OBVIAMENTE
Todos os veículos Mitsubishi têm a cobertura standard de uma garantia
global de 5 anos ou até a um máximo de 100 000 km (61 000 milhas),
conforme a que ocorrer primeiro. A garantia anticorrosão por perfuração
protege o seu veículo contra corrosão durante os primeiros 12 anos,
dependendo do modelo adquirido. As estatísticas de fiabilidade dos
veículos Mitsubishi são irrepreensíveis: No entanto, na eventualidade
remota de necessitar de ajuda, oferecemos-lhe o cartão MAP.
*Consoante o modelo do veículo e o mercado. Para mais informações, consulte o seu Livro
de Serviço Mitsubishi

MAP - ASSISTÊNCIA EM VIAGEM GRÁTIS
Para demonstrar o nosso compromisso com a sua
mobilidade e a confiança que temos na fiabilidade
dos nossos veículos, receberá um cartão MAP,
válido por cinco anos, na compra do seu novo
Mitsubishi. MAP significa “Pacote de Assistência
Mitsubishi Motors”. Com o cartão MAP a sua
mobilidade está garantida em mais de 30 países em toda a Europa. Se
necessitar de assistência na eventualidade de uma avaria, acidente,
roubo ou ato de vandalismo – esteja onde estiver, 24 horas por dia, 7
dias por semana - ligue o número que se encontra no seu cartão e o
problema será resolvido de imediato. Se for mais grave, o veículo será
transportado para o Ponto de Serviço Autorizado Mitsubishi mais
próximo e ser-lhe-ão disponibilizados vários serviços, como hotel,
meios de continuação de viagem, um veículo de substituição e a
repatriação do veículo.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
www.mitsubishi-motors.com

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.

www.mitsubishi-motors-europe.com

MBP Automóveis de Portugal, S.A.
www.mitsubishi-motors.pt

Algum do equipamento pode variar dependendo do seu país.
Para mais informações, consulte o seu Concessionário da rede
Mitsubishi Motors. Todos os direitos reservados.
19 PRT 190035 Janeiro de 2019, Impresso em Portugal

