
MITSUBISHI L200 CLUB CAB (MY19)
CENÍK
VÝBAVA MOTOR PŘEVODOVKA POHON AKČNÍ CENA

s DPH

679 350 Kč
(561 446 Kč bez DPH)

Doprodej skladových zásob.

Ceník platný od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Uvedené ceny jsou doporučené. Dovozce si vyhrazuje právo na změnu cen vozidel, provedení a technických parametrů bez předchozího upozornění.

infolinka: info@mitsubishi-motors.cz www.mitsubishi–motors.cz

4WDINVITE 2.4 DI-D (113 kW/154 k) 6MT



* ceny jsou včetně DPH 21% a nezahrnují montáž

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ

* Součástí zimních sad nejsou matice
* Více informací u vašeho dealera Mitsubishi

• Zadní parkovací kamera

Sady zimních kol nyní za akční ceny!

PAKET NAVI
• Multimediální systém s navigací MGN
• 6,5" barevná dotyková LCD obrazovka
• Rádio s funkcí DAB, přehrávač CD/DVD/MP3
• Podpora Android Auto™ a Apple CarPlay™
• Bluetooth® handsfree

24 990 Kč

23 980 Kč 31 980 Kč 38 980 Kč

16" 16" 17"



VÝBAVA
BEZPEČNOST INVITE

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, spínač deaktivace airbagu spolujezdce •
Antiblokovací brzdový systém (ABS) •
Systém aktivního řízení stability (ASC) •
Systém elektronického řízení trakce (TCL) •
Nouzový brzdový asistent (EBA) •
Systém signalizace nouzového brzdění (ESS) •
Bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS) •
Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) •
Asistent rozjezdu do kopce (HSA) •
Systém stabilizace přívěsu (TSA) •
Karoserie s vyšší odolností proti nárazu (RISE) •
Elektronický imobilizér •
3bodový bezpečnostní pás ELR na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) •
3bodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech (x2) •
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) •
Zadní ochrana proti podjetí (spodní ocelová trubka) •
SVĚTLA A VIDITELNOST INVITE

Halogenové přední světlomety s integrovanými ukazateli směru •
Funkce denního svícení (DRL) integrovaná v předním nárazníku •
Přední mlhová světla 4 884 Kč*

Osvětlení zadní části interiéru •
Třetí zadní brzdové LED světlo •
EXTERIÉR INVITE

Manuálně ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v černé barvě •
Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji audiosystému 1 990 Kč*

Parkovací senzory vzadu 9 117 Kč*

Lapače nečistot v předu i vzadu •
Metalický nebo perleťový lak (cena včetně DPH) 16 000 Kč

INTERIÉR INVITE

Uretanový 3ramenný volant •
Uretanová hlavice řadicí páky •
Palubní počítač (barevný LCD) •
Středová konzola mezi předními sedadly •
Středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem •
Osvětlená odkládací schránka na straně spolujezdce •
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním 2 350 Kč*

Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem a držákem lístků •
Stropní madlo sklopné u spolujezdce (x1) •



VÝBAVA
INTERIÉR INVITE

Vnitřní madla na předních sloupcích řidiče a spolujezdce (x2) •
Držáky lahví ve výplních předních dveří (x2) •
Držáky nápojů vpředu ve středové konzole (x2) •
Držáky lahví ve výplních zadních dveří (x2) •
SEDADLA INVITE

Látkové čalounění sedadel •
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče •
Vyhřívaná přední sedadla 5 798*

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech (x2) •
Opěrky hlavy na zadních sedadlech (x2) •
Kapsa na zadní straně opěradla řidiče a spolujezdce •
POHODLÍ INVITE

Výškově nastavitelný volant •
Manuální klimatizace s pylovým filtrem** •
Systém automatického zastavení a nastartování motoru Clear Tec (AS&G) •
Elektrické ovládání oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření •
Indikátor režimu 4WD na přístrojovém panelu •
Indikátor řazení převodových stupňů na přístrojovém panelu •
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a dvěma ovladači •
Automatické zamknutí dveří při nevědomém odemčení dálkovým ovladačem •
Automatická aktivace zámků dveří při rozjezdu vozidla •
Elektrická zásuvka 12V (ve středové loketní opěrce a v přední části středové konzoly) (x2) •
Ovládání uzávěru palivové nádrže z místa řidiče •
AUDIO A KOMUNIKACE INVITE

2-DIN audiosystém, rádio LW/MW/FM, CD/MP3 přehrávač •
Pomocný vstup USB •
4 reproduktory •
OBECNÉ PARAMETRY INVITE

Pohon všech kol "Easy Select" (4WD) •
Redukční převodovka systému pohonu všech kol (4WD) •
Uzávěrka zadního diferenciálu •
Ocelové disky kol 16" + pneumatiky 205 R16 •
16" ocelové disky Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian 205/80 R16 23 980 Kč*

16" slitinové disky Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian 245/70 R16 31 980 Kč*

17" slitinové disky Mitsubishi, zimní pneumatiky Nokian 245/65 R17 38 980 Kč*

Plnohodnotné rezervní kolo •
Oka pro ukotvení nákladu v korbě (x6) •
* ceny jsou včetně DPH 21% a nezahrnují montáž

** klimatizace používá chladivo HFC-134a, jehož GWP přesahuje hodnotu 150 ve smyslu nařízení EU č. 517/2014


