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 Накладки на бокові дзеркала
Сріблястий колір. з повторювачем поворотів. 
MZ314468
без повторювача поворотів.
MZ314467 (без мал.)

 Накладки на бокові дзеркала 
Матовий сплав.
з повторювачем поворотів.  MZ314586 
без повторювача поворотів. 
MZ314585 (без мал.)

 Накладки на бокові дзеркала
Хром. 
з повторювачем поворотів.  MZ569195EX
без повторювача поворотів.
MZ569716EX (без мал.)

 Накладки на бокові дзеркала
Чорний колір, під карбон.
з повторювачем поворотів. MZ314588
без повторювача поворотів.
MZ314587 (без мал.)
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 Боковий захисний молдинг 
Пофарбований у колір кузова. Номери 
деталей див. у довідковому переліку.

ЕКСТЕР'ЄР

 Наклейка для накладок
Хром. В комплекті з боковими 
накладками. MZ314583

 Наклейка для накладок
Чорна. В комплекті з боковими 
накладками. MZ314460
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 Нижня накладка на двері
Хром. MZ314598

 Накладки на стійки дверей
Колір «чорний рояль». MZ314590

 Накладки на стійки дверей
    Під карбон. MZ314591

 Комплект накладок на двері  Комплект накладок на двері
Сірий. MZ314581 Сріблястий колір. MZ314432

 Наклейка для накладок
Під карбон. В комплекті з боковими 
накладками. MZ314582
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 Декоративні наклейки на рейлінги
 MZ314459

ЕКСТЕР'ЄР

 Декоративні наклейки на диски
Для заводського 18-дюймового диска. 
MZ553165EX 

Бокова наклейка на кузов
MZ553168EX
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 Декоративна накладка дверей 
багажника
Матовий сплав. MZ314434

 

 Декоративна накладка дверей 
багажника
Хром. MZ314433

 Накладка на задній бампер 
Сріблястий колір з хромованими акцентами. 

 MZ576765EX

Бокова наклейка на кузов
MZ553168EX

 Накладка на дверну ручку
З системою дистанційного керування 
автомобілем. MZ576227EX
Без системи дистанційного керування 
автомобілем. MZ576228EX (без мал.)

 Декоративна накладка дверей 
багажника
З покриттям під карбон. MZ314589
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 Накладки на пороги
Нержавіюча сталь. MZ380550EX 

 Накладки на пороги
Evotec, сірий. MZ314438

ІНТЕР'ЄР
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 Комплект спортивних 
накладок на педалі

 Комплект декоративних накладок на бокові 
дефлектори повітроводі

 Комплект декоративних накладок на 
динаміки передніх та задніх дверей

Матовий сплав. 
MZ314577

Колір «чорний 
рояль». MZ314574 
(не зображено)

Сріблястий колір. 
MZ314463
(не зображено)

Сріблястий колір.
MZ314464

Матовий сплав.
MZ314578
(не зображено)

Колір «чорний 
рояль».
MZ314575
(не зображено)

МКПП.  MZ313904
АКПП.  MZ313905 (не зображено)

 Накладки на пороги
Evotec, прозорий. MZ314476  

 Накладки на пороги з 
підсвічуванням
Передній комплект з підсвічуванням.
MZ314484  
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МЕДІА
• Сумісність із MP3 і WMA
• Сумісність з Bluetooth - заводська опція
• Вбудований CD-плеєр і CD-текст

З'ЄДНАННЯ
• USB-з’єднання: для iPod/USB
•  Два гнізда для SD-карт: для 

навігаційної системи (карта 16 ГБ для 
карт автошляхів) і для звукозаписів 
(підтримуються SD-карти на 2 ГБ, 4 ГБ, 
8 ГБ, 16 ГБ і 32 ГБ)

• Вхід камери заднього огляду
• З’єднання з тюнером цифрового 

радіомовлення (DAB)
•  Дистанційне керування аудіо з  

керма

НАВІГАЦІЯ
• Маршрутна інформація ECO
• Тюнер TMC
• NAVTEQ RDS
•  Карти автошляхів Європи, встановлені 

на SD-карту
•  Докладне збільшене зображення 

перехресть із інформацією про смуги

АУДІОСИСТЕМА
•  Сумісна зі звичайною системою із 6 

динаміками і системою Rockford Fosgate 
з 9 динаміками

• Вихідна потужність: 4 канали по 45 Вт
•  Автоматичне регулювання гучності за 

швидкістю автомобіля
• Еквалайзер

РАДІОПРИЙМАЧ
• Радіоприймач FM/AM
• RDS

ДИСПЛЕЙ І ДИЗАЙН
•  7-дюймовий дисплей із сенсорним 

екраном для всіх функцій
• 12-мовне меню

*  Залежно від моделі автомобіля та опцій, деякі з описаних функцій можуть бути недоступні або для їх використання може 
знадобитись замовити додаткові пристрої. Для отримання докладної інформації слід звернутися до дилера.

МУЛЬТИМЕДІЙНА РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА
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USB

 Багатофункціональна комунікаційна система 
Mitsubishi (MMCS)
MZ315053
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Багатофункціональна GPS-навігація 
(Smartphone-link) – MGN  

Apple CarPlay:
Користуйтесь iPhone у безпечному режимі під час руху, 
насолоджуючись функціями вашого смартфону, які 
відображаються та керуються на екрані навігації. 
•  Користуйтесь навігацією за допомогою Apple Maps, 

знаходьте улюблені місця та отримуйте оновлену інформацію 
безпосередньо з Інтернету

•  Здійснюйте телефонні дзвінки, надсилайте та отримуйте 
повідомлення

•  Слухайте музику, збережену на вашому iPhone, або  
користуйтесь потоковим сервісом ваших улюблених аудіо-
застосунків Apple CarPlay!

•  Користуйтесь безпечними програмами під час керування 
автомобілем

•  Усіма з перелічених функцій можна безпечно керувати за 
допомогою Siri

ГНУЧКІСТЬ НА ВАШОМУ БОЦІ!
•  Здійснюйте навігацію за 

допомогою вбудованої 
навігаційної функції TomTom або 
зі смартфону - вибір за вами!

•  Насолоджуватись музикою 
можна по-різному: CD, USB-
накопичувач або пристрій 
Bluetooth®. Крім того, ви 
можете скористатись власним 
смартфоном, щоб програвати 
медіа-файли.

З'ЄДНАННЯ
•  Android AutoTM  

(де доступно)
•  Apple CarPlay  

(де доступно)
•  Функціями можна керувати за 

допомогою перемикачів керма, 
якщо наявні 

•  Профіль Bluetooth®:  
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Представляємо нову навігаційну систему з технологією 
Smartphone Link 
НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗВ'ЯЗКУ

iPhone, Siri та Apple CarPlay є торговельними марками Apple Inc.. зареєстрованими у США та інших країнах.

 

МУЛЬТИМЕДІЙНА РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА

USB
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ANDROID AUTO:
Android Auto дозволяє користуватися кращими функціями 
вашого смартфона під час безпечного водіння. На екрані 
навігації відображаються найважливіші застосунки вашого 
смартфона.
•  Отримуйте пропозиції та оновлення в режимі реального 

часу під час навігації за допомогою Google MapsTM

• Керуйте дзвінками та повідомленнями легко
•  Програвайте свої улюблені пісні за допомогою застосунків 

або з Інтернету
•  Android Auto підтримує лише використання застосунків, які 

забезпечують безпечний рух
•  Отримайте доступ до голосових функцій для спілкування 

через GoogleTM

Android Auto та Google є торговими марками Google Inc.
* Відсутня мапа Туреччини та заморських територій Франції (крім князівства Монако).

МЕДІА
•  MP3/OGG/WMA на USB
•  Вбудований Bluetooth®
•  Вбудований CD/DVD-плеєр
•  Доступність iPod/iPhone
•  DAB+ (де доступно) 

НАВІГАЦІЯ
•  Повне покриття системою 

TomTom європейської 
мапи: Вбудована SD-карта 
від виробника *

ДИСПЛЕЙ І ДИЗАЙН
•  Рідкокристалічний TFT-

дисплей 6,5“ WVGA 
•  Сенсорна панель 800 

x 480 пікс. – керування 
одним дотиком

ТЕЛЕФОН
•  Телефонний зв'язок через 

Bluetooth® – пристрої 
від різних виробників 
можуть бути пов'язані 
за допомогою технології 
Bluetooth®

Bluetooth® є зареєстрованою торговельною маркою Bluetooth SIG Inc.

 Система навігації
 Номери деталей див. у довідковому переліку.
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КОЛІСНІ
ДИСКИ

 Декоративний ковпак, 16 "″
4252A094

 Легкосплавний диск, 16 "″
4250B731*

 Легкосплавний диск, 16 "″
MZ314640** 1514



 Декоративний ковпак, 16 "″
4252A094

 Колісні гайки з секретом
MZ313736 (4 шт.)

 Легкосплавний диск, 18 "″
Діамантовий виріз 
MZ315060BD**

* За винятком центрального ковпачка та колісних гайок.    

**За винятком колісних гайок

Для отримання детальної інформації щодо сумісності дисків з вашим автомобілемзвертайтесь до найближчого дилера.

 Легкосплавний диск, 18 "″
Сріблястий колір.
MZ315060S**

 Легкосплавний диск, 18 "″
Чорний.
MZ315060B**

 Легкосплавний диск, 18 "″
Сірий.
MZ315060G**

 Легкосплавний диск, 18 "″
Сплав. 
4250F838*
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ
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 Комплект текстильних килимків
Ексклюзивний стиль (Exclusive).
MZ314597

 Комплект текстильних килимків
Елегантний стиль (Elegance)/стиль 
преміум (Premium). MZ314473

 Комплект гумових килимків
З стандартним бортом. MZ314439
З високим бортом. MZ353002 (без мал.) 

 Комплект текстильних килимків
Комфортний стиль (Comfort).
MZ314471

 Комплект текстильних килимків
Класичний стиль (Classic).
MZ314469

 Двосторонній килимок для 
багажного відділення
MZ314607

 Дефлектори
Бокових вікон. MZ380549

1716



 Бризковики передні
Для моделей без заводської 
декоративної накладки колісної арки. 
MZ314440

БЕЗПЕКА 
ТА ЗАХИСТ

 Бризковики передні
Для моделей з заводською 
декоративною накладкою колісної 
арки. MZ380698EX

 Бризковики задні
Для всіх комплектацій.
MZ531463EX

  Дитяче крісло
Номери деталей див. у довідковому 
переліку. 

 Засоби безпеки
 Знак аварійної зупинки

MZ312957 
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 Захисна накладка заднього 
бампера
Полімерний, чорний матеріал. MZ315111

 Система допомоги під час 
паркування заднім ходом

 Номери деталей див. у довідковому 
переліку. 

 Піддон у багажник
MZ314442

 Захисна плівка заднього бампера 
 Чорна. MZ315125

Прозора. MZ315126 (не зображено)

 Сонцезахисний екран
Для вікна дверей багажного 
відділення.  MME31967

 Сонцезахисні екрани
Для задніх бокових вікон. 
MME31966

1918



ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ТА ДОЗВІЛЛЯ
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 Платформа для багажу
Сріблясто-алюмінієва з чорним 
покриттям. Розміри 91 x 135 см. 
Блокується. MZ314891

 Кріплення для велосипеда
Сріблястий сталевий колір. 
З вбудованим замком. MZ314156

 Поперечини для кріплення 
вантажу
Тип «аеро». Для автомобілів з 
рейлінгами на даху. MZ314443
Для автомобілів без рейлінгів на даху. 
MZ314444* (без мал.)
* - не встановлюється на українську 
специфікацію автомобіля

 Тягово-зчіпний пристрій
Фіксований. MZ314959

 Тягово-зчіпний пристрій
З’ємний. MZ314960

 Кріплення для перевезення 
лиж/сноуборда 

    З вбудованим замком.
 Ширина: 50 см MZ315029
 Ширина: 60 см MZ315030 (без мал.)
 Для рівнинних лиж. MZ315031 (не 

зображено)

 Кронштейн для перевезення 
велосипедів

  Навантаж.: 2 вел.;
Макс. навантаж. - 1 або 2 вел.: 25 кг/45,8 кг;
13-контактний роз'єм
MZ314957

 Кріплення для велосипеда
Ексклюзивний тип, алюміній.
MZ315032 (без мал.)

 Комплект електропроводки
 7-контактний. MZ314961 (без мал.)
 13-контактний. MZ314962 (без мал.)
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ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК

Екстер'єр                    
Сторінки 2-7

Накладка на передній 
бампер Сріблястий колір з хромованими акцентами. MZ576764EX

Передня решітка 
оздоблена «під карбон» Заміна MZ576825EX

Комплект накладок 
на двері

Декоративний елемент для нижньої частини 
передніх та задніх дверей, сріблястий колір MZ314432

Декоративний елемент для нижньої частини 
передніх та задніх дверей, сірий колір MZ314581

Наклейка для бокових 
накладок

Чорна, в комплекті з боковими накладками. MZ314460
Хромована, в комплекті з боковими 
накладками. MZ314583

Під карбон, в комплекті з боковими 
накладками. MZ314582

Нижня накладка на двері Хром (4 шт.) MZ314598

Накладка на дверну 
ручку

Хром. З системою дистанційного керування 
автомобілем. MZ576227EX

Хром. Без системи дистанційного керування 
автомобілем. MZ576228EX

Накладки на бокові 
дзеркала 
(без повторювача 
поворотів)

Сріблястий колір MZ314467
Матовий сплав MZ314585
Під карбон MZ314587
Хром MZ569716EX

Накладки на бокові 
дзеркала 
(з повторювачем 
поворотів)

Сріблястий колір MZ314468
Матовий сплав MZ314586
Під карбон MZ314588
Хром MZ569195EX

Наклейка декоративна 
на рейлінг Срібляста наклейка для рейлінга MZ314459

Накладка кришки 
паливного баку Сплав MZ314642

Накладка декоративна 
дверей багажника

Хром MZ314433
Матовий сплав MZ314434
З покриттям під карбон MZ314589

Накладка на задній 
бампер Сріблястий колір з хромованими акцентами. MZ576765EX

Накладки на стійки 
дверей

Колір «чорний рояль» MZ314590
Під карбон MZ314591

Боковий захисний 
молдинг

Наклейка кольору «сірий титан» (U17) M314431U17
Наклейка білого перламутрового кольору (W13). M314431W13
Наклейка кольору «чорний аметист» (X42) M314431X42
Наклейка чистого білого кольору (W37). M314431W37
Наклейка монетно-сріблястого кольору (U25) M314431U25
Наклейка спортивно-синього кольору (D06). M314431D06

Боковий захисний 
молдинг «Elegance» Чорна зерниста версія. MME31952

Декоративні наклейки 
на легкосплавні диски

Для заводського 18-дюймового колеса 
(4250F838) MZ553165EX

Бокова наклейка на 
кузов MZ553168EX

Інтер'єр
Сторінки 8-9 Комплект спортивних 

накладок на педалі 
МКПП. Матовий сплав у комбінації з резиною MZ313904

АКПП. Матовий сплав у комбінації з резиною MZ313905

Декоративні елементи 
інтер'єру (бічні)

Дефлектори повітроводів, правий та лівий, 
сріблястий колір MZ314463

Дефлектори повітроводів, правий та лівий, 
матовий сплав MZ314577

Дефлектори повітроводів, правий та лівий, 
колір «чорний рояль» MZ314574

Декоративні елементи 
інтер'єру (дверні)

Декоративне обрамлення динаміків, 
комплект з 4 шт. (передні та задні), 
сріблястий колір

MZ314464

Декоративне обрамлення динаміків, 
комплект з 4 шт. (передні та задні), матовий 
сплав

MZ314578

Декоративне обрамлення динаміків, 
комплект з 4 шт. (передні та задні), колір 
«чорний рояль»

MZ314575

Накладки на пороги

Нержавіюча сталь, з тисненою назвою 
автомобіля MZ380550EX

Evotec, сірий MZ314438
Evotec, прозорий MZ314476

Накладки на пороги з 
підсвічуванням

Для порогів передніх дверей з підсвіченою 
назвою автомобіля MZ314484

Мульти-
медійна 
розважальна 
система
Сторінки 
10-13

Багатофункціональна 
комунікаційна система 
Mitsubishi (MMCS)

Не можна поєднувати з встановленим на 
заводі USB портом у підлокітнику MZ315053

Монтажний комплект 
для встановлення 
системи навігації MMCS

MZ314945

Мультимедіа/Система 
навігації

Багатофункціональна GPS-навігація 
(Smartphone-link) – MGN MM360490AP

Багатофункціональна GPS-навігація 
(Smartphone-link) - MGN, для встановлення 
після продажу

MM360486AP

Група
аксесуарів

Назва
аксесуару

Опис
аксесуару

Каталожний 
номер
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ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК

Колісні диски 
Сторінки 
14-15 Легкосплавний 

колісний диск 16 
дюймів

Стандартний автомобіль без центрального 
ковпачка. Колісні гайки не входять у 
комплектацію

4250B731

6-спицевий диск. Колісні гайки не входять у 
комплектацію MZ314640

Легкосплавний 
колісний диск 
18 дюймів

Стандартний автомобіль без центрального 
ковпачка, колісні гайки не входять у 
комплектацію

4250F838

Чорний діамантовий виріз, 18 "x7J MZ315060BD
Темно-сірий, 18 "x7J MZ315060G
Сріблястий колір, 18"x7J MZ315060S
Чорний, 18 "x7J MZ315060B

Колісні ковпаки Для стандартних сталевих дисків 16 дюймів, 
типу WG 4252A094

Запасні колеса Запасне колесо, докатка MME31962

Колісні гайки 
з секретом Комплект 4 шт. з 1 ключем, секретні гайки MZ313736 

Забезпечення 
комфорту 
Сторінки 
16-17

Комплект текстильних 
килимків

Класичний стиль (Classic). З голчастої повсті. 
З емблемою у вигляді трьох діамантів. MZ314469

Велюрові килимки з емблемою у вигляді 
трьох діамантів MZ314471

Елегантний стиль (Elegance)/стиль преміум 
(Premium). Велюрові килимки з емблемою у 
вигляді трьох діамантів

MZ314473

Велюрові килимки з емблемою у вигляді 
трьох ромбів з логотипом ASX та сріблястою 
відстрочкою

MZ314597

Двосторонній килимок 
для багажного 
відділення

Велюровий килимок для багажного 
відділення з водонепроникним покриттям зі 
зворотного боку

MZ314607

Попільничка Чорна попільничка з тримачем стаканів MZ360298EX
Розетка для 
прикурювача MZ607475EX

Дефлектори Бокових вікон. Передні та задні MZ380549

Комплект гумових 
килимків

З стандартним бортом. Передні та задні, 4 шт. MZ314439
З високим бортом. Передні та задні, 4 шт. 
(без мал.) MZ353002

Безпека і 
захист 
Сторінки 
18-19

Комплект передніх 
бризковиків

Для авто без заводської декоративної 
накладки колісної арки MZ314440

Для авто з заводською декоративною 
накладкою колісної арки MZ380698EX

Комплект задніх 
бризковиків

Для автомобілів з та без заводською 
декоративної накладкою колісної арки MZ531463EX

Знак аварійної зупинки
Трикутний знак аварійної зупинки для 
надзвичайних ситуацій на дорогах Легко 
складається для зберігання. Постачається в 
надійному легкому чохлі. 

MZ312957

Захисний жилет Жовтого кольору, запакований у мішечок MME50722

Аварійний молоток 
Lifehammer®

Розбийте бокове вікно автомобіля одним 
рухом за допомогою аварійного молотка. 
Використовуючи вбудований ніж, можна 
також розрізати ремінь безпеки

MME50557B

Піддон у багажник Низькі краї (без запасного колеса) з 
логотипом Mitsubishi MZ314442

Захисна накладка 
заднього бампера Смола формована, чорний матеріал. MZ315111

Комплект захисних 
плівок

Прозора (стійка до УФ-випромінювання), 
комплект з 15 шт. для 4-х дверних ручок 
(2 шт. для кожної), 4 пороги задніх дверей, 
накладка кришки паливного баку ліва, 
пороги передніх дверей (2).

MZ314592

Захисна плівка 
заднього бампера

Чорна MZ315125

Прозора (стійка до УФ-випромінювання) MZ315126

Безпека і 
захист 
Сторінки 
18-19

Система допомоги 
у паркуванні заднім 
ходом

Білий перламутровий колір (W13). MZ607759EX
Монетний сріблястий (U25) MZ607760EX
Колір «чорний аметист» (X42) MZ607761EX
Колір «сірий титан» (U17). MZ607762EX
Спортивний синій (D06). MZ607763EX
Червоний діамант P62) MZ607764EX
Коричневий дуб (C22) MZ607766EX
Чистий білий колір (W37). MZ607767EX

Сонцезахисні екрани 
Сонцезахисні шторки для задніх бокових 
вікон (4 шт. з логотипом) MME31966

Сонцезахисні шторки для дверей багажного 
відділення з логотипом MME31967

Дитяче крісло BABY-
SAFE i-SIZE

Для дітей віком до 15 місяців, вагою до 13 кг.- 
це дитяче крісло можна кріпити 
універсальним пристроєм (ременем безпеки) 
та системою ISOFIX, що спеціально створена 
для дитячого сидіння, для дітей зростом: 
40-83 см. Вимога до високозаймистих 
матеріалів.

MZ315055

Дитяче крісло DUO 
PLUS **

Для дітей віком від 9 місяців до 4 років або 
вагою від 9 до 18 кг. MZ313045B

Дитяче крісло 
Childseat KIDFIX XP **

Для дітей віком від 4 місяців до 12 років або 
вагою від 15 до 36 кг.  
Не відстібається

MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE FLEX 
BASE з системою 
ISOFIX

Для дітей віком до 15 місяців, вагою до 13 кг 
використовується з MZ315055 MZ315056

Група
аксесуарів

Назва
аксесуару

Опис
аксесуару

Каталожний 
номер

Група
аксесуарів

Назва
аксесуару

Опис
аксесуару

Каталожний 
номер

Перевезення 
вантажу  
та дозвілля 
Сторінки 
20-21

Тягово-зчіпний 
пристрій

Фіксований. MZ314959
З’ємний. MZ314960

Підключення тягово-
зчіпного пристрою

7-контактний роз’єм. Функція вимкнення 
системи паркування, сумісна з 
світлодіодними задніми ліхтарями 
автомобіля.

MZ314961

13-контактний роз’єм Функція вимкнення 
системи паркування, сумісна з 
світлодіодними задніми ліхтарями 
автомобіля

MZ314962

Перехідний адаптер
з 13-контактного на 
7-контактний роз’єм

Для під'єднювання трейлера з 7-контактним 
роз’ємом DIN-стандарту до транспорту з 
13-контактним роз’ємом DIN-стандарту.

MZ313937

Перехідний адаптер
з 7-контактного на 
13-контактний роз’єм

Для під'єднювання трейлера з 13-контактним 
роз’ємом DIN-стандарту до транспорту з 
7-контактним роз’ємом DIN-стандарту.

MZ313938

Перехідний адаптер
з 13-контактного на 
Multicon/West

Для під'єднання трейлера з роз’ємом 
Multicon/West
до транспорту з 13-контактним роз’ємом DIN

MZ313939

Поперечини для 
кріплення вантажу  

Тип «аеро». Для автомобілів з рейлінгами MZ314443
Тип «аеро». Для автомобілів без рейлінгів MZ314444

Набір захисний для 
багажника

Складається з 2 захисних накладок для 
рейлингів,  
2 бандажів та сумки для зберігання

MME50500 

Кріплення для 
велосипеда

Ексклюзивний тип, алюміній. 
З логотипом Mitsubishi Motors MZ315032

З вбудованим замком. Сріблястий сталевий 
колір MZ314156

Адаптер для 
велосипедного 
кріплення

Для велосипедного кріплення, сталевого 
(MZ314156). MZ314156S1

Кронштейн для 
перевезення 
велосипедів на 
тягово-зчіпному 
пристрої

Навантаження: 2 велосипеди; макс. 
навантаження - 1 велосипед/2 велосипеди: 
25 кг/45,8 кг; 13-контактний роз'єм

MZ314957 

Кріплення для 
перевезення лиж/
сноуборда

50 см, до 4 пар лиж або 2 сноуборди MZ315029
60 см, до 6 пар лиж або 4 сноуборди MZ315030
Для бігових лиж MZ315031

Платформа для 
байдарки / дошки для 
серфінгу

2 тримачі та 2 бандажі кріплення MZ313537

Платформа для 
багажу

Сріблясто-алюмінієва з чорним покриттям. 
Розміри 91 x 135 см. Блокується. MZ314891

Бандаж 1 шт. MZ311382
Комплект фіксаторів 
вантажу, що 
перевозиться на 
поперечинах на даху

4 шт. Тільки для алюмінієвих направляючих. 
З логотипом Mitsubishi Motors. MZ315035

Лакофарбові 
вироби

Комплект олівців для 
фарбування

Комплект олівців для підфарбовування 
(кольорові та прозорі, 12+12 мл)

Запитайте в 
свого дилера

Олівець для 
фарбування Олівець для підфарбовування (12 мл) Запитайте в 

свого дилера
 

** Це дитяче крісло можна кріпити універсальним пристроєм (ременем безпеки) та системою 
ISOFIX. 
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Ми доклали максимальних зусиль, щоб зміст цього документа був 
точним і актуальним на момент його публікації. Компанія зберігає за 
собою право змінювати характеристики, номери деталей і функції 
без попереднього повідомлення. Для уникнення непорозумінь ваш 
дилер Mitsubishi Motors повідомить про будь-які зміни, внесені з дати 
випуску цієї брошури. Забороняється відтворювати будь-яким чином і 
у будь-якій формі будь-які частини цього документа без попередньої 
письмової згоди Mitsubishi Motors Europe B.V. Деякі зазначені у брошурі 
продукти чи транспортні засоби можуть відрізнятися від доступних на 
вашому ринку моделей.

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» — ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР MITSUBISHI
MOTORS В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ 0 (800) 50-03-50
(ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ)

www.mitsubishi-motors.com.ua


