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Inhoudsopgave

In deze interactieve prijslijst vind je alles over de Mitsubishi Outlander PHEV.  
Informatie over uitvoeringen, uitrusting, prijzen en specificaties, aangevuld 
met beelden en video’s zodat jij kunt ontdekken welke Outlander PHEV het 
beste bij jou past.
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      BEREKEN UW INRUILPRIJS

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES TECHNISCHE SPECSVEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING

Bekijk hier de complete standaarduitrusting

UITVOERINGEN

De slimme keuze

Pure

Intense

Meest gekozen

Intense+

Instyle



   

HIGHLIGHTS

      BEREKEN UW INRUILPRIJSBekijk hier de complete standaarduitrusting

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

Pure  v.a. € 35.990
PRIVATE LEASE 

529,-
De Mitsubishi Outlander 
PHEV Pure lease je vanaf

O.b.v. 60 maanden/
10.000 km per jaar

          MEER INFORMATIE

Standaarduitrusting
•  Twin-motor PHEV-systeem met vierwielaandrjiving  
(Super-All Wheel Control, S-AWC)   

•  Active Stability en Traction Control
•  Hill Start Assist
•  7 SRS-airbags
•  16 inch lichtmetalen velgen
•  Led-dagrijverlichting
•  Zwarte stoffen bekleding
•  Stoelverwarming vóór
•  Elektrisch verstelbare lendensteun
•  Led-dagrijverlichting
•  Dual-zone climate control
•  Cruise control
•  8 inch SDA-infotainmentsysteem met smartphonekoppeling 

(Apple Carplay & Android Auto)   
•  Achteruitrijcamera
•  Keyless Operation System (KOS) met start-stopknop   



   

HIGHLIGHTS

      BEREKEN UW INRUILPRIJSBekijk hier de complete standaarduitrusting

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

De Mitsubishi Outlander 
PHEV Intense lease je vanaf

PRIVATE LEASE 

569,-
O.b.v. 60 maanden/
10.000 km per jaar

          MEER INFORMATIE

Intense  v.a. € 39.990

Meeruitrusting (extra t.o.v. Pure)
• 18 inch lichtmetalen velgen
• Bi-led koplampen
• Led-mistlampen met chromen sierlijst
• Parkeersensoren vóór (4) en achter (4)
• Comfort Tec synthetisch lederen bekleding
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
•  Dual-zone climate control met elektrische verwarming   
• Standkachel met timerfunctie   
•  Mitsubishi Remote Control, bedienbaar met iOS en Android™-app
• Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
• Blind Spot Warning (BSW)   
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA)   
•  Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS)



   

HIGHLIGHTS

      BEREKEN UW INRUILPRIJSBekijk hier de complete standaarduitrusting

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

De Mitsubishi Outlander 
PHEV Intense+ lease je vanaf

PRIVATE LEASE 

619,-
Intense+  v.a. € 43.490

O.b.v. 60 maanden/
10.000 km per jaar

          MEER INFORMATIE

Meeruitrusting (extra t.o.v. Intense)
• Mitsubishi Premium Audio Sound System (510W)
• Multi Around Monitor met bediening op het stuurwiel   
•  8 inch SDA-infotainmentsysteem met smartphonekoppeling  

(Apple Carplay & Android Auto) en geïntegreerde  
TomTom-navigatie   

• Verwarmbaar stuurwiel
• Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
• Elektrisch bedienbare achterklep



   

HIGHLIGHTS

      BEREKEN UW INRUILPRIJSBekijk hier de complete standaarduitrusting

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

De Mitsubishi Outlander 
PHEV Instyle lease je vanaf

PRIVATE LEASE 

669,-
Instyle  v.a. € 47.990

O.b.v. 60 maanden/
10.000 km per jaar

          MEER INFORMATIE

Meeruitrusting (extra t.o.v. Intense+)
• Luxe zwarte ‘P-line’ lederen bekleding
• Zwarte hemelbekleding
• Adaptive Cruise Control (ACC)   
• Forward Collision Mitigation (FCM)
• Lane Departure Warning (LDW)
• Automatic High Beam (AHB)
• 1500W - 230 volt aansluiting   



   

KLEUREN

      BEREKEN UW INRUILPRIJS

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

RED DIAMOND  
METALLIC (P62)
€ 1.150

STERLING SILVER  
METALLIC (U25)
€ 890

TITANIUM GREY  
METALLIC (U17)
€ 890

SILKY WHITE 
PEARL (W13)
€ 990

GRANITE BROWN 
METALLIC (C06)
€ 890

POLAR WHITE 
SOLID (W37)
STANDAARD

RUBY BLACK  
PEARL (X40)
€ 990

AMETHYST BLACK  
MICA (X42)
€ 990



   

BEKLEDING

      VRAAG EEN PROEFRIT AAN

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

PURE
Zwarte hoogwaardige stof

INTENSE / INTENSE+
Comfort Tec zwart synthetisch leder

INSTYLE
Zwart leder met gecapitonneerd 
diamantpatroon



   

      BEREKEN UW INRUILPRIJS

PRIJZEN

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

Uitvoeringen Energie- 
label

CO2-
uitstoot Bijtelling Netto catalogusprijs Bpm Consumenten- 

prijs(1)
All-in 
rijklaarprijs(2)

g/km excl. btw incl. btw

Pure 46 22% 27.005 32.676 1.824 34.500 35.990

Intense 46 22% 30.311 36.676 1.824 38.500 39.990

Intense+ 46 22% 33.203 40.176 1.824 42.000 43.490

Instyle 46 22% 36.922 44.676 1.824 46.500 47.990

Prijzen in euro’s (€) 
(1) Consumentenprijs incl. btw en bpm. Grondslag voor de fiscale bijtelling. 
(2) Bestaat uit adviesconsumentenprijs incl. btw, bpm en totaal bijkomende kosten. 

MEEST
GEKOZEN



   

      BEREKEN UW INRUILPRIJS

PRIJZEN

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

Wettelijke kosten
• Leges kenteken (onbelast) € 42,65 

• Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,40 onbelast) € 10,75

• Recyclingbijdrage € 30,00

• Recyclingbijdrage lithium-ion-accupakket € 95,00

• Rijklaarmaakkosten € 1.311,60
 - Technische nulinspectie 

 - Reinigen en poetsen 

 - Transport

 - Set kenteken platen 

 - Mitsubishi luxe mattenset 

 -  Safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek) 

 - Lifehammer en 2 veiligheidshesjes

 - Laadkabel 230V/10A met CCID-box (5m)

 -  Laadkabel 16A mode 3 (Mennekes 6 m),  

incl. opbergtas en handschoenen

 - € 25 brandstof

Totaal bijkomende kosten € 1.490,00

Bijkomende kosten



   

PAKKETTEN

      BEKIJK MEER ACCESSOIRES

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

  

STYLE PACK 1  
VAN € 495  VOOR € 395
PACK-S-RE01910

• Portiergreepovertrekken chroom
• Spiegelkappen chroom
• Achterklepsierlijst chroom



   

PAKKETTEN

      BEKIJK MEER ACCESSOIRES

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

PROTECTION PACK 1
VAN € 585  VOOR € 455

SPORT PACK
VAN € 1.585  VOOR € 1.255

• Instaplijsten rvs
• Achterbumperbeschermer rvs
• Kofferruimtebeschermer

• Voorbumperhoekverbrederset en spoiler
• Zijskirtset
• Achterbumperhoekverbrederset in carrosseriekleur

DIV.PACK-P-RE01901



   

TOP 5 ACCESSOIRES

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

TREKHAAK
AFNEEMBAAR, INCLUSIEF 
7-POLIGE KABELSET DIN

ACHTERBUMPERBESCHERMER 
RVS

DAKDRAGERSET 
WINGBAR ALUMINIUM

ANTIDIEFSTALMOEREN

KOFFERRUIMTEBESCHERMER 
HARD KUNSTSTOF MET ANTISLIPLAAG

BEKIJK MEER ACCESSOIRES 
IN DE WEBSHOP

€ 932

€ 198

€ 245

€ 59

€ 84

MZ314635DIV

MZ313736MZ574707EX

MZ314878



   

VEILIGHEID

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

SUPER-ALL WHEEL  
CONTROL (S-AWC)

FORWARD COLLISION 
MITIGATION SYSTEM (FCM)

LANE DEPARTURE 
WARNING (LDW)

Dit geïntegreerde aandrijvingssysteem, unieke 
technologie van Mitsubishi Motors, zorgt voor 
maximale wegbeheersing door een combinatie 
van AYC (Active Yaw Control), ABS (Anti-lock 
Braking System) en Active Stability Control 
(ASC) met Traction Control (TCL). 

Helpt een frontale aanrijding te voorkomen, 
of de schade tot een minimum te beperken 
wanneer een botsing onvermijdelijk is. Het 
systeem reageert op voertuigen en voetgangers 
via een ingenieuze samenwerking van camera-, 
radar- en lasertechnologie.

Zodra je ongewild de rijstrook dreigt te ver-
laten, krijg je een waarschuwing in de vorm 
van een symbool op het display en een  
geluidssignaal.



   

VEILIGHEID

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

BLIND SPOT WARNING 
(BSW) 

REAR CROSS TRAFFIC 
ALERT (RCTA)

ADAPTIVE CRUISE  
CONTROL (ACC)

De radarsensoren in de achterbumper kunnen 
andere voertuigen in de dode hoek detecteren, 
zowel links als rechts. In de buitenspiegel ver-
schijnt een indicator als BSW actief is en het 
knipperlicht is uitgeschakeld. Is het knipperlicht 
ingeschakeld en detecteert BSW een voertuig, 
dan word je gewaarschuwd door een indicator 
in de buitenspiegel en een geluidssignaal.

Zodra RCTA actief is, verschijnt er een symbool 
op het instrumentenpaneel. Op het moment 
dat de achteruitversnelling wordt ingeschakeld 
en de sensor in de achterbumper een naderend 
voertuig detecteert, word je gewaarschuwd 
met een bericht in het informatie paneel, een 
geluidssignaal en knipperende indicatoren in 
beide buitenspiegels.

Handhaaft met behulp van radardetectie een 
veilige afstand tussen jou en je voorligger. Dat 
betekent meer veiligheid, meer gemoedsrust 
en minder stress, bijvoorbeeld als je in een file 
terechtkomt.



   

STANDAARDUITRUSTING

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

VEILIGHEID 

Pu
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e

Forward Collision Mitigation (FCM) - - - •
Lane Departure Warning (LDW) - - – •
Blind Spot Warning (BSW) - • • •
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - • • •
Adaptive Cruise Control (ACC) - - - •
Automatic High Beam (AHB) - - - •
Elektronische handrem met Break Auto Hold • • • •
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) - • • •
Kindersloten achterportieren • • • •
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) • • • •

VEILIGHEID 

Pu
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Super All Wheel Control (S-AWC) met Active Yaw Control (AYC) • • • •
Active Stability Control met Traction Control • • • •
ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling) • • • •
Hill Start Assist (HSA) • • • •
Brake Assist systeem • • • •
Brake Override systeem • • • •
Emergency Stop Signal (ESS) • • • •
Reinforced Impact Safety Evolution-systeem (RISE) • • • •
Airbag bestuurder en uitschakelbare airbag passagier vóór • • • •
Knie-airbag bestuurder • • • •
Zij-airbags vóór • • • •
Gordijnairbags vóór en tweede zitrij • • • •
Driepunts ELR-veiligheidsgordels vóór x 2 • • • •
Gordelspanners vóór • • • •
In hoogte verstelbare veiligheidsgordels vóór • • • •
Driepunts ELR-veiligheidsgordels tweede zitrij x 3 • • • •
Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes • • • •
(passagierstoel en tweede zitrij)

Automatisch dimmende binnenspiegel - • • •
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) • • • •
Bandenreparatieset • • • •



   

STANDAARDUITRUSTING

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

INTERIEUR

Pu
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Zwart dashboard met softtouch-afwerking • • • •
Grijze hemelbekleding • • • -
Zwarte hemelbekleding - - - •
Lederen stuurwiel met bediening audio, cruise control • • • •
en bluetooth carkit

Elektrische stuurbekrachtiging • • • •
Stuurwiel in diepte en hoogte verstelbaar • • • •
PHEV drive selector (type joystick) • • • •
Flippers aan het stuurwiel voor het instellen • • • •
van remenergieterugwinning

Energiestroomindiscator • • • •
S-AWC normal-/snow-/lock mode schakelaar • • • •
S-AWC sport mode schakelaar • • • •
Charge-/save mode schakelaar • • • •
ECO mode schakelaar • • • •
EV priority schakelaar • • • •
Middenarmsteun met 2 bekerhouders • • • •
Zonnekleppen met make-up spiegel, verlichting • • • •
en tickethouder voor

USB-aansluiting op het instrumentenpaneel • • • •
2 USB-aansluitingen passagiers achter (alleen opladen) • • • •

INTERIEUR
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Flessenhouders in de portieren • • • •
Bagage-afdekzeil oprolbaar • • • •
Bergruimte onder laadvloer • • • •
Bevestigingsogen x 4 • • • •
Binnenverlichting met kaartleeslampje vóór • • • •
Binnenverlichting achter • • • •
Verlichting in bagageruimte • • • •
Dashboardkastje met verlichting • • • •
Zonnebrilhouder • • - -
1500W - 230 volt aansluiting - - - •



   

STANDAARDUITRUSTING

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

COMFORT
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Centrale deurvergrendeling • • • •
Dual-zone climate control • • • •
Licht- en regensensor • • • •
Elektrisch bedienbare ramen • • • •
Cruise control met snelheidsbegrenzer • • • •
Multi-colourdisplay tellerpartij met ECO Mode Control • • • •
en Eco score-indicator • • • •
Verwarmbaar stuurwiel - - • •
Parkeersensoren vóór (4) en achter (4) - • • •
Achteruitrijcamera • • - -
Multi Around Monitor - - • •
Keyless Operation System (KOS) met twee zenders • • • •
en start/stop-knop

Laadtimer cancelbutton op KOS-afstandsbediening - • • •
Mitsubishi Remote Control, bedienbaar met iOS of Android app - • • •
Elektrisch bedienbare achterklep - - • •
Elektrische verwarming en standkachelfunctie - • • •
Climate control tijdens laden (programmeerbaar) - • • •

EXTERIEUR
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215/70R16 banden met 16 inch lichtmetalen velgen • - - -
225/55R18 banden met 18 inch lichtmetalen velgen - • • •
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare met • • • •
buitenspiegels met geïntegreerd knipperlicht

Skidplate met bumper extension vóór en achter, zilverkleurig • • • •
Zwart/chromen grille • • • •
Sideskirts in carrosseriekleur met chromen lijsten • • • •
Buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur • • • •
Dakspoiler • • • •
Zilverkleurige roofrails • • • •
Elektrisch glazen schuif/kanteldak - - • •
Dual charge aansluiting voor normaal laden en snelladen • • • •



   

STANDAARDUITRUSTING

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES VEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING TECHNISCHE SPECS

STOELEN
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Zwarte stoffen bekleding • - - -
Comfort Tec synthetisch lederen bekleding (zwart) - • • -
P-line lederen bekleding met gecapitonneerd diamantpatroon (zwart) - - - •
Elektrisch verstelbare lendensteun • • • •
Stoelverwarming vóór • • • •
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel • • • •
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel - • • •
Bergruimte in rugleuning passagiersstoel • • • •
In 2 delen neerklapbare rugleuning achterbank (60/40) • • • •
Armsteun met bekerhouder achter • • • •

AUDIO EN COMMUNICATIE 

8 inch Smartphone Link Display Audio (SDA) • • • •
Geïntegreerde TomTom navigatie - - • •
6 speakers • • - -
Mitsubishi Power Sound System met 8 speakers (510W) - - • •
DAB tuner (Digital Audio Broadcast) • • • •
Bluetooth carkit • • • •

LICHT EN ZICHTBAARHEID

Pu
re

In
te

ns
e

In
te

ns
e+

In
st

yl
e

Halogeen koplampen • - - -
Led-koplampen - • • •
Led-dagrijverlichting • • • •
Mistlampen vóór • - - -
Led-mistlampen vóór - • • •
Privacy glass • • • •
Ruitenwissers met sproeiers (twee snelheden en variabele interval) • • • •
Achterruitenwisser met sproeier en intervalstand • • • •
Led derde remlicht • • • •



   
Verbrandingsmotor
Type
2.4 DOHC MIVEC
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
2.360 cc
Emissienorm
Euro-6d
Vermogen
99kW (135pk)
Koppel
211Nm

Brandstoftank
Liter
43

Elektromotor
voor
Achter
Type
S61 Y61
Vermogen
60 (82) kW(pk)
70 (95) kW(pk)
Koppel
137 (14,0) Nm (kg-m)
195 (19,9) Nm (kg-m)

Aandrijfaccu
Type
Lithium-ion
Voltage
300 V
Capaciteit
13.8 kWh

Laadtijden

Laden 10A (Schuko-kabel)
5.5
Laden 16A (Mennekes-kabel)
3.5
Snelladen
25 minuten (tot 80%)

Gewichten
Ledig gewicht
1.865 kg (S-Edition 1.875kg)
Max. toelaatbaar gewicht
2.390 kg
Max. kogeldruk
75 kg
Max. aanhangwagengewicht (geremd)
1.500 kg
Max. aanhangwagen gewicht (ongeremd)
750 kg
Max. daklast
80 kg

Prestaties

TECHNISCHE SPECS

UITVOERINGEN HIGHLIGHTS KLEUREN BEKLEDING PRIJZEN PAKKETTEN ACCESSOIRES TECHNISCHE SPECSVEILIGHEID STANDAARDUITRUSTING

VERBRANDINGSMOTOR

Type 2.4 DOHC MIVEC

Aantal cilinders 4

Cilinderinhoud 2.360 cc

Emissienorm Euro-6d

Vermogen 99kW (135pk)

Koppel 211 Nm

BRANDSTOFTANK

Liter 43

ELEKTROMOTOR Voor Achter

Type S61 Y61

Vermogen 60 (82) kW(pk) 70 (95) kW(pk)

Koppel 137 (14,0) Nm (kg-m) 195 (19,9) Nm (kg-m)

AANDRIJFACCU

Type Lithium-ion

Voltage 300 V

Capaciteit 13.8 kWh

LAADTIJDEN

Laden 10A (Schuko-kabel) 5.5

Laden 16A (Mennekes-kabel) 3.5

Snelladen 25 minuten (tot 80%)

GEWICHTEN

Ledig gewicht 1.865 kg

Max. toelaatbaar gewicht 2.390 kg

Max. kogeldruk 75 kg

Max. aanhangwagengewicht (geremd) 1.500 kg

Max. aanhangwagen gewicht (ongeremd) 750 kg
Max. daklast 80 kg

PRESTATIES

Acceleratie (0 - 100 km) 10.5 sec

Max. snelheid elektrisch 135 km/u

Max. snelheid elektronisch gelimiteerd 170 km/u

Brandstofverbruik (gecombineerd, WLTP)* 2,0 l/100 km

CO2 (gecombineerd, WLTP)* 46 g/km

Actieradius elektrisch (WLTP) 45 km

WIELOPHANGING

Voor MacPherson met stabilisatorstang

Achter Multi-link-achteras met stabilisatorstang

REMMEN

Voor 17 inch geventileerde schijven (Pure 16 inch)

Achter 16 inch schijven

STUURINRICHTING

Type Tandheugelbesturing (elektrisch bekrachtigd)

* Brandstofverbruik en CO2-waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de World Harmonised Light vehicle Test 

Procedure (WLTP) in overeenstemming met EU 715/2007*2018/1832. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is 

sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer, verkeer en de toestand van het voertuig.



   
Verbrandingsmotor
Type
2.4 DOHC MIVEC
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
2.360 cc
Emissienorm
Euro-6d
Vermogen
99kW (135pk)
Koppel
211Nm

Brandstoftank
Liter
43

Elektromotor
voor
Achter
Type
S61 Y61
Vermogen
60 (82) kW(pk)
70 (95) kW(pk)
Koppel
137 (14,0) Nm (kg-m)
195 (19,9) Nm (kg-m)

Aandrijfaccu
Type
Lithium-ion
Voltage
300 V
Capaciteit
13.8 kWh

Laadtijden

Laden 10A (Schuko-kabel)
5.5
Laden 16A (Mennekes-kabel)
3.5
Snelladen
25 minuten (tot 80%)

Gewichten
Ledig gewicht
1.865 kg (S-Edition 1.875kg)
Max. toelaatbaar gewicht
2.390 kg
Max. kogeldruk
75 kg
Max. aanhangwagengewicht (geremd)
1.500 kg
Max. aanhangwagen gewicht (ongeremd)
750 kg
Max. daklast
80 kg

Prestaties

HERGEBRUIK EN RECYCLING 
VAN MATERIALEN

Mitsubishi Motors neemt de toekomst van onze planeet heel serieus. Bij al 
onze activiteiten kijken we naar de impact daarvan op het klimaat. Het is de 
maatstaf voor aerodynamisch design en zuinige auto’s met een minimale 
emissie. Onze modellen zijn gemaakt voor een duurzaam leven. Veel com-
ponenten zijn gemaakt van recyclebare materialen, zodat ook de impact op 
het milieu minimaal is. Met het gebruik van revolutionaire technieken houdt 
Mitsubishi Motors het energieverbruik en de afvalproductie zo laag mogelijk, 
terwijl de kwaliteit van de producten verder verbetert.

Kijk voor meer informatie op www.mitsubishi-motors.nl/environment.
  

ERVAAR DE BIJZONDERE SERVICE  
VAN MITSUBISHI MOTORS

•  5 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers.  
De resterende 3 jaar met een beperking tot 100.000 km.

•  8 jaar garantie op het accupakket met een beperking tot 160.000 km.
• 12 jaar carrosseriegarantie tegen corrosie van binnenuit.
• 5 jaar lakgarantie.
•  5 jaar gratis Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP); mobiliteitsservice 

in heel Europa. Vanaf het 6e jaar eveneens gratis mobiliteitsservice indien de 
auto in onderhoud is bij een door Mitsubishi Motors erkend servicecentrum.

•  5 jaar garantie op originele Mitsubishi Motors-accessoires bij montage op 
een nieuwe auto, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers. 
De resterende 3 jaar met een beperking tot 100.000 km.

• Professionele service met het juiste gereedschap.
•  Vakkundig onderhoud volgens vaste onderhoudstarieven met originele 

Mitsubishi Motors- onderdelen van de hoogste kwaliteit.
•  Meer dan 2.500 door Mitsubishi Motors erkende dealers in Europa.



   

PROEFRIT AANVRAGEN BEREKEN INRUILWAARDE VIND EEN DEALER STANDAARD 
5 JAAR GARANTIE

Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidshef-
fingen. Alle prijzen in deze prijslijst gelden vanaf 1 januari 2021, zolang de voorraad strekt. Alle bedragen zijn genoteerd in euro’s. Alle informatie is gebaseerd op gegevens 
van het modeljaar 2020 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de World Harmonised 
Light Vehicle Test Procedure (WLTP) in overeenstemming met EU 715/2007*2018/1832. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het 
praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer, verkeer en de toestand van het voertuig.

Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het 
voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn. De Mitsubishi-dealer informeert je hier graag over. 
Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl, www.mitsubishi-motors.nl.


