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Přesně podle vašich představ díky originálnímu příslušenství Mitsubishi 
Originální příslušenství Mitsubishi je navrženo přímo pro váš vůz, aby umocnilo zážitek z jízdy. 
Díky široké nabídce si můžete vozidlo navrhnout tak, aby splnilo vaše potřeby a prezentovalo 
váš životní styl. Díky nejvyšší kvalitě a preciznosti výroby je na veškeré originální příslušenství 
Mitsubishi poskytnuta záruka 5 let.
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 Lišty na dveře
  Chromované  

MZ538346EX

  Boční lemy prahů
 Stříbrné provedení
 MZ576851EX

 Boční lemy prahů
 Černé provedení s červeným pruhem
 MZ576852EX

 Spojler předního nárazníku
 Stříbrné provedení  
 MZ576847EX

 Spojler předního nárazníku
 Černé provedení s červeným pruhem 
 MZ576848EX

  Logo Eclipse Cross na kapotu
  Černý nápis “ECLIPSE CROSS” 
 na kapotu MZ576873EX

  Logo Eclipse Cross na kapotu
 Stříbrný nápis “ECLIPSE CROSS” 
 na kapotu  MZ576872EX

  Boční polep
 Logo ECLIPSE CROSS  MZ553170EX
 Logo PHEV (bez obr.)  MZ553171EX

Vnější StyLing
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 Zadní střešní spoiler
  Lakovaný v barvě vozu  

Obj. čísla viz. Přehled příslušenství

 Spojler zadních dveří
 Lakovaný v barvě vozu  
 Obj. čísla viz. Přehled příslušenství

Vnější StyLing

  Kryty zrcátek
 Karbonové
 MZ576830EX

  Kryty klik dveří
  Chromované  

MZ576690EX

  Kryty zrcátek
  Chromované  

MZ576689EX

  Kryty klik dveří
 Černé
 MZ576829EX

 Spodní kryt zadního nárazníku
 Včetně stříbrného rozšíření zadního nárazníku 
 MZ576849EX

 Spodní kryt zadního nárazníku
 Včetně černého rozšíření zadního nárazníku  
 s červenými proužky
 MZ576850EX

ZÁRUKA 5 LET
Díky té nejvyšší kvalitě a preciznosti zpracování 
si můžete užívat bez starostí. Na originální 
příslušenství Mitsubishi poskytujeme záruku 5 let.
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 Disk z lehkých slitin 18”
 Černo-stříbrný 
 Schválený rozměr pneu 225/55 R18   
 MZ315060BD**

 Disk z lehkých slitin 18”
 Stříbrný 
 Schválený rozměr pneu 225/55 R18   
 MZ315060S**

DiSKy

  Disk z lehkých slitin  18”
 Černo-stříbrný
 Schválený rozměr pneu 225/55 R18
 4250G472*

 Disk z lehkých slitin 18”
 Šedý 
 Schválený rozměr pneu 225/55 R18  
 MZ315060G**

 Disk z lehkých slitin 18”
 Černý 
 Schválený rozměr pneu 225/55 R18  
 MZ315060B**

   *  Neobsahuje středovou pokličku  
a matice kol.

**  Obsahuje středovou pokličku,  
ale neobsahuje matice kol.

Vše je navrženo do posledního detailu tak, aby splnilo veškeré vaše potřeby.  
Budete si tak se svým Mitsubishi užívat bez starostí každý den.
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DoPLňKy intEriéru & KoMfort

 Sada gumových rohoží
  MZ315169

 Sada textilních rohoží
   Elegance
 MZ315163

 Sada textilních rohoží
   Classic 

MZ315219

 osvětlené prahové lišty
 Nerezové, přední a zadní sada, 
 6 ks, bílé LED 
 MZ590877EX

 Prahové lišty
 Karbonový vzor s červenými doplňky  
 a logem Eclipse Cross  
 MZ315181

 Prahové lišty
 Karbonový vzor se stříbrnými doplňky  
 a logem PHEV
 MZ315253
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 Sada sportovních pedálů 
 Broušený hliník  
 MZ360678EX 
 

 osvětlení zavazadlového   
 prostoru 
 Bílé 
 MZ590922EX

 Podsvícení předních dveří
 Bílé 
 MZ590923EX

 Držák pro iPad
  Světle šedá barva, pro iPad a iPad Air,
 s logem Mitsubishi Motors 
 MZ314989

 Podlahové osvětlení
 Modré  
 MZ590878EX

 Panely ovladačů oken
 Klavírní čerň  
 MZ360625EX

DoPLňKy intEriéru & KoMfort
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 rohož zavazadlového prostoru
 MZ514296EX

 Síťka na zavazadla
   MZ312254

 Reflexní vesta
  MME50722

		Bezpečnostní	
kladívko 
MME50557B

 Kombinovaný	balíček	CZ
 LP15ND84

 Kombinovaný	balíček	SK
 LP15ND85

 Náplň	do	lékárničky	CZ
 LP15ND10

 Náplň	do	lékárničky	SK
 LP15ND20

 Kombinovaný	balíček
 Obsahuje výbavu první pomoci,
	 výstražný	trojúhelník	
	 a	bezpečnostní	vestu 

 ochranná fólie  
 nákladové hrany 5.dveří
 Černá   MZ315154
 Transparentní  MZ315155 (bez obr.)

 Vnitřní ochranné lišty  
 nákladové hrany 5.dveří
 Nerez 
 MZ315180

 Lapače nečistot
 Černý plast  
 Přední   MZ531447EX
   Zadní   MZ531448EX

 Dělící mřížka
  Ocel s černou povrchovou úpravou
 MZ315153

 Vana zavazadlového prostoru
 MZ315171

 ochranná lišta zadního    
 nárazníku
  Karbonový vzor s logem  

“Mitsubishi Motors”  
MZ576853EX

BEZPEčnoSt  
& oChrana

 Dětské   
 sedačky    
 Obj. čísla 
 v Přehledu 
 příslušenství
 na konci 
 katalogu 
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 nosič kol na tažné zařízení
  Kapacita: 2 kola / 45kg,
 s 13-pólovou zásuvkou
 MZ314957

NA MÍRU PODLE VAŠEHO STYLU
Veškeré originální příslušenství Mitsubishi je vyrobeno se stejnou 
vášní a precizností, jako vozy samotné. Tím je zajištěna naprostá 
bezpečnost a odolnost. Jeho kvalita a design posunou schopnosti 
a vzhled vašeho vozu na další úroveň. Vyberte si ze širokých 
možností stylingu, ochranných prvků nebo prvků zvyšujících pohodlí.

  nosič na zavazadla 
Hliníkový s černými prvky, uzamykatelný, rozměry 91x135 cm 
MZ314891

  nosič na lyže a snowboardy 
Šířka: 50 cm, až pro 3 páry lyží 

 nebo 2 snowboardy MZ314891
 MZ315029

  nosič na lyže a snowboardy 
Šířka: 60 cm, až pro 5 párů lyží 

 nebo 3 snowboardy
 MZ315030

 Střešní nosič
 Hliníkový, aerodynamický  
 Pro vozidla s podélníky  
 MZ315000  
 Pro vozidla bez podélníků (bez obr.)  
 MZ314999

PřEPraVa & VoLný čaS

 nosič na kola
  Ocelový, stříbrná barva,  

s integrovaným zámkem
 MZ314156

Kompletní nabídku příslušenství ke střešním nosičům najdete v Přehledu příslušenství na konci katalogu.

 nosič na kola
  Hliníkový, s integrovaným zámkem 

MZ315032

 tažné zařízení
 Odnímatelné  MZ315175 
 Elektroinstalace tažného zařízení  
 (bez obr.)
 7-pólová (bez obr.)  MZ315178  
 13-pólová (bez obr.)  MZ315179

 tažné zařízení
    Pevné  MZ315174 
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PřEhLED PříSLušEnStVí

Dětské 
sedačky

Dětská sedačka  
BABY-SAFE i-SIZE *

pro děti do 15 měsíců nebo 13 kg MZ315055

Dětská sedačka  
Duo Plus*

pro děti od 9 měsíců do 4 let, nebo 9 -18 kg MZ313045B

Dětská sedačka  
KIDFIX XP**

pro děti od 4 do 12 let, nebo 15 - 35 kg MZ315025

Základna BABY-SAFE 
i-SIZE FLEX BASE

základna pro dětskou sedačku MZ315055,
pro děti do 15 měsíců nebo 13 kg

MZ315056

Tažná zařízení Tažná zařízení pevné MZ315174

odnímatelné MZ315175

Elektroinstalace tažného 
zařízení

7-pólová MZ315178

13-pólová MZ315179

Adaptér elektroinstalace 
tažného zařízení

z 13-ti pólové (na voze) na 7 pólovou (na přívěsu) MZ313937

ze 7 pólové (na voze) na 13-ti pólovou  
(na přívěsu)

MZ313938

z 13-ti pólovou na Multicon/West MZ313939

Nosiče kol  
a nákladu

Nosič kol na tažné
zařízení

pro max. 2 kola, max. 45 kg,
13-ti pólová zásuvka

MZ314957

Střešní nosič pro vozy s podélníky, hlíníkový MZ315000

pro vozy bez podélníků, hliníkový MZ314999

Sada zámků 6 ks zámků s 1 sadou klíčů (např. pro  
1 sadu střešních nosičů a 2 držáků kol)

MZ315032S4

Upevňovací sada
ke střešnímu nosiči

obsah: 2 podložky, 2 popruhy
a přepravní obal

MME50500

Nosič na kola exclusive, hliníkový, uzamykatelný MZ315032

černá ocel, uzamykatelný MZ314156

Příslušenství 
k nosičům

Upevňovací sada
k železnému nosiči kol

upevňovací sada k nosiči MZ314156 MZ314156S1

Adaptér pro kola
“Fat bike”

k nosiči kol MZ315032 MZ315032S3

Adaptér pro karbonové
rámy kol

k nosiči kol MZ315032 MZ315032S2

Nosič na lyže
a snowboardy

šířka: 50 cm, (až pro 3 sady lyží
nebo 2 snowboardy)

MZ315029

šířka: 60 cm, (až pro 5 sad lyží
nebo 4 snowboardy)

MZ315030

Nosič na lyže nosič na běžecké lyže MZ315031

Nosič na kajaky  
a surfová prkna

2 držáky a 2 upínací pásy MZ313537

Nosič na zavazadla hliníkový s černými prvky, rozměry 91 x 135 cm, 
uzamykatelný

MZ314891

Upínací popruh 1 ks MZ311382

Sada zarážek na střešní 
nosič

pro zajištění nákladu na střešním nosiči,  
4 ks s logem Mitsubishi Motors

MZ315035

Elektrické 
příslušenství

Pouzdro pro nabíjecí 
kabel

pouzdro s logem MITSUBISHI MOTORS.  
Součástí je malý hadřík a 1 pár rukavic 

MME50700B

Nabíjecí kabel Mode 3 pro nabíjení ve veřejných nebo domácích 
nabíjecích stanicích. Délka 6m

MZ315299

Opravné 
lakovací 
produkty

Lakovací tužka bezbarvý lak MZ94ACCLR

spodní stříbrná-podkladová barva k barvě P62 MZ942SUCS

jen tužka, barva Polar White (W37),  
bez čirého laku

MZ94ACW37

Sada lakovací tužky barva Bronze Metallic (C21) MZ942SC21

barva Lightning Blue Mica (D06) MZ942SD06

barva Red Diamond (P62) MZ942SP62

barva Titanium Gray Metallic (U17) MZ942SU17

barva Sterling Silver (U25) MZ942SU25

barva White Diamond (W85) MZ942SW85

barva Amethyst Black (X42) MZ942SX42

Lakovací sprej bezbarvý sprej MZ93ACCLR

jen sprej, barva Polar White (W37),  
bez čirého laku

MZ93ACW37

Sada lakovacího spreje barva Lightning Blue Mica (D06) MZ932SD06

barva Titanium Gray Metallic (U17) MZ932SU17

barva Sterling Silver (U25) MZ932SU25

barva White Diamond (W85) MZ932SW85

barva Amethyst Black (X42) MZ932SX42

Přední styling Spoiler předního 
nárazníku

stříbrné provedení MZ576847EX

černé provedení s červeným pruhem MZ576848EX

Nápis na kapotu chromovaný nápis ECLIPSE CROSS na kapotu MZ576872EX

černý nápis ECLIPSE CROSS na kapotu MZ576873EX

Boční styling Lišty na dveře chromované provedení MZ538346EX

Boční lemy prahů stříbrné provedení MZ576851EX

černé provedení s červeným pruhem MZ576852EX

Kryty zrcátek chromované provedení MZ576689EX

karbonové provedení MZ576830EX

Kryty klik dveří chromované provedení MZ576690EX

černé provedení MZ576829EX

Boční polep logo ECLIPSE CROSS MZ553170EX

logo PHEV MZ553171EX

Zadní styling Spodní kryt zadního 
nárazníku

včetně stříbrného rozšíření zadního nárazníku MZ576849EX

včetně černého rozšíření zadního nárazníku
s červenými proužky

MZ576850EX

Zadní střešní spoiler lakovaný v barvě Bronze Metallic (C21) MZ576860EX

lakovaný v barvě Blue Mica (D06) MZ576859EX

lakovaný v barvě Red Diamond (P62) MZ576854EX

lakovaný v barvě Titanium Gray (U17) MZ576858EX

lakovaný v barvě Sterling Silver (U25) MZ576857EX

lakovaný v barvě Polar White (W37) MZ576855EX

lakovaný v barvě White Diamond (W85) MZ576861EX

lakovaný v barvě Amethyst Black (X42) MZ576856EX

Spoiler zadních dveří lakovaný v barvě Bronze Metallic (C21) MZ576868EX

lakovaný v barvě Blue Mica (D06) MZ576867EX

lakovaný v barvě Red Diamond (P62) MZ576862EX

lakovaný v barvě Titanium Gray (U17) MZ576866EX

lakovaný v barvě Sterling Silver (U25) MZ576865EX

lakovaný v barvě Polar White (W37) MZ576863EX

lakovaný v barvě White Diamond (W85) MZ576869EX

lakovaný v barvě Amethyst Black (X42) MZ576864EX

Disky  
a příslušenství

Slitinový disk 18” 18”, černo-stříbrný, broušený kov, sportovní 4250G472 

18”, černo-stříbrný, broušený kov MZ315060BD

18”, šedý MZ315060G

18”, stříbrný MZ315060S

18”, černý MZ315060B

Středová poklička černá, pro slitinový disk 4250G472 4252A020

Sada bezpečnostních 
matic

pro slitinové disky, 4ks matic + klíč MZ313736

Textilní rohože Sada textilních rohoží 
Classic

provedení Classic, vpichovaná plsť, 4ks MZ315219

Sada textilních rohoží 
Elegance

provedení Elegance,  
velurové s logem ECLIPSE CROSS, 4ks

MZ315163

Gumové 
rohože

Sada gumových rohoží gumové rohože, 4ks MZ315169

Kuřácký set Popelník s modrým podsvícením, solární napájení MZ520635EX

Zapalovač zásuvka MZ607475EX

Vnitřní styling Prahové lišty karbonový vzor s červenými doplňky
a logem Eclipse Cross, 4ks

MZ315181

karbonový vzor se stříbrnými doplňky
a logem PHEV, 4ks

MZ315253

Osvětlené prahové lišty nerezové, přední + zadní dveře,
bílé LED u předních dveří

MZ590877EX

Podlahové osvětlení modré LED osvětlení MZ590878EX

Sada osvětlení interiéru set osvětlených prahových lišt (MZ590877EX)  
a podlahového osvětlení (MZ590878EX)

MZ590886EX

Panely ovladačů oken barva klavírní čerň MZ360625EX

Sada sportovních pedálů hliníkový vzhled MZ360678EX

Lapače 
nečistot

Lapače nečistot přední sada, černý plast MZ531447EX

zadní sada, černý plast MZ531448EX

Bezpečnost
& ochrana

Kombinovaný balíček ČR obsahuje výbavu první pomoci, výstražný
trojúhelník a bezpečnostní vestu

LP15ND84

Kombinovaný balíček SR obsahuje výbavu první pomoci, výstražný
trojúhelník, bezpečnostní vestu a lano

LP15ND85

Náplň do lékárničky ČR dle aktuálního § zákona LP15ND10

Náplň do lékárničky SR dle aktuálního § zákona LP15ND20

Bezpečnostní kladívko pro nouzové rozbití bočního okénka,
včetně řezače pásů

MME50557B

Bezpečnostní vesta reflexní, s logem Mitusbishi Motors MME50722

Bezpečnost  
& Ochrana

Dělící mřížka ocel s černou povrchovou úpravou MZ315153

Ochranná folie zadního 
nárazníku

transparentní MZ315155

černá MZ315154

Ochranná lišta zadního 
nárazníku

karbonový vzor s logem “Mitsubishi Motors” MZ576853EX

Vnitřní ochranné lišty 
nákladové hrany 5.dveří

nerez MZ315180

Rohož zavazadlového 
prostoru

se znakem “Mitsubishi Motors” MZ514296EX

Vana zavazadlového 
prostoru

s logem “Mitsubishi Motors” MZ315171

Síťka na zavazadla MZ312254

Skupina Název Popis Obj. číslo Skupina Název Popis Obj. číslo

  *   Tuto dětskou sedačku lze připevnit bezpečnostním pásem. Sedačku lze také namontovat na ISOFIX 
základnu, která je určena přímo pro tuto sedačku (prodává se zvlášť)

**   Tuto dětskou sedačku lze připevnit bezpečnostním pásem. Sedačku lze také namontovat na ISOFIX 
základnu vozu.

Koupí vašeho nového vozu Mitsubishi získáváte nejen výhody plynoucí z vysoké kvality a spolehlivosti vozů samotných, 
ale současně výhody služeb kvalitní sítě autorizovaných dealerů Mitsubishi Motors. Náš program ZÁRUKY KVALITY 
zajistí bezstarostný provoz vašeho vozu s vědomím, že je o váš vůz dlouhodobě a kvalitně postaráno.

Podmínky záruky jsou detailně popsány v části 2 servisní knížky.
Podmínky platnosti Mitsubishi Asistenční Služby 3+12 jsou popsány v části 3 servisní knížky.

*Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům značky Mitsubishi a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. 
Po skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit autorizovaný servis Mitsubishi, absolvovat 
pravidelnou servisní prohlídku, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma. Tuto nabídku lze využít 
až do stáří vozidla 15 let od začátku platnosti záruky.

Více informací se dozvíte u Vašeho autorizovaného prodejce Mitsubishi.

PROGRAM ZÁRUKA KVALITY
KLID NA DUŠI: NáŠ SERVIS, VAŠE ZáRUKA

ZÁruKa KVaLity MitSuBiShi

5 let nebo 100 000 km záruka na nové vozidlo (dle toho co nastane dříve)

5 let nebo 100 000 km záruka na originální příslušenství Mitsubishi

15 let Mitsubishi Asistenční služba (MAP)

Kontrola stavu vozu zdarma
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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.
Panónska cesta 33

851 04 Bratislava
Slovensko

www.mitsubishi-motors.sk

Obj. číslo: CZECPHEKP01
1NS21MME11   04/21

www.mitsubishi-motors.com

Bylo vynaloženo mnoho úsilí k zajištění toho, aby obsah této publikace byl přesný
a aktuální v době předání do tisku. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace,
čísla dílů a funkce bez předchozího upozornění. Aby se zabránilo nedorozumění, Váš
prodejce Mitsubishi Vás bude informovat o všech změnách provedených od data
vydání této brožury. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v jakékoliv
formě nebo jakýmkoliv způsobem, bez předchozího písemného souhlasu Mitsubishi
Motors Europe BV. Některé výrobky nebo vozidla zobrazené v tomto prospektu se
mohou lišit od modelů dostupných na vašem trhu.

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


