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KRÁL RALLY PAŘĹŽ – DAKAR

Rally Paříž – Dakar je nejvypjatější a nejnáročnější závod na světě. Tvrdý terén, spalující

žár a prach pouště jsou skutečnou zkouškou síly a houževnatosti člověka i stroje. Zvítězit

jednou v tomto vyčerpávajícím závodě je podle všech měřítek převratným úspěchem. 

Přestože se může zdát, že zvítězit v tomto závodě sedmkrát za sebou je téměř nemyslitelné, 

stalo se to v lednu 2007 skutečností a Mitsubishi Pajero se opět stalo králem pouštního 

závodu. Váš nový vůz 4x4 je zkrátka potomkem nesporného krále rally Paříž – Dakar. 
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TENTO VŮZ 4X4 DOJEDE KAMKOLI

Mitsubishi Pajero je všestranný vůz. V jeho výbavě je více standardních prvků než u všech

ostatních vozů stejné třídy. A protože s ním můžete dojet kamkoli, možná vás budou zajímat

další možnosti individuální úpravy některých detailů vozu. Technici společnosti

Mitsubishi pro váš vůz připravili řadu praktických a stylových doplňků. Na stránkách této

brožury najdete nápady jak přizpůsobit a vylepšit váš nový vůz Pajero podle vaší vlastní

chuti a požadavků.

Pajero zobrazené se spodním krytem předního nárazníku a bočními ochrannými lištami.
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^ Sportovní mřížka chladiče
S chromovanou nebo černou mřížkou, stříbrný (A19) plastový

okraj, možno lakovat do barvy vozu.

Nahrazuje standardně dodávanou mřížku chladiče.

Chromovaná mřížka   MZ575750EX

Černá mřížka    MZ380388EX

Přední rám
Plastový rám (dvoubarevně

lakovaný) s chromovanými

doplňky.

MZ575772EX

Přední kryt motoru
Hliníkový ochranný kryt.

MZ575770EX

^ Spodní kryt předního nárazníku
Plastový doplněk spodní části předního nárazníku.

Stříbrný (A69)

M313825A69

≤ Kryty zpětných 
zrcátek
Chromované.

Nahradí standardní 

kryty zrcátek.

MZ576220EX VNĚJŠÍ STYLING

≤ Kryty klik dveří
Chromované.

Sada na přední dveře

MZ380310EX

Sada na zadní dveře

MZ380311EX (LWB)
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VNĚJŠÍ STYLING

Kryt rezervního kola ≥
Dvoudílné provedení.

Vnitřní část z černého plastu,vnější část chromovaná.

MZ547832EX

Spodní kryt zadního nárazníku
Plastové rozšíření spodní části zadního nárazníku.

Tmavě šedý (H01) se stříbrnými doplňky (A69)

M313826DT1

Tmavě šedý (H01)

M313826H01

Kryt rezervního kola ≥
Dvoudílné provedení.

Vnitřní část z černého

plastu,vnější část lakována

stříbrně (A19), možno

nalakovat v barvě vozidla.

MZ547833EX

Na obrázku je zobrazen 

černě lakovaný (X24) kryt 

rezervního kola a tmavě 

šedý kryt zadního nárazníku.

^ Zadní spoiler
Dodává se v barvě Sterling

Silver (A19); dá se

nalakovat v barvě vozidla.

MZ574420EX

Poznámka: Na obrázku

spoiler nalakovaný v černé

barvě (X24).

≤ Kryt rezervního kola
Jednodílné provedení s vinylovou zadní částí.

V nabídce ve všech barvách. 

Viz přehled příslušenství na konci katalogu.

PŘIROZENÉ CHOVÁNÍ

Nový vůz Mitsubishi Pajero se vyznačuje přirozeným chováním na silnici i v terénu. Jeho

profil a sebevědomý postoj vyžadují respekt a vzbuzují pocit dobrodružství. Solidní

konstrukce však nikdy nepřeváží nad vznešeným vzhledem vozu Patero, ať jej obdivujete

zepředu, z boku nebo zezadu. Kdybychom vám neřekli o jeho nepřekonatelném vynikajícím

výkonu v poušti, asi byste tomu nikdy nevěřili.

Pajero zobrazené s lakovanými bočními ochrannými lištami, zadním spoilerem, chromovaným

krytem rezervního kola s spodním krytem zadního nárazníku.
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≤ Boční ochranné lišty
K dispozici ve všech 

barvách vozu. Středový 

ozdobný pruh jak ve 

stříbrné tak chromované 

povrchové úpravě. 

Podrobnosti v přehledu 

příslušnství na konci 

katalogu. Jen pro modely s 

bočními plastovými lemy.

≤ Boční ochranné lišty
Detailní záběr tmavě šedé

ochranné lišty (H01) se

stříbrnou ozdobou lištou.

≤ Nerezový nášlap na boční stupačky ^ 
Nerezová lišty přesně zapadající do tvaru z výroby 

dodávaných bočních stupaček.

SWB MZ313857

LWB MZ313858

VNĚJŠÍ STYLING

Slitinove kolo 20” ≥
6 paprskové, bez matic.

Doporučený rozměr pneu 265/50R20.

MME31626

Slitinove kolo 18”
6 paprskové, bez matic.

Doporučený rozměr pneu 265/60R18.

MME31617

^ Uzamykatelne
matice kol
MZ313736 (4 ks)

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

INDIVIDUÁLNÍ CHARAKTER

Když jste začali uvažovat o koupi vozu Mitsubishi Pajero, mysleli jste na víc než pouze na to, jak se pohodlně a stylově dostat z

místa A do místa B. Jestliže jste při první jízdě ještě neocenili jeho skvělou manévrovatelnost a ryzí výkon, určitě jste si

dokázali představit, jak sedíte za volantem – máte připojený vlek, brodíte se řekou…

Doplňky na těchto stránkách byly speciálně vyvinuty, aby daly vašemu vozu Pajero individuální charakter a splňovaly vaše

nejrůznější požadavky. Vzpomeňte si na svou zkušební jízdu a přemýšlejte o tom, jak vám nový vůz 4x4 může sloužit.

Možnost doladit jeho vzhled a atraktivitu je ve vašich rukou.

Pajero zobrazené s předním hliníkovým krytem motoru, sportovní mřížkou chladiče v černém provedení, chromovanými kryty klik dveří a

zpětných zrcátek, bočními ochrannými lištami a střešním nosičem se zarážkami pro zajištění nákladu.
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Vnitřní dekorační ≥ 
panely

Panely ovládání oken

bočních dveří,

hliníkový vzhled.

Přední dveře.

MZ313867A

Podrobnosti, viz. přehled

příslušenství na konci

katalogu.

Vnitřní dekorační  ≥
panely

Střední panel, hliníkový

vzhled.

Pro vozy s MMCS.

MZ313865

Panely větracích otvorů,

dřevěný design.

MZ313866W

Panely ovládání oken na

bočních dveřích, dřevěný

design.

Přední dveře.

MZ313867W

Sada sportovních
pedálů
Broušený hliník.

Montáž bez vrtání.

Pro M/T (sada 3 ks)

MZ313618

Pro A/T (sada 2 ks)

MZ313869

Integrovaná Bletooth 
handsfree sada
MME31776

≤ Prahové lišty ≥
Nerezová ocel s vyraženým

nápisem Pajero, u předních

dveří je při otevření nápis

prosvětlen.

Sada pro přední dveře

SWB MZ527524EX

Sada pro přední

& zadní dveře

LWB MZ527518EX

DOPLŇKY
INTERIÉRU

LUXUS A ATRAKTIVITA NA KAŽDÝ POHLED

Když se posadíte do vašeho nového vozu Pajero, brzy zjistíte, že kamkoli se podíváte, upoutá

vás luxus a atraktivita. Zaměříte-li pozornost na interiér, brzy oceníte jemnou vyváženost,

které konstruktéři společnosti Mitsubishi dosáhli mezi funkčním designem a luxusním

konečným provedením. Žádný knoflík ani spínač není navíc a zároveň není nic ošizeno.

Právě nyní máte příležitost přizpůsobit luxusní interiér vozu Pajero vlastnímu stylu. Můžete

si například vybrat dřevěný, hliníkový nebo kovový vzhled středových a dveřních konzol. Volba

je na vás. A s plně integrovaným komunikačním a zábavním systémem vozidla se vaše cesta

domů může příjemně prodloužit. 

≤ Prahové lišty
Nerezová ocel s nápisem 

Pajero z protiskluzového 

materiálu.

Nahrazuje standardní 

plastové prahové lišty.

Sada pro přední dveře.

SWB MZ527516EX

LWB MZ527517EX

 Vnitřní dekorační ≥ 
panely

Střední panel, 

hliníkový vzhled.

Pro vozy s Audio systémem.

MZ313864

Panely větracích otvorů, 

kovový vzhled.

MZ313866M

Vnitřní dekorační panely 

dále umocní kombinaci 

barev v interiéru Vašeho 

vozu. Lemy středových 

větracích otvorů a také 

panely dveří jsou k 

dispozici jak ve dřevěném, 

tak v kovovém provedení.

Středový panel je vždy v 

hliníkovém stylu.

Díky kombinaci těchto 

panelů tak máte 

jedinečnou možnost 

stylizovat si vůz dle 

svých představ.

Pro vozy s tmavě šedým 

interiérem jsou v nabídce 

také dveřní panely se 

vzhledem hliníku, což 

se skvěle doplňuje se 

středovým panelem!!!
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≤ Mitsubishi Multi Communication System 

  harddiskem

  volantu

  Rockford Fosgate

  zdroje

MZ313899

Montážní sada
Podrobnosti, viz. přehled příslušenství na konci katalogu.

Návod k použití je dodáván v různých jazycích. 

AUX-kabel
(bez obr.)

Včetně zvukového filtru.

Pro připojení vašeho iPodu.

Pro MMCS

MZ360224EX

ZÁBAVA NA
PALUBĚ

Velká mapa Navigační menu 

Mapa s detailem křižovatky Mapa se směrovou 

šipkou

Body zájmu podle trasy Dopravní informace 

TMC

Hudební serverDVD video

Multimediální konzole ≥
Pro instalaci držáku mobilního telefonu, 

i-Pod, MP3 atd. na palubní desku.

MZ313890
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Bluetooth Handsfree sada s displejem ≥

MME31756

Nutno doobjednat řídící jednotku pro příslušný jazyk. 

Podrobnosti v přehledu příslušnství na konci katalogu.

ZÁBAVA NA
PALUBĚ

^ Rádio / Měnič na 6 CD disků 

  panelu

  dálkového ovládání na volantu

MZ313880

AUX-kabel
(bez obr.)

Včetně zvukového filtru.

Pro připojení vašeho iPodu.

Pro Audiosystém

MZ360136EX

≤ DVD systém pro zadní 
sedadla
Pro vozy LWB bez střešního 

okna.

přehrávač kompatibilní 

s MP3 & WMA, zahrnuje 

dálkové ovládání a držák 

dálkového ovládání.

Montážní sada zahrnuje

video-in adapter a 2

bezdrátová sluchátka.

Pro podrobnější informace 

kontaktujte svého prodejce.

MZ313877

Installation kit
MZ360206EX

Návod k použití je dodáván 

v různých jazycích. 

prodejce.

NIKDY NEZAŽÍT NUDU

Mitsubishi Pajero nabízí řidičům fantastický zážitek z jízdy. Jeho ovládání je naprosto skvělé a má rovněž výbornou odezvu.

To ostatně ocení i ti, kteří nesedí přímo za volantem. Dlouhé cestování za zajímavými místy může být nudné, zvláště pro

dětské pasažéry, kteří se přirozeně nemohou dočkat, aby už byli na místě.

technologií, vám jistě pomůže najít tu nejkratší cestu. Je toho však daleko víc. Pokud chcete, aby cestující na zadních

sedadlech byli opravdu v klidu, konstruktéři společnosti Mitsubishi Motors vyvinuli za tímto účelem DVD zábavní systém

pro zadní sedadla, který určitě budou chtít vaše děti mít i doma. Díky velké 9 palcové obrazovce a dvěma párům bezdrátových

sluchátek mohou podle libosti sledovat filmy nebo hrát hry, zatímco vy si vychutnáváte jízdu, případně svůj oblíbený koncert. 

^ Integrovaná Bluetooth handsfree sada
Jen pro vozidla s Rockford Fosgate.

  systému Rockford Fosgate

MME31776
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^ Sada gumových rohoží
Přední MZ313895

Gumová tunelová rohož
Zadní.

SWB MZ312479

LWB MZ312480

Boční obtokový lem ≥
Sada pro přední dveře.

SWB MZ562785EX

Sada pro přední & 

zadní dveře.

LWB MZ562786EX

≤ Koberec do zavazadlového prostoru
Velur, Elegance.

Černý, SWB MZ313850

Černý, LWB MZ313852

Velur, Comfort.

Černý, SWB MZ313849

Černý, LWB MZ313851

KOMFORT

≤ Sady texilních rohoží
Přední & zadní.

Velur, Elegance.

Černé, SWB MZ313846

Černé, LWB MZ313848

Velur, Comfort.

Černé, SWB MZ313845

Černé, LWB MZ313847

≥
osvětlenými prahovými

lištami, textilními

koberci „Elegance“,

sadou sportovních pedálů,

multimediálním systémem

MMCS a dekoračními

panely s kovovým

vzhledem.

DOMÁCÍ POHODLÍ

Ať už jedete po dálnici

do práce nebo stoupáte

uprostřed bahnitého

horského svahu, je dobré

být v pohodlném

domácím prostředí.

A ačkoli jsme si jisti, že

budete mít okolo sebe

vše, co potřebujete,

neznáme podrobně

váš vkus.

Udělejte si čas

a přizpůsobte si vzhled

a atraktivitu interiéru

vašeho nového vozu

Pajero. Vaše auto

je přece především

váš domov, když jste

na cestách. 
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ELEKTRONICKÝ ALARM

≤ Sada mlhových 
světel
MZ313897

≤ Parkovací kamera ≥
Pouze v kombinaci s

multimediálním systémem

MMCS.

Kamera se instaluje do

držáku registrační značky.

MZ313955

Zadní parkovací senzory ≥
Pomáhájí při couvání zvukovou indikací

vzdálenosti překážek.

Sada se 4 zadními senzory 

(dá se nalakovat v barvě vozidla).

MZ313898

BEZPEČNOST & OCHRANA

≤ Elektronický alarm proti odcizení vozidla
Zabezpečení vozidla.

kapoty, speciální kabeláž. Jednoduchá instalace, ovládání 

pomocí originálního dálkového ovladače. 

MME31619  

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Jako u všech vozů Mitsubishi jsme i tady vynaložili maximální úsilí na to, abychom

zajistili, že váš nový vůz Pajero splňuje a převyšuje nejpřísnější světové bezpečnostní

standardy. Bezpečnost vaše, vašich spolucestujících a také ostatních účastníků silničního

provozu je na prvním místě konstrukčních požadavků na všechna naše vozidla.

Na základě individuálních požadavků a potřeb je ovšem možné doplnit některé dodatečné

bezpečnostní a ochranné prvky. Pouze pro pohodlí a praktičnost. Ve všech případech se

jedná o originální doplňky Mitsubishi Motors, z nichž některé byly vyvinuty speciálně

pro model Pajero a všechny byly podrobeny náročnému testování a splňují přísné

standardy kvality.
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Dělící mřížka ≥

úpravou, od stropu

k podlaze.

Pro vozy LWB bez

střešního okna

MR935379

Pro vozy LWB se

střešním oknem

MR935382

BEZPEČNOST & OCHRANA

Kombinovaný balíček ≥

pomoci a výstražný

trojúhelník.

MZ312959

≤ Dětská sedačka 
Pro batolata do 15 měsíců a 13 kg.

“Duo Plus” (isofix)
MZ313045A

“Lord” (bez isofix)

MZ312745A

≤ Dětská sedačka ≥
Pro batolata do 15 měsíců a 13 kg.

“Kid” (bez isofix)

MZ312808A

^ Dětská sedačka 
Pro batolata do 15 měsíců a 13 kg.

“Baby-Safe Plus” (isofix)
MZ313589

“Baby-Safe” (bez isofix)

MZ312807A

≤ Výstražný trojúhelník
MZ312957

Výbava první pomoci ≥
MZ312958
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VYSOKÁ ÚROVEŇ TECHNOLOGIE

Nový model Mitsubishi Pajero zvyšuje laťku luxusní technologie 4WD. Zjistíte, že díky vylepšenému systému pohonu všech kol

společnosti Mitsubishi váš vůz Pajero drží na štěrku, na blátě, na sněhu a na asfaltové silnici jako včela na medu. A že dokáže

utáhnout neuvěřitelně těžkou zátěž. Model Pajero přináší vynikající výkon téměř v každém náročném prostředí. S tímto vozem

pojedete vždy a všude pohodlně a stylově.

Nepřekonatelné sportovní dědictví, přirozený a vznešený vzhled, kvalita, spolehlivost a sofistikovanost – o tom všem vypovídá

jízda s vozem značky Mitsubishi. Jsme si jisti, že vám vůz, který jste si přizpůsobili svému individuálnímu vkusu a potřebám,

přinese řadu výhod a vy je beze zbytku využijete.

Pajero zobrazené s lakovanými bočními ochrannými lištami, jednodílným krytem rezervního kola, zadním spoilerem,

střešním nosičem a držákem kajaku.
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≤ Tažné zařízení ≥ 

V případě odejmutí tažného

zařizení se zásuvka

elektroinstalace skryje.

MZ313840

Tažné zařízení ≥
Pevné provedení.

MZ313838

PŘEPRAVA &
VOLNÝ ČAS

Střešní nosič ≥
Uzamykatelný pro vozy se

střešními lyžinami.

povrchovou úpravou.

MZ312466

Střešní nosič ≥
Uzamykatelný, pro vozidla

bez střešních lyžin.

povrchovou úpravou.

MZ532148EX

Nosič na kola ≥
Uzamykatelný.

Hliník.

MZ313538

 Tažné zařízení ≥
Přírubový typ.

Nemůže být kombinováno se spodním 

krytem zadního nárazníku.

MZ313839
Výběr držáků ke střešním

nosičům. Kompletní

nabídka a podrobnosti viz.

Přehled příslušenství na

konci katalogu.

^ Vana zavazadlového prostoru XL  
Měkká gumová rohož s vysokými okraji.

SWB MZ313888

LWB MZ313889

^ Vana zavazadlového prostoru
Měkká gumová rohož s nízkými okraji.

SWB MZ313886

LWB MZ313887

Nepromokavá brašna ≥

prostoru před vlhkostí a

nečistotami. Snadná

montáž a demontáž.

MZ313913

≤ Síťka na zavazadla 
MZ312254

Sady eletroinstalace ≥
Dostupné jsou 7-pólové

nebo 13-pólové sady

elektroinstalace (vč.

modulu C2 a přípravy pro

propojení s parkovacími

sensory) - viz přehled

příslušenství na konci

katalogu.
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Tkaná vázanka ≥

krabičce

MME50222

DOPLŇKY A
DÁRKY

Pajero ≥

model Pajero

Sterling Silver (A19) 

MME50138

Knight Black (X24) 

MME50139

MME50140

Tkaná vázanka ≥

krabičce

MME50223

Klíčenka z kovu ≥

MME50275

 Nabíječka mobilu ≥

Nokii, Samsung, Siemens a Sony/Ericsson

MME50280

Termo souprava ≥ 

MME50251

Kempingová židle ≥ 

silonové tašce

MME50019

≤ Zapalovač Zippo

  3,5 x 5,5 x 1 cm

MME50007

Cestovní brašna ^ 
(sportovní brašna)

z polyuretanu

57 x 33 x 30 cm

MME50235

≤ Sportovní batoh

  polyuretanem

  zabudovaným krytem

  proti dešti

  48 x 32 x 17 cm

MME50239

Univerzální nástroj ≥ 
(Victorinox)

pouzdře

MME50238

≤ Svítilna Maglite

MME50240
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PŘEHLED
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Boční ochranné lišty, SWB (dekorační proužek je potřeba objednat zvlášť):

- tmavě šedé (H01)  MZ313827

- Sterling Silver (A19) M313827A19

 M313827F15

 M313827P26

 M313827A72

- Dune Beige (S18) M313827S18

- Thunder Blue (T65) M313827T65

- Knight Black (X24) M313827X24

- Summit White (W09) M313827W09

- stříbrné MZ313827S1

- chromované MZ313827S2

Boční ochranné lišty, LWB (dekorační proužek je potřeba objednat zvlášť):

- tmavě šedé (H01) MZ313828

- Sterling Silver (A19)  M313828A19

- Dune Beige (S18) M313828S18

- Thunder Blue (T65) M313828T65

- Knight Black (X24)  M313828X24

- Summit White (W09) M313828W09

- stříbrné MZ313828S1

- chromované MZ313828S2

Nerezový nášlap na boční stupačky:

- SWB MZ313857

- LWB MZ313858

Matice kola (1 ks) MR455707

Uzamykatelné matice kol (4 ks) MZ313736

Doplňky interiéru Strana 12-13

Vnitřní dekorační panely:

- střední panel, hliníkový vzhled (s MMCS) MZ313865

- střední panel, hliníkový vzhled (audio panel) MZ313864

- panely větracích otvorů, kovový vzhled MZ313866M

- panely větracích otvorů, dřevěný vzhled MZ313866W

- úaneůyovladačů oken na dveřích:

  - přední dveře, kovový vzhled MZ313867M

  - přední dveře, dřevěný vzhled MZ313867W

  - přední dveře, hliníkový vzhled MZ313867A

  - zadní dveře, LWB, kovový vzhled MZ313868M

  - zadní dveře, LWB, dřevěný vzhled MZ313868W

  - zadní dveře, LWB, hliníkový vzhled MZ313868A

Vnější styling Strana 4-11

Spodní kryt předního nárazníku, stříbrná barva (A69)  M313825A69

Sportovní mřížka chladiče (A19), chromovaná mřížka MZ575750EX

Sportovní mřížka chladiče (A19), černá mřížka MZ380388EX

Přední rám MZ575772EX

Přední kryt motoru MZ575770EX

Kryty klik dveří, sada na přední dveře MZ380310EX

Kryty klik dveří, sada na zadní dveře, LWB MZ380311EX

Kryty zpětných zrcátek MZ576220EX

Zadní spoiler, Sterling Silver (A19) MZ574420EX

Kryt rezervního kola:

- jednodílný:

- tvavě šedá povrchová úprava (shoda s H01), strukturovaný povrch MZ313861

- stříbrná metalická povrchová úprava (shoda s A69) MZ313862

- Sterling Silver (A19)  M313863A19

 M313863F15

M313863P26

M313863A72

- Dune Beige (S18) M313863S18

- Thunder Blue (T65) M313863T65

- Knight Black (X24) M313863X24

- Summit White (W09) M313863W09

- Satellite Silver (A69) M313863A69

- dvoudílný, chromovaný MZ547832EX

- dvoudílný, Sterling Silver (A19)  MZ547833EX

Spodní kryt zadního nárazníku:

- tmavě šedo/stříbrný M313826DT1

- tmavě šedý M313826H01

Sada sportovních pedálů:

- M/T (sada 3 ks) MZ313618

- A/T (sada 2 ks) MZ313869

Prahové lišty:

- nerezová ocel s vyraženým prosvětleným nápisem 

  Pajero, SWB MZ527524EX

- nerezová ocel s vyraženým prosvětleným nápisem 

  Pajero, LWB MZ527518EX

- nerezová ocel s nápisem Pajero s protiskluzového 

  materiálu, SWB MZ527516EX

- nerezová ocel s nápisem Pajero s protiskluzového 

  materiálu, LWB MZ527517EX

Zábava na palubě Strana 14-19

Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) MZ313870

Montážní sady:

- pro MMCS (obsahuje nový středový panel) MZ360175EX

- pro MMCS, dodatečná sada kabeláže MZ360176EX

- pro MMCS, MME31659

- pro DVD systém pro zadní sedadla 

  (zahrnuje 2 bezdrátová sluchátka) MZ360206EX

Multimediální konzole MZ313890

DVD systém pro zadní sedadla, LWB MZ313877

DVD systém pro zadní sedadla dodatečná slucháta MZ360169EX

Adaptér pro připojení externího hudebního zdroje

(ne v kombinaci s DVD systémem pro zadní sedadla):

- pro MMCS MZ360224EX

- pro rádio/měnič na 6 CD disků MZ360136EX

Rádio/měnič na 6 CD disků MZ313880

Bluetooth Handsfree sada (s displejem, ne pro vozidla s 

Rockford Fosgate, nelze kombinovat s multimediálním 

systémem MMCS, montovaným ve výrobě) MME31756

Řídící jednotka HF – angličtina                MME31755UK

Řídící jednotka HF – němčina                 MME31755D

Řídící jednotka HF – francouzština                 MME31755FR

tlačítkem, jen pro vozidla s Rockford Fosgate)     MME31776

Komfort Strana 20-21

Boční obtokový lem:

- SWB  MZ562785EX

- LWB MZ562786EX

Sady texilních rohoží, Elegance:

- černé, SWB MZ313846

- černé, LWB MZ313848

Sady texilních rohoží, Comfort:

- černé, SWB MZ313845

- černé, LWB MZ313847

Sada gumových rohoží, přední MZ313895

- SWB MZ312479

- LWB MZ312480

Textilní rohož do zavazadlového prostoru, Elegance:

- černá, SWB MZ313850

- černá, LWB MZ313852

Textilní rohož zavazadlového prostoru, Comfort:

- černá, SWB MZ313849

- černá, LWB MZ313851

Bezpečnost & ochrana Strana 22-25

Parkovací kamera MZ313955

Sada mlhových světel MZ313897

Zadní parkovací sensory, sada s 4 zadními senzory MZ313898

Elektronický alarm MME31619

Dětské sedačky:

Dělící mřížka:

- LWB bez střešního okna MR935379

- LWB se střešním oknem MR935382

Výstražný trojúhelník MZ312957

Kombinovaný balíček MZ312959

Výbava první pomoci MZ312958

Přeprava & volný čas Strana 26-27

Tažné zařízení:

- odnímatelné MZ313840

- pevné provedení MZ313838

- přírubový typ MZ313839

Sady kabelů pro tažné zařízení:

- 7-pólová, včetně modulu C2 přípravy pro propojení

  s parkovacími sensory MZ313883

- 13-pólová, včetně modulu C2 přípravy pro propojení

  s parkovacími sensory MZ313885

- adaptér z 13-pólové na Multicon / West MZ313939

- adaptér z 13-pólové na 7-pólovou  MZ313937

- adaptér z 7-pólové na 13-pólovou MZ313938

Střešní nosič pro vozy se střešními lyžinami MZ312466

Příslušenství pro střešní nosič MZ312466:

- upevňovací sada ke střešnímu nosiči MME50500

- nosič na kola, hliník MZ313538

- nosič na kola, ocel s černou povrchovou úpravou  MZ312791

- nosič lyží / snowboardu MZ311974

- nosič lyží MZ535809

- nosič na kajak / surfovou desku MZ313537

- držák pádel / stěžně MZ311381

- přepravní pojistky (4 ks) MZ312469

- upevňovací popruhy (1 ks) MZ311382

- nosič na zavazadla, hliník, 79 x 128 cm MZ313529

- nosič na zavazadla, hliník, 104 x 132 cm  MZ312468

- nosič na zavazadla, ocel s černou povrchovou 

  úpravou, 75 x 100 cm  MZ535826

Střešní nosič pro vozidla bez střešních lyžin MZ532148EX

Příslušenství pro střešní nosič MZ532148EX:

- nosič na kola, hliník  MZ532211EX

- nosič lyží / snowboardu  MZ535976EX

- nosič na zavazadla, hliník, 75 x 105 cm  MZ533127EX

Vana zavazadlového prostoru s nízkými okraji:

- SWB MZ313886

- LWB MZ313887

Vana zavazadlového prostoru XL s vysokými okraji:

- SWB MZ313888

- LWB MZ313889

Nepromokavá brašna MZ313913

Síťka na zavazadla MZ312254

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

SWB: Krátký rozvor (3-dveře)

LWB: Dlouhý rozvor (5-dveří)
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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.
Panonská cesta 33

851 04 Bratislava

Slovensko

www.mitsubishi-motors.sk
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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
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