
 

Cenová kalkulace

2.4 MIVEC INTENSE 4WD PHEV (MY21)

 

 

Exteriér: Standardní Bílá

Interiér: Černý velur / syntetická kůže

Výbava: INTENSE

Motor: 2.4 MIVEC + 2 elektromotory

Pohon: 4WD

Převodovka: automatická převodovka (1 st.)

 

Základní cena verze: 1 119 960 Kč

Cena konfigurované verze: 1 119 960 Kč

 

Standardní výbava

2.4 MIVEC INTENSE 4WD PHEV (MY21)

 

Bezpečnost

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2), spínač deaktivace airbagu spolujezdce     

Boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2)     

Kolenní airbag řidiče     

Antiblokovací brzdový systém (ABS)     

Bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS)     

Systém elektronického řízení trakce (TCL)     

Systém aktivního řízení stability (ASC)     

Nouzový brzdový asistent (EBA)     

Systém signalizace nouzového brzdění (ESS)     

Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD)     

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)     

Automatické rozsvěcení brzdových světel při regenerativním brzdění     

Systém předcházení a zmírňování následků čelního nárazu s detekcí chodců (FCM)     

Systém monitorování a podpory udržování jízdního pruhu (LDW)     

Senzor kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)     

Karoserie s vyšší odolností proti nárazu (RISE)     

Elektronický imobilizér     

Dětská pojistka zámků zadních dveří     

3bodový bezpečnostní pás ELR na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2)     

3bodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech (x3) s předpínačem a omezovačem zátěže (x2)     

Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2)     

Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (ve druhé řadě sedadel) (x2)     



 

Standardní výbava

2.4 MIVEC INTENSE 4WD PHEV (MY21)

 

Bezpečnost

Ultrazvukový systém zmírnění nežádoucí akcelerace (UMS)     

Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR)     

Systém sledování mrtvého úhlu (BSW)     

Asistent změny jízdního pruhu (LCA)     

Systém sledování dopravní situace za vozidlem při couvání (RCTA)     

Světla a viditelnost

Funkce LED denního svícení (DRL) integrovaná v předním nárazníku     

Třetí zadní brzdové LED světlo     

Automatická dálková světla (AHB)     

Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel     

Komfortní světelné funkce "Coming home" a "Welcome light"     

Osvětlení přední části interiéru se světlem pro čtení map     

Komfortní LED osvětlení klik předních dveří, příhrádek v předních dveřích, osvětlení přhrádky pro mobilní telefon     

Osvětlení zadní části interiéru     

Osvětlení zavazadlového prostoru     

Přední LED světlomety s manuálním nastavováním sklonu     

Ostřikovače předních světlometů     

Přední LED mlhová světla     

Exteriér

Střešní anténa typu Shark fin     

Podélné střešní ližiny černé     

Tónovaná skla, přední sklo bezpečnostní laminované, zadní pevnostní temperované     

Zatmavená zadní boční skla a zatmavené zadní sklo     

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s ukazateli směru     

Kliky dveří v barvě karoserie     

Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji audiosystému     

Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken     

Prostřední boční dveřní sloupek v černé barvě     

Plastové lemy blatníků (černé)     

Zadní střešní spoiler v barvě karoserie     

Parkovací senzory vpředu (x4)     

Parkovací senzory vzadu (x4)     

Multi Around Monitor 360° s projekcí na displeji audiosystému, ovládání na volantu (kamera x4)     

Ochranný plastový kryt předního nárazníku (v barvě karoserie)     

Ochranný plastový kryt zadního nárazníku (v barvě karoserie)     

Boční prahové lišty v barvě karoserie     

Interiér

Kůží obšitý 3ramenný multifunkční volant     

Palubní deska s měkkým obložením     

Přihrádka pro mobilní telefon     

Středová konzola mezi předními sedadly s odkládací schránkou pro brýle     

Středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem     

Středová loketní opěrka vzadu     

Chromované vnitřní kliky dveří     

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním     

Stropní madla sklopná (x4)     

Vnitřní madlo víka pátých dveří     

Držáky nápojů vzadu v loketní opěrce (x2)     

Držáky lahví ve výplních předních dveří (x2)     

Držáky nápojů vpředu ve středové konzole (x2)     

Držáky lahví ve výplních zadních dveří (x2)     

Funkce dvojitého dna v zavazadlovém prostoru     

Háky pro uchycení nákladu v zavazadlovém prostoru (x4)     

Kryt zavazadlového prostoru (roletka)     



 

Standardní výbava

2.4 MIVEC INTENSE 4WD PHEV (MY21)

 

Interiér

Odkládací schránka na straně spolujezdce     

Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s osvětleným kosmetickým zrcátkem a držákem lístků     

Černé čalounění stropu     

Sedadla

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče     

Vyhřívaná přední sedadla     

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech (x2)     

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech (x3)     

Sedadla ve druhé řadě dělená v poměru 60:40 s funkcí nastavení sklonu opěradel     

Kapsa na zadní straně opěradla spolujezdce     

Čalounění sedadel v kombinaci velur / syntetická kůže     

Sedadlo řidiče ovládané elektricky     

Kapsa na zadní straně opěradla řidiče     

Vyhřívaná zadní sedadla     

Pohodlí

Elektrický posilovač řízení (EPS)     

Výškově a podélně nastavitelný volant     

Omezovač rychlosti s ovládáním na volantu     

Automatická dvouzónová klimatizace s pylovým filtrem     

Palubní počítač (barevný LCD)     

Výdechy ventilace pro zadní cestující (pod předními sedadly)     

Elektrická parkovací brzda (EPB) s přidanou funkcí Auto Hold     

Komfortní funkce ostřikovače předního skla     

Elektronický ovladač režimu 4WD (na středové konzole)     

Indikátor režimu 4WD na přístrojovém panelu     

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a dvěma ovladači     

Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání s tlačítkem START/STOP     

Ovládání uzávěru palivové nádrže z místa řidiče     

Elektrická zásuvka 12V (v přední části středové konzoly a v zadní části loketní opěrky) (x2)     

Elektrické ovládání předních a zadních oken s funkcí AUTO (při ovládání z místa řidiče)     

Vyhřívaný volant     

Adaptivní tempomat s ovládáním na volantu (ACC)     

Elektrická zásuvka 230 V / 1500 W (1x v zavazadlovém prostoru)     

Audio a komunikace

Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (včetně ovládání na volantu a hlasového ovládání)     

Datový a nabíjecí vstup USB v přední části středové konzoly (x2)     

2-DIN audiosystém s navigací, 8" barevný dotykový LCD, rádio MW/FM s funkcí DAB, MP3 přehrávač, podpora Android Auto™ a

CarPlay™ (SDA)   

  

Mitsubishi Premium hudební audiosystém (510W)     

8 reproduktorů     

Obecné parametry

S-AWC pokročilý systém pohonu všech kol s elektronickou volbou režimů (4WD)     

Disky kol z lehkých slitin 18" + pneumatiky 225/55 R18     

Sada pro nouzovou opravu pneumatik     

Elektrický pohon

Trakční baterie Lithium-Ion 300V, 13,8 kWh, 80 článků     

Ovládací páčky míry rekuperace elektrické energie pod volantem (volba ze 6 úrovní rekuperace)     

Systém akustické simulace jedoucího vozidla do 35 km/h (AVAS)     

Konektor pro rychlonabíjení (standard CHAdeMO)     

Konektor pro standardní nabíjení     

Rychlonabíjení (nabíjecí stanice) - cca 25 minut na 80%     

Standardní nabíječka, kabel 6m (230V, 10A)      

Doba nabíjení (běžná zásuvka, AC 230V 10A) - cca 6 hodin     
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Elektrický pohon

Doba nabíjení (kabel Mennekes, AC 230V 16A) - cca 4 hodiny     

Kombinované tlačítko priority provozu na elekttrickou energii / nabíjení baterie pohonu spalovacím motorem / uchování kapacity

baterie (EV priority/Charge/Save)   

  

Funkce využití vozidla jako záložního zdroje elektřiny pro domácnost (V2H)     

Funkce PHEV ovládané pomocí chytrého telefonu (aplikace pro Android/iOS)      

Elektrické topení (možnost zapnutí i při nabíjení vozidla)     

 

Technická specifikace

2.4 MIVEC INTENSE 4WD PHEV (MY21)

Motor

   Typ motoru Zážehový/elektrický

   Palivo Natural 95 + elektřina

   Objem palivové nádrže (l) 43

   Zdvihový objem motoru (cm3) 2 360

   Kompresní poměr 12,0

   Počet válců 4

   Počet ventilů na válec 4

   Max. výkon (kW (k)/ot./min) 138 (188)/

   Úroveň emisí Euro-6d Final

   Pohon 4WD

   Převodovka - typ Automatická

   Převodovka - počet stupňů 1

Rozměry a hmotnosti

   Celková délka (mm) 4 545

   Celková šířka (mm) 1 805

   Celková výška (mm) 1 680

   Rozvor (mm) 2 670

   Světlá výška (mm) 191

   Celková hmotnost (kg) 2 425

   Provozní hmotnost (kg) 1 975

   Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1 500

   Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750

   Poloměr otáčení (m) 5,3

   Pneumatiky 225/55 R18

   Počet míst k sezení 5

Jízdní výkony

   Zrychlení 0-100 km/h (s) 10,9

   Max. rychlost (km/h) 162

Spotřeba paliva a emise CO2 (WLTP)

   Kombinovaný provoz (l/100 km) 2,0 (175 Wh/km)

   Emise CO2, kombinovaný provoz (g/km) 46

Zavazadlový prostor

   Objem zavazadlového prostoru (l) 359-471

Vlastnosti v terénu

   Přední nájezdový úhel (°) 20,4

   Zadní nájezdový úhel (°) 29,6

   Přejezdový úhel (°) 18,5

 

Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností M Motors CZ s.r.o. a nezavazují k uzavření smlouvy.

Fotografie jsou pouze ilustrativní. Pro konkrétní nabídku, prosím, kontaktujte svého autorizovaného prodejce Mitsubishi Motors.
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