
Cenník MY22

Club Cab

Platnosť cenníka od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.



CENNÍK L200 CC

VÝBAVY

POHON 4X4
EASY SELECT

MOTOR 
2 268 DI-D

NÁKLAD AŽ 1 T
PRÍVES AŽ 3 T

SPOTREBA OD  
8,6 L / 100 KM

NAJMENŠÍ  
POLOMER  
OTÁČANIA  

V TRIEDE 5,9 M

•  7 airbagov
•  Bezpečnostné systémy ABS, ASC, TCL, HSA
•  Halogénové predné svetlomety
•  Funkcia denného svietenia
•  Kožený multifunkčný volant
•  Pohon všetkých kolies Easy Select
•  16" oceľové kolesá

INVITE

KĽÚČOVÉ PRVKY

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%. Uvedené ceny sú odporúčané. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien vozidiel, prevedenia a technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

VÝBAVA MOTOR VÝKON KRÚTIACI MOMENT PREVODOVKA POHON CENA

INVITE 2 268 DI-D 110 kW / 150 k 400 Nm 6MT 4WD 29 990 EUR 
(24 992 EUR bez DPH)



INVITE

DOPLNKY

Ťažné zariadenie Plastová vaňa Hliníková vaňa

Hardtop – rôzne prevedenia Hardtop s posuvnými bočnými oknami Hliníkový výklopný kryt ložnej plochy

MITSUBISHI PRÍSLUŠENSTVO

Rozšírenie ponuky modelu L200 o druhý výkonový variant 
optimalizáciou dĺžky vstrekovania paliva. Patentovaná technológia 
úpravy parametrov motora pri zachovaní jeho spoľahlivosti priamo 
na mieru modelu L200.

•  Zvýšenie výkonu až  o 15 %, 
zvýšenie krútiaceho momentu až o 25 % 

•  Výkon 127 kW / 173 k
• Krútiaci moment 502 Nm

1 199 EUR
* cena vrátane DPH a montáže

PAKET L200
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Ceny sú uvedené vrátane DPH 20% a nezahŕňajú montáž. Pre viac informácií ohľadom príslušenstva si nakonfigurujte vozidlo na www.mitsubishi-motors.sk alebo sa obráťte na svojho predajcu Mitsubishi. 
Využívanie potenciálu paketu L200 PLUS spôsobuje zvýšené namáhanie a opotrebovanie pohonného ústrojenstva a bŕzd, ktorého úroveň závisí od spôsobu užívania vozidla. Pravidelná servisná údržba môže byť 
rozšírená o položky určené pre prevádzku v sťažených podmienkach. Všetky informácie o novom európskom značení pneumatík nájdete na https://www.mitsubishi-motors.sk/europske-oznacenie-pneumatik/.

MITSUBISHI KOMPLETNÉ KOLESÁ
16"
 Nokian 
Rotiiva AT  
245/70 R16
826 EUR

17"
 Nokian 
Rotiiva AT  
245/65 R17
1 390 EUR

18"
 Nokian 
WR SUV4  
265/60 R18
1 728 EUR

17"
 Nokian 
Rockproof  
245/75 R17
1 616 EUR

OFF-ROAD 
SADA



VÝBAVA
BEZPEČNOSŤ INVITE
Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (x2), spínač deaktivácie airbagu spolujazdca ■
Antiblokovací brzdový systém (ABS) ■
Núdzový brzdový asistent (EBA) ■
Systém aktívneho riadenia stability (ASC) ■
Systém elektronického riadenia trakcie (TCL) ■
Systém signalizácie núdzového brzdenia (ESS) ■
Elektronický systém rozdelenia brzdného účinku (EBD) ■
Bezpečnostný systém prednostného brzdenia (BOS) ■
Asistent rozjazdu do kopca (HSA) ■
Systém stabilizácie prívesu (TSA) ■
Karoséria s vyššou odolnosťou proti nárazom (RISE) ■
Elektronický imobilizér ■
3-bodový bezpečnostný pás ELR na predných sedadlách s predpínačom a obmedzovačom záťaže (x2) ■
3-bodový bezpečnostný pás ELR na zadných sedadlách (x2) ■
Výškovo nastaviteľné horné úchyty bezpečnostných pásov na predných sedadlách (x2) ■
Zadná ochrana proti podbehnutiu (spodná oceľová trubka) ■

SVETLÁ A VIDITEĽNOSŤ INVITE
Halogénové predné svetlomety ■
Funkcia denného svietenia (DRL) integrovaná v prednom nárazníku ■
Osvetlenie zadnej časti interiéru ■
Tretie zadné brzdové LED svetlo ■
Bočné smerovky integrované v blatníku ■

EXTERIÉR INVITE
Manuálne ovládané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe ■
Bočné stupačky ploché ■
Lapače nečistôt vpredu i vzadu ■
Kľučky dverí v čiernej farbe ■
Tónované sklá ■
Ochranný plastový kryt predného nárazníka ■
Ochranný kryt spodnej časti motora ■

SEDADLÁ INVITE
Látkové čalúnenie sedadiel ■
Vyhrievané predné sedadlá O
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ■
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na predných sedadlách (x2) ■
Opierky hlavy na zadných sedadlách (x2) ■
Vrecko na zadnej strane operadla vodiča a spolujazdca ■

INTERIÉR INVITE
Kožou obšitý 4-ramenný multifunkčný volant ■
Kožená hlavica radiacej páky ■
Uretanové madlo ručnej brzdy ■
Palubný počítač s ovládaním na volante (farebný LCD) ■
Stredová konzola medzi prednými sedadlami ■
Stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom ■
Čierne vnútorné kľučky dverí ■
Osvetlená odkladacia schránka na strane spolujazdca ■
Stropné madlo sklopné u spolujazdca (x1) ■
Vnútorné madlá na predných stĺpikoch vodiča a spolujazdca (x2) ■
Držiaky fliaš vo výplniach predných dverí (x2) ■
Držiaky nápojov vpredu v stredovej konzole (x2) ■
Držiaky fliaš vo výplniach zadných dverí (x2) ■
Ozdobné rámčeky výduchov ventilácie v čiernej farbe ■
Osvetlenie skrinky zapaľovania ■
Slnečná clona u vodiča s držiakom lístkov ■
Slnečná clona u spolujazdca s kozmetickým zrkadlom a držiakom lístkov ■
Odkladacia schránka pod podlahou v zadnej časti interiéru ■

POHODLIE INVITE
Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom ■
Elektrické ovládanie predných okien, okno vodiča s funkciou AUTO ■
Elektronický ovládač režimu 4WD (na stredovej konzole) ■
Indikátor režimu 4WD na prístrojovom paneli ■
Indikátor radenia prevodových stupňov na prístrojovom paneli ■
Posilňovač riadenia ■
Výškovo nastaviteľný volant ■
Systém automatického zastavenia a naštartovania motora Clear Tec (AS&G) ■
Komfortné funkcie ostrekovača predného skla ■
Asistent ECO jazdy ■
Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním a dvoma ovládačmi ■
Automatické zamknutie dverí pri nevedomom odomknutí diaľkovým ovládačom ■
Automatická aktivácia zámkov dverí pri rozjazde vozidla ■
Ovládanie uzáveru palivovej nádrže z miesta vodiča ■
Elektrická zásuvka 12V (v stredovej lakťovej opierke) ■



VŠEOBECNÉ PARAMETRE INVITE
Pohon všetkých kolies "Easy Select" (4WD) ■
Redukčná prevodovka systému pohonu všetkých kolies (4WD) ■
Uzávierka zadného diferenciálu ■
Plnohodnotné rezervné koleso ■
Oká pre ukotvenie nákladu na korbe (x6) ■
Oceľové disky kolies 16" + pneumatiky 245/70 R16 ■

AUDIO A KOMUNIKÁCIA INVITE
2-DIN audiosystém, rádio LW/MW/FM, CD/MP3 prehrávač ■
2-DIN multimediálny systém s navigáciou, 7" farebný dotykový LCD, rádio LW/MW/FM s funkciou DAB,  
Bluetooth® handsfree, MP3 prehrávač, podpora bezdrôtového Android Auto™ a CarPlay™ O

4 reproduktory ■
Dátový a nabíjací vstup USB (x1) ■

PAKET L200 PLUS INVITE
Zvýšenie výkonu motora na 127 kW / 173 k a krútiaceho momentu na 502 Nm 1 199 EUR

* Klimatizácia používa chladivo HFC-134a, ktorého GWP presahuje hodnotu 150 v zmysle nariadenia EÚ č. 517/2014■ Štandardná výbava   O Voliteľná výbava



TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLÓGIE

L200 CLUB CAB 2 268 DI-D SO SYSTÉMOM AS&G
Pohon 4WD
Motor 2 268 DI-D so systémom AS&G
Zdvihový objem [ccm] 2 268
Prevodovka Manuálna 6MT
Max. výkon [kW (k) / ot / min] 110 (150) / 3 500
Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] 400 / 1 750 - 2 250
Max. rýchlosť [km / h] 174
Kombinovaná spotreba paliva [l / 100 km] 8,6
Emise CO2, kombinovaná prevádzka [g] 226
Celková dĺžka [mm] 5 215
Celková šírka [mm] 1 815
Celková výška [mm] 1 775
Počet miest 4
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 3 000

Nová L200 disponuje vylepšeným 
štvorvalcovým naftovým agregátom 
s dvoma vačkovými hriadeľmi a rozvo-
dom paliva typu common rail, priamym 
vstrekovaním paliva a nízkym kom-
presným pomerom - ktorý bol kedysi 
celosvetovo prvým naftovým motorom 
s premenlivým časovaním ventilov.

Nová L200 sa chváli úplne novou ka-
rosériou v prednej i zadnej časti, ale 
súčasne si zachováva typické rysy, 
ako sú okenná línia, zaoblený pre-
chod medzi kabínou a ložnou plo-
chou alebo robustné horizontálne 
charakteristické krivky, ktoré podči-
arkujú výzor karosérie ako celku.

Systém 4WD Easy Select, ktorý ako prvý 
uviedol na trh rozdeľovaciu prevodovku 
už v roku 1991, umožňuje vodičovi zvoliť 
najvhodnejšie nastavenie podľa aktu-
álneho terénu a jazdných podmienok, 
vďaka čomu výrazne zlepšuje trakčné 
schopnosti. Ponúka pohon 4WD s re-
dukciou pre jazdu v teréne.

POHON VŠETKÝCH KOLIES  
4WD EASY  
SELECT

MOTOR  
2 268 DI-D 
COMMON RAIL

ROBUSTNÍ  
DESIGN

FARBY

Štandardná 
Biela  
White  
Solid

■

Štandardná 
Červená  

Red 
Solid

■

Metalická 
Strieborná  

Sterling  
Silver

650 EUR

Metalická 
Sivá  

Graphite  
Gray

650 EUR

Metalická 
Hnedá  
Quartz  
Brown

650 EUR

Metalická 
Modrá  

Impulse  
Blue

650 EUR

Perleťová 
Oranžová  
Sunflare  
Orange
650 EUR

Perleťová 
Čierna  

Jet  
Black

650 EUR

Š. Metalická 
Biela  
White  

Diamond
850 EUR



FLEETOVÝ 
PROGRAM

ZÁRUKA
7 ROKOV

FINANCOVANIE 
MITSUBISHI 

FINANCE

POISTENIE  
MITSUBISHI 
INSURANCE

Od Vášho vozidla očakávate spoľahlivú a ekonomickú prevádzku 
bez nepríjemných prekvapení. Pre naplnenie tohto očakávania 
potrebuje aj to najspoľahlivejšie vozidlo pravidelnú odbornú 
údržbu, ktorá zaistí funkčnosť a  maximálnu životnosť všetkých 
systémov. Preto Mitsubishi založilo program pre majiteľov starších 
vozidiel so zľavou na originálne náhradné diely podľa veku vozidla.

Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhradne 
na originálne diely Mitsubishi a  najmodernejšie diagnostické 
a technické vybavenie servisu. V Mitsubishi sa staráme nielen 
o  vaše vozidlo, ale staráme sa aj o  vás - nášho zákazníka. 
A pre vaše vozidlo to predstavuje radosť z  jazdy, spoľahlivosť, 
bezpečnosť a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného auta.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY MITSUBISHI

VERNOSTNÝ PROGRAM MITSUBISHI

BONUS 5+
BONUS 7+
BONUS 10+

ZĽAVA 10 %
ZĽAVA 15 %
ZĽAVA 20 %

Bratislava

Komárno

LeviceNitra
Trnava

Topoľčany

Prievidza

Prešov

Košice

Humenné

Michalovce

Poprad

Žilina

Banská
Bystrica

Trenčín

Kúpou Vášho nového vozidla Mitsubishi získavate nielen 
výhody plynúce z  vysokej kvality a  spoľahlivosti vozidiel 
samotných, ale súčasne aj výhody služieb kvalitnej siete 
autorizovaných dílerov Mitsubishi Motors. Náš program 
ZÁRUKY KVALITY zabezpečí bezstarostnú prevádzku Vášho 
vozidla s vedomím, že je o Vaše vozidlo dlhodobo a kvalitne 
postarané.

•  7 rokov, alebo 150 000 km záruka na nové vozidlo (podľa 
toho, čo nastane skôr)

•  5 rokov alebo 100 000 km záruka na originálne príslušenstvo 
Mitsubishi

•  15 rokov Mitsubishi Asistenčná služba (MAP)*
•  Kontrola stavu vozidla zadarmo
* platí len pri absolvovaní pravidelných servisných prehliadok
*  presné znenie podmienok Predĺženej záruky L200 7 rokov / 150 000 km nájdete na  

www.mitsubishi-motors.sk/servis-a-prislusenstvo/zarucne-podmienky/

Predĺženie záruky na 7 rokov / 150 000 km 
zaručuje po celú dobu jej trvania svojmu 
majiteľovi, resp. vozidlu, krytie v  rozsahu 
plnej továrenskej záruky na vozidlo. 
Zavedením predĺženej záruky je súčasne 
zabezpečené zvýšenie zostatkovej hodnoty 
vozidla. Podmienkou záruky je absolvovanie 
predpísanej údržby 
vozidla podľa 
predpisu výrobcu 
v  autorizovanom 
servise Mitsubishi.

PROGRAM ZÁRUKY KVALITY PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

KVALITNÁ AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SIEŤ



DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU 
u Vášho predajcu Mitsubishi a objavte ďalšie dôvody,  
prečo si vybrať Mitsubishi L200 Club Cab.

INFO@MITSUBISHI-MOTORS.SK 
WWW.MITSUBISHI-MOTORS.SK

Pečiatka autorizovaného predajcu Mitsubishi Motors:

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021. Uvedené ceny vrátane DPH sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach 
pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Mitsubishi. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené len k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom 
na uzavretie zmluvy. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným predajcom Mitsubishi. M Motors SK s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail výbavy či cenu. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 33890/B. IČ: 35 908 238, DIČ: SK2021901882.

mailto:info%40mitsubishi-motors.sk?subject=Sk%C3%BA%C5%A1obn%C3%A1%20jazda
http://www.mitsubishi-motors.sk/

