VŠICHNI SE
PŘIPRAVUJÍ
NA ZIMU
A CO VY?

MITSUBISHI

NLINE SERVIS

MITSUBISHI SERVIS
www.mitsubishi-motors.cz

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ
ECLIPSE CROSS
A OUTLANDER

SPACE STAR
14"

15"

Kompletní zimní obutí, 14“
ocelové disky Mitsubishi,
zimní pneumatiky Nokian
Snowproof 165/65 R14, se
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 15“
slitinové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Falken 175/55 R15,
se snímači tlaku TPMS

22 980 Kč

14 980 Kč

16"
21 980 Kč
Kompletní zimní obutí, 16“ ocelové disky
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian WR SUV 3,
215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

ASX
16"

Kompletní zimní obutí, 16"
ocelové disky Mitsubishi,
zimní pneumatiky Nokian
WR SUV 3 215/70 R16, se
snímači tlaku TPMS

21 980 Kč

16"

16"

Kompletní zimní
obutí, 16" slitinové
disky Mitsubishi,
zimní pneumatiky
Nokian WR SUV 3
215/70 R16, se snímači
tlaku TPMS

29 980 Kč

16"

28 980 Kč
Kompletní zimní obutí, 16" slitinové disky
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian WR SUV
3 215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

PRO VÍCE STYLU
17"

31 980 Kč

Kompletní zimní obutí, 16" slitinové disky Mitsubishi, zimní pneumatiky
Nokian WR SUV 3 215/70 R16, se snímači tlaku TPMS

ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

Kompletní zimní obutí, 17“
slitinové disky Fondmetal, zimní
pneumatiky Nokian WR SUV 3
215/60 R17, se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 18“ slitinové disky
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian WR
SUV 4 225/55 R18, se snímači tlaku TPMS

18"
43 980 Kč
Kompletní zimní obutí, 18“ slitinové disky
Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian WR
SUV 4 225/55 R18, se snímači tlaku TPMS

34 980 Kč

18"
45 980 Kč

Pozn.: Na vozy Eclipse Cross, Outlander a L200 s 18“ koly z výroby nelze montovat 16“ zimní kola z důvodu větších brzd. Informujte se
u Vašeho dealera Mitsubishi na vhodná kola pro Váš vůz. Pokud zvolíte kola s jiným rozměrem, než je vůz vybaven z výroby, bude
třeba dodatečný zápis alternativního rozměru do Osvědčení vozidla na základě Typového listu, který vystaví Váš dealer Mitsubishi.

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ
Zimní komplety jsou sestaveny
z originálních disků Mitsubishi
a zimních pneumatik od společnosti
Nokian Tyres. Typy slitinových kol
a pneumatik se liší dle jednotlivých
modelů a rozměrů. Matice kol nejsou
součástí dodávky, pokud není možné
použít původní, je třeba matice objednat
samostatně. Informujte se u svého prodejce
Mitsubishi o podrobnostech nabídky pro
Váš vůz. Uvedené ceny jsou vždy za sadu 4 ks
kompletních kol včetně snímačů tlaku TPMS
(L200 bez TPMS).

L200
16"

Kompletní zimní
obutí 16“ slitinové
disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian Rotiiva
AT 245/70 R16 (pouze pro
výbavu INVITE)

29 980 Kč
21 980 Kč

17"

16"

Kompletní zimní obutí
16“ ocelové disky
Mitsubishi, pneumatiky
Nokian Rotiiva AT 245/70 R16
(pouze pro výbavu INVITE)

18"

Záruka Nokian

Tyres Aramid

- Ochrana v případě poškození bočnice

36 980 Kč
ARAMID

Kompletní zimní obutí, 17“
slitinové disky Mitsubishi,
zimní pneumatiky Nokian
Rotiiva AT 245/65 R17

45 980 Kč
Kompletní zimní obutí 18“ slitinové
disky Mitsubishi, pneumatiky
Nokian WR SUV 4 265/60 R18

GUARANTEE

Aramid chrání lidské životy v neprůstřelných
vestách a nyní poskytuje i vyšší odolnost a ochranu
pro překvapivé situace na Vašich cestách, dokonce
i více. Jedinečná Záruka Nokian Tyres Aramid je
poskytována k vybraným pneumatikám pro vozy
SUV. V případě náhodného poškození na bočnici
získáte
novou
pneumatiku
odpovídajícího typu.
Podrobné informace obdržíte u Vašeho prodejce Mitsubishi
nebo na www.nokiantyres.cz

Sněhové řetězy
V případě zájmu o samotné
zimní pneumatiky kontaktujte
Váš servis Mitsubishi, který
Vám připraví nábídku zímních
pneumatik různých kategorií právě pro Váš vůz a zajistí odborné
přezutí Vašeho vozu.

4 084 Kč

Kvalitní sněhové řetězy PEWAG
pro všechny modely Mitsubishi.
Sněhové řetězy jsou v zimním
období v mnoha zemích součástí
povinné výbavy vozu. Podrobné
Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis
MITSUBISHI nabízí pneumatiky za příznivé ceny včetně komplexních služeb a odběru
informace na www.pewag.cz.
ojetých pneumatik ZDARMA! Zároveň zkontroluje Váš vůz tak, aby nedocházelo ke
V případě zájmu o sněhové
zbytečnému
nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik.
řetězy pro jiný rozměr
pneumatik
kontaktujte
Váš servis Mitsubishi.

Pozn.: uvedená cena s DPH platí pro sněhové
řetězy pewag servo 9 pro ASX, Eclipse Cross
a Outlander s 16“ až 18“ koly.

BEZPEČNOSTNÍ
MATICE

KRYTY KOL

1 580 Kč

14"

• na
ocelové disky
pro Space Star
• cena za 4 ks

(sada 4 ks)

990 Kč
AKCE

•

16"

• na
ocelové disky
pro Lancer, ASX,
Eclipse Cross
a Outlander
• cena za 4 ks

1 580 Kč

MITSUBISHI PAKET NAVI
• 6,5" barevná dotyková
LCD obrazovka
• rádio s funkcí DAB
• přehrávač CD/DVD/MP3
• vestavěná navigace TomTom
• podpora Android Auto™
a Apple CarPlay™
• Bluetooth® handsfree
• zadní parkovací kamera

NOVINKA
Multimediální systém s navigací MGN

24 990 Kč

AKTUALIZACE
NAVIGACE 2020
3 256 Kč

Tato nabídka je vhodná pro vybrané výbavy vozů ASX, Eclipse
Cross, Outlander a L200 od roku 2013. Možnost využití pro
Váš vůz konzultujte s Vaším servisem Mitsubishi.

MITSUBISHI PŘÍSLUŠENSTVÍ
Parkovací senzory se zobrazením na obrazovce
Vedle zvukové indikace překážky zobrazuje její vzdálenost
a pozici na displeji parkovací kamery.
V případě hrozící srážky zobrazí varování STOP.
Vhodné pro kombinaci s parkovacími kamerami se zobrazením
na audiosystémech Mitsubishi s dotykovou obrazovkou,
navigačními systémy Mitsubishi i Pioneer.

3 990 Kč

Aktualizace mapových podkladů
pro navigační systémy MMCS II na
základě nejnověji dostupných dat
společnosti HERE z roku 2019.

STŘEŠNÍ BOXY

atraktivní design, čistý aerodynamický tvar
u modelu Tirol ocelové křídlo jako výztuž víka
u modelu Tirol ocelová bezpečnostní výztuha ve špičce boxu
vyrobeny z kvalitního 5mm ABS plastu
oboustranné otevírání, centrální zamykání
uchycení do T-drážky, popřípadě rychloupínacím systémem
navrženy na Slovensku, vyrobeny v Čechách

Jetzt
nachrüsten!

CENA OD

5 990 Kč

NEZÁVISLÉ TOPENÍ

SKUTEČNÝ LUXUS NENÍ VIDĚT,
ALE MŮŽETE HO CÍTIT!
Nezávislé topení Webasto v automobilu představuje pro stále více lidí
nový rozměr požitku z jízdy. Je to pravý luxus, který si nyní můžete dopřát
a denně si jej užívat! Nechte se tímto komfortem hýčkat, dopřejte sobě
i své rodině kvalitnější životní styl a prožijte zimu v teple. P. S. Začnete se
těšit do vyhřátého vozu!

NEZÁVISLÉ TOPENÍ WEBASTO
JIŽ OD 28 765 Kč

Pozn.: uvedená cena včetně DPH nezahrnuje montáž
a platí pro nezávislé topení Thermo Top Evo 4
s ovladačem MultiControl pro Mitsubishi Eclipse Cross.
Informujte se u svého prodejce Mitsubishi
na optimální kombinaci pro Váš komfort.

den Winter.

AKCE

SLEVA 50% na ovladače

Vozy Mitsubishi mají od 1.1. 2015 záruku 5 let / 100 000 km. Originální příslušenství Mitsubishi,
které zakoupíte současně s novým vozem, má shodnou záruku 5 let / 100 000 km. Od 1.4.2015
jsme pro Vás připravili navíc další sortiment vybraného Schváleného příslušenství Mitsubishi,
které nabízí, při nákupu současně s novým vozem, také 5 letou záruku. Dodatečně zakoupené
příslušenství, či ostatní položky z nabídky Schváleného příslušenství Mitsubishi, mají záruku
2 roky, není-li uvedeno jinak. Podrobnější informace Vám poskytne Váš prodejce Mitsubishi.

APLIKACE MOJE MITSUBISHI

Představujeme Vám novou webovou aplikaci MOJE MITSUBISHI, kterou
nyní zdarma nabízíme všem majitelům vozů značky Mitsubishi. Po
přihlášení uvidíte detailní informace o Vámi vlastněných vozidlech,
elektronickou servisní knížku, detailní přehled servisní historie,
případně přehled aktuálně vyhlášených či dosud neprovedených
svolávacích akcí, které se na Vaše vozidla mohou vztahovat.
Věříme, že Vám tato webová aplikace ušetří nejen čas, ale
zároveň Vám v budoucnu přinese řadu výhod.

VÝHODY APLIKACE MOJE MITSUBISHI
Kompletní el. servisní knížka
Informace o servisních intervalech
Informace o nákladech na servis
Informace o svolávacích akcích
Informace o trvání záruky
a mnohem více...

Aby Váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se výhradně na originální díly Mitsubishi a nejmodernější
diagnostické a technické vybavení servisu. U Mitsubishi se staráme nejen o Váš vůz, ale staráme se
i o Vás – našeho zákazníka. Využívat poprodejní služby u autorizovaného dealera Mitsubishi znamená, že
získáte profesionální servis za plně konkurenceschopnou cenu dle vašeho očekávání. A pro Váš vůz to
představuje radost z jízdy, spolehlivost, bezpečnost a příznivou zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

PROGRAM ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍCH VOZIDEL

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAP ZDARMA
Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel
značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po
skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit
autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku Vašeho
vozu, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma!!!
Tento asistenční balíček služeb jsme připravili proto, abychom Vám i Vašim spolujezdcům poskytli největší možnou ochranu v případě jakékoliv
nenadálé události v tuzemsku nebo v zahraničí*.
* viz. územní platnost

MITSUBISHI GARANCE

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO MAJITELE STARŠÍCH VOZŮ
BONUS 5+ sleva 10% na náhradní díly pro vozy starší 5 let
BONUS 7+ sleva 15% na náhradní díly pro vozy starší 7 let
BONUS 10+ sleva 20% na náhradní díly pro vozy starší 10 let
Tato nabídka platí od 12. října do vyčerpání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně slev a DPH, bez montáže. Podrobné informace o nabídce a nákladech
montáže uvedených produktů poskytne Váš autorizovaný servis Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

www.mitsubishi-motors.cz

