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Рекомендована роздрібна ціна на автомобілі, грн. з
ПДВ1

За запитом

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
ІНТЕР'ЄР

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
- Система приводу Super Select 4WD
- ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)
- Антипробуксовочна система -Traction Control (TCL)
- 7 подушок безпеки: дві фронтальні, дві бокові, подушки безпеки
(шторки) для 1 і 2 ряду та подушка для колін водія
- Система прерогативи педалі тормозу над педаллю газу при
екстренному гальмуванні
- Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA)
- Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA)
- Система курсової стійкості - Active Stability Control (ASC)
- Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)
- Передні/задні вентильовані дискові гальма
- Система кріплення дитячих крісел Iso-fix

ОБЛАДНАННЯ
- Адаптація двигуна для холодного клімату
- Підігрів передніх сидінь
- Підігрів задніх сидинь
- Перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем
- Примусове блокування заднього диференціалу
- Аналогова панель приладів
- Бортовий комп'ютер з кольоровим дисплеєм
- 4 динаміка
- Дистанційне управління центральним замком
- Додаткова система фільтрації повітря салону
- Додатковий акумулятор для навісного обладнання
- Другий ряд, що складається у пропорції 60/40 із вбудованим
підлокітником та підстаканниками
- Іммобілайзер, 2 ключ-передавача, та "дитячі" замки на задніх дверях

- Макіяжні люстерка з підсвіткою
- Оздоблення шкірою керма та важеля КПШ
- Передні і задні електросклопідіймачі
- Рульове кермо, що регулюється по висоті та вильоту
- Зсувна поличка в багажному відсіку
- Регулювання водійського крісла по висоті (механічне)
- Регулювання передніх сидінь в 4 напрямках (механічне)

КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
- Додатковий задній стоп-сигнал
- Передні протитуманні фари з інтегрованими денними ходовими вогнями
- Система супроводу освітленням "Welcome light" та "Coming home light"
- Галогенові передні фари з механічним коректором
- Бічні підніжки
- Задні бризковики
- Рейлінги для кріплення вантажку на даху
- Хромована накладка по нижньому краю бокових вікон
- Цетральна накладка на передній бампер

- Антена "плавник акули"
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Ultimate

Mitsubishi Off Road Mode з чотирма режимами
Додатковий радіатор охолодження для автоматичної КПШ
Система допомоги при спуску з гори - Hill descent control (HDC)
Датчики паркування, задні
Датчики паркування, передні
Система контролю тиска повітря в шинах
Система запобігання зіткненню при помилковому натисканні педалі газу
(UMS)
Електронні стоянкові гальма з системою автоматичного утримання гальмами
(Auto Hold)

ОБЛАДНАННЯ
Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки (Keyless)
Двозонний клімат-контроль
Підігрів задніх сидінь
Додаткова система охолодження салону, для другого ряду, з додатковими
дефлекторами та окремим блоком керування
Управління стереосистемою на кермі
Система "вільні руки" Bluetooth ®, з голосовим управлінням та кнопками
керування на кермі
Підкермові перемикачі швидкостей
Круїз-контроль (управління на кермі)

Ultimate

Ultimate

ОБЛАДНАННЯ
Підкермові перемикачі швидкостей
8-дюймова цифрова панель приладів
CD МР3 програвач, радіо Mitsubishi, дисплей з сенсорним керуванням

-

Система для підключення мобільного телефону Mitsubishi Connect 2, з
Камера заднього огляду

-

о

Камери кругового огляду 360
Дистанційне керування окремими функціями автомобіля за допомогою
смартфона
6 динаміків (в передніх і задніх дверях, та 2 високочастотні)
USB роз'єм

-

2х USB та 1х HDMI роз'єми
2х USB роз'єми для підзарядки гаджетів на задній частині центральної консолі
Розетка 220В (150Вт) тип А&C, на задній частині центральної консолі
Система іонізації повітря в салоні
Управління камерами кругового огляду на кермі

Ultimate

ІНТЕР'ЄР
Оздоблення салону тканиною з водовідштовхуючим ефектом
Оздоблення салону комбінованою шкірою (електропривід сидіння водія та
переднього пасажира)

-

Широка центральна консоль з підлокітником зі штучної шкіри
Сітка у багажному відсіку
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням
Додатковий пакет звукоізоляції
Двері багажного відсіку з електроприводом (безконтактне відкриття та
пам'ять висоти відкриття)

Ultimate

ЕКСТЕР'ЄР
18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60R18, повнорозмірне
запасне колесо на легкосплавному диску

-

18" легкосплавні двотонові диски з покришками розміру 265/60R18,
повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску
Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом, хромованими накладками
та функцією складання
Хромовані внутрішні ручки дверей, хромовані зовнішні ручки дверей,
хромовані накладки на передній бампер
Тонування задніх вікон

-

Антена вбудована в заднє скло

Ultimate

СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ
Датчики світла та дощу
Світлодіодні задні ліхтарі
Світлодіодні фари головного світла з автоматичним коректором
Світлодіодні фари денного світла
Світлодіодні передні протитуманні фари
Світлодіодні лампи статичної підсвітки поворотів
Омивачі фар
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Ми у соціальних мережах
●

- опція присутня в комплектації

Усі ціни розраховані станом на

27.10.2022

Ціни можуть змінюватися на конкретну дату в залежності від обмінного курсу гривні до іноземної валюти (НБУ / комерційного) у період дії спеціальної
пропозиції, що полягає у наданні спеціальних рекомендованих роздрібних цін на автомобілі ТМ «Mitsubishi», модель "Pajero Sport", 2021 р. виробництва
в порівнянні з рекомендованими роздрібними цінами на автомобілі аналогічної моделі 2022-го р. виробництва, що діє в офіційній дилерській мережі
Mitsubishi Motors в Україні, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС (надалі - Територія), у період з 01.02.2022 р. до 31.12.2022 р.
вкл. (або до моменту продажу останнього автомобіля, що знаходиться на складах на Території). Кількість Автомобілів зі спеціальною пропозицією
обмежена. Дистриб’ютор залишає за собою право змінювати умови спеціальної пропозиції.
Ціна вказана без доплати за колір типу "металік" чи "перламутр". Доплата за колір (перламутр, металік) – 13 500 грн з ПДВ 20%.
Гарантія - 5 років або 100 000 км пробігу означає надання гарантії на нові автомобілі ТМ «Mitsubishi» (крім «Outlander PHEV»), придбані в офіційних дилерів Mitsubishi Motors в Україні (крім
тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС) до 31.12.2022 р. вкл., строком на 5 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що
настане раніше, з дати початку гарантії, вказаної в Меморандумі про реєстрацію. На перші 24 місяці обмеження щодо пробігу не застосовується. Деталі
на mitsubishi-motors.com.ua."
1

Звичайна рекомендована роздрібна ціна на автомобілі ТМ «Mitsubishi» вказаної моделі 2022-го року виробництва, без знижок та спеціальних
пропозицій (вигод) станом на дату Прайс-листа.
Цей документ надано дистриб’ютором ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» виключно для інформаційних цілей. Дистриб’ютор залишає за собою право в будь який
час змінювати вартість товарів, їх комплектації відповідно до внутрішніх процедур щодо ціноутворення та характеристик товару, що надходить від
виробника. Ціна включає в себе ПДВ 20%.

Цей Прайс-лист не є публічною офертою. Остаточні роздрібні ціни на автомобілі ТМ "Mitsubishi" зі спеціальною пропозицією (вигодою) встановлюються
офіційними Дилерами Mitsubishi Motors та вказуються у відповідних договорах купівлі-продажу у гривні на дату їх укладання.

