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 Polep boku vozu
Šedý, pro světlé barvy vozů  MZ314458

 Polep boku vozu
Stříbrný, pro tmavé barvy vozů MZ314457 

 Polep spodních lemů 
dveří s logem ASX
Chromovaný  MZ314583

 Polep spodních lemů 
dveří s logem ASX
Černý  MZ314460

 Polep spodních lemů 
dveří s logem ASX
Karbonový  MZ314582
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 Boční ochranné lišty 
    Lakovány v barvě vozu  

Obj. čísla viz. Přehled příslušentví

VNĚJŠÍ STYLING

54



 Kryty zrcátek
Stříbrné
S ukazatelem směru
MZ314468

Bez ukazatele směru
MZ314467 (bez obr.)

 Kryty zrcátek
Broušený kov
S ukazatelem směru
MZ314586

Bez ukazatele směru
MZ314585 (bez obr.)

 Kryty zrcátek
Chromované
S ukazatelem směru
MZ569195EX

Bez ukazatele směru
MZ569716EX (bez obr.)

 Kryty klik dveří
Chromované  
Pro vozidla se systémem
KOS (bezklíčové odemykání
dveří) MZ576227EX

Pro vozidla bez systému
KOS (bezklíčové odemykání
dveří) MZ576228EX (bez obr.)

 Kryty zrcátek
Černé karbonové
S ukazatelem směru
MZ314588

Bez ukazatele směru
MZ314587 (bez obr.)

 Polep B a C sloupku
Provedení klavírní černá
MZ314590

 Polep B a C sloupku
    Karbonové provedení 

MZ314591
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 Polep 
střešních ližin
 Stříbrný  
MZ314459

VNĚJŠÍ STYLING

Lemy blatníků
 Sada 4 ks
MZ314752E (bez obr.)

76



 Ozdobná lišta 5. dveří
Karbonový vzhled  
MZ314589

 Ozdobná lišta 5. dveří
Broušený kov 
MZ314434 

 Ozdobná lišta 5. dveří
Chromovaná  
MZ314433 

 Víčko palivové nádrže 
Hliníkové 
MZ314642

  Spodní kryt 
zadního nárazníku
Stříbrný  
(barva Sterling Silver)
MZ576692EX
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DOPLŇKY INTERIÉRU

 Sada sportovních pedálů  Lemy bočních výdechů topení

 Lemy reproduktorů Páka ruční brzdy
Hliníková s koženou manžetou  
MZ314480

Broušený kov
MZ314577

Klavírní černá
MZ314574  
(bez obr.)

Stříbrné
MZ314463  
(bez obr.)

Stříbrné
MZ314464

Broušený kov
MZ314578  
(bez obr.)

Klavírní černá
MZ314575  
(bez obr.)

 Hlavice řadicí páky
5M/T
MZ314062

Broušený kov
pro M/T
MZ313904
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ZÁBAVA NA PALUBĚ

Multimediální systém Mitsubishi (MMCS) *

MÉDIA
• MP3 & WMA kompatibilní
• Vestavěný Bluetooth®
• Vestavěný CD přehrávač

PŘIPOJENÍ
• USB připojení: pro iPod/USB
•   2 vstupy pro SD kartu: pro navigaci 

(16GB karta pro mapu) a pro hudbu 
(podporované SD karty 2 GB - 32 GB)

• Vstup pro zadní parkovací kameru
• DAB tuner
•  Audio nastavitelné pomocí ovládacích 

tlačítek na volantu

NAVIGACE
• EKO informace o trase
•  Standardně vybaven přijímačem TMC
• NAVTEQ dopravní informace RDS
•  Evropská silniční síť předinstalována  

na SD kartě
•  Detail křižovatky s naváděním  

do jízdních pruhů 

AUDIO
•  Možno použít se 6 reproduktory i s 9 

reproduktory systému Rockford Fosgate
• Výstup 4 x 45W
•  Automatická úprava hlasitosti v závislosti 

na rychlosti vozu
• Ekvalizér

TUNER
• FM & AM přijímač
• RDS

DISPLEJ & DESIGN
• 7” dotekový displej
•  12-jazyčné menu 

(neobsahuje češtinu a slovenštinu)

INFORMACE O VOZE
•  Funkce palubního počítače
•  Možnost nastavení  

uživatelských funkcí

*   Dostupnost některých funkcí se může 
v jednotlivých zemích lišit, nebo je podmíněna 
montáží dalších doplňků. Pro přesnou 
specifikaci kontaktujte svého prodejce
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USB

 Multimediální systém Mitsubishi (MMCS)
na možnost montáže do Vašeho vozu se zeptejte svého prodejce Mitsubishi 

TUNER
• FM & AM přijímač
• RDS

DISPLEJ & DESIGN
• 7” dotekový displej
•  12-jazyčné menu 

(neobsahuje češtinu a slovenštinu)

INFORMACE O VOZE
•  Funkce palubního počítače
•  Možnost nastavení  

uživatelských funkcí
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Multifunkční GPS navigace - MGN

Apple CarPlay:
Technologie Apple CarPlay Vám umožní využívat  
vybrané funkce a aplikace v prostředí, které důvěrně  
znáte ze svého telefonu. Tato technologie tak výrazně  
zvyšuje Vaši bezpečnost za volantem automobilu.
•  Nechte se navádět Apple mapami, vyhledávejte  

a nechte se navigovat na oblíbená místa,  
využívejte aktuálních informací z internetu

•  Telefonujte, čtěte a pište SMS zprávy
•  Poslouchejte hudbu uloženou přímo ve Vašem iPhonu 

nebo ji přehrávejte pomocí Apple CarPlay aplikace
•  Využívejte aplikace, jejichž ovládání je při řízení bezpečné
•  Všechno výše uvedené lze bezpečně ovládat s pomocí Siri

FLEXIBILITA NA VAŠÍ STRANĚ
•  Nechte se vést vestavěnou 

navigací TomTom nebo  
Vaším chytrým telefonem,  
je to jen na Vás!

•  Pro poslech hudby využijte 
CD přehrávač, USB nebo 
Bluetooth®. A nebo 
poslouchejte hudbu přímo  
z Vašeho chytrého telefonu

PŘIPOJENÍ
•  Android auto  

(v zemích, kde je dostupné)
•  Apple CarPlay 

(v zemích, kde je dostupné)
•  Ovládání pomocí tlačítek na 

volantu (pokud jsou na volantu)
•  Protokoly Bluetooth®: 

HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Představuje novou řadu originálních navigačních  
systémů Mitsubishi, které jsou připraveny  
pro připojení k chytrým mobilním telefonům.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO SPOJENÍ 
S MOBILNÍMI TELEFONY

iPhone, Siri a Apple CarPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., která je registrována v USA a dalších zemích.

Podrobné informace o Apple CarPlay naleznete na http://www.apple.com/ios/carplay/ , včetně seznamu zemí, ve kterých je tato aplikace k dispozici.
Dostupnost aplikace v jednotlivých zemích závisí na společnosti Apple Inc., v době přípravy katalogu nebyla tato funkce dostupná pro Českou republiku a Slovensko.

USB

ZÁBAVA NA PALUBĚ
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ANDROID AUTO:
Technologie Android Auto Vám umožní maximálně 
a bezpečně využívat vybrané funkce a aplikace Vašeho 
chytrého telefonu. Obrazovka systému tedy zobrazuje 
(zrcadlí) aplikace Vašeho telefonu.
•  Nechte se vést a získávejte aktuální informace o trase 

díky Google MapsTM
•  Jednoduše vyřizujte své telefonní hovory a SMS
•  Přehrávejte svou oblíbenou hudbu přímo z telefonu  

nebo z internetu
•  Aplikace Android Auto podporuje pouze ty aplikace, které 

umožňují věnovat se bezpečně řízení
•  Hlasové ovládání funkcí s přístupem na GoogleTM

* Neobsahuje mapové podklady Turecka.

Podrobné informace o Android Auto naleznete na https://www.android.com/auto/ 
včetně seznamu zemí, ve kterých je tato aplikace k dispozici.
Dostupnost aplikace v jednotlivých zemích závisí na společnosti Google Inc., v době 
přípravy katalogu nebyla tato funkce dostupná pro Českou republiku a Slovensko.

MÉDIA
•  MP3/ OGG/ WMA pro USB
•  Vestavěný Bluetooth®
•  Vestavěný CD/ DVD 

přehrávač
•  Možnost připojení  

iPod / iPhone
•  DAB+ (kde je dostupné) 

NAVIGACE
•  Navigační mapy TomTom
•  Mapy Evropy 

předinstalovány  
na SD kartě* 

DISPLEJ & DESIGN
•  6,5“ WVGA TFT LCD
•  800 x 480 pixelů, 

dotekové ovládání

TELEFON
•  Připojení přes 

Bluetooth®- telefony 
jiných výrobců mohou 
být připojeny pomocí 
technologie Bluetooth®

Android Auto, Google a Google Maps jsou ochranné známky společnosti Google Inc. 
Bluetooth® je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

 Navigační systém MGN
 MM360486SP 
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DISKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Kryt kola 16"
4252A094

 Disk z lehkých slitin 16"
6 jednoduchých paprsků  
Doporučený rozměr pneu 215/70R16
MZ314640**

 Sada bezpečnostních matic
4 ks matic + klíč  
MZ313736

 Disk z lehkých slitin 16"
10 jednoduchých paprsků  
Doporučený rozměr pneu 215/70R16
4250B731*

 Disk z lehkých slitin 18"
Dvoubarevné provedení, 5 trojitých paprsků
Doporučený rozměr pneu 225/55R18 
4250D536*

*   Dodáváno bez středové pokličky a matic
** Dodáváno bez matic

Možnost použití jednotlivých disků ve Vaší zemi konzultujte se svým prodejcem Mitsubishi. 
16" disky nelze namontovat na vozy, kde byly z výroby namontovány 18" disky ! 1514



KOMFORT

 Prahové lišty
Evotec, šedé 
přední a zadní (4 ks)  
MZ314438  

 Prahové lišty
Evotec, transparentní
přední a zadní (4 ks)         
MZ314476  

 Prahové lišty
Nerezové 
přední a zadní (4 ks)  
MZ380550EX  1716



 Sada textilních rohoží
Exclusive
MZ314597

 Sada textilních rohoží
Elegance/Premium
MZ314473

 Sada gumových rohoží
MZ314439  

 Sada textilních rohoží
Comfort
MZ314471

 Sada textilních rohoží
Classic
MZ314469

 Oboustranná rohož do 
zavazadlového prostoru
MZ314607

 Osvětlené prahové lišty
Nerezové, přední (2 ks)  
MZ314484 

 Boční obtokové lemy
Přední a zadní (4 ks)  
MZ380549

 Popelník
MZ360298EX

 Zapalovač
MZ607475EX
(bez obr.)
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Reflexní vesta
MME50722 (bez obr.)

Bezpečnostní kladívko
MME50557 (bez obr.)

Kryt- plachta do interiéru
MMZ31978 (bez obr.)

Dojezdové kolo
MME31962 (bez obr.)

 Dětské sedačky   
Obj. čísla viz. Přehled příslušentsví.
Pro kompletní nabídku kontaktujte
svého prodejce.

 Lapače nečistot
Pro vozy bez lemů blatníků
Zadní sada MZ531449EX (bez obr.)
Přední sada MZ314440

 Ochranná fólie zadního nárazníku
 Černá     MZ314963
 Transparentní    MZ314964 (bez obr.)

BEZPEČNOST & OCHRANA

 Zadní parkovací senzory
 4 senzory lakované v barvě vozu. 
 Obj. čísla viz Přehled příslušenství 

 Vana zavazadlového prostoru
MZ314442

 Nerezová lišta nákladové hrany 
5. dveří
MZ576693EX

 Sluneční clona 5.dveří
MME31967

 Sluneční clony zadních dveří
MME31966

 Lapače nečistot
Pro vozy s lemy blatníků
Zadní sada MZ531450EX (bez obr.)
Přední sada MZ380698EX

 Kombinovaný balíček
 Obsahuje výbavu první pomoci, výstražný 

trojůhelník a bezpečnostní vestu

Kombinovaný balíček CZ
LP15ND84

Kombinovaný balíček SK
LP15ND85

Náplň do lékarničky CZ
LP15ND10

Náplň do lékarničky SK
LP15ND20
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PŘEPRAVA & VOLNÝ ČAS

 Tažné zařízení
Odnímatelné 
MZ314960
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 Nosič na zavazadla
Hliníkový,  
rozměry 104 x 132 cm 
MZ312468

 Nosič na zavazadla
Hliníkový s černými prvky,
rozměry 91 x 135 cm, uzamykatelný 
MZ314891

 Nosič na kola
Černá povrchová úprava,
s integrovaným zámkem  
MZ314156

 Střešní nosič
Hliníkový, aerodynamický 
Pro vozidla s podélníky
MZ314443

Pro vozidla bez podélníků
MZ314444 (bez obr.)

 Nosič na kajaky  
a surfová prkna
2 držáky a 2 upínací pásy 
MZ313537 (bez obr.)

 Upevňovací sada  
ke střešnímu nosiči 
obsahuje 2 ochrané podložky,  
2 popruhy a úložný vak           
MME50500 (bez obr.)

  Nosič na kola
Hliníkový, uzamykatelný 
MZ315032 (bez obr.)

 Tažné zařízení
Pevné 
MZ314959

 Nosič kol na tažné žařízení
    Kapacita: 2 kola / max. 45 kg
 s 13-pólovou zásuvkou
 MZ314957

 Nosič na lyže a snowboardy
   S integrovaným zámkem 
 Šířka: 50 cm, až pro 3 sady lyží     
 MZ315029
 Šířka: 60 cm, až pro 5 sad lyží (bez obr.)  
 MZ315030
 Pro běžecké lyže (bez obr.)  
 MZ315031
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DOPLŇKY & DÁRKY

Pro další nabídku doplňků Mitsubishi navštivte stránky
www.mitsubishi-motors.cz/servis-a-prislusenstvi/mitsubishi-butik
www.mitsubishi-motors.sk/servis-a-prislusenstvo/mitsubishi-butik

2322



PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnější styling
strana 2-7

Polep boku vozu stříbrné provedení, pro tmavé barvy vozů MZ314457
šedé provedení, pro světlé barvy vozů MZ314458

Spodní lemy dveří sada na přední i zadní dveře, provedení stříbrné MZ314432
sada na přední i zadní dveře, provedení šedé MZ314581

Polep spodních lemů 
dveří

s logem ASX, provedení černé MZ314460
s logem ASX, provedení chromované MZ314583
s logem ASX, provedení karbonové MZ314582

Spodní lemy dveří provedení chromované (4 ks) MZ314598
Kryty klik dveří pro vozidla se systémem KOS (bezklíčové

odemykání dveří), provedení chromované
MZ576227EX

pro vozidla bez systému KOS (bezklíčové
odemykání dveří), provedení chromované

MZ576228EX

Kryty zrcátek bez
ukazatele směru

provedení stříbrné MZ314467
provedení broušený kov MZ314585
provedení černé karbonové MZ314587
provedení chromované MZ569716EX

Kryty zrcátek
s ukazatelem směru

provedení stříbrné MZ314468
provedení broušený kov MZ314586
provedení černé karbonové MZ314588
provedení chromované MZ569195EX

Lemy blatníků sada 4 ks MZ314752E
Polep střešních ližin provedení stříbrné MZ314459
Víčko palivové nádrže hliníkové MZ314642
Ozdobná lišta 5. dveří provedení chromované MZ314433

provedení broušený kov MZ314434
provedení karbonový vzhled MZ314589

Spodní kryt zadního 
nárazníku

stříbrný (barva Sterling Silver) MZ576692EX

Polep B a C sloupku provedení klavírní černá MZ314590
provedení karbonové MZ314591

Boční ochranné lišty barva Titanium Gray Metallic (U17) M314431U17
barva Greyish Brown Metallic (C06) M314431C06
barva Orient Red Metallic (P26) M314431P26
barva Silky White Pearl (W13) M314431W13
barva Amethyst Black (X42) M314431X42
barva Sterling Silver (U25) M314431U25
barva Sporty Blue (D06) M314431D06
barva Polar White (W37) M314431W37
v černé barvě - "Black Elegance" MME31952

Doplňky
interiéru
strana 8-9

Sada sportovních pedálů provedení broušený kov,
pro manuální převodovku

MZ313904

Lemy bočních
výdechů topení

provedení stříbrné MZ314463
provedení broušený kov MZ314577
provedení klavírní černá MZ314574

Lemy reproduktorů provedení stříbrné, sada 4 ks MZ314464
provedení broušený kov, sada 4 ks MZ314578
provedení klavírní černá, sada 4 ks MZ314575

Hlavice řadicí páky pro 5M/T, kombinace lehké slitiny a kůže MZ314062
Páka ruční brzdy lehká slitina a kůže MZ314480  

Zábava
na palubě
strana 10-13

Multimediální systém 
MMCS

multimediální systém MMCS info u dealera
montážní sada pro multimediální systém MMCS MZ314945

Multimediální systém 
MGN

multimediální systém MGN MM360488AP

Disky 
a příslušenství
strana 14-15

Slitinový disk 16" 10 jednoduchých paprsků, doporučený rozměr 
pneu pneu 215/70 R16

4250B731

6 jednoduchých paprsků, doporučený rozměr 
pneu pneu 215/70 R16

MZ314640

Slitinový disk 18" dvoubarevné provedení, 5 trojitých paprsků,
doporučený rozměr pneu 225/55R18 

4250D536

Kryt kola pro 16" plechový disk, 1 ks 4252A094
Sada bezpečnostních 
matic

4 ks matic + klíč MZ313736 

Komfort
strana 16-17

Prahové lišty provedení nerezové, 4 ks MZ380550EX
Evotec, provedení šedé s logem ASX MZ314438
Evotec, provedení transparentní s logem ASX MZ314476

Osvětlené prahové lišty provedení nerezové, 2 ks MZ314484
Sada textilních rohoží Classic, vpichovaná plsť, 4 ks MZ314469

Comfort, velurové, 4 ks MZ314471
Elegance/Premium, velurové, 4 ks MZ314473
Exclusive, s vyšitým nápisem ASX, 4 ks MZ314597

Sada gumových rohoží gumové rohože, 4 ks MZ314439
Oboustranná rohož do 
zavazadlového prostoru

velurová rohož zavazadlového prostoru
s voděodolnou zadní stranou

MZ314607

Popelník černý, plastový, pro umístění do držáku nápojů MZ360298EX
Zapalovač zásuvka MZ607475EX
Boční obtokové lemy sada pro přední a zadní dveře MZ380549

Bezpečnost
& ochrana
strana 18-19

Lapače nečistot přední přední sada, pro vozy bez lemů blatníků MZ314440
přední sada, pro vozy s lemy blatníků MZ380698EX

Lapače nečistot zadní zadní sada, pro vozy bez lemů blatníků MZ531449EX
zadní sada, pro vozy s lemy blatníků MZ531450EX

Rezervní - dojezdové kolo sada disku s pneumatikou MME31962
Kombinovaný balíček ČR obsahuje výbavu první pomoci, výstražný 

trojúhelník a bezpečnostní vestu
LP15ND84

Kombinovaný balíček SR obsahuje výbavu první pomoci, výstražný 
trojúhelník a bezpečnostní vestu a lano

LP15ND85

Náplň do lékárničky ČR dle aktuálního § zákona LP15ND10
Náplň do lékárničky SR dle aktuálního § zákona LP15ND20

Bezpečnost
& ochrana
strana 18-19

Bezpečnostní vesta reflexní, s logem Mitsubishi MME50722
Bezpečnostní kladívko pro nouzové rozbití bočního okna,  

včetně řezače pásů
MME50557

Vana zavazadlového
prostoru

gumová vana do kufru s nízkými okraji MZ314442

Sada ochranných fólií průhledná (UV-ochrana), 15 kusů MZ314592
Ochranná fólie zadního 
nárazníku

černá, ochranná fólie nákladové hrany 5.dveří MZ314963
transparentní, ochranná fólie nákladové hrany 
5.dveří

MZ314964

Ochranná lišta zadního 
nárazníku

nerezová lišta na nákladovou hranu 5.dveří MZ576693EX

Sluneční clony sluneční clony zadních dveří, 4 ks MME31966
sluneční clona 5.dveří MME31967

Zadní parkovací senzory 4 ks, v barvě Amethyst Black (X42) MZ607702EX
4 ks, v barvě Sterling Silver (U25) MZ607701EX
4 ks, v barvě Granite Brown (C06) MZ607706EX
4 ks, v barvě Orient Red (P26) MZ607703EX
4 ks, v barvě Titanium Grey (U17) MZ607704EX
4 ks, v barvě Silky White (W13) MZ607700EX
4 ks, v barvě Sporty Blue (D06) MZ607705EX
4 ks, v barvě Polar White (W37) MZ607707EX

Dětská sedačka -
Safe Plus*

pro děti do 15 měsíců, max. 13 kg MZ314393

Základna ISO-fix ISO-fix,pro děti do 15 měsíců, max. 13 kg MZ314394
Dětská sedačka Duo Plus* pro děti od 9 měsíců do 4 let, nebo 9 -18 kg MZ313045B
Dětská sedačka  
KIDFIX XP**

pro děti od 4 do 12 let, nebo 15 - 35 kg MZ315025

Přeprava 
& volný čas
strana 20-21

Plachta na vůz interiérová plachta s logem Mitsubishi,
světle šedá

MMZ31978

Tažné zařízení pevné MZ314959
odnímatelné MZ314960

Elektroinstalace tažného 
zařízení

7-pólová MZ314961
13-pólová MZ314962

Adaptér elektroinstalace z 13-ti pólové na 7-mi pólovou MZ313937
z 7-mi pólové na 13-ti pólovou MZ313938
z 13-ti pólové na Multicon/West MZ313939

Střešní nosič pro vozy s podélníky, hliník MZ314443
pro vozy bez podélníků, hliník MZ314444

Upevňovací sada
ke střešnímu nosiči

obsah: 2 podložky, 2 popruhy a přepravní obal MME50500 

Nosič na kola Exclusive, hliníkový, uzamykatelný MZ315032
černá ocel, uzamykatelný MZ314156

Upevňovací sada
k železnému nosiči kol

upevňovací sada ke střešnímu nosiči (bez obr.) MZ314156S1

Nosič kol na tažné 
žařízení

max. pro 2 kola, max. nosnost 45 kg, 
s 13-pólovou elektroinstalací

MZ314957 

Nosič na lyže 
a snowboardy

šířka 50 cm, až pro 3 sady lyží  
nebo 2 snowboardy

MZ315029

šířka 60 cm, až pro 5 sad lyží  
nebo 3 snowboardy

MZ315030

nosič na běžecké lyže MZ315031
Nosič na kajaky
a surfová prkna

2 držáky a 2 upínací pásy MZ313537

Nosič na zavazadla hliníkový s černými prvky,
rozměry 91 x 135 cm, uzamykatelný

MZ314891

hliníkový, rozměry 104 x 132 cm MZ312468
Adaptér pro hliníkový
střešní nosič

pro montáž nosiče zavazadel MZ312468 MZ313061

Upínací popruh 1 ks MZ311382
Opravné
lakovací
produkty

Sada lakovací tužky                                          
(12 ml barvy + 12 ml 
čirého laku)

barva Amethyst Black (X42) MZ342SX42
barva Titanium Grey Metallic (U17) MZ342SU17
barva Sterling Silver (U25) MZ342SU25
barva Granite Brown Metallic (C06) MZ342SC06
barva Orient Red (P26) MZ342SP26
barva Silky White (W13) MZ342SW13
barva Sporty Blue (D06) MZ342SD06

Lakovací tužka (12 ml) jen tužka, barva Polar White (W37),  
bez čirého laku

MZ34ACW37

bezbarvý lak MZ34ACCLR
Sada lakovacího spreje                                         
(150 ml barvy + 150 ml 
čirého laku)

barva Amethyst Black (X42) MZ332SX42
barva Titanium Grey Metallic (U17) MZ332SU17
barva Sterling Silver (U25) MZ332SU25
barva Granite Brown Metallic (C06) MZ332SC06
barva Orient Red (P26) MZ332SP26
barva Silky White (W13) MZ332SW13
barva Sporty Blue (D06) MZ332SD06

Lakovací sprej (150 ml) jen sprej, barva Polar White (W37),  
bez čirého laku

MZ33ACW37

bezbarvý lak MZ33ACCLR

*     Tuto dětskou sedačku lze připevnit bezpečnostním pásem. Sedačku lze také namontovat na 
ISOFIX základnu, která je určena pro tento vůz (prodává se zvlášť)

**   Tuto dětskou sedačku lze připevnit bezpečnostním pásem. Sedačku lze také namontovat na 
ISOFIX základnu vozu.

Skupina Název Popis Obj. číslo Skupina Název Popis Obj. číslo
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M Motors CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1

141 00 Praha 4
Česká republika

www.mitsubishi-motors.cz

M Motors SK s.r.o.
Panónska cesta 33

831 04 Bratislava
Slovensko

www.mitsubishi-motors.sk
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Bylo vynaloženo mnoho úsilí k zajištění toho, aby obsah této publikace byl přesný
a aktuální v době předání do tisku. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace,
čísla dílů a funkce bez předchozího upozornění. Aby se zabránilo nedorozumění,
Váš prodejce Mitsubishi Vás bude informovat o všech změnách provedených
od data vydání této brožury. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována
v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, bez předchozího písemného
souhlasu Mitsubishi Motors Europe BV. Některé výrobky nebo vozidla zobrazené
v tomto prospektu se mohou lišit od modelů dostupných na vašem trhu.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


