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Objavte nový Eclipse Cross
Odvážne krivky a výrazne tvarovaný klinovitý profil, ako 
atlét pripravený vyraziť zo štartovacích blokov. Úplne 
nový Eclipse Cross nenechá nikoho na pochybách, že 
prichádza nový SUV hrdina, ktorý Vás oslní.



Nové technológie
Nové ovládacie rozhranie umožňuje intuitívnejšie ovládanie systému 
než pomocou tradičných otočných prvkov; touchpad je technickou 
novinkou. Hlasitosť audio systému možno napríklad ľahko upraviť 
potiahnutím dvoch prstov hore či dole po ploche dotykového ovládača.
O  niečo vyššie v  hornej časti prístrojovej dosky modelu Eclipse 
Cross sa nachádza systém Smartphone Link Display Audio (SDA). 
Systém ovládaný prostredníctvom tenkej 7‘‘ dotykovej obrazovky 
umožňuje vodičovi bezpečne sledovať online informácie a  dáta 
s  minimálnym odkláňaním zraku od vozovky. Systém SDA 
podporuje technológiu Apple CarPlay, ktorá prináša inteligentnejší 
a  bezpečnejší spôsob používania iPhone prístrojov na palube 
vozidla. SDA takisto podporuje technológiu Android AutoTM. 

Vďaka umiestneniu touchpadu na stredovom paneli vodič 
jednoducho ovláda celý systém bez nutnosti meniť polohu za 
volantom. Poslednou z trojice nových vyspelých technológií, po 
prvýkrát predstavených v  modeli Eclipse Cross, je priehľadný 
head up displej (HUD).

Veľké plochy v interiéri vozidla, ako napríklad prístrojová doska 
alebo výplň dverí, sú pokryté mäkkým materiálom s  textúrou 
kože – v kontraste s ozdobnými dekormi, ktoré na dotyk aj na 
pohľad pôsobia ako strieborné.
Remeselné spracovanie je ešte vylepšené akcentmi z uhlíkových 
vlákien alebo v  lesklo čiernom laku na prístrojovom paneli, 
volante, stredovom paneli a vo výplniach dverí; lesklé strieborné 
dekory zase lemujú spodnú časť prístrojovej dosky, lišty 
stredového panelu, lakťové opierky predných dverí alebo 
výduchy ventilácie.

Aj napriek kompaktným rozmerom svojej štýlovej karosérie dokáže 
Eclipse Cross ponúknuť pasažierom vzdušnú a  priestornú kabínu. 
Ústretové prostredie, vychádzajúce z rázvoru 2670 mm, celkovej šírky 
1805 mm a dĺžky 4405 mm, ťaží najmä z odlišného usporiadania, ktoré 
využíva okrem iného nízko položenú prístrojovú dosku a  praktický 
systém nastavovania zadných sedadiel. Použitá konštrukcia zadných 
sedadiel s  delením 60:40 disponuje mechanizmom posúvania 
a  úpravy sklonu, a  dovoľuje tak maximálne zužitkovať kufor 
s objemom až 448 l. Eclipse Cross si vďaka tomuto usporiadaniu 
zachováva štýlový vzhľad s karosériou SUV tvarovanou ako kupé.

Priestranný interiér
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Problém na ceste sa spravidla vyskytne vo chvíli, kedy ho 
najmenej očakávate. Či už zdolávate cesty plné zákrut alebo 
snehu, inteligentný systém pohonu všetkých kolies S-AWC 
Vám vždy dodáva optimálnu hnaciu a brzdnú silu v prospech 
príkladnej stability a kontroly. 

Vyspelý pohon 4×4

97% 78% 80% 71%

Ochrana dospelých cestujúcich Ochrana detí Ochrana chodcov Bezpečnostné systémy

Bezpečnosť je jednou zo silných stránok modelu Eclipse Cross, 
ktorý sa chváli skvelým výsledkom v nárazových testoch Euro 
NCAP v kategórii „kompaktné terénne vozidlá“.
Systém zmierňovania následkov čelnej kolízie (FCM) úplne 
nového SUV preukázal skvelé výsledky tým, že vo všetkých 

testovacích scenároch a  pri všetkých rýchlostiach dokázal 
nehodám buď úplne zabrániť, alebo aspoň zmierniť ich následky.
Eclipse Cross tak v  rôznych testoch Euro NCAP získal vysoký 
počet bodov, čo mu dopomohlo k celkovému zisku 5 hviezdičiek 
v rámci bezpečnostných testov.

Maximálna bezpečnosť 5*



Dynamický vzhľad
Výrazný predok s až dramatickými líniami je neprehliadnuteľný. 
Dynamické krivky nového vozidla pripomínajúce atléta 
čakajúceho v  štartovacích blokoch vo Vás nepochybne vzbudí 
nutnú dávku emócií. Cieľom dizajnového oddelenia bolo vytvoriť 
robustné vozidlo, či už na spevnených cestách alebo v  teréne, 
ale súčasne reflektovať dynamické schopnosti modelu Lancer 
Evolution a nadviazať tak na ikonu značky Mitsubishi. 

Počnúc modelom Eclipse Cross je výber materiálov, textúr, 
farebných odtieňov a výplní lepšie zladený s poňatím japonského 
remeselného spracovania, prislúchajúceho storočnej tradícii 
kvalitnej japonskej značky. Pri pohľade zvonku to najlepšie 
ukazuje úplne nový, vysoko sýty červený lak, ktorého proces 
lakovania „Takumi“ bol vyvinutý špeciálne pre model Eclipse Cross, 
teda polopriehľadný červený lak s vysokým obsahom sleďových šupín.

Motorizácia Výbava Cena v EUR
1,5 T–MIVEC 2WD INFORM 19 990

1,5 T–MIVEC 2WD INVITE 21 490

1,5 T–MIVEC 2WD INTENSE 22 690

1,5 T–MIVEC 2WD A/T INVITE 22 990

1,5 T–MIVEC 2WD A/T INTENSE 24 690

1,5 T–MIVEC 4WD A/T INTENSE 26 690

1,5 T–MIVEC 4WD A/T INSTYLE 29 290

Zobrazenia sú iba ilustratívne. Pre bližšie informácie, alebo pre objednanie testovacej jazdy 
kontaktujte vášho najbližšieho dílera Mitsubishi.

Špecifikácia 1,5 T-MIVEC
Dĺžka (mm) 4 405

Šírka (mm) 1 805

Výška (mm) 1 685

Rázvor (mm) 2 670

Zavesenie prednej nápravy Vzpera MacPherson

Zavesenie zadnej nápravy Multi-link

Zdvihový objem (ccm) 1 499

Výkon (kW {k}) / Otáčky (ot/min) 120 {163} / 5 500

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

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

CO2 emisie (g/km) 151 – 159

Maximálna rýchlosť (km/h) 200 – 205

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 9,3 – 10,3 www.mitsubishi-motors.sk


