
-

-

-

Зовнішні дзеркала з вбудованим поворотником та функцією складання

Бічні підніжки

Тонування задніх вікон

-

-

-

InviteКУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Intense Ultimate

-
-Задній буксирувальний крюк

Задній бампер з підніжкою

Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом та хромованою накладкою

-

- -

-

-

-

Intense Ultimate

КЕРУВАННЯ Invite Intense Ultimate

- -

-

-

-

-

КОМПЛЕКТАЦІЯ

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- Передній бампер в колір кузова з хромованою накладкою

- Срібляста радіаторна решітка

- Хромовані ручки дверей та ручка грузового відсіку

- Передня захисна пластина під бампером та захист двигуна

- Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту

- Задні і передні бризковики

- Задня протитуманна фара

ІНТЕР'ЄР

- Прикурювач та попільничка

- Поворотний перемикач вибору режимів трансмісії

- Передні сидіння з регулюванням по довжині та нахилу спинки

- Сидіння водія з регулюванням по висоті

- Передній підлокітник

- Оздоблення салону тканиною

- Підігрів передніх сидінь

- Спинка 2-го ряду з підлокітником та підстаканниками і можливістю складання

- 4-спицеве уретанове кермо з регулюванням по висоті та за вильотом

- Ручки на стійках та стелі

- Кишені на спинках передніх сидінь

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ

- Заднє скло з підігрівом

- Датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)

- Система курсової стійкості - Active  Stability Control (ASC)

- ISO-Fix кріплення для дитячого сидіння

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

- Антипробуксовочна система -Traction Control (TCL)

- Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)

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

- Дві фронтальні подушки безпеки

- Автоматичне блокування дверей при швидкості більше 15 км/год

ОБЛАДНАННЯ

- Передні і задні електросклопідіймачі з функцією антизащемлення на дверях 

водія

- Центральний замок та іммобілайзер

- "Дитячі" замки на задніх дверях

- Радіопідготовка та 4 динаміки

- Електричний обігрів повіря салону

- Повітряний фільтр салону

ВАНТАЖНИЙ ВІДСІК

- Крючки для кріплення вантажу - 6 шт

- Обмежувач відкриття заднього борту

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

181 (133)

INTENSE ULTIMATE

1 055 000

INVITE

978 000Рекомендована роздрібна ціна за автомобіль,  грн з ПДВ
1

944 000

34 000ВИГОДА, грн, з ПДВ
3

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ
2 1 024 000

31 000 0

1 125 000

ДВИГУН 2,4L

6MT

4WD

154 (113)

Примусове блокування заднього диференціала

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ Invite

Система приводу Easy Select part time 4WD

Система приводу Super Select 4WD

Mitsubishi offroad traction control з чотирма режимами

Система допомоги при спуску з гори - Hill descent control (HDC)

16" сталеві диски з покришками розміру 205 R16C, повнорозмірне запасне колесо на 

сталевому диску

18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60R18, повнорозмірне запасне колесо 

на легкосплавному диску

6AT

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ 

1 125 000

ТРАНСМІСІЯ

ПРИВОД

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА к.с. (кВт)

-

Галогенові фари денного світла

Світлодіодні фари денного світла

Омивачі фар

Передні протитуманні фари нового дизайну

Датчики світла і дощу

Світлододні фари головного світла та задні ліхтарі

-

-

-

-

-



-

-

-
-

ВИГОДА, грн, з ПДВ
3 34 000

-
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ Invite Intense Ultimate

Рекомендована роздрібна ціна за автомобіль, грн з ПДВ
1 978 000 1 055 000

31 000 0

Спеціальна рекомендована роздрібна ціна, грн, з ПДВ
2 944 000 1 024 000

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.

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

Ми у соціальних мережах

●
 - опція присутня в комплектації

Усі ціни розраховані станом на

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.

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.

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%.

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

08.10.2021

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.

1 125 000

1 125 000

-

-

-

- -

Система для підключення мобільного телефона Mitsubishi Connect з можливістю 

виведення контенту на дисплей мультимедійної системи з сенсорним екраном, USB та 

HDMI виходами

Intense Ultimate

Кондиціонер

Клімат-контроль

Двозонний клімат-контроль

Підігрів керма

CD MP3 програвач, AM/FM радіо приймач з сенсорним екраном

-

-

-

-

-

ІНТЕР'ЄР Invite Intense Ultimate

Оздоблені шкірою 4-спицеве кермо та важель КПШ -

Круїз-контроль (управління на кермі)

-

-

-

-

-

-

Центральна консоль з чорного полірованого пластику з сріблястим орнаментом

Хромовані внутрішні ручки дверей

Вішак для речей задніх пасажирів

Оздоблення салону комбінованою шкірою

6-позиційне електрорегулювання сидіння водія

Підкермові перемикачі швидкостей

Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням

Кольоровий дисплей на панелі приладів

Цифровий годинник

ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ

Камера заднього огляду

6 динаміків

Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки

Управління стереосистемою на кермі

Система "вільні руки" Bluetooth® з кнопками керування на кермі

2 ключі з дистанційним управлінням

USB роз'єм на центральній панелі

USB роз'єм для другого ряду сидінь

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

для колін водія

Переднатяжувач ременів безпеки для передніх сидінь

Вентильовані передні 17-дюймові гальмівні диски

-

-

-

2021РІК ВИРОБНИЦТВА

-

-

-

-

-

-

-

-

Invite

-

-
-

- -

- -

-

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/

