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BRATŘI VE ZBRANI

Nový Sportback se s hrdostí připojuje ke stávající rodině Mitsubishi Lancer, v níž všichni jeho sourozenci prezentují 
konstrukční dokonalost, nejvyšší možnou míru aktivní i pasivní bezpečnosti, výjimečnou dynamiku a jízdní vlastnosti.
Ať už se jedná o oslňující praktičnost Lanceru Sportback,  dechberoucí výkon nového Lanceru Evolution nebo o sportovní 
a zároveň designovou dokonalost Lanceru sedan, všechny modely se s hrdostí hlásí k výjimečnosti.
Nabízí se tedy otázka, proč se zabývat příslušenstvím. Jedním důvodem pro výběr doplňků a příslušenství je to, že vaše 
představa o dokonalosti se od té naší s největší pravděpodobností liší. Dalším důvodem je fakt, že automobily reprezen-
tují individuální styl, vkus a charakter svých majitelů. My všichni se navzájem lišíme a jsme rádi, když nás i ostatní 
vnímají odlišně.
My jsme vytvořili dokonalý moderní vůz, doslova nabitý nejmodernější automobilovou technikou, který splňuje a dokonce 
převyšuje nároky moderního a každodenního motoristického života, Avšak rozhodnutí o tom, co je dokonalost, záleží 
pouze na vás. Proto vám nabízíme široký sortiment doplňků a příslušenství, který vám umožní vytvořit si vlastní nový 
Lancer, který splní vaše potřeby ve všech ohledech. Ať už řídíte Sportback či sedan, je jen na vás jak bude vypadat….
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OSOBITÁ PŘÍTOMNOST

Přítomnost vozu Lancer nelze přehlédnout, ať už se jedná o ulice města nebo otevřené silnice. Působivé linie jeho
karosérie a robustní křivky nutí ostatní, aby se za nim otáčeli, od Londýna až po Tokio. K dovršení dokonalosti
designéři společnosti Mitsubishi přišli s komplexní řadou doplňků a příslušenství, díky nimž si můžete skvělý
vzhled vozu Lancer plně přizpůsobit svým potřebám. Všechny byly navrženy výhradně pro vůz Lancer, aby mu
zajistily dokonalý vzhled a špičkovou bezpečnost.

Lancer sedan zobrazen se 
spojlerem předního nárazníku, 
černou horní mřížkou chladiče, 
černou fólií na předním 
nárazníku, stříbrnými rámečky 
mlhovek, bočními lemy prahů, 
zvýrazněnými černou lištou, 
karbonovými kryty zrcátek, 
karbonovou dekorační fólií na 
B-sloupcích, broušeným hliník-
ovým víčkem nádrže, velkým 
sportovním zadním spojlerem, 
rohovými spojlery zadního 
nárazníku a 19“ slitinovými 
koly.

VNĚJŠÍ
STYLING
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^ Chromovaná spodní mřížka chladiče
Jen pro modely Lancer sedan.
Chromovaný lem kolem spodní mřížky chladiče.
MZ940000

Rohové spojlery předního nárazníku
Jen pro modely Lancer sedan, standardní pro modely 
Intense/Instyle.
V nabídce ve všech barvách.
Viz přehled příslušenství na konci katalogu.

^ Mřížka chladiče horní
Jen pro modely Lancer sedan. 
Černá mřížka s černým rámečkem.
7450A095 

Černá folie na přední nárazník
Jen pro modely Lancer sedan. 
Matná černá folie opticky propojuje horní a spodní
mřížku chladiče.
MZ314054

Přední spojler
Jen pro modely Lancer sedan.
V nabídce ve všech barvách.
Viz přehled příslušenství na konci katalogu.

VNĚJŠÍ
STYLING  

≤ Kryty zpětných
zrcátek
Vzhled broušeného
hliníku.
Lepí se na stávající kryty
zrcátek.
MZ314060

 ≤ Kryty zpětných
zrcátek
Chromované.
Nahradí původní kryty
zrcátek.
MZ569719EX

≥Kryty zpětných
zrcátek

 Karbonový vzhled.
Lepí se na stávající kryty

zrcátek.
MZ314059

≥Rámečky mlhových světel
Vzhled broušeného

hliníku.

MZ314061 Lancer sedan
MZ314214 Lancer Sportback
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Kryty klik dveří 
Chromované, lepí se na standardní kliky.

Pro vozy se systémem KOS –
bezklíčové odemykání dveří.

MZ576227EX

Pro vozy bez KOS –
bezklíčového odemykání dveří.

MZ576228EX

Dekorační folie
B - sloupků

Karbonový vzhled se
stříbrným názvem modelu.

MZ314057

≥

≥

Dekorační folie
B - sloupků 
MZ314057

Kryty zpětných
zrcátek
Vzhled broušeného 
hliníku.
MZ314060

VNĚJŠÍ
STYLING

Boční ochranné lišty 
V nabídce ve všech 
barvách.
Viz přehled příslušenství 
na konci katalogu.

Rámečky mlhových
světel
MZ314214 

≤ Víčko nádrže 
Jen pro modely Lancer 
sedan. Broušený hliník s
gravírovaným logem
„LANCER“ a imbusovými
šrouby. Nahrazuje
standardní víčko nádrže.
MZ314041

Rohové spojlery
předního nárazníku
Viz. strana 30.

Ozdobná lišta na
boční lemy prahů 
Stříbrná barva.
MZ314056

Kryty zpětných
zrcátek
Chromované.
MZ569719EX 

Kryty klik dveří 
MZ576227EX

Boční lemy prahů
Standardní pro modely 
Intense/Instyle.
V nabídce ve všech 
barvách.
Viz přehled příslušenství 
na konci katalogu.

Zadní spojler
Jen pro modely Lancer 
sedan. 
Malý.
Viz. strana 30. 

Rozšíření zadního
nárazníku
MZ314035

Koncovka výfuku
MZ314028

Ozdobná lišta na
boční lemy prahů
Stříbrná barva.
MZ314056

^ ^ 
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 ≥ Zadní spojler
Jen pro modely Lancer sedan. 
Sportovní provedení (střední).

V nabídce ve všech barvách.
Viz přehled příslušenství na konci katalogu.

≤ Zadní spojler
Jen pro modely Lancer sedan. 
Velké sportovní provedení.
V nabídce ve všech barvách.
Viz přehled příslušenství na konci katalogu.

Černá folie na spojler
Matná černá folie pro zvýraznění prolisů velkého
sportovního spojleru.
MZ314053

^ Lancer sedan zobrazen 
se sportovním zadním
spojlerem, zadními
parkovacími senzory,
rozšířením zadního
nárazníku, koncovkou
výfuku, bočními
lemy prahů s černou
lištou, dekorační folií
na B-sloupcích a 16”
slitinovými koly.

VNĚJŠÍ
STYLING

≤ Lišta na víko 
zavazadlového 
prostoru 
Jen pro modely Lancer 
sedan. 

Chromovaná.
MZ314104
Vzhled broušeného hliníku 
(bez obr.).
MZ314058

≥Lišta na víko zavazadlového prostoru
Jen pro modely Lancer Sportback.

Vzhled broušeného hliníku. 
MZ314212 

Chromovaná (bez obr.).
MZ314213

^ Lancer sedan zobrazen 
s malým zadním spojlerem, 

ozdobnou lištou víka 
zavazadlového prostoru 

(broušený hliník),
rozšířením zadního
nárazníku, zadními

parkovacími senzory,
koncovkou výfuku, bočními 

lemy prahů se stříbrnou 
lištou, chromovanými kryty 

zrcátek a 16” 
slitinovýmikoly.

≤ Zadní spojler 
Jen pro modely Lancer sedan. 
Malé provedení.
V nabídce ve všech barvách.
Viz přehled příslušenství na konci katalogu.
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SLITINOVé 
KOLO

^ Uzamykatelné
matice kol
MZ313736 (4 ks)

Matice kola (bez obr.)
MR455707 (1 ks)

Pozn. 17“ a 19“ slitinová
kola jsou v nabídce pouze
na vybraných trzích.
V případě zájmu se
informujte u Vašeho
prodejce Mitsubishi.

^ Disk z lehkých
slitin 16” 
5 paprskový, bez matic.
Doporučený rozměr pneu 
205/60R16.
MZ314004

^ Disk z lehkých
slitin 16”
5 paprskový, bez matic.
Doporučený rozměr pneu 
205/60R16.
MZ556485EX

^ Disk z lehkých
slitin 17”
Se 7 zdvojenými paprsky,
bez matic. 
Doporučený rozměr pneu 
215/50R17.
MME31778

^ Disk z lehkých
slitin 18” 
10 paprskový, bez matic.
Doporučený rozměr pneu 
215/45R18.
MZ556486EX

^ Disk z lehkých
slitin 19”
S 5 lomenými paprsky,
šedě lakovaný s broušenou
a matně lakovanou čelní
plochou, bez matic. 
Doporučený rozměr pneu 
225/35R19.
Nelze namontovat sněhové 
řetězy! 
MME31664

VNĚJŠÍ
STYLING

≥Koncovka výfuku 
Nerezová ocel.

Pro modely 1.5L 
MZ314027

Pro modely 1.8 & 2.0L 
MZ314028

Pro modely 2.0 DI-D 
MZ314052

≤ Rozšíření zadního
nárazníku
Jen pro modely Lancer 
sedan. 
Primované, pro lakování v
barvě vozu.
Může být kombinováno
s tažným zařízením.
MZ314035

Zadní spojler
Jen pro modely Lancer 
sedan. 
Velké sportovní provedení.
Viz přehled příslušenství 
na konci katalogu.

Koncovka výfuku
MZ314052

≤ Rohové spojlery zadního nárazníku 
Jen pro modely Lancer sedan.
V nabídce ve všech barvách.
Viz přehled příslušenství na konci katalogu.

^ Ochranná lišta zadního nárazníku
Jen pro modely Lancer Sportback. 
Nerezová lišta pro ochranu nákladací hrany zadního 
nárazníku.
MZ574508EX
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VÁŽNĚ POJATÝ DESIGN INTERIéRU

Interiéru vozu Mitsubishi Lancer neschází nic k vaší spokojenosti: úhledná kabina, elegantní minimalistické stylové pojetí, 
tlačítka a ovládací prvky tam, kde je čekáte. Samozřejmostí je pak celková atmosféra klidu a relaxace. Všechny drobné detaily 
jsou osobní záležitostí, proto jsme je nechali na vás. Máte rádi karbon? Nebo raději hlavici řadící páky v kombinaci lehké 
slitiny a kůže? Podívejte se na nabízené příslušenství a probuďte v sobě návrháře interiéru.

DOPLŇKY 
INTERIéRU

≥Ochranné lišty prahů 
“Evotec”

Sada pro přední dveře.
Karbonový vzhled.

MZ314071

≤ Ochranné lišty prahů
Sada pro přední & zadní dveře.
Nerezová ocel.
MZ380402EX

≥Sada sportovních
pedálů

Broušený hliník. 
Montáž bez vrtání.

Pro M/T (sada 3 ks).
MZ313904

Pro A/T (sada 2 ks).
MZ313905

Páka ruční brzdy
Hliníková s koženou

manžetou.
MZ314064

MMCS – 
Multimediální systém 

Mitsubishi
Viz. strana 16/17.

≤ Dekorativní sada
interiéru
Stříbrná barva.
Jen pro modely Inform/
Invite.

Středový tunel, M/T.
MZ314065
Středový tunel, A/T.
MZ314067
Panel ovladačů ventilace.
MZ314069

Poznámka: vnitřní deko-
rativní sady interiéru 
jsou k dispozici také v 
karbonovém provedení. 
Objednávková čísla 
najdete v přehledu 
příslušenství na straně 
30.

Hlavice řadící páky
Hliníková v kombinaci s
černou kůží.

Pro modely s pěti
stupňovou převodovkou.
MZ314062
Pro modely s šesti
stupňovou převodovkou.
MZ314063

Páka ruční brzdy
Hliníková s koženou
manžetou.
MZ314064

Rádio / Měnič na 
6 CD disků
Kompatibilní s MP3.
Standardní pro modely 
Intense.
MZ314185

Rádio / CD přehrávač
Kompatibilní s MP3.
Pro vozy bez audiosystému
v základní výbavě.
MZ314186

Sada pro připojení
Hands Free k audio
systému
MME31650

AUX-kabel pro
audiosystém
Včetně zvukového filtru.
Pro připojení vašeho
iPodu.
MZ360136EX

Páka ruční brzdy≤
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≤ MMCS – Multimediální systém Mitsubishi
• Dvou DIN audio-/video-/navigační systém s 40GB
 harddiskem
• 7”dotykový displej
• Evropská silniční síť předinstalována na harddisku
• Ovládání všech funkcí dotykem na obrazovce
• Možnost ovládání Audio-funkcí dálkovým ovládáním
 na volantu
• 9GB vyhrazeno pro hudební server s databází Gracenote®

• CD-text
• MP3 & WMA kompatibilní
• Možnost přehrávání DVD, pokud je vozidlo v klidu
• DVD/CD mechanika
• Standardně vybaven přijímačem TMC dopravních informací
• Funkce palubního počítače: hodnota průměrné rychlosti
 (s grafem), průměrná spotřeba paliva (s grafem), okamžitá
 spotřeba, doba jízdy, dojezd, ujetá vzdálenost od posledního
 tankování, mezičasy, výškoměr, barometr, ukazatel vnější
 teploty (s grafem), ukazatel činnosti klimatizace
• Možnost nastavení uživatelských funkcí: dálkové ovládání
 zamykání, funkce stíračů, signalizace, opožděné zhasínání
 světel
• Nastavení Hands Free sady (pokud je součástí výbavy z
 výroby dodávaná HF Bluetooth®)
• Možno použít se 6 reproduktory i s 9 reproduktory systému
 Rockford Fosgate
• 4ch x 45W
• Možno doobjednat sadu pro připojení externího hudebního
 zdroje
MZ314147

Montážní sada
Obsahuje panel palubní desky a CAN-adapter.
MZ360181EX

Návod k obsluze je k dispozici v různých jazycích, 
informujte se u Vašeho prodejce Mitsubishi.

Sada pro připojení Hands Free k MMCS
MME31651

AUX-kabel pro MMCS
Včetně zvukového filtru.
Pro připojení vašeho i-Podu.
MZ360224EX

Velká mapa Navigační menu 

Mapa s detailem křižovatky Mapa se seznamem odboček

DVD video Palubní počítač

Povětrnostní informace Mobilní telefon
(HF z výroby)

ZÁBAVA NA
PALUBĚ

≥Multimediální
konzole

Pro instalaci držáku
mobilního telefonu, i-Pod,

MP3 apod...
Montáž na středový tunel.

MZ314148

POŽITEK Z JÍZDY BEZ STAROSTÍ

Vůz Mitsubishi Lancer nabízí vynikající ovladatelnost a
kontrolu, což se dá od vozidla se závodnickým rodokmenem,
které bylo zkroceno pro otevřené silnice, jenom čekat. Řídit
ho je požitek. Věříme, že ho budete brát na projížďku jenom
kvůli tomu, abyste se projeli. Obvykle ale budete mít někam
namířeno a budete si přát se tam dostat co nejrychleji. Plně
integrovaná ultramoderní navigace a audiosystém s pevným
diskem o kapacitě 40 GB zajistí, že si užijete příjemnou a
bezstarostnou jízdu!

Mapa se směrovou
šipkou

Body zájmu podle trasy

Dopravní informace
TMC

Hudební server
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LUXUSNÍ SPORTOVNÍ VOZY

Mitsubishi Lancer Sportback a sedan představují luxusní sportovní vozy, od nichž čekáte, že splní nejvyšší normy komfortu 
a ergonomie a zohlední ty nejnovější trendy a módní styly v automobilovém průmyslu. A oni to také oba dělají. Svědčí o 
tom variabilní uspořádání sedadel, chytře řešené úložné prostory a použití těch nejkvalitnějších materiálů. Ať už jedete za 
obchodem či za zábavou, vozy Lancer vás tam vždy dostanou pohodlným a stylovým způsobem. 
Avšak, jak bylo řečeno výše, všichni se navzájem lišíme. Aby tomuto faktu dostála, společnost Mitsubishi Motors vyvinula 
několik praktických doplňků, takže si můžete přizpůsobit komfort svému individuálním vkusu, stylu a potřebám. Podlahové 
rohože, sluneční clony a zapalovač – jsou tak jednoduché, jak jsou efektivní. Všechny byly ušity na míru vozům Lancer a 
splňují ty nejvyšší normy kvality.

Sada slunečních clon 
Skládací provedení.

Pro zadní boční okna.
MZ314110

Boční obtokové lemy
Sada pro přední dveře.
MZ380385EX

Sada gumových rohoží
Přední & zadní.
MZ314012

≤≤

≤

≤ Sady texilních
rohoží
Přední & zadní.

Classic
MZ314025
Comfort
MZ314026

Zapalovač
Nahrazuje standardní

zásuvku ve vozidle.
MZ360118EX

Lancer Sportback zobrazen s 
rámečky předních mlhových 
světel v provedení leštěný 
hliník, s kryty zrcátek v 
leštěném hliníku, stříbrnou 
lištou lemů prahů, bočními 
ochrannými lištami, 
ozdobnou folií B-sloupku 
ve stříbrno/karbonovém 
provedení a 19-ti palcovými 
hliníkovými koly.

≥

KOMFORT

≥
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VÍTĚZÍCÍ BEZPEČÍ A OCHRANA

Společnost Mitsubishi Motors vytváří vítěze. A abyste vyhráli, jak říká přísloví, musíte nejprve dojet do cíle. O tom, zda
dojedete do cíle první, rozhoduje mnoho různých faktorů: rychlost, spolehlivost a ano, také řidičské schopnosti ženy/muže za
volantem. Klíčovým faktorem, který je však často zanedbáván, aniž by byl méně důležitý, je bezpečnost. Z tohoto důvodu má
každá součást všech vozů Mitsubishi bezpečnost na samém vrcholu seznamu navrhovaných technických vlastností. V
závislosti na vašich potřebách možná pouvažujete o některých z našich doplňkových bezpečnostních příslušenstvích.
Například o řadě dětských bezpečnostních sedaček určených pro vaše mladší spolucestující, pomocném parkovacím systému
nebo alarmu. Maximální bezpečnost a ochrana po všech stránkách - to je to, co znamená vytvářet vítěze. 

BEZPEČNOST &
OCHRANA
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≥Ochranné lišty 
nárazníku

Přední sada.
MZ312642

Zadní sada.
MZ312643

Ochrana podvozku
Pevnostní nerezové plechy spolehlivě ochrání motor a 
hnací ústrojí vašeho vozu. 2 verze v nabídce- informujte se 
u svého dealera o dostupnosti a aplikaci.

 ≥ Zadní parkovací senzory
Pomáhájí při couvání zvukovou indikací vzdálenosti

překážek. Primované, možno lakovat v barvě vozu.
Sada se 4 zadními senzory.

MZ314042 Lancer sedan
MME31812 Lancer Sportback

≤

Kombinovaný balíček
Obsahuje výbavu první pomoci 

a výstražný trojúhelník.
MZ312959

Výbava první pomoci 
(bez obr.)

MZ312958

Vystražný trojúhelník 
(bez obr.)

MZ312957

Elektronický alarm
Obsahuje ultrazvukové sensory, sirénu, snímač uzavření
střešního okna, speciální kabeláž. Snadná montáž plug &
play. Ovládání dálkovým ovládačem centrálního zamykání,
kompatibilní se systémem KOS.

MME31647 Lancer sedan
MME31811 Lancer Sportback
  

BEZPEČNOST
& OCHRANA

≤ Dětská sedačka 
“Duo Plus” (isofix)
Pro děti od 8 měsíců do
4 let.
MZ313045A

Vyobrazená dětská sedačka 
je jen jedna z možné 
nabídky, další najdete v 
přehledu příslušenství na 
konci katalogu.

≥Sada mlhových světel
Standardní pro modely 

Intense/Instyle.

Lancer sedan 
MZ380477EX 

Lancer Sportback 
MZ380474EX 

≥Lapače nečistot
Přední sada, pro vozy

bez bočních lemů.
MZ380400EX

Přední sada, pro vozy s
bočními lemy.

MZ314116
Zadní sada, pro vozy

bez rozšíření zadního
nárazníku.

MZ380401EX

^ Isofix detail

ELEKTRONICKÝ 

ALARM

≥

≤

Ochranná folie nákladové 
hrany zadního nárazníku

MZ314076 Lancer sedan
MZ314215 Lancer Sportback

≤
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PŘEPRAVA &
VOLNÝ ČAS

Vana zavazadlového 
prostoru

Měkká rohož s označenými 
výřezy pro subwofer a 4WD.

MZ314188 Lancer Sportback
MZ314011 Lancer sedan

NEPŘEKONATELNÝ VE SVOBODĚ A PRAKTIČNOSTI

Vůz Lancer byl navržen, aby vytěžil maximum v praktickém každodenním použití. Vzhled, 
výkon, odolnost – toto auto představuje špičku ve své třídě. Avšak každý z nás má své 
záliby a zvyky, které ho přivádí na ta nejrůznější místa. A často je s sebou nutné vzít 
spoustu zavazadel. A proto je dobré vědět, že model Lancer je nepřekonatelný, co se 
týká svobody a praktičnosti. Nabízí například střešní nosič s mnoha různými držáky a 
tažné zařízení pro opravdu těžké náklady. Využijte co nejvíce všestrannost vozu Lancer a 
udělejte z ní všestrannost svou. 

Lancer Sportback zobrazen s 
nerezovou koncovkou výfuku, 
sundaným odnímatelným 
tažným zařízením, zadními 
parkovacími senzory, ochran-
nou lištou zadního nárazníku, 
hliníkovým střešním nosičem, 
s kryty zrcátek v provedení 
leštěný hliník, dekorační 
folií B-sloupku, bočními 
ochrannými lištami a 
stříbrnou lištou lemů prahů.
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≤ 

PŘEPRAVA & 
VOLNÝ ČAS

^ Střešní nosič 
Montáž na vozy bez střešních ližin.
Hliník. 

MZ314098 Lancer sedan
MZ314190 Lancer Sportback

Nosič na kola
Uzamykatelný.
Hliník. 
MZ313538

Tažné zařízení 
Odnímatelné.

MZ314010 Lancer sedan
MZ314217 Lancer Sportback

Na obrázcích jsou pouze 
některé z dostupných 
držáků ke střešním
nosičům. Kompletní 

nabídka a podrobnosti viz. 
přehled příslušenství na 

konci katalogu.

Dostupné jsou 7-pólové
nebo 13-pólové sady
elektroinstalace - viz
přehled příslušenství
na konci katalogu.

Tažné zařízení
Pevné provedení.

MZ314216 Lancer Sportback

≤ 

≤

^ 
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DOPLŇKY A
DÁRKY

≤ Vizitkovník
• Matný hliník
• Rozměry: 9,3 x 6 cm
MME50237

≤ Souprava plnicího
pera a kuličkového
pera
• Plnicí pero a kuličkové
   pero ve stříbrném
   provedení
• Baleno v koženém
   pouzdře
MME50232

≥Pouzdro na spisy 
• Černá kůže

• Mnoho kapes
• Včetně poznámkového

bloku
• Rozměry:

35 x 27 x 3,5 cm
MME50209

≤ Model Lancer
• Exkluzivní zmenšený
 model Lancer
• Měřítko 1:43

  Lancer sedan
  Amethyst Black (X42) 
  MME50145
  Cool Silver (A31) 
  MME50144
  Orient Red (P26) 
  MME50146

Lancer Sportback 
  Amethyst Black (X42)
  MME50204
  Stone Grey (A39)
  MME50205
  Orient Red (P26)
  MME50206

≥Pánské hodinky s 
chronografem

• Hnědý kožený řemínek s 
bílým stehováním

• Modní design
• V exkluzivním dárkovém 

balení
MME50299

Textilní batoh 
přes rameno

• Vnější a vnitřní
materiál: nylon s

polyuretanem
• Rozměry:

39 x 31 x 12 cm
MME50269

Cestovní brašna
(sportovní brašna)
• Nylonová s povrchem

z polyuretanu
• Rozměry:

57 x 33 x 30 cm
MME50235

Pojízdný kufřík ^
• Nylonový s povrchem z polyuretanu
• Rozsáhlá čelní přihrádka, hlavní přihrádka s
   upevňovacím popruhem, boční kapsa pro letenky
• S kombinačním zámkem
• Dvojité držadlo
• Rozměry: 50 x 35 x 20 cm
MME50234

Termo hrnek
• Nerezový termo hrneček
• S víčkem proti rozlití
• Objem 0,35 lt
MME50417

Peněženka, 
pánská

• Černá kůže
MME50228

Peněženka, 
dámská

• Červená kůže
MME50229

≥ ≥Tkaná vázanka
• Tmavě olivová zeleň s 

šedými proužky
• Vyrobeno ze 100% čistého 

hedvábí
• Ruční výroba

• S vetkaným logem 
Mitsubishi Motors 

• Ve speciálním dárkovém 
balení

MME50392

Tkaná vázanka
• Tmavě modrá se zlatými 

proužky
• Vyrobeno ze 100% čistého 

hedvábí
• Ruční výroba

• S vetkaným logem 
Mitsubishi Motors 

• Ve speciálním dárkovém 
balení

MME50393

≤

≥

≥

≥

≤≤ Zapalovač Zippo 
• Matný chrom, gravírování
• Rozměry:
  3,5 x 5,5 x 1 cm
MME50007

≤≤ Kopací míč
• Bílo-červený kožený míč
• Velikost 5
MME50411
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PŘEHLED
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zadní spojler, malý, elegantní, Lancer sedan:
  - Cool Silver (A31)  MZ574585EX
  - Amethyst Black (X42)  MZ574586EX
  - Stone Grey (A39)  MZ574587EX
  - Orient Red (P26)  MZ574588EX
  - Dune Beige (S18)  MZ574589EX
  - Thunder Blue (T65)  MZ574590EX
  - Glacier Silver (A86)  MZ574591EX
  - Frost White (W37)  MZ574593EX
Rozšíření zadního nárazníku, Lancer sedan  MZ314035
Rohové spojlery zadního nárazníku, Lancer sedan:
- primovaný  MZ380453EX
- Cool Silver (A31)  MZ380504EX
- Amethyst Black (X42)  MZ380505EX
- Stone Grey (A39)  MZ380506EX
- Orient Red (P26)  MZ380507EX
- Dune Beige (S18)  MZ380508EX
- Thunder Blue (T65)  MZ380509EX
- Glacier Silver (A86)  MZ380510EX
- Frost White (W37)  MZ380512EX
Ochranná lišta zadního nárazníku, Lancer Sportback  MZ574508EX 
Koncovka výfuku:
- pro modely 1.5L  MZ314027
- pro modely 1.8 & 2.0L  MZ314028
- pro modely 2.0 DI-D  MZ314052
Disk z lehkých slitin:
- 16”, 5 paprskový  MZ556485EX
- 16”, 5 zdvojených paprsků  MZ314004
- 17”, 7 zdvojených paprsků  MME31778
- 18”, 10 paprskový  MZ556486EX
- 19”, 5 paprskový  MME31664
Uzamykatelné matice kol (4 ks)  MZ313736
Matice kola (1 ks)  MR455707

Doplňky interiéru 
 

Strana 14-15
Sada sportovních pedálů, pro M/T (sada 3 ks)  MZ313904
Sada sportovních pedálů, pro A/T (sada 2 ks)  MZ313905
Vnitřní dekorační panely, stříbrná barva, Inform/Invite:
- středový tunel, M/T  MZ314065
- středový tunel, A/T MZ314067
- panel ovládání ventilace  MZ314069
Dekorativní sada interiéru, karbonový vzhled, Inform/Invite (bez obr.):
- středový tunel, M/T MZ314066
- středový tunel, A/T MZ314068
- panel ovládání ventilace MZ314070
Hlavice řadící páky, pro 5 stupňovou převodovku  MZ314062
Hlavice řadící páky, pro 6 stupňovou převodovku  MZ314063
Páka ruční brzdy  MZ314064
Prahové lišty “Evotec”  MZ314071
Prahové lišty, nerezová ocel MZ380402EX

Zábava na palubě
 

Strana 16-17
Multimediální systém Mitsubishi (MMCS)  MZ314147
Montážní sada pro MMCS  MZ360181EX
Sada pro připojení Hands Free k MMCS  MME31651
AUX-kabel pro MMCS  MZ360224EX
Multimedialní konzole  MZ314148
Rádio/Měnič na 6 CD disků  MZ314185
Rádio/CD přehrávač  MZ314186
Sada pro připojení Hands Free k audio systému  MME31650
AUX-kabel pro audiosystém  MZ360136EX

Komfort 
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Boční obtokový lem  MZ380385EX
Sada slunečních clon  MZ314110
Zapalovač  MZ360118EX
Sada gumových rohoží  MZ314012
Sady textilních rohoží:
- Classic  MZ314025
- Comfort  MZ314026

Bezpečnost & ochrana 
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Sada mlhových světel, Lancer sedan  MZ380477EX
Sada mlhových světel, Lancer Sportback  MZ380474EX
Zadní parkovací senzory, sada se 4 zadními senzory, Lancer sedan  MZ314042
Zadní parkovací senzory, sada se 4 zadními senzory, Lancer Sportback  MME31812
Ochranná folie zadního nárazníku, Lancer sedan  MZ314076
Ochranná folie zadního nárazníku, Lancer Sportback  MZ314215
Lapače nečistot:
- přední sada, pro vozy bez bočních lemů  MZ380400EX
- přední sada, pro vozy s bočními lemy  MZ314116
- zadní sada, pro vozy bez rozšíření zadního nárazníku  MZ380401EX
Ochranné lišty nárazníku, přední sada  MZ312642
Ochranné lišty nárazníku, zadní sada  MZ312643
Dětské sedačky:
- “Baby-Safe Plus” (isofix), < 15 měsíců  MZ313589
- “Baby-Safe”, < 15 měsíců (bez obr.)  MZ312807A
- “Duo Plus” (isofix), 8 měsíců - 4 let  MZ313045A
- “Lord”, 8 měsíců - 4 let (bez obr.)  MZ312745A
- “Kid”, 3 - 12 let  MZ312808A 
Elektronický alarm, Lancer sedan  MME31647
Elektronický alarm, Lancer Sportback  MME31811
Kombinovaný balíček  MZ312959
Výbava první pomoci (bez obr.)  MZ312958
Výstražný trojúhelník (bez obr.)  MZ312957
Ochrana podvozku    Prosím, informujte se u svého prodejce
 
 
 
 

 

Přeprava & volný čas 
  

Strana 24-27
Vana zavazadloveho prostoru, Lancer sedan  MZ314011
Vana zavazadloveho prostoru, Lancer Sportback  MZ314188
Střešní nosič, pro montáž na vozy bez střešních ližin, Lancer sedan  MZ314098
Střešní nosič, pro montáž na vozy bez střešních ližin, Lancer Sportback  MZ314190
Příslušenství pro hliníkový střešní nosič:
- nosič na kola, hliník  MZ313538
- nosič na kola, ocel s černou povrchovou úpravou  MZ314156
- adaptér pro nosič lyží/snowboardu (MZ311974)  MZ313062
- nosič lyží / snowboardu  MZ311974
- nosič na kajak / surfové prkno  MZ313537
- adaptér pro nosič na zavazadla (MZ535826)  MZ313061
- nosič na zavazadla, hliník, 79 x 128 cm  MZ313529
- nosič na zavazadla, ocel s černou povrchovou úpravou, 75 x 100 cm  MZ535826
- upevňovací popruhy (1 ks)  MZ311382
- upevňovací sada ke střešnímu nosiči  MME50500

 
 
Tažné zařízení:
- odnímatelné, Lancer sedan  MZ314010
- odnímatelné, Lancer Sportback  MZ314217
- pevné provedení, Lancer Sportback  MZ314216
Sady eletroinstalace pro tažné zařízení (bez obr.):
- 7-pólová, Lancer sedan  MZ314095
- 7-pólová, Lancer Sportback  MZ314207
- 13-pólová, Lancer sedan  MZ314077
- 13-pólová, Lancer Sportback  MZ314208
- dodatečná kabeláž pro vozy bez stabilizačního systému ASC  MZ314078
- adaptér z 13-pólové na 7-pólovou  MZ312649

Lak na opravu karoserie (bez obr.)  Prosím, informujte se u svého prodejce

Vnější styling 
 

Strana 4-13
Mřižka chladiče - horní, Lancer sedan  7450A095
Černá folie na přední nárazník, Lancer sedan  MZ314054
Přední spojler, Lancer sedan:
- primovaný  MZ380452EX
- Cool Silver (A31)  MZ380493EX
- Amethyst Black (X42)  MZ380494EX
- Stone Grey (A39)  MZ380495EX
- Orient Red (P26)  MZ380496EX
- Dune Beige (S18)  MZ380497EX
- Thunder Blue (T65)  MZ380498EX
- Glacier Silver (A86)  MZ380499EX
- Frost White (W37)  MZ380501EX
Rámečky mlhových světel, Lancer sedan  MZ314061
Rámečky mlhových světel, Lancer Sportback  MZ314214
Chromovaná spodní mřížka chladiče, Lancer sedan  MZ940000
Rohové spojlery předního nárazníku, Lancer sedan:
- Cool Silver (A31)  MZ575780EX
- Amethyst Black (X42)  MZ575781EX
- Stone Grey (A39)  MZ575782EX
- Orient Red (P26)  MZ575783EX
- Dune Beige (S18)  MZ575784EX
- Thunder Blue (T65)  MZ575785EX
- Glacier Silver (A86)  MZ575786EX
- Frost White (W37)  MZ380406EX
Kryty zpětných zrcátek:
- karbonový vzhled  MZ314059
- vzhled broušeného hliníku  MZ314060
- chromované  MZ569719EX
Boční ochranné lišty:
 - Cool Silver (A31)  M314198A31
 - Amethyst Black (X42)  M314198X42
 - Stone Grey (A39)  M314198A39
 - Orient Red (P26)  M314198P26
 - Dune Beige (S18)  M314198S18
 - Thunder Blue (T65)  M314198T65
 - Glacier Silver (A86)  M314198A86
 - Frost White (W37)  M314198W37
 - Lightning Blue (D06)  M314198D06
Dekorace B - sloupků  MZ314057
Kryty klik dveří - chrom:
- pro vozy s bezklíčovým odemykáním (KOS)  MZ576227EX
- pro vozy bez bezklíčového odemykání (KOS)  MZ576228EX
Boční lemy prahů:
- Cool Silver (A31)  MZ569735EX
- Amethyst Black (X42)  MZ569736EX
- Stone Grey (A39)  MZ569737EX
- Orient Red (P26)  MZ569738EX
- Dune Beige (S18)  MZ569739EX
- Thunder Blue (T65)  MZ569740EX
- Glacier Silver (A86)  MZ569741EX
- Frost White (W37)  MZ380407EX
Ozdobná lišta na boční lemy:
- černá matná  MZ314055
- stříbrná  MZ314056
Víčko nádrže, Lancer sedan  MZ314041
Zadní spojler, sportovní provedení (střední), Lancer sedan:
  - primovaný  MR936196U
  - Cool Silver (A31)  M936196A31
  - Amethyst Black (X42)  M936196X42
  - Stone Grey (A39)  M936196A39
  - Orient Red (P26)  M936196P26
  - Dune Beige (S18)  M936196S18
  - Thunder Blue (T65)  M936196T65
  - Glacier Silver (A86)  M936196A86
  - Frost White (W37)  M936196W37
Zadní spojler, velké sportovní provedení, Lancer sedan:
  - Cool Silver (A31)  MZ574560EX
  - Amethyst Black (X42)  MZ574561EX
  - Stone Grey (A39)  MZ574562EX
  - Orient Red (P26)  MZ574563EX
  - Dune Beige (S18)  MZ574564EX
  - Thunder Blue (T65)  MZ574565EX
  - Glacier Silver (A86)  MZ574566EX
  - Frost White (W37)  MZ380408EX
Černá folie na velký sportovní spojler  MZ314053
Lišta na víko zavazadlového prostoru:
- vzhled broušeného hliníku, Lancer sedan  MZ314058
- chromované, Lancer sedan  MZ314104
- vzhled broušeného hliníku, Lancer Sportback  MZ314212
- chromované, Lancer Sportback  MZ314213
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M Motors CZ s.r.o.
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4
Česká republika
www.mitsubishi-motors.cz

M Motors SK s.r.o.
Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
Slovensko
www.mitsubishi-motors.sk

Obj. číslo: CZLANKP04
1gs009cz14    Printed in the Netherlands   10/08

Údaje v tomto katalogu byly aktuální v době přípravy do tisku. Změny čísel dílů a
specifikací jsou kdykoliv vyhrazené. Aktuální informace Vám poskytne Váš
prodejce Mitsubishi Motors. Uvedená publikace se nesmí bez písemného
souhlasu Mitsubishi Motors Europe B.V. rozmnožovat, reprodukovat ani měnit.
Některé výrobky nebo vozidla zobrazené v tomto prospektu se mohou lišit od
modelů nabízených na Vašem trhu.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com

Příslušenství


