
NOVÝ

Objevte nový Eclipse Cross
Smělé křivky a výrazně tvarovaný klínovitý profil,  
jako atlet připravený vyrazit ze startovních bloků.
Zcela Nový Eclipse Cross nenechá nikoho na pochybách, 
že přichází nový SUV hrdina, který vás oslní.



Nové technologie
Nové ovládací rozhraní umožňuje intuitivnější ovládání systému než 
pomocí tradičních otočných prvků; touchpad je technickou novinkou. 
Hlasitost audio systému lze například snadno upravit potažením 
dvou prstů nahoru či dolů po ploše dotykového ovladače.
O něco výše v horní části přístrojové desky modelu Eclipse 
Cross se nachází  systém ,Smartphone Link Display Audio‘ (SDA). 
Systém ovládaný  prostřednictvím tenké 7“ dotykové obrazovky 
umožňuje řidiči bezpečně  sledovat online informace a data 
s minimálním odkláněním zraku od vozovky. Systém SDA 
podporuje technologii Apple CarPlay, která přináší chytřejší 
a bezpečnější způsob používání přístrojů iPhone na palubě 
vozu. SDA rovněž podporuje technologii Android AutoTM.  

Díky umístění touchpadu na středovém panelu řidič snadno 
ovládá celý systém bez nutnosti měnit polohu za volantem.
Posledním z trojice nových vyspělých technologií, poprvé 
představených v modelu Eclipse Cross, je průhledový head up 
displej (HUD).

Velké plochy v interiéru vozidla, jako např. přístrojová 
deska nebo výplně dveří, jsou pokryty měkkým materiálem 
s texturou kůže – v kontrastu s ozdobnými dekory, které na 
dotek i na pohled působí jako stříbrné. 
Řemeslné zpracování je ještě vylepšeno akcenty z uhlíkových 
vláken nebo v leskle černém laku na přístrojovém panelu, 
volantu, středovém panelu a ve výplních dveří; lesklé 
stříbrné dekory zase lemují spodní část přístrojové desky, 
lišty středového panelu, loketní opěrky předních dveří nebo 
výdechy ventilace.

I přes kompaktní rozměry své stylové karoserie dokáže Eclipse 
Cross nabídnout pasažérům vzdušnou a prostornou kabinu. 
Vstřícné prostředí, vycházející z rozvoru 2670 mm, celkové šířky 
1805 mm a délky 4405 mm, těží zejména z odlišného uspořádání, 
které využívá mj. nízko položenou přístrojovou desku a praktický 
systém nastavování zadních sedadel. Použitá konstrukce zadních 
sedadel s dělením 60:40 disponuje mechanizmem posouvání 
a úpravy sklonu, a dovoluje tak maximálně zužitkovat zavazadelník 
o objemu až 448 l. Eclipse Cross si díky tomuto uspořádání 
zachovává stylový vzhled s karoserií SUV tvarovanou jako kupé.

Prostorný interiér
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Problém na cestě se zpravidla vyskytne ve chvíli, kdy jej nejméně 
očekáváte. Ať již na cestách zdoláváte silnice plné zatáček 
nebo zasněžené cesty, inteligentní systém pohonu 4×4 S–AWC 
vám vždy dodává optimální hnací a brzdnou sílu ve prospěch 
příkladné stability a kontroly. 

Vyspělý pohon 4×4

97% 78% 80% 71%

Ochrana dospělých cestujících Ochrana dětí Ochrana chodců Bezpečnostní systémy

Bezpečnost je jednou ze silných stránek modelu Eclipse Cross, 
který se chlubí skvělým výsledkem v bezpečnostních testech 
v kategorii ,kompaktní terénní vozy‘.
Systém zmírňování následků čelní kolize (FCM) nového SUV 
prokázal dobré výsledky tím, že ve všech testovacích scénářích 

za všech rychlostí dokázal nehodám buďto zcela zabránit, nebo 
alespoň zmírnit jejich následky.
Eclipse Cross tak v různých testech Euro NCAP získal vysoký 
počet bodů, což mu dopomohlo k celkovému zisku 5 hvězdiček 
v rámci bezpečnostních testů.

Bezpečnost za 5*



Dynamický vzhled
Výrazná příď s až dramatickými liniemi je nepřehlédnutelná. 
Dynamické křivky nového vozu připomínající atleta čekajícího 
ve startovních blocích ve Vás bezpochyby vzbudí notnou dávku 
emocí. Cílem designového oddělení bylo vytvořit vůz robustní, ať 
již na zpevněných cestách či v terénu, ale současně reflektovat 
dynamické schopnosti modelu Lancer Evolution a navázat tak 
na ikonu značky Mitsubishi.

Počínaje modelem Eclipse Cross je výběr materiálů, textur, 
barevných odstínů a výplní lépe sladěn s pojetím japonského 
řemeslného zpracování, příslušejícím stoleté tradici kvalitní 
značky z Japonska. Při pohledu zvenčí to nejlépe dokládá zbrusu 
nový velmi sytý červený lak, jehož proces lakování „Takumi“ 
byl vyvinut speciálně pro model Eclipse Cross – poloprůhledný 
červený lak s vysokým obsahem slídových šupin.

Motorizace Výbava Cena v Kč
1,5 T–MIVEC 2WD INFORM 549 650

1,5 T–MIVEC 2WD INVITE 569 650

1,5 T–MIVEC 2WD INTENSE 599 650

1,5 T–MIVEC 2WD A/T INVITE 619 750

1,5 T–MIVEC 2WD A/T INTENSE 649 750

1,5 T–MIVEC 4WD A/T INTENSE 719 850

1,5 T–MIVEC 4WD A/T INSTYLE 789 850

Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Pro bližší informace, nebo pro objednání 
testovací jízdy kontaktujte vašeho nejbližšího dealera Mitsubishi.

Specifikace 1,5 T-MIVEC
Délka (mm) 4 405

Šířka (mm) 1 805

Výška (mm) 1 685

Rozvor (mm) 2 670

Zavěšení přední nápravy Vzpěra MacPherson

Zavěšení zadní nápravy Multi-link

Zdvihový objem (ccm) 1 499

Výkon (k) / Otáčky (ot/min) 163 / 5 500

Točivý moment (Nm) / Otáčky (ot/min) 250 / 1 800 – 4 500

Spotřeba paliva (kombinovaná l/100 km) 6,6 – 7,0

CO2 emise (g/km) 151 – 159

Maximální rychlost (km/h) 200 – 205

Zrychlení 0–100 km/h (s) 9,3 – 10,3 
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