PŘIPRAVÍME VÁŠ VŮZ
NA ZIMU
MITSUBISHI SERVIS
Nejen zimní pneumatiky jsou nezbytné
pro bezpečné zimní cestování. Nechte si
při výměně zimního obutí zkontrolovat
váš vůz u odborníků v servisu MITSUBISHI,
abyste v zimě cestovali s přehledem
a bezpečně.
→ Zajistíme spolehlivý start vašeho
vozu, bezpečný výhled a spolehlivé
zastavení, když bude potřeba.

NEJLEPŠÍ VOLBA
PRO VAŠE MITSUBISHI
MITSUBISHI OLEJE
Značkové motorové oleje
Mitsubishi vyvinuté pro
optimální výkon a životnost
benzinových i naftových
motorů za příznivou cenu.

Prémiové oleje
pro moderní
motory

↓
399 Kč/litr

Oleje pro
starší motory

↓
od 249 Kč/litr

→ Využijte zvýhodněné nabídky palivových filtrů,
zapalovacích i žhavicích svíček, stírátek, brzdových
destiček, kotoučů a akumulátorů.

SLEVA

20 %
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MITSUBISHI SERVIS

VIDĚT A BÝT VIDĚN → ZDARMA
Kontrola osvětlení vozidla a seřízení předních světlometů ZDARMA je součástí všech
servisních zakázek v období od 10. 10. do 16. 12. 2022. Vůz bude označen etiketou
potvrzující úspěšné provedení testu. Pokud bude při kontrole či seřízení světlometů zjištěna
nutnost opravy nebo výměny dílů, bude se souhlasem zákazníka rozšířena hrazená zakázka.

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ

SPACE STAR

14˝ 17 980 Kč

14˝ 23 980 Kč

15˝ 26 980 Kč

Kompletní zimní obutí 14˝
ocelové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Nokian/Bridgestone
165/65 R14 se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 14˝
slitinové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Bridgestone Blizzak
165/65 R14 se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 15˝
slitinové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Falken 175/55 R15
se snímači tlaku TPMS

ASX

ASX

ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

ASX

ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

16˝ 19 980 Kč

16˝ 26 980 Kč

16˝ 27 980 Kč

Kompletní zimní obutí, 16˝ ocelové
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky
Nokian WR SUV 4 215/70 R16 se
snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 16˝
slitinové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Nokian WR SUV 4
215/70 R16 se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 16˝
slitinové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Nokian WR SUV 3
215/70 R16 se snímači tlaku TPMS

ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

17˝ 37 980 Kč

18˝ 48 980 Kč

Kompletní zimní obutí, 17˝
slitinové disky Mitsubishi, zimní
pneumatiky Nokian WR SUV 4
215/60 R17 se snímači tlaku TPMS

Kompletní zimní obutí, 18˝ slitinové
disky Mitsubishi, zimní pneumatiky
Bridgestone Blizzak 225/55 R18 se
snímači tlaku TPMS

EVROPSKÉ OZNAČENÍ PNEUMATIK

Podrobné informace o parametrech
zimních pneumatik naleznete na
www.mitsubishi-motors.cz

Pozn.: Na vozy Eclipse Cross, Outlander a L200 s 18˝ koly z výroby nelze montovat 16˝ zimní kola z důvodu větších brzd. Informujte se u svého dealera Mitsubishi o vhodných kolech pro
váš vůz. Pokud zvolíte kola s jiným rozměrem, než je vůz vybaven z výroby, bude třeba dodatečný zápis alternativního rozměru do osvědčení vozidla na základě typového listu, který
vystaví váš dealer Mitsubishi. Obrázky kol jsou pouze ilustrativní, vzorek pneumatik se může lišit.

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ

L 200

16˝ 20 980 Kč 16˝ 28 980 Kč 17˝ 37 980 Kč 18˝ 49 980 Kč
Kompletní zimní obutí, 16˝
ocelové disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian Rotiiva
AT 245/70 R16 (pouze pro
výbavu INVITE)

Kompletní zimní obutí, 16˝
slitinové disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian Rotiiva
AT 245/70 R16 (pouze pro
výbavu INVITE)

Kompletní zimní obutí, 17˝
slitinové disky Mitsubishi,
zimní pneumatiky Nokian
Rotiiva AT 245/65 R17

Kompletní zimní obutí, 18˝
slitinové disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian WR
SUV 4 265/60 R18

SNĚHOVÉ ŘETĚZY 4 951 Kč
Kvalitní sněhové řetězy PEWAG pro všechny modely
Mitsubishi. Sněhové řetězy jsou v zimním období v mnoha
zemích součástí povinné výbavy vozu. Podrobné informace
na www.pewag.cz. V případě zájmu o sněhové řetězy pro
jiný rozměr pneumatik kontaktujte svůj servis Mitsubishi.

Pozn.: Uvedená cena s DPH platí pro sněhové
řetězy PEWAG Servo 9 pro ASX, Eclipse Cross
a Outlander s 16˝ až 18˝ koly.

BEZPEČNOSTNÍ MATICE

KRYTY KOL

Sada 4 ks
Akce → 990 Kč

Na 14˝ ocelové disky pro
Space Star
Cena za 4 ks → 2 190 Kč

ZVLÁDNĚTE BRAVURNĚ SVOU
CESTU PO CELOU
ZIMU

ADAC Online 09/2020
Test 15 zimních pneumatik

BRIDGESTONE
Blizzak LM005
Rozměr 205/55 R 16 91 H
pneumatiky-Label C/A/71

Test

MIMOŘÁDNÝ
VÝKON NA
SNĚHU A LEDU

CZ

WINTER
TYRE TEST

dobrý (2.0)

NEJLEPŠÍ PŘILNAVOST
A NEJLEPŠÍ BRZDNÝ VÝKON
ZA MOKRA VE SVÉ TŘÍDĚ

Na 16˝ ocelové disky pro
Lancer, ASX, Eclipse Cross
a Outlander
Cena za 4 ks → 2 190 Kč

MITSUBISHI PAKET NAVI

29 990 Kč
Multimediální systém s navigací
INTOUCH
• 7˝ antireflexní dotykový displej
(2-DIN)
• Bezdrátový Apple CarPlay™
a Android Auto™
• Digitální rádio DAB+ pro lepší
kvalitu zvuku / FM a RDS rádio

• Offline GPS navigace iGO
s mapami celé Evropy
• V českém jazyce
• Ovládání pomocí dotykové
obrazovky nebo tlačítky na volantu
• Připojení telefonu přes
Bluetooth®
• Zadní parkovací kamera

Tato nabídka je vhodná pro vybrané výbavy vozů Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander
a L200 od roku 2013. Možnost využití pro váš vůz konzultujte se svým servisem Mitsubishi.

PARKOVACÍ SENZORY
SE ZOBRAZENÍM NA OBRAZOVCE
3 990 Kč
• Vedle zvukové indikace překážky zobrazuje její
vzdálenost a pozici na displeji parkovací kamery.
V případě hrozící srážky zobrazí varování STOP.
• Vhodné pro kombinaci s parkovacími kamerami se
zobrazením na audiosystémech Mitsubishi s dotykovou
obrazovkou, navigačními systémy Mitsubishi i Pioneer.

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
ZIMNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
MITSUBISHI PŘÍSLUŠENSTVÍ
SLEVA

15 %

Nabídka platí pro vybrané položky originálního
příslušenství Mitsubishi – gumové koberce, vany do
zavazadlového prostoru a střešní nosiče s příslušenstvím

STŘEŠNÍ BOXY
OD 8 790 Kč

DOPŘEJTE SI VYŠŠÍ VÝKON
31 990 Kč

• Atraktivní design, čistý aerodynamický tvar
• U modelu Tirol ocelové křídlo jako výztuž víka
• U modelu Tirol ocelová bezpečnostní výztuha ve špičce boxu
• Vyrobeny z kvalitního 5mm ABS plastu
• Oboustranné otevírání, centrální zamykání
• Uchycení do T-drážky, popřípadě rychloupínacím systémem
• Navrženy na Slovensku, vyrobeny v Česku

Sada pro zvýšení výkonu motoru
• Patentovaná technologie optimalizace
délky vstřiku paliva
• Zvýšení výkonu ze 150 k na 173 k
• Zvýšení točivého momentu ze 400 N.m na 502 N.m
• Schválení TÜV Austria a Ministerstvem dopravy ČR

Vozy Mitsubishi mají od 1. 1. 2015 záruku 5 let / 100 000 km. Originální
příslušenství Mitsubishi, které zakoupíte současně s novým vozem, má shodnou
záruku 5 let / 100 000 km. Od 1. 4. 2015 jsme pro vás připravili navíc další
sortiment vybraného schváleného příslušenství Mitsubishi, které
při nákupu současně s novým vozem také nabízí 5letou záruku. Dodatečně
zakoupené příslušenství či ostatní položky z nabídky schváleného příslušenství
Mitsubishi mají záruku 2 roky, není-li uvedeno jinak. Podrobnější informace vám
poskytne váš prodejce Mitsubishi.

APLIKACE
MOJE MITSUBISHI
Představujeme vám novou webovou aplikaci MOJE
MITSUBISHI, kterou nyní zdarma nabízíme všem
majitelům vozů značky Mitsubishi. Po přihlášení
uvidíte detailní informace o vámi vlastněných
vozidlech, elektronickou servisní knížku, detailní
přehled servisní historie, případně přehled aktuálně
vyhlášených či dosud neprovedených svolávacích
akcí, které se na vaše vozidlo mohou vztahovat.
Věříme, že vám tato webová aplikace ušetří nejen
čas, ale zároveň vám v budoucnu přinese řadu výhod.
Výhody aplikace moje Mitsubishi
• Kompletní el. servisní knížka
• Informace o servisních intervalech
• Informace o nákladech na servis
• Informace o svolávacích akcích
• Informace o trvání záruky
• A mnohem více...

ZÁRUKA KVALITY
Aby váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se
výhradně na originální díly Mitsubishi
a nejmodernější diagnostické a technické vybavení
servisu. U Mitsubishi pečujeme nejen o váš vůz, ale
staráme se i o vás – našeho zákazníka. Využívat
poprodejní služby u autorizovaného dealera
Mitsubishi znamená, že získáte profesionální servis
za plně konkurenceschopnou cenu dle vašeho
očekávání. A pro váš vůz to představuje radost
z jízdy, spolehlivost, bezpečnost a příznivou
zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

PROGRAM ZAPŮJČENÍ
NÁHRADNÍCH VOZIDEL

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAP
→ ZDARMA
Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových
vozidel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku
platnosti záruky. Po skončení základní doby platnosti
asistenční služby MAP stačí navštívit autorizovaný servis,
absolvovat pravidelnou servisní prohlídku vašeho vozu a tím
získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma!
Tento asistenční balíček služeb jsme připravili proto,
abychom vám i vašim spolujezdcům poskytli největší možnou
ochranu v případě jakékoliv nenadálé události v tuzemsku
nebo v zahraničí.
Pozn.: Podrobné informace na www.mitsubishi-motors.cz.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO MAJITELE STARŠÍCH VOZŮ
BONUS 5+ → sleva 10 % na náhradní díly pro vozy starší 5 let
BONUS 7+ → sleva 15 % na náhradní díly pro vozy starší 7 let
BONUS 10+ → sleva 20 % na náhradní díly pro vozy starší 10 let
Pozn.: Při provedení opravy v autorizovaném servisu Mitsubishi.

Obj. č.: CZZIMLE22

www.mitsubishi-motors.cz

Tato nabídka platí od 10. 10. do 16. 12. 2022 nebo do vyčerpání zásob.
Ceny jsou uvedeny včetně slev a DPH, bez montáže. Podrobné informace
o nabídce a nákladech montáže uvedených produktů poskytne váš
autorizovaný servis Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

