
Тонування задніх вікон

Пакет преміум екстер'єру: глянцеві радіаторна решітка та накладки на передньому і 

задньому бамперах; пофарбовані у колір кузова накладки на нижніх частинах дверей. 

Декоративні нижні центральні та кутові захисні накладки на передньому і задньому бампері 

пофарбовані в колір кузова

-

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ Invite Intense Ultimate

Світлодіодні передні фари з ручним коректором -

Омивачі фар -

Передні світлодіодні протитуманні фари -

Вітрове скло з електробігрівом -

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ Invite Intense Ultimate

Датчик світла та дощу

Invite Intense Ultimate

Система покращення характериcтик повертальності - Active Yaw Control Brake (AYC Brake)

Система повного приводу - Super All Wheel Control (S-AWC) - -

18-дюймові спортивні двокольорові легкосплавні диски (225/55R18) та 18-дюймове 

повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску
- -

Підкермові перемикачі швидкостей -

ДВИГУН 2,0L 1,5L

ТРАНСМІСІЯ CVT

ПРИВОД 2WD 4WD

ВИГОДА, грн, з ПДВ
3 47 000 30 000 100 000

Рекомендована роздрібна ціна за автомобіль, грн з ПДВ
1 699 000 799 000 1 005 000

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна, грн з ПДВ
2 652 000 769 000 905 000

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА к.с. (кВт) 150 (110)

КОМПЛЕКТАЦІЯ INVITE INTENSE ULTIMATE

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ 

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- Задній спойлер з вбудованим стоп-сигналом

- Дзеркала заднього огляду з обігрівом та електрорегулюванням

- Задні бризковики

- Захисні накладки на колісних арках

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ

- Світлодіодні денні ходові вогні

- Лампи освітлення салону та багажного відсіку

- Система супроводу освітленням "Welcome light" та "Coming home light"

ІНТЕР'ЄР

- Рульове кермо, що регулюється по висоті та вильоту

- Підігрів передніх сидінь

- Світлодіодна підсвітка ніші для смартфона

- Дверні ручки чорного кольору

- Другий ряд, що складається у пропорції 60/40

- Другий ряд сидінь з регульованими за нахилом спинками сидінь

- Крючки для кріплення речей у багажному відсіку

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ

- 4 динаміка

- Система кріплення дитячих крісел ISO-FIX

- Дистанційне управління центральним замком та іммобілайзер, 2 ключ-

передавача

- Сидіння водія з регулюванням по висоті

- Високонтрасний рідкокристалічний дисплей на панелі приладів

- Розетка 12 В на центральній консолі

- Розетка 12 В для заднього ряду сидінь

- Зсувна поличка в багажному відсіку

- Органайзер під підлогою багажного відділення

- Передні та задні електричні склопідйомники

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)

- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)

- Антипробуксовочна система -Traction Control (TCL)

- Система увімкнення аварійних сигналів при різкому гальмуванні (ESS)

- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)

- Дві фронтальні подушки безпеки

16-дюймові легкосплавні диски (215/70R16) та повнорозмірне запасне колесо на сталевому 

диску
- -

18-дюймові легкосплавні диски (225/55R18) та 16-дюймове повнорозмірне запасне колесо 

на легкосплавному диску
- -

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

КЕРУВАННЯ



2
 Спеціальна рекомендована роздрібна ціна на дату Прайс-листа, включаючи вигоду.  

Цей документ надано дистриб’ютором ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» виключно для інформаційних цілей. Дистриб’ютор залишає за собою право в будь який

час змінювати вартість товарів, їх комплектації відповідно до внутрішніх процедур щодо ціноутворення та характеристик товару, що надходить від

виробника. Ціна включає в себе ПДВ 20%.

Цей Прайс-лист не є публічною офертою. Остаточні роздрібні ціни на автомобілі ТМ "Mitsubishi" встановлюються офіційними Дилерами Mitsubishi

Motors та вказуються у відповідних договорах купівлі-продажу у гривні на дату їх укладання.

Усі ціни розраховані станом на 08.10.2021

Ціни можуть змінюватися у період дії спеціальної пропозиції (01.10.2021 р. - 31.10.2021 р. на конкретну дату в залежності від обмінного курсу гривні до

іноземної валюти (НБУ / комерційного). Кількість Автомобілів зі спеціальною пропозицією обмежена.

Ціни вказані без доплати за колір типу "металік" чи "перламутр". Доплата за колір (перламутр, металік) – 13 500 грн з ПДВ 20%.

1
 Звичайна рекомендована роздрібна ціна без знижок та спеціальних пропозицій (вигод) на дату Прайс-листа.                                                          

3
Максимальна вигода з урахуванням усіх спеціальних пропозицій (вигод) на Автомобілі, відносно звичайної рекомендованої роздрібної ціни, на дату

Прайс-листа.

Гарантія - 5 років або 100 000 км пробігу - 

означає надання гарантії на нові автомобілі ТМ «Mitsubishi» (крім «Outlander PHEV»), придбані в офіційних дилерів Mitsubishi Motors в Україні (крім

тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС) до 31.12.2021 р. вкл., строком на 5 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що

настане раніше, з дати початку гарантії, вказаної в Меморандумі про реєстрацію. На перші 24 місяці обмеження щодо пробігу не застосовується. Деталі

на mitsubishi-motors.com.ua.

●
 - опція присутня в комплектації

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ
2 652 000 769 000 905 000

ВИГОДА, грн, з ПДВ
3 47 000 30 000 100 000

РІК ВИРОБНИЦТВА 2021

Рекомендована роздрібна ціна за автомобіль, грн з ПДВ
1 699 000 799 000 1 005 000

Круїз-контроль

Передні та задні паркувальні датчики -

Система запобігання зіткненню при помилковому натисканні педалі газу (UMS) -

Дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін 

водія
-

Система контролю тиску повітря в шинах

Обшивка стелі та стійок тканиною темного кольору -

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ Invite Intense Ultimate

Підйомний проекційний дисплей - -

Камера заднього огляду - -

Камери кругового огляду 360о - -

Система "вільні руки" Bluetooth ®, з голосовим управлінням та кнопками керування на кермі -

Електронні стоянкові гальма з системою автоматичного утримання гальмами (AutoHold) та 

фіксованим підлокітником і відділом для сонцезахисних окулярів
-

Рульове колесо з обігрівом -

Відкриття/закриття вікон "одним дотиком" з місця водія -

Чотири ручки на стелі -

Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки (Keyless) -

Преміум аудіосистема від Mitsubishi,  8 динаміків, підсилювач 510 Вт - -

Управління стереосистемою на кермі

Система для підключення мобільного телефону Mitsubishi Connect 2, з можливістю 

виведення контенту екрану телефона на дисплей мультимедійної системи, з 8-дюймовим 

сенсорним екраном та двома USB портами

-

6 динаміків - -

Двозонний клімат-контроль -

CD MP3 програвач, AM/FM радіо приймач, 4 динаміка - -

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ Invite Intense Ultimate

Клімат-контроль - -

Оббивка сидінь - шкіра з простроченням сріблястою ниткою та електрорегулюванням 

сидінь водія і переднього пасажира у 6-ти напрямках
- -

Шкіряні вставки на дверних картах -

Оббивка сидінь - штучна шкіра зі вставками з тканини та електрорегулюванням сидіння 

водія у 6-ти напрямках
- -

Хромовані дверні ручки -

Підігрів задніх сидінь -

Сонцезахисні козирки з підсвіткою -

Оздоблення шкірою керма -

Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом і вбудованим поворотником в колір 

кузова та функцією складання
-

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ Invite Intense Ultimate

-Рейлінги на даху

Другий ряд сидінь з вбудованим підлокітником та підстаканниками -

Світлодіодна підсвітка зони дверних ручок та ніш на передніх дверних картах -

https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2FMitsubishiMotorsUkraine
https://www.youtube.com/channel/UCIE8a8xI1Hgn4u4JmI-4j-Q
https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsUkraine
https://www.instagram.com/mitsubishimotors_ukraine/?hl=ru
https://mitsubishi-motors.com.ua/test-drive
https://mitsubishi-motors.com.ua/credit
https://mitsubishi-motors.com.ua/

