Mitsubishi L200
Oferta obowiązuje od: 01.07.2019

Rok produkcji 2019

Rok modelowy 2019
Wersja wyposażenia
Silnik
INVITE DOUBLE CAB 2.4 / 154 KM

Rodzaj napędu
4WD MT

Cena katalogowa Wysokość rabatu
124 990 zł
20 000 zł

Dopłata za lakier metalizowany: 3 250 zł
Mitsubishi L200 dostępne jest z pakietem ubezpieczeń w PZU 4,1%. W przypadku zakupu ubezpieczenia w PZU
dodatkowy rabat w wysokości 2 000 zł.

Wersja wyposażenia

Invite Double Cab

Typ nadwozia / Układ napędowy / Opony i koła
Diesel 2.4 154 KM Auto Stop & Go (AS&G) 6MT
Napęd na wszystkie koła typu Easy Select + Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
Liczba pasażerów
Felgi stalowe 16" z oponami 205/R16C + Koło zapasowe
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Elementy zewnętrzne
Chromowana osłona chłodnicy
Osłona chłodnicy w kolorze czarnym
Zderzak przedni w kolorze nadwozia z wstawkami z czarnego tworzywa
Chromowane klamki i lusterka boczne
Klamki i lusterka boczne w kolorze czarnym
Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu
Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej (x6)
Progi boczne z chromowanym wykończeniem
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Elementy wewnętrzne
Klamki wewnętrzne w kolorze czarnym
Centralny wyświetlacz wielofunkcyjny
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów z tworzywa sztucznego
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą
Materiałowa tapicerka siedzeń w kolorze czarnym z szarymi akcentami
Podgrzewane siedzenia przednie
Manualna regulacja wysokości siedzenia kierowcy
Gniazdko elektryczne 12V
Centralny podłokietnik z przodu / Centralny podłokietnik z przodu i z tyłu
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Oświetlenie i widoczność
Halogenowe reflektory przednie
Trzecie światło stop w technologii LED
Oświetlenie wnętrza w podsufitce z przodu / z przodu i z tyłu
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Komfort i wygoda
Wspomaganie kierownicy
Manualnie regulowane lusterka boczne
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
Regulacja kierownicy w 1 płaszczyźnie (wysokość)
Klimatyzacja manualna
Tempomat ze sterowaniem na kierownicy
Elektrycznie sterowane szyby (przednie: Club Cab / przednie i tylne: Double Cab )
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Audio i komunikacja
Radioodtwarzacz 2DIN CD/MP3 + 4 głośniki + Gniazdo USB
Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy
Zdalnie sterowany zamek centralny (2 piloty)
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Bezpieczeństwo
Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa / Kolanowa poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy
System ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD)
System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (ASTC)
Wspomaganie ruszania na wzniesieniu (HSA)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
Wspomaganie hamowania (Brake Assist) + System ostrzegania o nagłym hamowaniu (ESS)
System ostrzegania o nagłym hamowaniu (ESS)
System mocowania fotelików dziecięcych ISO-FIX (x2) na tylnej kanapie
Wersja wyposażenia
Średnie zużycie paliwa według testu NEDC
Średnia emisja CO2 według testu NEDC
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Invite Double Cab
6,9
180

Dane zawarte w niniejszym cenniku samochodu Mitsubishi były aktualizowane na dzień jego przygotowania/składania do druku (w zależności od formy cennika) i
maja wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty, ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 Kodeksu
Cywilnego. Zawarte w cenniku informacje na temat gwarancji samochodu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577
Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Wszystkie ceny
zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób
wydruku), kolory przedstawione w niniejszym cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać
wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. MMC Car Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cennika oraz parametrów
technicznych i wyposażenia samochodów Mitsubishi oferowanych na rynku polskim bez uprzedzenia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu
następuje w umowie sprzedaży, natomiast określone parametry techniczne zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Dane zużycia paliwa maja charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) 715/2007 oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1347. Należy pamiętać, ze wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa,
emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in., obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i
atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, ze poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na
skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od
podanych w niniejszym cenniku.

