www.mitsubishi-motors.pt

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

INSTYLE 4WD com equipamentos opcionais / Vermelho Diamond [P62]
2 3

PRONTO PARA A AÇÃO
Linhas arrojadas. Porte imponente. Uma carroçaria em forma de cunha profundamente esculpida
como um atleta posicionado para arrancar da linha de partida. O ECLIPSE CROSS prende o olhar dos
curiosos com o seu vidro traseiro bipartido.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

INSTYLE 4WD com equipamentos opcionais / Vermelho Diamond [P62]
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ENTUSIASMO AO VOLANTE
O habitáculo desportivo, meticulosamente fabricado, acelera a sua pulsação e eleva o seu prazer.
Cada detalhe foi concebido para otimizar a sua consciência e controlo sobre a tudo aquilo que o
rodeia. Assim, a condução parece intuitiva, com uma resposta direta e linear a cada comando.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

4WD INSTYLE com equipamentos opcionais / Interior em pele preta

Head Up Display [HUD]
Localizado acima do computador de bordo para facilitar a
visualização, o Head Up Display transmite informações a
cores sobre a sua condução. Pode ajustar a luminosidade
da imagem e a altura de exibição conforme a sua
preferência e hora do dia. O visor ergue-se ou retrai-se
quando liga a ignição.

Imagem exemplificativa do Head Up Display
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UMA EXPERIÊNCIA REVIGORANTE
A alegria de conduzir contagia todos os passageiros no espaçoso habitáculo, enriquecido com
materiais de qualidade e minucioso fabrico. Os bancos confortáveis com contornos envolventes e a
abundância de espaço para as pernas fazem com que todos se sintam revigorados, até mesmo na
mais longa das viagens.

Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

INSTYLE 4WD com equipamentos opcionais / Interior em pele preta

BANCO DESLIZANTE

200mm

Embaladeiras estreitas
As embaladeiras são esguias
e as protecções inferiores
impedem a acumulação da
sujidade. Assim, todos os
passageiros podem sair e
entrar confortavelmente do
veículo sem roçar as pernas
nem sujar as suas roupas.
Vidro Traseiro - Porta da
Bagageira

Regulação dos bancos traseiros
Os confortáveis bancos traseiros com reclinação em 9 posições e
deslizamento de 200 mm podem ser deslocados totalmente para
trás, proporcionando espaço de referência para as pernas. Mesmo
assim, há muito espaço de armazenamento na bagageira e os
bancos com rebatimento 60:40 podem ser rebatidos individualmente
para obter mais espaço.

A vista traseira é nítida através
dos vidros traseiros duplos,
sem interferência dos encostos
traseiros reguláveis em altura,
que foram especialmente
concebidos para permanecer
em baixo, proporcionando um
apoio confortável para a cabeça.
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QUANDO A VIDA LHE DÁ UMA CURVA, MANTENHA O
CONTROLO TOTAL
Os desafios surgem quando menos se espera. Se conduzir em estradas sinuosas ou com neve, o sistema de
controlo dinâmico do veículo S-AWC (Super-All Wheel Control) fornece o binário de tração ideal às rodas traseiras,
bem como os binários ideais de tração e travagem às rodas dianteiras esquerda e direita, proporcionando uma
incrível estabilidade e controlo.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

S-AWC (Super-All Wheel Control)
Sistema integrado de controlo de dinâmica do veículo
O S-AWC aumenta a sua confiança em qualquer estrada, juntando tração às quatro rodas com controlo eletrónico ao Active YAW Control (AYC)
patenteado pela Mitsubishi Motors, o que utiliza a travagem para distribuir idealmente o binário às rodas esquerdas e direitas. Mesmo se travar
involuntariamente ou acelerar demasiado numa curva coberta de neve, pode manter o controlo sem esforço extra no volante, uma vez que o S-AWC
deteta as condições da estrada em tempo real e ajusta a travagem, bem como o acoplamento no diferencial traseiro, para melhorar o desempenho
do veículo. Um indicador no painel de instrumentos mantém-no informado acerca do estado do S-AWC. Pode escolher o modo de condução AUTO,
SNOW ou GRAVEL dependendo das condições da estrada para melhorar a precisão em curva, a estabilidade em reta e a manobrabilidade em piso
escorregadio.

Modo AUTO

Modo SNOW

Modo GRAVEL

Fornece um desempenho sólido
4WD em variadas condições.

Melhora a estabilidade em piso
escorregadio e é otimizado para
estradas cobertas de neve.

Proporciona um excelente
desempenho de condução em
estradas irregulares e evita que
fique preso.
10 11

ACELERAÇÃO EFICAZ.
MAIS POTÊNCIA EM CADA GOTA DE COMBUSTÍVEL.
Motor a gasolina de injeção direta turbocomprimido de 1.5 L

130
120

Com um tamanho reduzido para maior eficiência e turbocomprimido
para um binário potente a baixas e médias rotações, este motor
recentemente desenvolvido permite-lhe acelerar instantaneamente.
Este desempenho altamente eficaz foi viabilizado pela injeção direta
de combustível, uma cabeça do motor integrada no coletor de escape,
válvulas de escape com preenchimento de sódio, MIVEC (Sistema de
Controlo Eletrónico de Abertura das Válvulas Mitsubishi) e muito mais.
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MIVEC 1.5L

TRAVÃO ACIONADO

TRAVÃO SOLTO

ARRANQUE
PARADO

A CIRCULAR

EMBRAIAGEM
SOLTA

ARRANQUE
DO MOTOR

PARAGEM

EMBRAIAGEM
ACIONADA

INVECS-III CVT e 6 MT

Auto Stop & Go [AS&G]

A avançada transmissão CVT permite uma aceleração suave e
potente, aliada a uma notável eficiência de combustível, com um
novo controlo de engrenamento especial que cria a agradável
sensação de passagens de caixa. Está também disponível uma
nova e leve transmissão manual de 6 velocidades.

A função Auto Stop & Go (AS&G) reduz o consumo de combustível e as
emissões de CO2, ao desligar automaticamente o motor enquanto o veículo
está parado, por exemplo nos semáforos. O motor é ligado novamente assim
que se retira o pé do pedal do travão (modelo CVT) ou se pressiona o pedal da
embraiagem (modelo MT).

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado.
Consulte o seu concessionário Mitsubishi para mais informações.

Nota: se a função Brake Auto Hold estiver ativa, o motor permanece desligado até o pedal do acelerador
ser carregado.2

Power (kW)
Potência
(kW)

Torque (N·m)
Binário
(Nm)

250

4WD INSTYLE com equipamentos opcionais / Bronze Metalizado [C21]

Faça todos os movimentos certos com conforto e descontração.
A condução é estável, intuitiva e previsível. Para onde quer que vá, o ECLIPSE CROSS desloca-se com uma precisão e estabilidade infalíveis graças a
uma suspensão aperfeiçoada, direção comunicativa e máxima rigidez de carroçaria, reforçada por soldadura a ponto, adesivos estruturais e uma barra
antiaproximação de série sobre o motor. Ao mesmo tempo, todos os passageiros desfrutam de uma viagem extremamente confortável em todas as
estradas que percorrer.

A união por adesivos estruturais nas aberturas das portas e
da porta da bagageira aumenta a rigidez das ligações entre
as peças da carroçaria (imagens fornecidas apenas para fins
ilustrativos).
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SEGURANÇA ENVOLVENTE E
TRANQUILIZADORA
A tecnologia de segurança avançada contribui para uma condução mais segura e
confiante na estrada e em parques de estacionamento, de dia e de noite. Desde
sensores inteligentes que monitorizam a área ao seu redor e o avisam do perigo,
até à assistência ativa à condução, passando por uma proteção passiva fiável, o
ECLIPSE CROSS oferece um elevado nível de segurança global.
Sistema de mitigação de colisão frontal [FCM]
Ajuda a prevenir uma colisão frontal ou a minimizar os
danos caso a colisão se torne inevitável. Reage a veículos
e peões através de uma câmara e radar de laser.
Perigo de colisão

Perigo elevado de colisão

Perigo iminente de colisão

Aviso + Travagem assistida

Aviso + Travagem automática

Aviso + Forte travagem automática

Cruise Control Adaptativo [ACC]
Mantém uma distância selecionada entre o seu veículo e o veículo à frente através de radar, para uma maior
segurança e tranquilidade. Reduz o stress do condutor especialmente durante os engarrafamentos em
autoestradas.
Sem veículos à frente

Veículo à frente

Veículo à frente (a abrandar/parar)

A velocidade selecionada por si é mantida
mesmo que retire o pé do pedal do acelerador.

A distância selecionada por si é mantida entre
veículos.

Quando o veículo à frente abranda ou pára, o
ACC desacelera ou pára o seu veículo.

Sistema de alerta de desvio de faixa [LDW]
Este sistema emite um sinal sonoro e apresenta um aviso se o veículo se desviar
da sua faixa de rodagem sem que um indicador de mudança de direção esteja
acionado.

Luzes de máximos automáticas [AHB]
Para aumentar a segurança, o conforto e a facilidade de
condução à noite, os máximos passam automaticamente
para médios quando são detetados veículos à frente,
voltando a passar automaticamente para máximos para
que não tenha que retirar as mãos do volante para fazer a
comutação manualmente.
Luz de máximos

Luz de médios

Nota:
FCM: as capacidades de deteção e controlo do Sistema de Mitigação de Colisão Frontal [FCM] são apenas complementares e também não evitam colisões em todas as situações. Conduza com
segurança e não confie apenas neste sistema durante a condução. O FCM funciona quando um veículo se encontra à frente do seu. Trata-se de um sistema concebido para detetar peões, mas pode não
os detetar ou não ser ativado em algumas situações. A travagem automática é ativada para um veículo à frente quando o seu veículo está a deslocar-se a uma velocidade de aprox. 5 a 80 km/h (aprox. 5
a 180km/h se o seu veículo estiver equipado com ACC) e para um peão à frente, a aprox. 5 a 65 km/h. Uma vez que o FCM não dispõe de uma função para manter a travagem, o travão é libertado cerca
de 2 segundos após a paragem. Para evitar que o veículo se desloque após a paragem, o condutor poderá ter de manter pressionado o pedal do travão. Em alguns casos, o FCM pode não funcionar se o
condutor efetuar uma manobra para impedir o acidente através de uma intervenção na direção ou de uma aceleração. Em caso de dúvida, consulte o Concessionário Mitsubishi Motors mais próximo, onde
poderá obter mais informações.
ACC: as capacidades de deteção e controlo do ACC são apenas complementares. Conduza com segurança e não confie apenas neste sistema durante a condução. O ACC pode não ser ativado em
algumas situações. Poderá, também, não detetar corretamente a situação real, consoante o tipo e condições do veículo à frente, das condições meteorológicas e do estado da estrada. Além disso, o
sistema pode não conseguir desacelerar o suficiente se o veículo à frente travar repentinamente ou outro veículo se colocar à sua frente quando o seu veículo se aproximar do veículo à frente. Em caso de
dúvida, consulte o Concessionário Mitsubishi Motors mais próximo, onde poderá obter mais informações.
LDW: o Sistema de Alerta de Desvio de Faixa não foi concebido para diminuir os riscos associados a não olhar para a frente com cuidado (atenção atraída para algo ao lado, distração, etc.) ou má
visibilidade causada pelo mau tempo etc. Foi concebido para detetar a faixa a uma velocidade de aprox. 65 km/h ou mais. Mantenha a direção do seu veículo na posição correta e conduza com segurança.
O sistema pode não ser capaz de detetar a faixa corretamente em determinadas condições. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.
AHB: este sistema é ativado a uma velocidade de aprox. 40 km/h ou superior, e é desativado a velocidades inferiores. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.
Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi para mais informações.

Aviso de Ângulo Morto [BSW]
Este sistema de segurança utiliza sensores de radar no pára-choques traseiro para
detetar veículos nos seus ângulos mortos, à direita e à esquerda. Um indicador
aparece no espelho retrovisor exterior quando o BSW está ativo e os indicadores
de mudança de direção estão desligados. Quando um veículo é detetado enquanto
o indicador de mudança de direção está ligado, um indicador pisca no espelho
retrovisor exterior correspondente e ouve-se um sinal acústico.

Alerta de Tráfego Traseiro [RCTA]
Um indicador aparece no painel de instrumentos quando o RCTA está ativo. Se os
sensores de radar no pára-choques traseiro detetam a aproximação de um veículo
nas proximidades quando a marcha-atrás está engrenada, aparece uma mensagem
no visor multi-informação, ouve-se um sinal acústico e um indicador pisca em
ambos os espelhos retrovisores exteriores.

Câmara
dianteira

Monitor Panorâmico
As vistas das câmaras montadas à frente, atrás e nas laterais do veículo (incluindo
uma visão panorâmica superior - bird’s-eye) podem ser apresentadas em várias
combinações, para revelar o que está nos ângulos mortos e ajudá-lo a estacionar
com maior segurança. O veículo no ecrã pode ser exibido na sua escolha de 7 cores
fornecidas.

Câmara
Lateral
Esquerda

Câmara
Lateral
Direita

Camara traseira

Câmara traseira + vista panorâmica
superior

Controlo Ativo de Estabilidade
[ASC]
Se as rodas perderem a aderência
em superfícies escorregadias
ou em curva, o ASC regula
automaticamente a potência do
motor e ativa os travões das
rodas relevantes, ajudando a
manter o controlo e a evitar
derrapagens.

Sem ASC
(rodas traseiras em derrapagem)

Sem ASC (rodas dianteiras em derrapagem)

Sistema de Ajuda ao
Arranque em Subida [HSA]

Sem Ajuda ao
Arranque em Subida

Com Ajuda ao
Arranque em Subida

Ao arrancar num declive
acentuado, o HSA ajuda-o a
evitar que o veículo descaia ao
soltar o travão, mantendo os
travões acionados num máximo
de dois segundos ou até se
carregar no acelerador.

Carroçaria RISE

7 Airbags SRS

O desempenho de segurança
em colisão é significativamente
melhorado pela carroçaria
RISE (Reinforced Impact Safety
Evolution) da Mitsubishi Motors,
que absorve o a energia do impacto
de forma eficiente e mantém uma
elevada integridade do habitáculo
em caso de colisão.

Airbags dianteiros, airbags
laterais, airbags de cortina e
um airbag para os joelhos do
condutor ajudam a protegê-lo a
si e aos seus passageiros em
caso de colisão.

Imagem de disparo dos airbags

Nota:
BSW: as capacidades de deteção e controlo do Aviso de Ângulo Morto (BSW) são apenas complementares e não o avisam de veículos em ângulos mortos em todas as situações. Não confie apenas neste
sistema durante a condução. O BSW pode não funcionar normalmente em alguns casos, consoante as condições do trânsito, meteorológicas e do piso, ou ainda a presença de obstáculos. Os condutores
são totalmente responsáveis pela sua própria condução segura. Os gráficos de onda de radar são utilizados apenas para fins ilustrativos e não representam o funcionamento real do sensor. Para mais
informações, consulte o manual do proprietário.
RCTA: não confie exclusivamente neste sistema, uma vez que o mesmo pode não detetar todos os veículos em movimento em determinadas condições. Os condutores são totalmente responsáveis pela
sua própria condução segura.
Os gráficos de onda de radar destinam-se apenas a fins ilustrativos e não representam o funcionamento real do sensor. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.
ASC: as capacidades de controlo do ASC são apenas complementares. Conduza com segurança e nunca confie exclusivamente nestes sistemas durante a condução. Certifique-se de que utiliza o mesmo
tipo e dimensões de pneus nas 4 rodas. Não instale um diferencial autoblocante adquirido posteriormente no seu veículo. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.
HSA: a Ajuda ao Arranque em Subida [HSA] não substitui uma condução segura. Nunca confie exclusivamente nesta função ao conduzir em estradas íngremes. O seu veículo pode mover-se para trás
se o pedal do travão for carregado a fundo ou se a estrada for muito íngreme ou escorregadia. Esta função não foi concebida para manter o veículo parado em subidas durante mais de 2 segundos. Não
confie nesta função para manter o veículo imobilizado como alternativa a carregar no pedal do travão. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.
7 Airbags SRS: Os airbags fazem parte de um Sistema de Retenção Suplementar (SRS). Para diminuir o risco de lesões devido ao disparo de um airbag, utilize sempre o cinto de segurança, sente-se
direito e no meio do banco e não se encoste à porta. Instale sempre as crianças com 12 ou menos anos de idade no banco traseiro, se possível, e utilize as cadeiras de criança adequadas. Se estiver a
utilizar uma cadeira de criança voltada para trás e fixa pelo cinto no banco dianteiro, desative o airbag dianteiro do passageiro da frente no respetivo interruptor. Para mais informações, consulte o manual
do proprietário e as instruções fornecidas com a cadeira de criança.
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A CONETIVIDADE
TORNA-SE INTUITIVA NA ESTRADA
SDA (SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO)
Eleve a conectividade a outro nível.
Ecrã tátil
de 7"

DAB / FM / AM

Sistema MãosLivres / Música Via
Bluetooth®

iPod®

Porta USB × 2

Câmara de
Estacionamento

Indicador do
consumo
de combustível

Informação
Eco

Vá onde quiser, quando quiser. Descubra novos lugares e novas músicas. O rádio SDA (Smartphone-Link Display Audio) ajuda-o a encontrar
esses momentos especiais. Pode alterar definições de mapas, reproduzir música e efetuar chamadas com ações de voz, para uma condução
mais agradável e segura.

■ O cliente é responsável por todos os custos de comunicação. Além disso, o seu operador de telecomunicações pode cobrar-lhe uma taxa adicional, consoante o seu tarifário.
■ Quando utilizar serviços de roaming noutros países, o cliente poderá ter de subscrever esses mesmos serviços junto do seu operador.
■ Algumas funcionalidades ou aplicações podem não estar disponíveis para todos os países ou todas as zonas.
■ As imagens utilizadas podem não refletir as atualizações mais recentes.
■ Consulte o website abaixo indicado para confirmar a compatibilidade dos smartphones com o Ecrã de Áudio com Ligação para Smartphone. – http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ Não existe função de navegação no próprio SDA.
Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

Touchpad Controller
O Touchpad Controller permite a utilização intuitiva do Ecrã de Áudio com
Ligação para Smartphone com base no conceito de interface homemmáquina, sendo também compatível com a utilização de Apple CarPlay (o
Android Auto não está disponível).

Cursor: arrastar 1 dedo
Selecionar: premir 1 dedo

Volume: deslizar rapidamente 2 dedos para cima/baixo
Sintonizador: deslizar rapidamente 2 dedos para a esquerda/direita

1

1

2

2

3

3
4
5

1

Tweeter com cúpula macia de 3,5 cm

2

Altifalante com cone de vácuo de 16
cm

3

Altifalante de 2 vias coaxial de vácuo
de 16 cm

4

Subwoofer de bobina de voz dupla de
25 cm

5

Amplificador de alta potência de 8
canais com 710 W

(Para o tipo SDA)

Sistema de som premium Rockford Fosgate®

Porta USB

Aprecie a impressionante qualidade de som do novo sistema de áudio desenvolvido em conjunto
com a Rockford Corporation. Nove altifalantes envolvem-no com um espetacular som DTS Neural
Surround™.

A porta está localizada convenientemente
perto da alavanca das mudanças, permitindo
um fácil acesso a partir dos dois bancos
dianteiros.

Nota:Rockford Fosgate® e os logótipos associados são marcas registadas da Rockford Corporation nos Estados Unidos da América e
noutros países. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização dessas
®
marcas pela MISUBISHI MOTORS CORPORATION é efetuada sob licença.Rockford Fosgate e os logótipos associados são marcas
registadas da Rockford Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países. DTS Neural Surround™ é uma marca comercial da
DTS, Inc.
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EQUIPAMENTO EM DESTAQUE
Teto de abrir panorâmico elétrico
Os elegantes tetos de abrir duplos com vidro exterior deslizante abrem o
ambiente para o condutor e todos os passageiros. Cada cortina pode ser
comandada separadamente para deixar entrar a luz solar agradável.

Bancos aquecidos dianteiros
Os bancos do condutor e do
passageiro da frente possuem
aquecimento nos assentos e
encostos, que pode ser ativado
ou desativado com interruptores
facilmente acessíveis.

Área
Aquecida

Sistema de arranque sem chave
[KOS]
Quando tem a chave consigo, basta
carregar num botão no exterior
das portas dianteiras ou da porta
da bagageira para trancar ou
destrancar todas as portas, incluindo
a porta da bagageira, e premir o
botão do motor no habitáculo, para
ligar ou desligar o motor.

Travão de estacionamento
elétrico com função Auto Hold
Basta puxar o interruptor para
cima, para acionar o travão de
estacionamento, ou empurrar o
interruptor para baixo, para soltá-lo.
Se o travão com função Auto Hold
estiver ativo, o veículo mantémse parado, mesmo que o condutor
levante o pé do pedal dos travões.
Ao carregar no acelerador, o travão
é solto.

Botão do
motor

Nota: os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

4WD INSTYLE com equipamentos opcionais / Cinzento Titanium Metalizado [U17]

Sensor de chuva

Faróis automáticos

O sensor de chuva ativa os limpa
pára-brisas automaticamente
sempre que deteta humidade no
pára-brisas.

Quando fica escuro, como acontece
ao anoitecer ou ao atravessarse um túnel, os faróis acendemse automaticamente, para maior
segurança e comodidade.

Cruise control

Sistema de Monitorização da
Pressão dos Pneus [TPMS]

A velocidade do veículo é mantida
automaticamente sem ser necessário
carregar no pedal do acelerador,
permitindo uma condução mais
descontraída em viagens longas.
Carregar no pedal do travão desativa
o sistema.

Em túneis:
faróis acesos

Este sistema conta com sensorestransmissores nas rodas, para
monitorizar a pressão dos pneus.
Se um ou mais pneus não tiverem
a pressão mínima para circular,
acende-se uma luz de aviso no
painel de instrumentos.

Limitador de velocidade
O limitador de velocidade impede
que o veículo exceda a velocidade
selecionada por si na maioria das
situações. Poderá ter de acionar os
travões para evitar que a velocidade
seja excedida nas descidas. É
apresentado um aviso e ouve-se um
alarme para alertá-lo se a velocidade
definida for excedida.

Por baixo de viadutos:
faróis apagados

Ecrã LCD a cores multiinformação

Em stand-by

ATIVO

AVISO

O grande ecrã LCD de 4,2
polegadas multi-informação, no
centro do painel de instrumentos, é
extremamente fácil de ler. Permite
consultar, de forma clara, várias
informações úteis sobre o estado do
veículo, a sua viagem, temperaturas
exteriores, sistema de assistência à
condução ECO e muito mais.
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NÍVEiS DE EQUIPAMENTO

INTENSE

Branco Silky Nacarado (W13)

Nível de Equipamento

• Sistema de prioridade à travagem
• Limpa para-brisas com sensor de chuva
• Chapeleira
• Kit de reparação de pneus
• Vidro das portas traseiras/painel traseiro/porta da
bagageira (vidro de privacidade com absorção de
raios ultravioleta)
• Função de deslizamento e rebatimento do banco
traseiro
• Função de rebatimento dos encostos dos bancos
traseiros (divisão a 60:40)
• Interruptor de direção (cruise control e limitador de
velocidade)
• Ar condicionado automático bi-zona
• Máximos Automáticos
• Sistema de mitigação de colisão frontal (FCM)
• Sistema de alerta de desvio de faixa (LDW)
• Sistema de arranque sem chave KOS (transmissor x2)
• Placa de proteção dianteira (prata)

• Placa de proteção traseira (prata)
• Friso da porta da bagageira (cromado)
• Volante em pele (3 raios) com retoques em preto piano
e cromado e punho da caixa de velocidades
• Ecrã de áudio com ligação para smartphone com 6
altifalantes, rádio AM/FM/DAB, leitor de música USB/
Bluetooth ®, porta USB (consola dianteira, porta dupla)
e monitor/câmara de auxílio ao estacionamento
• Touchpad Controller
• Head Up Display [HUD]
• Faróis de nevoeiro
• Sistema mãos livres Bluetooth ® com comando de voz
• Vidro de pára-brisas com insonorização
• Puxadores interiores das portas (cromados)
• Suporte para bebidas x 2 (apoio de braços central
traseiro)
• Patilhas das mudanças no volante (apenas nos
modelos CVT)
• Sensores de esquina (8 pontos)

• Material dos bancos (tecido de alta qualidade com
pespontos)
• Caixa de consola central com apoio de braços
ajustável (pele sintética)
• Palas de sol do condutor e do passageiro com
espelhos de cortesia, tampas, suportes para bilhetes
e iluminações
• Grelha dianteira (prata e cromado) e centro do parachoques dianteiro (preto brilhante)
• Sistema de arranque sem chave [KOS] com botão do
motor (transmissor x2)
• Travão de estacionamento elétrico com função Auto
Hold (apenas no modelo CVT)
• Friso inferior de porta lateral (prata)

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

NÍVEiS DE EQUIPAMENTO

INSTYLE

Vermelho Diamond (P62)

Equipment level (in addition to INTENSE)

• Teto de abrir panorâmico elétrico
• Material dos bancos (pele com pespontos, banco do
condutor com regulação elétrica e bolsas nas costas
dos bancos)
• Bancos Dianteiros Aquecidos
• Ecrã de áudio com ligação para smartphone [SDA]
com sistema de som premium Rockford Fosgate ® (DTS
Neural Surround™), 9 altifalantes, rádio AM/FM/DAB,
leitor de música USB/Bluetooth ®, porta USB (consola
dianteira, porta dupla) e monitor/câmara de auxílio ao
estacionamento
• Cruise control adaptativo (ACC) (apenas nos modelos
CVT)
• Sistema de Deteção de Ângulo Morto [BSW] com
Assistência à Mudança de Faixa [LCA]

• Alerta de Tráfego à Retaguarda [RCTA]
• Câmara de Estacionamento 360º
• Faróis LED (mínimos/máximos) com regulação
automática
• Lava-faróis

Nota:Rockford Fosgate® e os logótipos associados são marcas registadas da Rockford Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.
A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização dessas marcas pela MISUBISHI MOTORS
CORPORATION é efetuada sob licença.
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CORES EXTERIORES
NOVA COR

Vermelho Diamond (P62)

Preto Amethyst Nacarado (X42)

NOVA COR

Bronze metalizado (C21)

Cinzento Titanium Metalizado (U17)

MATERIAIS DOS BANCOS
Tecido de alta qualidade com pespontos
prateados

Pele com pespontos cor-delaranja

Nota: Os bancos em pele incluem pele sintética nas partes laterais, traseira e superfícies de assento parcial e apoio de cabeça (também nas partes laterais do apoio de braços central, apoios de braços
das portas e painéis das portas).

Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

Prata Sterling Metalizado (U25)

Branco Silky Nacarado (W13)

CORES EXTERIORES E MATERIAIS DOS BANCOS
■ Disponível
Modelo

INTENSE

INSTYLE

Estofos
Cor
Material

Black
Tecido de Alta Qualidade

Black
Pele com Prespontos Laranja

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Cores Exteriores
Bronze Metálico
1
Vermelho Diamond
2
Cinzento Titanium 
3
Prata Sterling
4
Branco Silky 
5
Preto Amethyst
6

C21
P62
U17
U25
W13
X42

Nota: As cores apresentadas podem diferir ligeiramente das cores reais devido ao processo de impressão.
Para conhecer as cores reais, consulte o seu concessionário Mitubishi Motors. Cores disponíveis mediante stock.
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL
■ De série ● Opcional – Não disponível
Modelos
Grupo
Motopropulsor
e Chassis

Exterior

Segurança e
Proteção

Interior

INTENSE
MT

INTENSE
CVT

INSTYLE
MT

INSTYLE
CVT

Pneus 225/55R18 e jantes de liga leve 18'' x 7,0J com acabamento maquinado de dois tons
Kit de reparação de pneus
Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS) com Distribuição Eletrónica
da Força de Travagem (EBD)
Controlo de estabilidade ativo [ASC] com Sistema de ajuda ao arranque em subida [HSA]
e Sistema de assistência à travagem
Sistema de prioridade à travagem
Direção assistida elétrica

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

Grelha dianteira (prata e cromado) e centro do para-choques dianteiro (preto brilhante)
Placa de proteção dianteira em prata
Friso de janela lateral superior (cromado)
Guarnição de porta lateral (prata)
Placa de proteção traseira em prata
Espelhos retrovisores exteriores com indicadores de mudança de direção e desembaciador
(na cor da carroçaria)
Espelhos retrovisores exteriores com função de rebatimento elétrico
Vidro de para-brisas com insonorização
Vidro de porta dianteira com função de absorção de raios ultravioleta
Vidro das portas traseiras/painel traseiro/porta da bagageira (vidro de privacidade
com absorção de raios ultravioleta)
Guarnição da porta traseira (cromado)
Barras de tejadilho (preto)
Antena tipo barbatana de tubarão
Spoiler de tejadilho (com terceira luz de travagem)
Teto de abrir panorâmico elétrico

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■

■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■
–

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Imobilizador
Airbags SRS do condutor e do passageiro com interruptor de corte do airbag SRS do passageiro
Airbags SRS laterais, airbags de cortina SRS e airbag SRS para os joelhos do condutor
Cinto de 3 pontos dianteiro com retrator de bloqueio de emergência [ELR] com limitador de
esforço e pré-tensor
Cinto de 3 pontos traseiro ELR x 3 com limitador de esforço e pré-tensor x 2*
(*o banco traseiro central não está incluído)
Sistema de retenção inferior e Tether para cadeira de criança ISOFIX (para bancos traseiros)
Sistema de mitigação de colisão frontal [FCM]
Sistema de alerta de desvio de faixa [LDW]
Cruise control adaptativo (ACC)
Sistema de Deteção de Ângulo Morto [BSW] com Assistência à
Mudança de Faixa [LCA]/Alerta de Tráfego à Retaguarda [RCTA]
Câmara 360º
Sistema de Sinalização de Travagem de Emergência [ESS]
Sensores de estacionamento (8 pontos)
Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus [TPMS]
Fechos de segurança para crianças (porta traseira)

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
–

■
■
■
■

–

–

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■

–

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Volante em pele (3 raios) com retoques em preto piano e cromado
e punho da caixa de velocidades
Ajuste do volante em altura e profundidade
Patilhas das mudanças no volante
Cruise control e limitador de velocidade
Travão de estacionamento elétrico com função Auto Hold
Material dos bancos (tecido de alta qualidade com pespontos)
Material dos bancos (pele com pespontos, banco do condutor com regulação elétrica
e bolsas nas costas dos bancos) *1
Função de deslizamento e rebatimento do banco traseiro
Função de rebatimento dos encostos dos bancos traseiros (divisão a 60:40)
Encosto de cabeça do banco traseiro (x3)
Suporte para bebidas x 2 (apoio de braços central traseiro)
Aquecimento de bancos dianteiros
Revestimento das portas dianteiras e traseiras (inserção de tecido)
Revestimento das portas dianteiras e traseiras (inserção de pele sintética)
Suportes de garrafas (portas dianteiras e traseiras)
Puxadores interiores das portas em cromado
Fecho centralizado das portas
Sistema de arranque sem chave (transmissor x2)
Sistema de arranque sem chave [KOS] com botão do motor (transmissor x2)

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■

■

■
■
■
■

Observações:
Personalize a secção de Ecrã de Áudio com Ligação para Smartphone de acordo com a disponibilidade na sua região.
Está disponível um folheto que inclui detalhes sobre o Ecrã de Áudio com Ligação para Smartphone num ficheiro separado.

–

–

–

–

■
–

■

–

–

■
–
–

–

–

–

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

–

–

–

–

–

–

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL
■ De série ● Opcional – Não disponível
Modelos

INTENSE
MT

INTENSE
CVT

INSTYLE
MT

INSTYLE
CVT

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ar condicionado Ar condicionado automático de duas zonas
e áudio
Ecrã de áudio com ligação para smartphone [SDA] com 6 altifalantes, rádio AM/FM/DAB,
leitor de música USB/Bluetooth ®, porta USB (consola dianteira, porta dupla) e câmara
de auxílio ao estacionamento
Ecrã de áudio com ligação para smartphone [SDA] com sistema de som premium Rockford
Fosgate ® (DTS Neural Surround™), 9 altifalantes, rádio AM/FM/DAB, leitor de música USB/
Bluetooth ®, porta USB (consola dianteira, porta dupla) e câmara de estacionamento 360º
Touchpad Controller
Sistema mãos livres Bluetooth ® com comando por voz

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

Iluminação e
Visibilidade

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Interior

Palas de sol do condutor e do passageiro com espelhos de cortesia, tampas,
suportes para bilhetes e iluminações
Pegas auxiliares retráteis (banco do condutor x 1, banco do passageiro x 1 e banco traseiro x 2)
Cabide (atrás do condutor)
Ecrã multi-informação
Head Up Display [HUD] (tipo visor)
Seletor de Modo Eco
Tabuleiro de Smartphone (painel inferior central)
Tomada de acessórios (12 VCC) (painel de instrumentos e consola central)
Caixa de consola central com apoio de braços ajustável (pele sintética)
Luz indicadora da posição da alavanca da caixa de velocidades
Compartimento de arrumação no piso da bagageira
Luz do habitáculo e de leitura de mapas (dianteiras)
Luzes de habitáculo (traseiras)
Luz da bagageira
Iluminação interior LED (suporte para copos dianteiro, tabuleiro de smartphone)
Vidros elétricos (subida/descida automática dos vidros do lado do condutor e função anti-aperto)

Faróis de halogéneo com regulação manual
Faróis dianteiros em LED auto ajustáveis
Ativação/desativação automática dos faróis
Luzes de máximos automáticas [AHB]
Luzes de circulação diurna LED [DRL]
Lava-faróis
Luzes Welcome e Coming Home
Faróis de nevoeiro
Luzes traseiras (luzes de presença e luzes de travagem LED)
Limpa pára-brisas com sensor de chuva
Limpa-vidros traseiro intermitente
Desembaciador do vidro da porta da bagageira

–

–

–

–

–

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

–

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

*1

Os bancos em pele incluem pele sintética nas partes laterais, traseira e superfícies de assento parcial e apoio de cabeça (também nas partes laterais do apoio de braço
central, apoios de braços das portas e painéis das portas).
Nota: Rockford Fosgate ® e os logótipos associados são marcas registadas da Rockford Corporation nos Estados Unidos e noutros países.
A palavra e os logótipos Bluetooth ® são marcas registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MISUBISHI MOTORS CORPORATION
é efetuada sob licença.
AVISO
• As pessoas que utilizam pacemakers implantáveis ou desfibriladores automáticos implantáveis devem manter-se afastadas do sistema de arranque sem chave. As ondas
eletromagnéticas utilizadas no sistema de arranque sem chave podem afetar o funcionamento de pacemakers implantáveis ou de desfibriladores automáticos implantáveis.
• As pessoas que utilizem outros aparelhos médicos elétricos devem consultar o fabricante do aparelho para confirmar o efeito das ondas eletromagnéticas utilizadas pelo
sistema de arranque sem chave, uma vez que as mesmas podem afetar o seu funcionamento.
Nota: Os equipamentos podem variar conforme o mercado. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Mitsubishi Motors.

24 25

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
■ Disponível
Model

2WD

– Não disponível

4WD
1,5 litros
MIVEC

Manual de 6 velocidades

CVT*
Auto Stop & Go
5 lugares
GK1WXTHXL6

GK1WXJHXL6
INTENSE
INSTYLE

■
■

Motor de combustão
Tipo
Cilindradacc
Sistema de injeção
Nível de emissões
Potência máx. (EEC net)
kW (cv)/rpm
Binário máx. (EEC net)
N.m (kg.m)/rpm

Relação de transmissão
Gama D
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
Marcha-atrás
Final
Prestações
Aceleração** (0-100 km/h)
seg.
Velocidade máx.***
km/h
Consumo de combustível**
Combinado
litros/100 km
g/km
CO 2 Combinado
Capacidade de reboque (com travão)
kg

DOHC MIVEC turbocomprimido (4B40) de 1.5 litros e 16 válvulas
1499
ECI - Multi
EURO - 6b
120 (163)/5500
250 (25,4)/1800 - 4500

63

60

Conversor de binário

–
3.833
2.047
1.303
0,975
0,744
0,659
–
–
3.545
4.058

2,631- 0,378
2.631
1.765
1.313
1.046
0,843
0,664
0,518
0,404
1,960
6.386

10,3
205

9,3
200

9,8
200

6,6
151

6,7
154
1600

7,0
159

MacPherson com barra estabilizadora
Multi - link com barra estabilizadora

Travões
Dianteiros
Traseiros

Disco ventilado
Disco

Direção
Tipo

Pneus e Jantes
Pneus (dianteiros e traseiros)

Sem chumbo / 95 ou mais octanas

Monodisco a seco de
acionamento hidráulico

Suspensão
Dianteira
Traseira

Pesos
Tarakg
Peso bruto do veículo
kg

■

–

Sistema de combustível
Tipo de combustível/octanas
Capacidade do depósito de combustível litros
Transmissão
Embraiagem

GK1WXTHXZL6
–

■

Pinhão e cremalheira (assistência elétrica)

1455
2050

1490

1550
2150

225/55R18

* Transmissão de variação contínua (CVT)
** Os valores de aceleração, consumo de combustível e CO 2 variam consoante o nível de equipamento.
*** Medido pela MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. A sua quilometragem irá variar consoante o seu estilo de condução e a manutenção do seu veículo.
Nota: uma condução perigosa pode causar ferimentos graves ou danos no veículo. Conduza sempre com segurança.

Nota: O equipamento pode variar consoante o país em que é comercializado. Consulte o seu concessionário Mitsubishi Motors para mais informações.

VISTAS DIMENSIONAIS

1685

1545

1545
1805

955

2670

780

4405

Todas as medidas em milímetros
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www.facebook.com/mitsubishi.pt

www.youtube.com/MitsubishiMotorsPortugal

RECICLAGEM DE VEÍCULOS ANTIGOS
É nosso dever proteger o ambiente.
A Mitsubishi Motors desenha e fabrica veículos automóveis e
componentes de elevada qualidade, procurando disponibilizar aos
nossos clientes veículos com boa durabilidade e os melhores
serviços de assistência técnica, de forma a manter o seu veículo
em excelentes condições de circulação. Temos o maior respeito
pelo ambiente e utilizamos materiais que podem ser reciclados e
reutilizados após o seu veículo Mitsubishi Motors ter chegado ao
fim do período de vida útil. Após uma longa vida de utilização,
recolhemos o seu veículo e efetuamos a sua reciclagem em
conformidade com a Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de
Vida e com as disposições legais aplicáveis a nível nacional.
Todos os veículos Mitsubishi Motors (até 3,5 T de Peso Bruto)
vendidos após 1 de julho de 2002 serão recolhidos do último
proprietário livres de encargos, num dos locais de recolha
apropriados, desde que o veículo inclua todos os componentes
principais e não possua resíduos. A partir de 1 de janeiro de 2007,
esta norma aplica-se a todos os veículos da Mitsubishi Motors,

independentemente da data de venda. Está disponível uma rede
de recolha de veículos em Fim de Vida, de modo a garantir que o
seu veículo será reciclado de uma forma ecológica.
Simultaneamente, as formas de reciclagem de componentes e de
veículos estão em constante estudo e aperfeiçoamento, procurando
alcançar no futuro percentagens de reciclagem cada vez mais
elevadas.
A Diretiva Europeia sobre Veículos em Fim de Vida e a recolha
gratuita de Veículos em Fim de Vida é aplicável em todos os
estados-membros da União Europeia. A transposição da Diretiva
Europeia sobre Veículos em Fim de Vida para a legislação de cada
um dos estados-membros pode ainda não estar efetuada à data de
impressão da presente publicação.
Consulte a página de Internet www.mitsubishi-motors-europe.com
e selecione a página correspondente ao seu país de residência, ou
telefone para o Centro de Apoio ao Cliente da Mitsubishi Motors.

SERVIÇO PÓS-VENDA EXCECIONAL, PARA UMA CONDUÇÃO TRANQUILA
Temos aproximadamente 2500 Pontos de Serviço Autorizados da Mitsubishi
Motors na Europa, empenhados em ajudá-lo, esteja onde estiver.
SERVIÇO PROFISSIONAL
Até os veículos novos necessitam de manutenção e assistência periódica.
Não só para garantir a sua mobilidade, mas também a sua segurança e a
dos seus passageiros. Encontrará nos Pontos de Serviço Autorizados
Mitsubishi profissionais que utilizam equipamento de diagnóstico
especializado e peças de origem. Fornecer-lhe-emos antecipadamente
todas as informações relacionadas com o custo do serviço, para que não
tenha surpresas desagradáveis na entrega do seu veículo.
PEÇAS GENUÍNAS MITSUBISHI MOTORS
Mesmo as mais pequenas falhas técnicas podem originar acidentes. Por
isso, todas as Peças Genuínas da Mitsubishi Motors foram desenvolvidas
e testadas de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade.
Recomendamos a utilização de Peças Genuínas da Mitsubishi Motors,
de modo a manter a segurança e integridade do seu veículo e a dos seus
passageiros. As Peças Genuínas da Mitsubishi Motors estão disponíveis
em todos os Pontos de Serviço Autorizados Mitsubishi. Temos orgulho
em obter resultados excelentes nos inquéritos de qualidade do serviço
Pós-Venda.

GARANTIA GLOBAL – OBVIAMENTE
Todos os veículos Mitsubishi têm a cobertura standard de uma garantia global
de 5 anos ou até a um máximo de 100 000 km (61 000 milhas), conforme a
que ocorrer primeiro. A garantia anticorrosão por perfuração protege o seu
veículo contra corrosão durante os primeiros 12 anos, dependendo do modelo
adquirido. As estatísticas de fiabilidade dos veículos Mitsubishi são
irrepreensíveis: No entanto, na eventualidade remota de necessitar de ajuda,
oferecemos-lhe o cartão MAP.
*C onsoante o modelo do veículo e o mercado. Para mais informações, consulte o seu Livro de
Serviço Mitsubishi

MAP - ASSISTÊNCIA EM VIAGEM GRÁTIS
Para demonstrar o nosso compromisso com a sua
mobilidade e a confiança que temos na fiabilidade
dos nossos veículos, receberá um cartão MAP, válido
por cinco anos, na compra do seu novo Mitsubishi.
MAP significa “Pacote de Assistência Mitsubishi
Motors”. Com o cartão MAP a sua mobilidade está
garantida em mais de 30 países em toda a Europa. Se necessitar de
assistência na eventualidade de uma avaria, acidente, roubo ou ato de
vandalismo – esteja onde estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana ligue o número que se encontra no seu cartão e o problema será resolvido
de imediato. Se for mais grave, o veículo será transportado para o Ponto de
Serviço Autorizado Mitsubishi mais próximo e ser-lhe-ão disponibilizados
vários serviços, como hotel, meios de continuação de viagem, um veículo
de substituição e a repatriação do veículo.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
www.mitsubishi-motors.com

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com

MBP Automóveis de Portugal, S.A.
www.mitsubishi-motors.pt

Algum do equipamento pode variar dependendo do seu país.
Para mais informações, consulte o seu Concessionário da rede
Mitsubishi Motors. Todos os direitos reservados.
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