
Cenník

Platnosť cenníka od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021. 
Záruka 8 rokov alebo 160 000 km na batériu pohonu.



VÝBAVA MOTOR VÝKON PREVODOVKA POHON VO VÝŠKE CENA

INSTYLE 2.4 MIVEC,  
2x elektromotor

99+60+70 kW / 
135+82+95 k s fixním prevodom 4WD 2 500 EUR 45 490 EUR 

42 990 EUR

INSTYLE+ 2.4 MIVEC,  
2x elektromotor

99+60+70 kW / 
135+82+95 k s fixním prevodom 4WD 3 500 EUR 48 490 EUR 

44 990 EUR

CENNÍK OUTLANDER PHEV

VÝBAVY

UNIKÁTNY  
POHON  

4X4 S-AWC

MOTOR 
2.4 MIVEC

MAX. VÝKON  
HYBRIDNÉHO  

POHONU 224 K

SPOTREBA OD  
2,0 L / 100 KM

DOJAZD  
V EV REŽIME  

AŽ 54 KM

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%. Uvedené ceny sú odporúčané. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien vozidiel, prevedenia a technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

MITSUBISHI DOTÁCIA

INSTYLE INSTYLE+

•  7 airbagov
•  Bezpečnostné systémy ABS, ASC, TCL, HSA, FCM, 

BSW, LDW, UMS, RCTA
•  Predné LED svetlomety
•  Dažďový a svetelný senzor
•  Multi Around Monitor 360° s projekciou na displej audiosystému
•  Parkovacie senzory vpredu a vzadu
•  Kožené čalúnenie sedadiel
•  Audiosystém s farebným dotykovým LCD
•  18" kolesá z ľahkých zliatin

NAVYŠE OPROTI INSTYLE

•  Elektricky ovládané strešné okno
•  Audiosystém s navigáciou a dotykovým LCD
•  Mitsubishi Premium hudobný audiosystém
•  8 reproduktorov
•  Nabíjací vstup USB v zadnej časti lakťovej opierky (x2)

+KĽÚČOVÉ PRVKY



17"
 Nokian 
WR SUV3  
215/60 R17
1 315 EUR

18"
 Nokian 
WR SUV4  
225/55 R18
1 728 EUR

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a nezahŕňajú montáž. Ceny zimného obutia sú uvedené za celú sadu kolies vr. pneumatík (4 ks) a TPMS ventilov. Neobsahuje matice kolies.  
Pre viac informácií ohľadom príslušenstva si nakonfigurujte vozidlo na www.mitsubishi-motors.sk alebo sa obráťte na svojho predajcu Mitsubishi.

MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIE
16"
 Nokian
WR SUV3
215/70 R16
1 125 EUR

Bežné dobíjanie Rýchle dobíjanie Systém S-AWC

VÝHODY MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 4X4

•  8 ROKOV / 160 000 KM ZÁRUKA NA BATÉRIU POHONU
• MOŽNOSŤ ŠTANDARDNÉHO Aj RÝCHLEHO DOBÍJANIA

Mitsubishi Outlander PHEV s  pohonom 4x4 umožňuje jazdu s  nulovými emisiami v  čisto elektrickom režime  
s  dojazdom až 57 km v  meste. V  tomto režime teda Outlander PHEV nespína zážihový motor a  tým pádom 
nespotrebuje ani liter paliva. Naopak konvenčné hybridy umožňujú dojazd v  čisto elektrickom režime iba 
niekoľko málo kilometrov a následne sa pripája zážihový motor. Tým pádom rastie spotreba paliva a aj množstvo 
produkovaných emisií. Zároveň s tým teda klesá efektívnosť a výhody možnosti elektrickej jazdy. Ďalšou dôležitou 
výhodou je možnosť dobíjania z externého zdroja elektriny.

Sériový hybridný režim
Kolesá sú poháňané elektromo-
tormi. Pri potrebe vyššieho výkonu 
sa k batérii pohonu pridá aj elek-
tro generátor poháňaný spaľova-
cím motorom. Pri vybití batérie 
pod určitú hodnotu sa generátor 
pripája skôr. Režim je vhodný pre 
rýchlu akceleráciu vozidla alebo 
pre náročné stúpania.

Paralelný hybridný režim 
Vozidlo poháňa spaľovací motor 
(napr. pri jazde vysokou rýchlosťou, 
kedy je účinnosť spaľovacieho 
motora vysoká). Podľa potreby 
výkonu a  krútiaceho momentu 
sa pridávajú zadné alebo predné 
elektromotory.

Jazdný režim EV 
Elektromotory poháňajú vozidlo 
pomocou elektriny z  batérie, čo 
znamená nulovú spotrebu paliva 
a  jazdu úplne bez emisií CO₂. Re-
žim EV je synonymom pre úplné 
ticho, vysokú účinnosť prenosu 
energie na kolesá a výkon. V tom-
to režime dosahuje najvyššiu 
rýchlosť 135 km / h.

INSTYLE



VÝBAVA
BEZPEČNOSŤ INSTYLE INSTYLE+
Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (x2), spínač deaktivácie airbagu spolujazdca ■ ■
Bočné airbagy vodiča a spolujazdca (x2), hlavové (okenné) airbagy vpredu a vzadu (x2) ■ ■
Kolenný airbag vodiča ■ ■
Antiblokovací brzdový systém (ABS) ■ ■
Brzdový asistent (BAS) ■ ■
Núdzový brzdový asistent (EBA) ■ ■
Systém aktívneho riadenia stability (ASC) ■ ■
Systém elektronického riadenia trakcie (TCL) ■ ■
Systém signalizácie núdzového brzdenia (ESS) ■ ■
Elektronický systém rozdelenia brzdného účinku (EBD) ■ ■
Bezpečnostný systém prednostného brzdenia (BOS) ■ ■
Asistent rozjazdu do kopca (HSA) ■ ■
Automatické rozsvietenie brzdových svetiel pri regeneratívnom brzdení ■ ■
Systém predchádzania a zmierňovania následkov čelného nárazu s detekciou chodcov (FCM) ■ ■
Systém sledovania mŕtveho uhla (BSW) ■ ■
Systém monitorovania a podpory udržiavania jazdného pruhu (LDW) ■ ■
Ultrazvukový systém zmiernenia nežiadúcej akcelerácie (UMS) ■ ■
Systém sledovania dopravnej situácie za vozidlom pri cúvaní (RCTA) ■ ■
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) ■ ■
Karoséria s vyššou odolnosťou proti nárazom (RISE) ■ ■
Elektronický imobilizér ■ ■
Alarm - elektronické zabezpečenie - ■
3-bodový bezpečnostný pás ELR na predných sedadlách s predpínačom a obmedzovačom záťaže (x2) ■ ■
3-bodový bezpečnostný pás ELR na zadných sedadlách (x3) ■ ■
Výškovo nastaviteľné horné úchyty bezpečnostných pásov na predných sedadlách (x2) ■ ■
Detská poistka zámkov zadných dverí ■ ■
Ukotvenie detskej bezpečnostnej sedačky ISOFIX (v druhom rade sedadiel) (x2) ■ ■
Ukotvenie detskej bezpečnostnej sedačky ISOFIX (na sedadle spolujazdca) ■ ■

SVETLÁ A VIDITEĽNOSŤ INSTYLE INSTYLE+
Predné LED svetlomety s automatickým nastavovaním sklonu ■ ■
Funkcia LED denného svietenia (DRL) integrovaná v predných svetlometoch ■ ■
Ostrekovače predných svetlometov ■ ■
Automatické diaľkové svetlá (AHB) ■ ■
Predné LED hmlové svetlá ■ ■
Zadné kombinované LED svetlá ■ ■
Tretie zadné brzdové LED svetlo ■ ■
Dažďový senzor a senzor automatického rozsvietenia svetiel ■ ■
Komfortné svetelné funkcie "Coming home" a "Welcome light" ■ ■
Osvetlenie prednej časti interiéru so svetlom na čítanie ■ ■
Komfortné osvetlenie priestoru nôh vodiča a spolujazdca ■ ■
Osvetlenie stredovej konzoly medzi prednými sedadlami ■ ■
Osvetlenie zadnej časti interiéru ■ ■
Osvetlenie batožinového priestoru ■ ■

EXTERIÉR INSTYLE INSTYLE+
Strešná anténa typu Shark fin ■ ■
Pozdĺžne strešné lyžiny strieborné ■ ■
Tónované sklá, predné sklo bezpečnostné laminované, zadné pevnostné temperované ■ ■
Zatmavené zadné bočné sklá a zatmavené zadné sklo ■ ■
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie so smerovkami ■ ■
Multi Around Monitor 360 ° s projekciou na displej audiosystému, ovládanie na volante (kamera x4) ■ ■
Parkovacie senzory vpredu (x4) ■ ■
Parkovacie senzory vzadu (x4) ■ ■
Chrómované ozdobné lišty na lemoch bočných okien ■ ■
B stĺpik v čiernej farbe ■ ■
Bočné prahové lišty chrómované ■ ■
Chrómovaná ozdobná lišta veka piatych dverí ■ ■
Zadný strešný spojler vo farbe karosérie ■ ■

INTERIÉR INSTYLE INSTYLE+
Kožou obšitý 4-ramenný multifunkčný volant ■ ■
Palubný počítač (farebný LCD) ■ ■
Stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom ■ ■
Stredová lakťová opierka vzadu ■ ■
Chrómované vnútorné kľučky dverí ■ ■
Osvetlená odkladacia schránka na strane spolujazdca ■ ■
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním ■ ■
Slnečná clona u vodiča a spolujazdca s osvetleným kozmetickým zrkadlom a držiakom lístkov ■ ■
Stropná schránka na slnečné okuliare ■ -
Držiaky nápojov (2x vpredu v stredovej konzole, 2x vzadu v lakťovej opierke) ■ ■



■ Štandardná výbava   O Voliteľná výbava   - Nie je k dispozícii

INTERIÉR INSTYLE INSTYLE+
Držiaky fliaš (2x vo výplniach predných dverí, 2x vo výplniach zadných dverí) ■ ■
Funkcia dvojitého dna v batožinovom priestore ■ ■
Kryt batožinového priestoru (roletka) ■ ■
Čierne čalúnenie interiéru ■ ■

SEDADLÁ INSTYLE INSTYLE+
Kožené čalúnenie sedadiel ■ ■
Vyhrievané predné sedadlá ■ ■
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ■ ■
Sedadlo vodiča ovládané elektricky ■ ■
Elektricky ovládaná bedrová opierka na mieste vodiča ■ ■
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na predných sedadlách (x2) ■ ■
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na zadných sedadlách (x3) ■ ■
Sedadlá v druhom rade delené v pomere 60:40 s funkciou nastavenia sklonu operadiel ■ ■
Vrecko na zadnej strane operadla vodiča a spolujazdca ■ ■

POHODLIE INSTYLE INSTYLE+
Elektrický posilňovač riadenia (EPS) ■ ■
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ■ ■
Vyhrievaný volant ■ ■
Tempomat s ovládaním na volante ■ ■
Adaptívny tempomat s ovládaním na volante (ACC) ■ ■
Obmedzovač rýchlosti s ovládaním na volante ■ ■
Automatická dvojzónová klimatizácia s peľovým filtrom ■ ■
Elektronický ovládač režimu 4WD (na stredovej konzole) ■ ■
Indikátor režimu 4WD na prístrojovom paneli ■ ■
Asistent ECO jazdy ■ ■
Strešné okno elektricky ovládané - ■
Komfortné funkcie ostrekovača predného skla ■ ■
Vyhrievané predné sklo ■ ■
Elektrické vykurovanie (možnoť zapnutia aj pri nabíjaní vozidla) ■ ■
Elektrická parkovacia brzda (EPB) s pridanou funkciou Auto Hold ■ ■
Tlačidlo režimu Sport na stredovej konzole ■ ■
Výduchy ventilácie pre zadných cestujúcich (pod prednými sedadlami a v zadnej časti stredovej konzoly) ■ ■
Inteligentný systém bezkľúčového ovládania centrálneho zamykania s tlačidlom START / STOP ■ ■
Elektrické ovládanie predných a zadných okien, okno vodiča s funkciou AUTO a ochranou proti privretiu ■ ■
Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním a dvoma ovládačmi ■ ■
Automatické zamknutie dverí pri nevedomom odomknutí diaľkovým ovládačom ■ ■
Elektrická zásuvka 12V (v prednej časti stredovej konzoly a v batožinovom priestore) (x2) ■ ■
Elektronický zámok piatych dverí s dotykovým ovládaním ■ ■
Elektricky ovládané piate dvere ■ ■
Ovládanie uzáveru palivovej nádrže z miesta vodiča ■ ■

AUDIO A KOMUNIKÁCIA INSTYLE INSTYLE+
2-DIN audiosystém, 8" farebný dotykový LCD, rádio LW / MW / FM s funkciou DAB, MP3 prehrávač,  
podpora Android Auto ™ a CarPlay ™ (SDA) ■ -

2-DIN audiosystém s navigáciou, 8" farebný dotykový LCD, rádio LW / MW / FM s funkciou DAB, MP3 prehrávač, podpora Android 
Auto ™ a CarPlay ™ (SDA) - ■

Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (vrátane ovládania na volante a hlasového ovládania) ■ ■
Mitsubishi Premium hudobný audiosystém (510W) - ■
6 reproduktorov ■ -
8 reproduktorov - ■
Dátový a nabíjací vstup USB (x1) ■ ■
Nabíjací vstup USB v zadnej časti lakťovej opierky (x1) ■ -
Nabíjací vstup USB v zadnej časti lakťovej opierky (x2) - ■

VŠEOBECNÉ PARAMETRE INSTYLE INSTYLE+
S-AWC pokročilý systém pohonu všetkých kolies s elektronickou voľbou režimov (4WD) ■ ■
Disky kolies z ľahkých zliatin 18" + pneumatiky 225/55 R18 ■ ■
Sada na núdzovú opravu pneumatík ■ ■

ELEKTRICKÝ POHON INSTYLE INSTYLE+
Trakčná batéria Lithium-Ion 300V, 13,8 kWh, 80 článkov ■ ■
Predný elektromotor S61 - 60kW (82k), 137Nm ■ ■
Zadný elektromotor Y61 - 70kW (95k), 195Nm ■ ■
Tlačidlo priority prevádzky na elektrickú energiu (EV) ■ ■
Ovládacie páčky miery rekuperácie elektrickej energie pod volantom (voľba zo 6 úrovní rekuperácia) ■ ■
Funkcia využitia vozidla ako záložného zdroja elektriny pre domácnosť (V2H) ■ ■
Funkcia PHEV ovládaná pomocou inteligentného telefónu (aplikácia pre Android / iOS) ■ ■
Konektor pre rýchlonabíjanie (štandard CHAdeMO) ■ ■
Konektor pre štandardné nabíjanie ■ ■
Štandardná nabíjačka, kábel 5m (230V, 10A) ■ ■



TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLÓGIE

OUTLANDER PHEV
Pohon 4WD
Motory 2.4 MIVEC + 2x elektromotor
Prevodovka automatická s fixným prevodom
Max. výkon hybridného pohonu [kW (k)] 165 (224)
Max. rýchlosť (v EV režime) [km / h] 170 (135)
Zrychlení [s] 10,5
Kombinovaná spotreba paliva [l / 100 km] 2,0
Kombinovaná spotreba el. energie [Wh / km] 169
Emise CO2, kombinovaná prevádzka [g] 46
Bežné nabíjanie 10A (Mennekes 16A) [h] 5,5 (3,5)
Rýchle nabíjanie CHAdeMO do 80 % [min] 25
Celková dĺžka [mm] 4 695
Celková šírka [mm] 1 800
Celková výška [mm] 1 696

AKUMULÁTOR SYSTÉMU POHONU

PREDNÝ ELEKTROMOTOR

GENERÁTOR

ZADNÝ ELEKTROMOTOR

PREDNÁ PDU
(jednotka riadenia pohonu)

NOVÝ SPAĽOVACÍ MOTOR S OBJEMOM 2,4 LITRA

ZADNÁ EMCU
(riadiaca jednotka elektromotora)

FARBY

Štandardná  
Biela  
Polar  
White

■

Metalická 
Strieborná  

Sterling 
Silver

600 EUR

Metalická 
Sivá  

Titanium  
Grey

600 EUR

Metalická 
Hnedá  
Quartz  
Brown

600 EUR

Perleťová 
Biela  
Silky  

White
600 EUR

Perleťová 
Čierna  
Ruby 
Black

600 EUR

Perleťová 
Čierna  

Amethyst  
Black

600 EUR

Š. Metalická 
Červená  

Red  
Diamond
800 EUR

Nová benzínová jednotka s objemom 
2.4 litra používa systém premenlivého 
časovania ventilov MIVEC a  v  závis-
losti od režimu jazdy hladko prepína 
medzi Ottovým a  Atkinsonovým 
spaľovacím cyklom, aby bola zaistená 
čo najvyššia efektivita motora.

Predný elektromotor s  výkonom  
60 kW (137 Nm) a zadný elektromotor 
s výkonom 70 kW (195 Nm) poskytujú  
dostatočný výkon a  zároveň riadia 
permanentný pohon 4x4 S-AWC.  
Batéria sústavy pohonu má vyšší vý-
kon pri náraste kapacity na 13,8 kWh.

Mitsubishi Outlander PHEV ponúka 
tri jazdné režimy plug-in hybridného 
pohonu, ktoré sa aktivujú auto-
maticky v závislosti od aktuálnych 
jazdných podmienkach: čisto elek-
trický režim, sériovo hybridný režim 
a paralelný hybridný režim.

2 ELEKTRO- 
MOTORY

3 JAZDNÉ 
REŽIMY

MOTOR  
2.4  
MIVEC



FLEETOVÝ 
PROGRAM

ZÁRUKA
5 ROKOV

FINANCOVANIE 
MITSUBISHI 

FINANCE

POISTENIE  
MITSUBISHI 
INSURANCE

Od Vášho vozidla očakávate spoľahlivú a ekonomickú prevádzku 
bez nepríjemných prekvapení. Pre naplnenie tohto očakávania 
potrebuje aj to najspoľahlivejšie vozidlo pravidelnú odbornú 
údržbu, ktorá zaistí funkčnosť a  maximálnu životnosť všetkých 
systémov. Preto Mitsubishi založilo program pre majiteľov starších 
vozidiel so zľavou na originálne náhradné diely podľa veku vozidla.

Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhradne 
na originálne diely Mitsubishi a  najmodernejšie diagnostické 
a technické vybavenie servisu. V Mitsubishi sa staráme nielen 
o  vaše vozidlo, ale staráme sa aj o  vás - nášho zákazníka. 
A pre vaše vozidlo to predstavuje radosť z  jazdy, spoľahlivosť, 
bezpečnosť a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného auta.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY MITSUBISHI

VERNOSTNÝ PROGRAM MITSUBISHI

KVALITNÁ AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SIEŤ

BONUS 5+
BONUS 7+
BONUS 10+

ZĽAVA 10 %
ZĽAVA 15 %
ZĽAVA 20 %

Bratislava

Komárno

LeviceNitra
Trnava

Topoľčany

Prievidza

Prešov

Košice

Humenné

Michalovce

Poprad

Žilina

Banská
Bystrica

Trenčín

PROGRAM ZÁRUKA KVALITY
Kúpou Vášho nového vozidla Mitsubishi získavate nielen výhody 
plynúce z vysokej kvality a spoľahlivosti vozidiel samotných, ale 
súčasne výhody služieb kvalitnej siete autorizovaných dílerov 
Mitsubishi Motors. Náš program ZÁRUKY KVALITY zabezpečí 
bezstarostnú prevádzku Vášho vozidla s vedomím, že je o Vaše 
vozidlo dlhodobo a kvalitne postarané.

•  5 rokov alebo 100 000 km záruka na nové vozidlo (podľa 
toho, čo nastane skôr)

•  5 rokov alebo 100 000 km záruka na originálne príslušenstvo 
Mitsubishi

•  15 rokov Mitsubishi Asistenčná služba (MAP)*
•  Kontrola stavu vozidla zadarmo
* platí len pri absolvovaní pravidelných servisných prehliadok



DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU 
u Vášho predajcu Mitsubishi a objavte ďalšie dôvody,  
prečo si vybrať Mitsubishi Outlander PHEV.

INFO@MITSUBISHI-MOTORS.SK 
WWW.MITSUBISHI-MOTORS.SK

Pečiatka autorizovaného predajcu Mitsubishi Motors:

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Uvedené ceny vrátane DPH sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach 
pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Mitsubishi. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené len k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom 
na uzavretie zmluvy. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným predajcom Mitsubishi. M Motors SK s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail výbavy či cenu. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 33890/B. IČ: 35 908 238, DIČ: SK2021901882.

mailto:info%40mitsubishi-motors.sk?subject=Sk%C3%BA%C5%A1obn%C3%A1%20jazda
http://www.mitsubishi-motors.sk/

