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WERELD
IN BEWEGING

    In een wereld levendig als deze liggen nieuwe 

ideeën voor het oprapen. En het delen van  

deze ervaringen met vrienden is wellicht nog 

mooier dan de ervaring zelf. Op maat gemaakt 

om precies aan uw eisen te voldoen, de ASX  

 heeft het allemaal; een slim en prikkelend 

design, zuinig motorengamma en meer dan  

genoeg verbluffende accessoires. Al deze  

 vooruitstrevende eigenschappen komen samen 

 in het perfecte formaat voor een Active 

 Crossover; De Mitsubishi ASX.
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SOEPEL WEGGEDRAG EN 
EEN PERFECTE CONTROLE
Wielophanging
Rijplezier begint met vertrouwen. En vertrouwen hangt af van  

controle. Om die reden heeft de Mitsubishi ASX een grote spoor  

breedte en een lange wielbasis. Dat biedt een solide fundament, 

onder meer door de MacPherson voorwielophanging en de  

Multi-link achterwielophanging. Zij rekenen op een soepele  

wijze af met elke oneffenheid in het wegdek. De schokbrekers 

en stabilisatorstangen zijn afgestemd op sportief gebruik,  

wat een uitstekende handelbaarheid en stabiliteit oplevert in 

bochten. Gevoegd bij een zeer directe en soepele besturing  

voelt elke bestuurder zich één met de auto.

Hoge zit
De ASX heeft een aerodynamisch uiterlijk en biedt elke  

bestuurder een perfecte zitpositie. De aflopende vorm van  

de motorkap zorgt voor een goed zicht op de weg wat zowel  

de veiligheid dient als het manoeuvreren met de auto  

vereenvoudigt. De hoge zit maakt het in- en uitstappen een- 

voudig en is extra comfortabel op langere trajecten.
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DUURZAAM
REIZEN

AUTO STOP & GO SYSTEM
SCHAKELINDICATOR

1.6 MIVEC Benzinemotor
De ASX is leverbaar met een zuinige 1.6 MIVEC benzinemotor.  

Deze krachtbron biedt met 117 pk en 132 g/km CO2-uitstoot de 

perfecte balans tussen prestaties en ontzag voor het milieu.

1.6 DI-D MIVEC Turbo dieselmotor
Dankzij de combinatie van een uiterst efficiënte dieselmotor met 

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control, 

dat langs elektronische weg de timing van de kleppen regelt) 

levert de ASX kracht, souplesse en gunstige verbruikcijfers.  

De 1.6 liter DI-D MIVEC dieselmotor staat met zijn hoge koppel 

en voldoende vermogen (114 pk) garant voor veel rijplezier. 
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Het Auto Stop & Go (AS&G) systeem zorgt dat de motor auto-

matisch wordt stilgezet zodra de versnelling in neutraal staat 

en de voet van het koppelingspedaal wordt gehaald. De motor 

wordt automatisch gestart wanneer de bestuurder de koppeling 

intrapt en een versnelling inschakelt. 

Een schakelindicator op het multi-colour LCD informatie- 

display toont het juiste schakelmoment onder de huidige  

rijomstandigheden.

WEGRIJDENSTOPPENRIJDEN

De motor schakelt uit (versnelling 

in neutraal, voet van de koppeling)

De auto komt tot stilstand De motor start direct wanneer

de koppeling wordt ingedrukt
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Rockford Fosgate® premium sound system met 9 speakers
Muziekliefhebbers kunnen genieten van de Rockford Fosgate® 

geluids installatie met een vermogen van 710 watt en negen  

speakers. De speakers in de deuren maken optimaal gebruik van 

de natuurlijke klankkast die een autoportier in zich heeft.

SD navigatiesysteem 
Het SD navigatiesysteem biedt een 7-inch LCD-scherm dat centraal 

in het dashboard is ingebouwd. Het systeem is eenvoudig  

te bedienen; het invoeren van een adres is uiterst eenvoudig en  

dankzij de GPS-techniek is de kortste route naar de bestemming  

snel gevonden.

Keyless Operation System met start/stop knop
Het Keyless Operation System van de ASX maakt het mogelijk om weg te rijden zonder de 

sleutel uit de jas- of broekzak te halen; de aanwezigheid ervan is genoeg. De motor wordt 

gestart met een druk op de knop in het dashboard. Eenmaal gearriveerd, schakelt u de 

motor eenvoudig uit met een tweede druk op de knop.

Multi-Colour LCD informatiedisplay
De meters in het dashboard hebben een hoog contrast voor  

optimale afleesbaarheid. Ze hebben een chromen rand en  

worden wit verlicht. Het LCD kleurenscherm geeft informatie  

over het brandstofniveau, de op dat moment afgelegde afstand  

en het totaal aantal gereden kilometers, maar ook over het  

gemiddelde brandstofverbruik en de buitentemperatuur.

EEN KWESTIE VAN
CONTACT

USB-poort & 12v-aansluiting 
De USB-poort maakt het mogelijk eigen muziek van een iPod of 

mp3-speler af te spelen over de geluidsinstallatie van de auto.

Bluetooth carkit
Met de stembesturingsknop van de ingebouwde Bluetooth® 

interface kunt u externe apparaten met stemcommando’s  

bedienen of een handsfree telefoongesprek voeren. 

NB: Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.
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Laadcapaciteit
Het maakt niet uit waar de reis naar toe gaat, in de ASX kunt u alles 

meenemen wat u op uw bestemming nodig heeft. De laadruimte 

heeft een capaciteit van 419 liter* en kan optimaal worden  

bereikt via de riante achterklep. De laadvloer is vlak en kent  

geen tildrempel, waardoor zelfs de zwaarste bagage makkelijk 

kan worden ingeladen. Onder de laadvloer is een extra bagage-

compartiment aangebracht; handig voor spullen die onderweg 

niet meteen nodig zijn.

*  Inclusief de 26 liter ruimte onder de laadvloer, waar ook de bandenreparatieset is aangebracht.

Maximale breedte van de bagageruimte: 1350 mm.

Diepte van de bagageruimte met achterbank neergeklapt: 1510 mm. 

Gemeten door Mitsubishi Motors.

Volledig of in delen neerklapbare 
achterbank 
Om grotere bagagestukken mee te nemen 

kan de achterbank volledig worden neer-

geklapt. Dat levert een grote laadruimte 

met vlakke vloer op. De achterbank  

kan ook in delen worden neergeklapt  

(verhouding 60:40), wat de mogelijkheid 

biedt om langere spullen te vervoeren en 

tegelijkertijd zitplaatsen te behouden.

1,000mm

1,510mm1,350mm

Super Wide Vision HID Xenon koplampen 
De ASX beschikt over Super Wide Vision 

(High Intensity Discharge) koplampen. 

Deze sturen extra brede lichtbanen naar 

voren en verlichten daardoor een groter 

deel van het wegoppervlak.

7 airbags rondom 
Om de ASX-bestuurder en zijn passagiers optimale bescherming 

te bieden bij een eventuele aanrijding zijn er 7 airbags aanwezig. 

De inzittenden voorin worden beschermd door airbags in het  

dashboard en zij-airbags, terwijl een knie-airbag nog een extra  

protectie biedt voor de bestuurder. Bij een zijdelingse aanrijding 

worden alle inzittenden – voor en achter – beschermd door  

zogenaamde gordijnairbags.

Active Stability Control en Traction Control (ASTC)
Het Active Stability Control systeem gebruikt sensoren om de bewegingen van de auto te 

analyseren en eventueel doorslippende wielen te herkennen. Door het motorvermogen 

te regelen en soms remkracht op bepaalde wielen toe te passen, helpt ASTC de auto 

stabiel en onder controle te houden.

Normale HID Xenon koplampen

Super Wide Vision HID Xenon koplampen

Overstuur – achterwielen slippen
Remkracht wordt naar het buitenste voor- 

wiel gedistribueerd om uitbreken van de 

auto tegen te gaan.

Onderstuur – voorwielen slippen 
Remkracht wordt naar het binnenste 

achterwiel gedistribueerd om doorslippen 

van de auto tegen te gaan.

Met HSA

Hill Start Assist (HSA) 
Zodra u op een steile helling de rem  

loslaat en het gaspedaal bedient, houdt 

Hill Start Assist (HSA) de remmen nog 

voor twee seconden vast zodat uw auto 

niet achteruit rolt.

Glazen panoramadak 
Het glazen panoramadak geeft het rijden een nieuwe dimensie, 

vooral dankzij de mogelijkheid om ook van het uitzicht boven u 

te kunnen genieten. Om fel zonlicht tegen te houden, is er een  

zonnepaneel dat het glazen dak volledig afschermt. Bij avond 

wordt het dak sfeervol verlicht door de LED-verlichting.

Bandenspannings-controlesysteem
TPMS (Tyre Pressor Monitoring System), 

sensoren in de wielen geven de druk in 

de banden door. Bij een te lage spanning 

in één of meerdere banden wordt het 

waarschuwingssymbool op het informatie- 

display geactiveerd.

RUIMTE TE OVER OP ALLES VOORBEREID

NATUURLIJKE OMGEVING

Traction control 
Zodra er wielspin wordt waargenomen, 

wordt er motorvermogen weg genomen 

en eventueel remkracht toegepast op  

de doorslaande wielen. Niet alleen om 

verlies van aandrijf kracht te voorkomen, 

maar ook om een vlotte start en een dito 

acceleratie mogelijk te maken.

Zonder HSA
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UITNODIGENDE
RUIMTE
Er is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van het interieur  

van de ASX. Daarbij gaat het erom rijplezier te combineren 

met voldoende ruimte voor alle inzittenden. De passagiers  

achterin zullen aangenaam verrast zijn door de been- en 

hoofdruimte, terwijl alle inzittenden waardering zullen hebben 

voor de fraaie bekleding van het interieur. In het interieur zijn 

talrijke handige bergplaatsen aangebracht.

Verstelbare armleuning 
Tussen de voorstoelen

Bovenste bergruimte 
In de voorste armleuning

Onderste bergruimte 
In de voorste armleuning
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ACCESSOIRES

Stoer, klassiek of sportief? Een combinatie van alle drie?
Met deze fraaie stylingaccessoires geeft u uw ASX een eigen look.EXTERIEUR

Skidplate voorzijde 
Zilver

Decoratielijsten onder
Chroom

Stoot/sierlijstenset 
Zilver of antraciet

Stootlijstenset 
In carrosseriekleur gespoten

Spiegelkappen
Mat aluminium, zilver, carbon of chroom look

Tankklep  
Zilver

Achterklepsierlijsten
Chroom

Achterklepsierlijsten
Carbon look

Achterklepsierlijsten
Zilver

Portiergrepen overtrekset
Chroom (4 stuks)

Decoratielijsten
4-delig met ASX logo - chroom
of carbon 

Skidplate achterzijde
Zilver

Roofrail striping
Zilver

B/C-stijl decoratiesetten 
Carbon look of piano black met ASX logo

De ASX is af fabriek al bijzonder compleet, met zijn zeer  

uitgebreide, luxe uitrusting. Toch heeft u daarnaast ruime keuze 

uit stijlvolle en comfortverhogende accessoires, waarmee u  

uw auto een persoonlijke uitstraling geeft. Een fraaie finishing 

touch voor het interieur of exterieur, extra veiligheid of robuuste 

accessoires voor sport, hobby en vrije tijd. Alles op maat gemaakt 

en geheel in stijl met uw ASX.
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ACCESSOIRES
Fraaie lichtmetalen velgen maken uw ASX helemaal af. 
Zo bent u altijd stijlvol onderweg.LICHTMETALEN VELGEN Maximaal comfort, sportief design: van subtiel blauwe interieurverlichting  

tot aluminium sportpedalen, van comfortabele matten tot stijlvolle decoratie. INTERIEUR

Lichtmetalen velg  
18 inch 5 spaaks two tone

Lichtmetalen velg  
18 inch 7-spaaks

Lichtmetalen velg
16 inch 6-spaaks

Wieldopset
16 inch 7-spaaks 

Rubber mattenset
Voor en achter (4 stuks)

Instaplijsten
Voor- en achterzijde RVS

Instaplijsten
Voor- en achterzijde Evotec grijs

Mattenset
Exclusive met ASX logo,  
zilver stiksel

Mattenset
Comfort

Mattenset
Classic

Instaplijsten
Voorzijde RVS met verlicht ASX logo

Instaplijsten
Voor- en achterzijde Evotec transparant

Bagagemat keerbaar
Eén zijde textiel, andere zijde rubber 
antislip

Kofferbakbeschermer
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ACCESSOIRES

Decoratieset luchtroosters 
Zilver, brushed aluminium look of piano black

Decoratieset speakers
Zilver, brushed aluminium look of piano black

MMCS (Mitsubishi Multi Communication System)
Audio/cd/mp3/navigatiesysteem met 7 inch touch screen, SD kaart navigatie, bedienbaar middels stuurwielbediening, TMC, board en 
trip-computer informatie, Eco route. Weergave USB/Ipod/Handsfree & bluetooth audio en camera indien fabrieksoptie.

Kenwood Multi Media System
Audio/dvd/cd/mp3/navigatiesysteem met 7 inch touch screen, incl. externe SD kaart navigatie unit, bedienbaar middels stuurwiel- 
bediening, TMC, geïntegreerde Bluetooth carkit, Eco route, USB & Ipod aansluiting.

Pookknop
Aluminium met leder

Handremhendel 
Aluminium met leder

Sportpedalenset
Mat aluminium met rubber

IN CAR ENTERTAINMENT
Maak gebruik van de modernste navigatie- en audio- 
systemen zodat u altijd comfortabel en met uw favoriete 
muziek onderweg bent.
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Met extra veiligheidsvoorzieningen als parkeer- 
sensoren, spatlappen, LED-mistlampen of pasklare 
kinderzitjes beschermt u uw auto en inzittenden. 

VEILIGHEID & BESCHERMING

ACCESSOIRES

Vooruitrijdetectie/parkeerhulp
4 sensoren in carrosseriekleur gespoten

Zijwindgeleiders
Donker getint

Zonneschermen zijruiten

Zonnescherm achterruit

Achteruitrijdetectie/parkeerhulp
4 sensoren in carrosseriekleur gespoten

Kinder veiligheidszitjes 
Mitsubishi biedt u kinderveiligheidszitjes voor alle leeftijds categorieën.

Achterbumperbeschermer 
RVS

Achterbumper beschermfolie
Zwart of transparant

Spatlappen
Voorzijde en achterzijde 

Trekhaak
Vast

Trekhaak
Afneembaar

Dakdragers
Aluminium

LED dagrijverlichting/mistlamp

Voor elke sport of hobby de juiste accessoire: van koffer-
bakbeschermer tot dakdrager, van trekhaak tot imperiaal.TRANSPORT & VRIJE TIJD



ACCESSOIRES

Ski-/snowboarddrager

Imperiaal 
Aluminium

Fietsdrager
Zwart gemoffeld staal

Fietsdrager
Aluminium

23
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AFMETINGENLEVERBARE
KLEUREN

BEKLEDING

Cool Silver (A31 Metallic)

Amethyst Black (X42 Pearl)Silky White (W13 Pearl) Polar White (W37 Solid)

Zwarte stof
Entry/Bright

Luxe zwarte stof
Intense

Zwart lederen bekleding
Instyle

Titanium Grey (U17 Metallic) Granite Brown (C06 Metallic) Orient Red (P26 Metallic)
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Extra uitrusting Intense t.o.v. Bright
• 18 inch lichtmetalen velgen,  

two tone met 225/55R18 banden
• Zwarte spatbordranden
• Privacy glass
• Display audio
• Cruise control
• Achteruitrijcamera  

(parkeersensoren achter vervallen)
• Lederen stuurwiel met ‘piano black’ accenten
• DAB+ tuner
• Bediening audio en cruise control op stuurwiel
• 6 speakers
• Lederen pookknop
• Automatisch inklapbare buitenspiegels  

met LED knipperlicht
• Keyless Operation System met start/stop knop
• Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
• Bluetooth carkit met bediening op het stuurwiel
• Luxe bekleding
• Zwarte roofrails
• Centraal audiopaneel in piano black

Uitvoering Energielabel CO2- uitstoot
g/km

Vermogen Netto cat. prijs 
excl. BTW

Netto cat. prijs 
incl. 21% BTW

BPM Consumentenprijs 
incl. 21% BTW / BPM

1.6 ClearTec Entry D 131  86 kW (117 pk) € 11.883 € 14.378 € 5.612 € 19.990

1.6 ClearTec Bright D 131  86 kW (117 pk) € 12.957 € 15.678 € 5.612 € 21.290

1.6 ClearTec Intense D 132  86 kW (117 pk) € 14.755 € 17.854 € 5.736 € 23.590

1.6 ClearTec Instyle D 132  86 kW (117 pk) € 17.235 € 20.854 € 5.736 € 26.590

1.6 DI-D ClearTec Intense G 119  84 kW (114 pk) € 17.663 € 21.372 € 8.618 € 29.990

1.6 DI-D ClearTec Instyle G 119  84 kW (114 pk) € 20.142 € 24.372 € 8.618 € 32.990

Als optie leverbaar
Metallic / Pearl lak € 488,00 € 590,00 - € 590,00

Overige kosten
Leges kenteken geen BTW - - € 39,00

Registratiekosten kentekenbewijs (€ 6,- onbelast) € 9,06 € 9,70 - € 9,70

Recyclingbijdrage € 37,19 € 45,00 - € 45,00

Rijklaarmaakkosten bestaan uit: technische nulinspectie, reinigen, poetsen, 
transport, set kentekenplaten, Mitsubishi mattenset (Classic), lifehammer,  
2 veiligheidshesjes, lampenset en safety pack (EHBO-set en gevarendriehoek).

€ 636,36 € 770,00 - € 770,00

Extra uitrusting Instyle t.o.v. Intense
• Glazen panoramadak
• Rockford Fosgate® premium audiosysteem  

met 710 watt en 9 speakers
• Mitsubishi Multi Communication Systeem (MMCS) 

navigatiesysteem
• LED dagrijverlichting
• Super ‘wide vision’ HID Xenon koplampen  

met chromen afwerking
• Lederen bekleding
• Stoelverwarming vóór
• Koplampsproeiers
• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
• Parkeersensoren achter

Extra uitrusting t.o.v. de Entry
• 16 inch lichtmetalen velgen met 215/70R16 banden
• Parkeersensoren achter 
• Climate control  
• Zonneklep met verlichting en tickethouder 
• Chromen afwerking raamstijl en grille
• Chromen deurgrepen interieur 
• Mistlampen vóór
• Gekoeld dashboardkastje 
• Automatisch inschakelende verlichting 
• Chromen uitlaatsierstuk 
• Regensensor   
• Dagrijverlichting 
• USB aansluiting 

UITVOERINGEN

PRIJZEN

Entry Instyle

Intense

Bright

Standaarduitrusting Entry
 • ClearTec motor met o.a. Auto Stop & Go
 • Airconditioning
 • Radio cd/mp3 speler met 4 speakers
 • Multi-mode keyless entry systeem  

met 2 zenders
 • Elektrisch bedienbare ramen met 

sneltoets en anti-klem beveiliging 
bestuurderszijde

 • Elektrisch verstelbare en  
verwarmbare buitenspiegels

 • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 • Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• LED achterlichten
 • ABS met EBD  

(elektronische remkrachtverdeling)
 

• Elektrische stuurbekrachtiging
 • Active Stability en Traction Control 

(ASTC)
 • Hill Start Assist
 • Emergency Stop Signal systeem (ESS)
 • SRS airbag bestuurder
 • Uitschakelbare airbag passagier vóór 
 • Zij-airbags vóór
 • Gordijnairbags
 • Knie-airbag bestuurder
 • 16 inch stalen velgen
 • Bandenreparatieset
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Multi colour display
• Centraal audiopaneel mat carbon look
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Model 1.6 MIVEC ClearTec met AS&G 1.6 DI-D MIVEC CLEARTEC met AS&G

Entry & Bright Intense & Instyle Intense & Instyle

Motor
Type 1.6 Liter 16-kleps viercilinder DOHC MIVEC 1.6 Liter 16-kleps viercilinder SOHC turbodiesel

Cilinderinhoud cc 1.590 1.560

Brandstoftoevoer ECI-MULTI Common-rail directe injectie

Emissienorm Euro-6b

Max. vermogen (EEC net) kW (pk)/tpm 86 (117)/6.000 84 (114)/3.600

Max. koppel (EEC net) Nm (kg.m)/tpm 154 (15.7)/4.000 270(27.5) /1.750

Brandstofsysteem
Type Loodvrij RON95 Diesel

Inhoud brandstoftank liter 63 60

Transmissie
Type Handgeschakelde 5-versnellingsbak Handgeschakelde 6-versnellingsbak

Koppeling Enkelvoudige droge plaat, hydraulisch bediend, push type

1e 3.727 3.833

2e 1.947 2.047

3e 1.343 1.303

4e 0.976 0.975

5e 0.804 0.744

6e - 0.659

Achteruit 3.727 3.545

Eindoverbrenging 4.333 4.058

Prestaties
Acceleratie (0-100 km/u) sec 11,5 11,2

Max. snelheid*1  km/u 183 182

Brandstofverbruik*2

In de stad liter/100km 6,9 7,0 5,2

Buiten de stad liter/100km 4,9 5,0 4,2

Gecombineerd liter/100km 5,7 5,7 4,6

CO2*
2  g/km 131 132 119

Max. aanhangergewicht (geremd) kg 1.200 1.400

Max. aanhangergewicht (ongeremd) kg 665 695

Max. kogeldruk kg 60 70

Wielophanging
Voor MacPherson veerpoot, schroefveren met stabilisatorstang

Achter Multi-link, schroefveren met stabilisatorstang

Remmen
Voor  16 inch geventileerde schijven

Achter  16 inch schijven

Stuur inrichting
Type Tandheugelbesturing (elektronisch bekrachtigd)

Gewichten
Ledig gewicht kg 1.235 1.295

Max. toelaatbaar gewicht  kg 1.870 1.980

Max. daklast  kg 80 80

Inhoud bagageruimte liter 419*3     1.219*4    (1.169)*5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

*1: Gemeten door Mitsubishi Motors Corporation
*2:  Brandstofverbruik en CO2-waarden variëren afhankelijk van het uitrustingsniveau. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de Europese testcyclus EG 715/2007. 

De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden  
zoals weer en verkeer en de toestand van het voertuig. Wij adviseren gebruik te maken van Het Nieuwe Rijden, kijk op www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

*3:  Gemeten volgens VDA norm met 5 stoelen tot de hoedenplank, rugleuning rechtop en inclusief 26 liter opbergruimte onder de laadvloer (inclusief bandenreparatieset)
*4: Gemeten met neergeklapte achterbank, tot aan het dak
*5: () Met glazen panoramadak
Noot: Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

ACCESSOIREPAKKETTEN

€ 250
All-in pakket prijs

All-in pakket prijs

All-in pakket prijs

All-in pakket prijs

FASHION PACK I

+ +

€ 345Stootlijsten in  
carrosseriekleur

Achterbumperbeschermer RVSKofferruimtebeschermer

PROTECTION PACK

+ +

€ 360

STYLE PACK

Chromen portiergreep 
overtrekken

Chromen spiegelkappen Chromen achterklepsierlijst

+ +

€ 425

FASHION PACK II

Skidplate voorzijde zilver Instaplijsten RVS 
voor & achterzijde

Skidplate achterzijde zilver

+ +

Decoratieset luchtrooster 
2 st. zilver of piano black

Decoratieset speakers 
4 st. zilver of piano black

Sportpedalenset, 
mat alumium met rubber
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PRIJSLIJST ACCESSOIRES
Omschrijving Artikelnummer All-in prijs Incl. BTW*

Exterieur styling
Skidplate voorzijde, zilver MZ575707EX  198

Stootlijstenset, in carrosseriekleur gespoten M314431XXX  253

Stootlijstenset, Elegance zwart desgin MME31952  204

Stoot/sierlijstenset onderzijde portieren zilver of antraciet div.  276

Stoot/sierlijstenset onderzijde portieren antraciet MZ314581  277

Stripingset zwart te combineren met stoot/sierlijstenset voorzien van ASX logo MZ314460  79

Decoratielijstenset chroom, te combineren met stoot/sierlijstenset of los toepasbaar, 4-delig met ASX logo MZ314583  162

Decoratielijstenset carbon, te combineren met stoot/sierlijstenset of los toepasbaar, 4-delig met ASX logo MZ314582  102

Sierlijstenset onderzijde portieren chroom 4-delig MZ314598  158

Zij stripingset met ASX logo, grijs of zilver div.  263

Tankklep, zilver MZ314449  240

Spiegelkappen, voor modellen zonder richtingaanwijzer in de spiegel div.  123

Spiegelkappen, voor modellen met richtingaanwijzer in de spiegel div.  176

Portiergrepen overtrekset chroom div.  215

B/C-stijl decoratieset, carbon look of piano black div.  162

Roofrail striping, zilver MZ314459  87

Achterklepsierlijst, chroom, zilver of carbon look div  94

Skidplate achterzijde, zilver MZ575708EX  198

Velgen
Lichtmetalen velgenset, 17 inch 5-dubbelspaaks (excl. banden) t.b.v. Entry & Bright uitvoering div.  1.498

Lichtmetalen velgenset, 17 inch 7-dubbelspaaks (excl. banden) t.b.v. Entry & Bright uitvoering div.  1.429

Lichtmetalen velgenset, 16 inch 10-spaaks (excl. banden) t.b.v. Entry & Bright uitvoering div.  1.381

Lichtmetalen velgenset, 16 inch 6-spaaks (excl. banden) t.b.v. Entry & Bright uitvoering div.  839

Winterset 215/70R16 stalen velgen voorzien van Hankook winterbanden en TPMS sensoren MWTNR15010  965

Winterset 215/70R16 lichtmetalen velgen 6-spaaks voorzien van Hankook winterbanden en TPMS sensoren MWTNR15012  1.295

Winterset 225/55R18 lichtmetalen velgen 5-spaaks voorzien van Hankook winterbanden en TPMS sensoren MWTNR15013  1.795

Wieldop 16 inch 7-spaaks schoep per stuk 4252A094  48

Afsluitbare wielmoeren, set van 4 stuks MZ313736  56

Interieur styling
Decoratieset luchtroosters, zilver, brushed aluminium of piano black 2 stuks div.  79

Decoratieset speakers, zilver, brushed aluminium of piano black 4 stuks div.  146

Sportpedalenset, mat aluminium met rubber MZ313904  136

Pookknop, aluminium met leder div.  137

Handremhendel, aluminium met leder MZ314480  169

In-car entertainment
 Mitsubishi Multi Communication Systeem (MMCS), SD navigatiesysteem, 7 inch display, Europa kaartdata, Touch screen bediening, 
TMC-unit, SD audio slot, CD-speler (MP3/WMA/ACC), iPod compatible, FM/MW/LW radio, auto specifieke instel mogelijkheden. div.  1.996

 Kenwood DDX630WBTM, volledig geïntegreerd navigatiesysteem, 7 inch gemotoriseerd kantelbaar Touch screen display, 
cd/mp3/dvd-speler, USB multimediaslot, Europa kaart data,TMC, geïntegreerde Bluetooth carkit. ZZ005960  1.497

Rear Seat Entertainment systeem (RSE), 8 inch LCD scherm aan het plafond, inclusief 2 draadloze hoofdtelefoons. div.  1.486

Comfort
 Instaplijsten voorzijde, stainless steel met verlicht ASX logo MZ314484  208

 Instaplijsten voorzijde & achterzijde, stainless steel MZ380550EX  223

Instaplijsten voorzijde & achterzijde, Evotec grijs of transparant div.  134

Mattenset velours 'Comfort', meerprijs t.o.v. standaard meegeleverde mattenset MZ314471  22

 Mattenset velours 'Exclusive', meerprijs t.o.v. standaard meegeleverde mattenset MZ314597  55

 Mattenset rubber, 4 stuks MZ314439  65

Bagagemat ‘Exclusive Line’, keerbaar dubbelzijdige mat één zijde textiel, andere zijde rubber antislip MZ314607  84

Sigarettenaansteker MZ360330EX  53

Asbak MZ520624EX  44

Zijwindgeleiders, donker getint MZ380549  148

Omschrijving Artikelnummer All-in prijs Incl. BTW*

Veiligheid & bescherming
 Achterbumper beschermer RVS MZ380656EX  158

Achterbumper beschermfolie, zwart MZ314465  51

 Achterbumper beschermfolie, transparant MZ314466  51

Kofferbakbeschermer MZ314442  117

Achteruitrijddetectie/parkeerhulp, set met 4 sensoren in carrosseriekleur, afstandsweergave middels akoestisch signaal div.  445

Vooruitrijddetectie/parkeerhulp, set met 4 sensoren in carrosseriekleur, afstandsweergave middels akoestisch signaal. div.  452

Spatlapset voorzijde vanaf  73

Spatlapset achterzijde vanaf  87

Reservewiel, thuiskomer complete set. MME31962  185

LED dag rijverlichting/mistlicht vervangen de orginele mist/DRL lampen door LED ZZ005947  325

Kinderveiligheidszitje ‘Baby-safe Plus’, gordelbevestiging en Isofix bevestiging middels Isofix beugel.  
Voor baby’s tot 15 maanden MZ314393  127

 Isofix montage beugel t.b.v. ‘Baby-safe Plus’ MZ314394  127

Kinderveiligheidszitje ‘GO/1-s Bimbo’, gordelbevestiging en Isofix bevestiging middels Isofix beugel.  
Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg) MZ314390CS  288

Isofix montage beugel t.b.v. ‘GO/1-s Bimbo’ gezicht voorwaarts MZ314416  95

 Isofix montage beugel t.b.v. ‘GO/1-s Bimbo’ gezicht achterwaarts MZ314417  148

Kinderveiligheidszitje ‘Duo Plus’, Isofix & gordelbevestiging. Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg) MZ313045B  295

 Kinderveiligheidszitje ‘King Plus’, gordelbevestiging. Voor kinderen van 9 mnd tot 4 jaar (9-18kg) MZ314451  264

Kinderveiligheidszitje ‘Kid Plus’, gordelbevestiging. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (15-36kg) MZ314250  154

Transport & vrije tijd
Reistassenset, exact op maat van de ASX kofferruimte, 6-delige set bestaande uit 3 trolleys en 3 reistassen. ZZ005725  269

 Trekhaak vast inclusief 7-polige kabelset DIN div.  625

Trekhaak afneembaar inclusief 7-polige kabelset DIN div.  863

 Meerprijs 13-polige kabelset DIN MZ314482  81

Fietsdrager voor op de trekhaak, 2 fietsen, lichtgewicht aluminium, kantelbaar MME31973  399

Adapter van 13-polig DIN auto naar 7-polig DIN aanhanger MZ313937  19

Adapter van 7-polig DIN auto naar 13-polig DIN aanhanger MZ313938  19

Adapter van 13-polig DIN auto naar Multicon/West aanhanger MZ313939  36

Dakdragerset Aero type afsluitbaar, voor modellen zonder roofrails MZ314444  245

Dakdragerset Aero type afsluitbaar, voor modellen met roofrails MZ314443  245

Voor het volledige dakdrager toebehoren programma Raadpleeg uw Mitsubishi dealer

Imperiaal zwart gemoffeld staal 75 x 100 cm ¹ MZ535826  89

 Fietsdrager standaard, zwart gemoffeld staal MZ314156  64

Fietsdrager, lichtgewicht aluminium MZ313538  129

 Kajak-/surfplankdrager MZ313537  111

 Peddel-/masthouder MZ311381  19

 Ski-/snowboard drager, voor 4 ski's of 2 snowboards ² MZ311974  96

Transport beschermset: 2 spanbanden in tasje & 2 beschermstukken MME50500  30

 ¹ Adapter t.b.v. aluminium drager benodigd bij montage MZ535826 MZ313061  25

² Adapter t.b.v. aluminium drager benodigd bij montage MZ311974 MZ313062  18

Accessoirepakketten
‘Fashion Pack I’, bestaande uit: sportpedalen,decoratieset ventilatieroosters en speakers in zilver of piano black uitgevoerd div. van 360          voor 250
‘Fashion Pack II’, bestaande uit: skidplate voor- & achterzijde zilver en instaplijsten RVS PACK-F-ASX1506 van 625          voor 425
‘Style Pack’, bestaande uit: portiergreep overtrekken, spiegekelkappen en achterklepsierlijst chroom PACK-S-ASX1503 van 480          voor 360
‘Style Pack’ bestaande uit: portiergreep overtrekken, spiegelkappen achterklepsierlijst chroom t.b.v. Entry & Bright PACK-S-ASX1504 van 445          voor 340
 ‘Protection Pack 1’, bestaande uit: Stootlijsten in carrosserie kleur, kofferruimtebeschermer, achterbumperbeschermer RVS div. van 525          voor 345
 ‘Protection Pack 2’, bestaande uit: Stootlijsten Elegance zwart, kofferruimtebeschermer, achterbumperbescherm folie zwart PACK-P-ASX1509 van 370          voor 250

* All-in prijs is de consumentenadviesprijs inclusief eventuele montage, spuitkosten en BTW.
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Stoelen Entry Bright Intense Instyle

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel • • • -

Lederen bekleding met stoelverwarming - - - •

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel - - - •

In hoogte verstelbare hoofdsteunen • • • •

Bergvak in rugleuning passagiersstoel • • • •

In 2 delen neerklapbare rugleuning achterbank 60/40 • • • •

Hoofdsteunen achter (x3) • • • •

Middenarmsteun met bekerhouders - - • •

Interieur Entry Bright Intense Instyle

Zwart dashboard met soft-touch afwerking • • • •

Chromen deurgrepen - • • •

Verlicht dashboardkastje • • • •

Bekerhouders in vloerconsole vóór • • • •

PVC middenarmsteun • • - -

Verschuifbare middenarmsteun - - • •

Accessoire aansluiting 12V • • • •

Gekoeld dashboardkastje - • • •

Portieren voor met flessenhouder • • • •

Zonneklep met tickethouder • - - -

Zonneklep met verlichting en tickethouder - • • •

Airconditioning • - - -

Climate control - • • •

Interieurfilter • • • •

Comfort Entry Bright Intense Instyle

Centrale deurvergrendeling • • • •

Multi-mode keyless entry systeem met 2 zenders • • - -

Keyless Operation Systeem met start/stop knop - - • •

Elektrisch bedienbare ramen • • • •

Parkeersensoren achterzijde - • - •

Audio en communicatie Entry Bright Intense Instyle
4 speakers • • - -

6 speakers - - • -

Rockford Fosgate® premium audiosysteem met 710 watt en 9 speakers - - - •

Radio cd/mp3 speler • • - -

Radio cd/mp3 speler met Touch display - - • -

Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) met navigatiesysteem - - - •

DAB+ (Digital Audio Broadcast) tuner - - • •

Achteruitrijcamera - - • •

Bluetooth carkit met bediening op het stuurwiel - - • •

Audio jack • - - -

USB aansluiting - • • •

Veiligheid Entry Bright Intense Instyle
Active Stability en Traction Control (ASTC) • • • •

ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling) • • • •

Hill Start Assist (HSA) • • • •

Brake Override System • • • •

Airbag bestuurder en uitschakelbare airbag passagier vóór • • • •

Zij-airbags vóór en gordijnairbags • • • •

Knie-airbag bestuurder • • • •

Driepunts ELR veiligheidsgordels vóór x2 • • • •

Gordelspanners vóór • • • •

In hoogte verstelbare veiligheidsgordels vóór • • • •

Driepunts ELR veiligheidsgordels achter x3 • • • •

ISO-FIX bevestigingspunten voor kinderzitjes achter • • • •

Kindersloten achter • • • •

Derde remlicht • • • •

Brake assist met Emergency Stop Signal Systeem (ESS) • • • •

Bandenreparatieset • • • •

Bandenspanningscontrolesysteem • • • •

Exterieur Entry Bright Intense Instyle
16 inch stalen velgen met 215/70R16 banden • - - -

16 inch lichtmetalen velgen met 215/70R16 banden - • - -

18 inch lichtmetalen velgen met 225/55R18 banden - - • •

Chromen grille omlijsting - • • •

Halogeen koplampen • • • -

Super ‘wide vision’ HID Xenon koplampen - - - •

Automatisch inschakelende verlichting - • • •

Koplampsproeiers - - - •

Mistlampen vóór - • • •

Dagrijverlichting - • • -

Dagrijverlichting LED - - - •

Groen getint glas • • • •

Achterruitverwarming • • • •

Privacy glass - - • •

Ruitenwissers met sproeiers en variabele interval • - - -

Regensensor - • • •

Buitenspiegels in carrosseriekleur / portiergrepen in carrosseriekleur • • • •

Automatisch inklapbare buitenspiegels met LED knipperlicht - - • •

Chromen afwerking raamstijl - • • •

Zwarte roofrails - - • •

Glazen panoramadak - - - •

Chromen uitlaatpijp - • • •

Cockpit Entry Bright Intense Instyle
3-spaaks lederen stuurwiel met bediening voor audio en cruise control - - • •

Lederen pookknop - - • •

Elektrische stuurbekrachtiging • • • •

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar • • • •

Cruise control - - • •

Automatisch dimmenende achteruitkijkspiegel - - • •

Multi-colour LCD informatie display • • • •

Verlicht contactslot • • - -

Centraal audiopaneel mat carbon look • • - -

Centraal audiopaneel in piano black met zilverkleurige accenten - - • •

• : Standaard    - : Niet beschikbaar

STANDAARDUITRUSTING

Lederen stuurwiel
Met bediening audio en cruise control

Multi Communication System (MMCS)
Met navigatiesysteem

Glazen panoramadak
Met LED verlichting
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Disclaimer: Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen met uitzondering van belastingen, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheids- 
heffingen. Alle prijzen in deze prijslijst gelden vanaf 1 januari 2016, zolang de voorraad strekt. Hiermee komt de prijslijst van 1 oktober 2015 te vervallen. 
Prijzen: af Amstelveen, exclusief meerprijs metallic lak, rijklaarmaakkosten, etc. Alle bedragen zijn genoteerd in Euro’s. Alle informatie is gebaseerd op 
gegevens van het modeljaar 2015.5 zoals deze op het moment van druk bekend zijn, deze kunnen per type wijzigen. De verbruikscijfers zijn gemeten 
volgens de Europese testcylus EG 715/2007. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is sterk afhankelijk van het 
rijgedrag, de rijomstandigheden, andere invloeden zoals weer en verkeer en de toestand van het voertuig. Wij adviseren gebruik te maken van Het Nieuwe Rijden, kijk 
op www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Getoonde kleuren zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kan het 
voorkomen dat sommige uitrustingen niet leverbaar zijn. Uw Mitsubishi dealer informeert u hier graag over. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V. Bovenkerkerweg 6-8 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl www.mitsubishi-motors.nlBe
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Ervaar de bijzondere service van Mitsubishi Motors
•  5 jaar garantie, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers.  

De resterende 3 jaar met een beperking tot 100.000 km.

•  12 jaar carrosseriegarantie tegen corrosie van binnenuit. 

•  5 jaar lakgarantie.

•  5 jaar gratis Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP); mobiliteitsservice in heel 

Europa. Vanaf het 6e jaar krijgt u eveneens gratis mobiliteitsservice indien uw auto in 

onderhoud is bij een door Mitsubishi Motors erkend servicecentrum.

•  5 jaar garantie op originele Mitsubishi Motors accessoires bij montage op een nieuwe 

auto, waarvan 2 jaar zonder beperking van het aantal kilometers. De resterende  

3 jaar met een beperking tot 100.000 km.

•  Professionele service met het juiste gereedschap.

•  Vakkundig onderhoud volgens vaste onderhoudstarieven met originele Mitsubishi Motors 

 onderdelen van de hoogste kwaliteit.

•  Meer dan 2.500 door Mitsubishi Motors erkende dealers in Europa.

Volg Mitsubishi overal

facebook.com/MitsubishiNederland

@Mitsubishi_NL

@Mitsubishi_NL

youtube.com/MitsubishiNederland

Hergebruik en recycling van materialen
Mitsubishi Motors neemt de toekomst van onze planeet heel serieus. Bij al onze activiteiten  

kijken we naar de impact daarvan op het klimaat. Het is de maatstaf voor aerodynamisch design 

en zuinige auto’s met een minimale emissie. Onze modellen zijn gemaakt voor een duurzaam 

leven. Veel componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen, zodat ook de impact op 

het milieu minimaal is. Met het gebruik van revolutionaire technieken houdt Mitsubishi 

Motors het energieverbruik en de afvalproductie zo laag mogelijk, terwijl de kwaliteit 

van de producten verder verbetert. 

Kijk voor meer informatie op www.mitsubishi-motors.nl/environment

5 jaar mobiliteitsservice


