
výbava motor prevodovka pohon
CENNÍKOVÁ CENA

 s DPH
ZĽAVA

AKCIOVÁ CENA 
s DPH

Platnosť cenníka od 1. 6. 2018. www.mitsubishi-motors.sk

Uvedené ceny sú odporučené. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien, prevedenia a technických parametrov vozidiel aj bez predchádzajúceho upozornenia.

BLACK 

EDITION

Nové MITSUBISHI ASX

CENNÍK  LIMITOVANEJ  EDÍCIE  "BLACK EDITION"

1.6 MIVEC (86 kW / 117 k) 5MT 2WD 23 300 € 2 710 € 20 590 €

http://www.mitsubishi-motors.sk/
http://www.mitsubishi-motors.sk/
http://www.mitsubishi-motors.sk/
http://www.mitsubishi-motors.sk/
https://www.youtube.com/c/MitsubishiSlovensko
https://www.facebook.com/pages/Mitsubishi-Slovensko/323633797695910


VÝBAVA
BEZPEČNOSŤ BLACK EDITION
čelné airbagy vodiča a spolujazdca, spínač deaktivácie airbagu spolujazdca •
bočné airbagy vodiča a spolujazdca, hlavové (okenné) airbagy vpredu a vzadu •
kolenný airbag vodiča •
ABS - antiblokovací brzdový systém •
EBD - elektronický systém rozdelenia brzdného účinku •
ASC - systém aktívneho riadenie jazdnej stability •
TCL - systém elektronického riadenia trakcie •
EBA - núdzový brzdový asistent •
ESS - systém signalizácie núdzového brzdenia •
BOS - bezpečnostný systém prednostného brzdenia •
HSA - asistent rozjazdu do kopca •
TPMS - senzory kontroly tlaku v pneumatikách •
RISE - karoséria s vyššou odolnosťou proti nárazu •
elektronický imobilizér •
trojbodový bezpečnostný pás ELR na predných sedadlách s predpínačom a obmedzovačom záťaže (2x) •
trojbodový bezpečnostný pás ELR na zadných sedadlách (3x) •
výškovo nastaviteľné horné úchyty bezpečnostných pásov na predných sedadlách •
detská poistka zámkov zadných dverí •
systém ukotvenia detskej bezpečnostnej sedačky ISOFIX v druhom rade sedadiel (2x) •
SVETLÁ  A  VIDITEĽNOSŤ BLACK EDITION
Super HID "Wide Vision" - xenónové svetlomety s osvetlením vozovky v rozsahu 160°, automatickou korekciou

sklonu a integrovanými smerovými svetlami •
funkcia LED denného svietenia (DRL) integrovaná v prednom nárazníku •
ostrekovače predných svetlometov •
predné hmlové svetlá •
dažďový senzor a senzor automatického rozsvecovanie svetiel •
komfortné svetelné funkcie "Coming home" a "Welcome light" •
osvetlenie prednej časti interiéru so svetlom na čítanie máp •
osvetlenie zadnej časti interiéru, osvetlenie batožinového priestoru •
zadné kombinované LED svetlá •
tretie zadné brzdové LED svetlo •
EXTERIÉR BLACK EDITION
strešná anténa typu Shark-fin •
tónované sklá, predné sklo bezpečnostné laminované, zadné sklo pevnostné temperované •
zatmavené bočné zadné okná a okno piatych dverí •
elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá •
vonkajšie spätné zrkadlá v prevedení v lesklej čiernej farbe a s integrovanými indikátormi zmeny smeru jazdy •
klučky dverí vo farbe karosérie •
parkovacia kamera vzadu s projekciou na displej audiosystému •
parkovacie senzory vpredu     m

parkovacie senzory vzadu   m

ochranný čierny plastový kryt predného nárazníka "Black Edition" •
čierne ozdobné lišty na lemoch bočných okien •
bočný dverový stĺpik v prevedení v čiernej farbe •
bočné prahové lišty čierne •
plastové lemy blatníkov (čierne) •
chrómovaná ozdobná lišta veka piatych dverí •
zadný strešný spojler vo farbe karosérie •
chrómovaná koncovka výfuku •
metalický alebo perleťový lak (cena vrátane DPH) 550 €

INTERIÉR BLACK EDITION
multifunkčný 3-ramenný volant vybavený koženým poťahom •
prešívanie volantu, radiacej páky a stredového tunelu v červenej farbe •
panel ovládania elektrických okien v čiernej farbe •
kožený poťah hlavice radiacej páky •
kožené a červeným vláknom prešité madlo ručnej brzdy s chrómovaným tlačidlom •
prístrojová doska s mäkkým obložením •
palubný počítač (farebný LCD) •
stredová konzola medzi prednými sedadlami •
stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom, stredová lakťová opierka vzadu •
športové hliníkové pedále •
chrómované vnútorné kľučky dverí •
osvetlená odkladacia schránka na strane spolujazdca •
vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním pri oslnení vozidlom idúcim zozadu •
slnečné clony vodiča a spolujazdca s osvetleným kozmetickým zrkadlom a držiakom lístkov •
stropné madlá sklopné (4x), vnútorné madlo veka piatych dverí •



VÝBAVA

INTERIÉR BLACK EDITION
kryt batožinového priestoru •
držiaky nápojov vzadu v lakťovej opierke (2x) •
držiaky fliaš vo výplniach predných dverí (2x) •
držiaky nápojov v prednej časti stredovej konzoly (2x) •
funkcia dvojitého dna v batožinovom priestore •
háčiky na uchytenie nákladu v batožinovom priestore (4x) •
SEDADLÁ BLACK EDITION
látkové čalúnenie sedadiel •
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča •
vyhrievané predné sedadlá •
výškovo nastaviteľné opierky hlavy na predných sedadlách •
výškovo nastaviteľné opierky hlavy na zadných sedadlách (3x) •
sklopné operadlo zadných sedadel, delené v pomere 60:40 •
vrecko na zadnej strane operadla spolujazdca •
POHODLIE BLACK EDITION
EPS - elektrický posilňovač riadenia •
výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant •
tempomat s ovládaním na volante •
automatická klimatizácia s peľovým filtrom •
klimatizovaná odkladacia schránka na strane spolujazdca •
výduchy ventilácie pre cestujúcich na zadných sedadlách •
AS&G - systém automatického vypnutia a naštartovania motora Clear Tec •
komfortné funkcie ostrekovačov predného skla •
asistent ECO jazdy •
indikátor radenia prevodových stupňov na prístrojovom paneli •
centrálne uzamykanie dverí s diaľkovým ovládaním a dvoma ovládačmi •
inteligentný systém bezkľúčového ovládania centrálneho uzamykania so spínačom START/STOP •
automatické uzamknutie dverí pri nevedomom odomknutí diaľkovým ovládačom •
elektrické ovládanie predných a zadných okien, okno vodiča s funkciou AUTO a ochranou proti privretiu •
elektronický zámok piatych dverí s dotykovým ovládaním •
elektrická zásuvka 12V - v stredovej lakťovej opierke a v prednej časti stredovej konzoly (2x) •
ovládanie krytu palivovej nádrže z miesta vodiča •
AUDIO A KOMUNIKÁCIA BLACK EDITION
2-DIN audiosystém, 7" farebný dotykový LCD monitor, rádio LW/MW/FM s funkciou DAB, MP3 prehrávač,

podpora Android Auto™ a CarPlay
™
 (SDA) •

príjem digitálneho rádiového vysielania (DAB) •
Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (vrátane ovládania na volante a hlasového ovládania) •
pomocný vstup USB •
6 reproduktorov •
VŠEOBECNÉ PARAMETRE BLACK EDITION
čierne lesklé disky kolies z ľahkých zliatin 18" + pneumatiky 225/55 R18 •
sada na núdzovú opravu pneumatík •
PPEPRAVA A VOĽNÝ ČAS BLACK EDITION

sada na zväčšenie objemu batožinového priestoru na 488 l             (uvedená cena je vrátane montáže a s DPH) 160 €

POZNÁMKY:

•   štandardná výbava
výbava za príplatok



TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL
pohon (2WD = pohon predných kolies, 4WD =  pohon 4x4)

motor

prevodovka

výbavový stupeň

MOTOR
typ

zdvihový objem motora cm
3

úroveň emisií

maximálny výkon kW (k)/ot.min
-1

maximály krútiaci moment Nm /ot.min
-1

druh paliva

objem palivovej nádrže l

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA

maximálna rýchlosť km/h

zychlenie (0-100 km/h) s

spotreba paliva - kombinovaná prevádzka l/100 km

emisie CO2 - kombinovaná prevádzka g/km

ROZMERY A HMOTNOSTI

celková dĺžka mm

celková šírka mm

celková výška mm

rázvor osí kolies mm

rozchod kolies vpredu / vzadu mm

svetlá výška mm

prevádzková hmotnosť kg

celková hmotnosť kg

hmotnosť brzdeného prívesu kg

hmotnosť nebrzdeného prívesu kg

minimálny polomer otáčania m

objem batožinového priestoru pri 2 sedadlách l

objem batožinového priestoru l

PNEUMATIKY A DISKY

predné a zadné

rozmer a typ diskov

VLASTNOSTI V TERÉNE

predný nájazdový uhol

zadný nájazdový uhol

prejazdový uhol
*
 po montáži originálneho príslušenstva (sada na zväčšenie batožinového priestoru)

Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch.

Všetky rozmey vozidlea sú uvedené v milimetroch.

bez predchádzajúceho upozornenia. Detailnú ponuku vždy konzultujte so svojím predajcom.

Údaje uvádzané o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných

smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK a môžu sa líšiť od hodnôt dosahovaných v reálnej premávke.

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

Uvedené ceny sú odporučené, sú vrátane DPH vo výške 20% a recyklačného poplatku.

Všetky údaje a vyobrazenia sú určené len na informačné účely a tento materiál nie je ponukou, resp.  návrhom

na uzavretie zmluvy. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien vozidiel, prevedenia a technických parametrov 
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1 360

1 870
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665

Dovozca: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava

5,3

419 / 488*

225 / 55 R18 

zliatinové 7,0 J x 18

20,2°

32,8°

19,0°

2WD

AS&G

5-stupňová manuálna (5MT)

BLACK EDITION

16-ventilový radový zážihový štvorvalec

1.6 MIVEC

1 219

1 590

EURO 6b

86 (117) / 6 000

154 / 4 000

183

bezolovnatý benzín (RON95)

63

132

11,5

4 365

1 810

1 640

2 670

1 545 / 1 545

5,7

http://www.mitsubishi–motors.sk/

