
KOMPLEKTĀCIJAS UN CENAS MY21

INVITE

- Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) ar elektronisko bremžu spēka sadales - Priekšējo lukturu atliktās izslēgšanās funkcija - Coming Home Light

sistēmu (EBD) - Lukturu ieslēgšanās, atslēdzot automašīnu - Welcome Light

- Bremzēšanas palīgsistēma (BA) un bremžu pedāļa prioritātes sistēma (BOS) - Mobilā telefona Bluetooth brīvroku sistēma ar slēdzi uz stūres rata

- Aktīvā stabilitātes (ASC) un pretizslīdes (TCL) kontroles sistēma - Spoguļu ietvari un ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

- Palīgsistēma kustības uzsākšanai kalnā (HSA) - Aizmugurējais spoilers virsbūves krāsā ar LED bremžu lukturi

- Enerģiju absorbējoša, paaugstinātas triecienizturības virsbūve (RISE) - Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie logu pacēlāji

- Avārijas signāla ieslēgšanās straujas bremzēšanas gadījumā (ESS) - Elektronisks imobilaizers

- Elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS) - Centrālā atslēga ar iestrādātu tālvadības pulti, 

- Priekšējie SRS divpakāpju drošības spilveni vadītājam un priekšējam - Hroma interjera paka

pasažierim (ar atslēgšanas funkciju) - Sānu hroma uzlikas

- Sānu SRS drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim - Ādas apdares 3 spieķu stūres rats un ātruma pārslēgs

- Ceļgalu SRS drošības spilvens vadītājam - Dalīti nolokāms aizmugurējais sēdeklis ar elkoņu balstu

- Sānu aizkarveida drošības spilveni pirmajai un otrajai sēdekļu rindai - Centrālā grīdas konsole ar regulējamu elkoņu balstu 

- 3 punktu ELR drošības jostas ar priekšspriegotājiem un slodzes ierobežotājiem - Audio un kruīza kontroles vadības slēdzis uz stūres

vadītājam un priekšējam pasažierim - Augstas izšķirtspējas instrumentu panelis ar LCD displeju

- ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi - Aizsargplāksne melnā krāsā 

- Apsildāmi priekšējie sēdekļi - Auduma sēdekļi ar vadītāja sēdekļa augstuma regulēšanu

- Bērnu drošības slēdzis aizmugurējām durvīm - Ātruma pārslēgšanas sviras pie stūres (tikai CVT modeļiem)

- LED priekšējās lampas ar manuālu augstuma regulēšanu - Manuāla klimata kontrole

- LED dienas gaitas un bremžu lukturi - Radio ar CD/MP3 un 4 skaļruņiem

- Aizmugures LED kombinētie lukturi - Bagāžas nodalījuma grīdas kaste ar stiprinājumiem

- Radiatora režģis sudraba krāsā - Riepu spiediena kontroles sistēma (TPMS)

- Stūres augstuma un dziļuma regulēšana - Haizivs spuras tipa antena

- Aizmugurējie auto novietošanas sensori - Riepas remonta komplekts , instrumentu komplekts, auto pacēlājs (domkrats)

- Aizmugurējie pretmiglas lukturi - Bagāžas nodalījuma pārvalks

- Lietus sensors - Melni jumta reliņi

- Kruīza kontrole - Vieglmetāla diski un 215/70R16 riepas

- Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi

INTENSE (papildus INVITE aprīkojumam vai aizvietojošs)

- 18” vieglmetāla diski - Automātiskā klimata kontrole

- Atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos - Frontālās sadursmes novēršanas bremžu sistēma (FCM)

- Atpakaļskata kamera - Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma (LDW)

- Pie korpusa pielokāmi sānu atpakaļskata spoguļi ar iebūvētu pagrieziena lukturi - Automātiskās tālās gaismas (AHB)

- Tumši tonēts aizmugurējais un aizmugurējie sānu stikli - Priekšējo lukturu automātiska regulēšana

- Bezkontakta durvju atslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma (KOS) - LED pretmiglas lukturi

- Hroma logu uzlikas - Audio sistēma ar 6 skaļruņiem un skārienjutīga ekrāna vadību

- Hroma salona durvju atvēršanas rokturi ar Carplay un Android auto funkcijām

INSTYLE (papildus INTENSE aprīkojumam vai aizvietojošs)

- Aklās zonas brīdinājumu sistēma (BSW) - Ādas sēdekļi ar vadītāja sēdekļu elektrisku regulēšanu

- Aizmugurējo sānu zonu uzraudzības sistēma (RCTA) - Salona griesti melnā krāsā

- Joslu šķēršošanas asistents - Skārienjutīgs ekrāns ar Navigācijas, Carplay un Android auto funkciju.

- Alumīnija pedāļi

Modelis Cena, EUR ar PVN Modelis Cena, EUR ar PVN

2.0 Invite 2WD 5MT AS&G 150 zs 20 990 2.0 Intense 2WD CVT AS&G 150 zs 24 990

2.0 Invite 2WD CVT AS&G 150 zs 21 990 2.0 Instyle 2WD CVT AS&G  150 zs 25 990

2.0 Intense 2WD 5MT AS&G 150 zs 23 590

Rūpnīcas garantija: 5 gadi vai 100 000 km

Jūsu ievērībai!

Cenu lapa ir spēkā no 08.01.2021. un ir derīga līdz jaunas cenu lapas izdošanai
Cenas un komplektācija var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma

AS&G - automātiska motora noslāpēšanas un iedarbināšanas sistēma
2WD - priekšpiedziņa

MT - mehāniskā pārnesumkārba

CVT - bezpakāpju variators ar sporta režīmu

Speciālā krāsa Red Diamond (P62) + 690 EUR
Metāliska krāsa + 490 EUR 

Lielirbes iela 32, Rīga, LV-1046
Tālr. 67 300 100
E-pasts: info@skandimotors.lv

www.mitsubishi.lv
www.skandimotors.lv

Brīvības iela 146c, Liepāja, LV-3401
Tālr. 63 483 600
E-pasts: liepaja@skandimotors.lv



MODELIS Piedziņa 2WD

Dzinējs 2.0 MIVEC

Auto Stop & Go

Sēdvietu skaits 5

Aprīkojuma līmenis INVITE MT INVITE CVT INTENSE MT INTENSE CVT INSTYLE CVT

Svars Pašmasa kg 1260 1285

Pilna masa kg 1970

Maks. piekabes svars (bez bremzēm) kg 710 730 720 740

Maks. piekabes svars (ar bremzēm) 1300

VEIKTSPĒJA Maksimālais ātrums km/h 190

Paātrinājums (0-100 km/h) s 10.2 11.7 10.2 11.7

Degvielas patēriņš:

Vidēji (NEDC) l/100 km 6.7 6.5 7.0 6.8

Vidēji (WLPT) l/100 km 7.1 7.4 7.5 7.8

CO2 izmeši:

Vidēji (NEDC) g/km 154 149 161 156

Vidēji (WLPT) g/km 161 167 171 176

DZINĒJS Dzinēja tilpums cm3 1998

Emisiju līmenis Euro-6d-temp Evap-ISC

Maksimālā jauda kW (ZS)/ apgr./
min. 110(150)/6000

Maksimālais griezes
moments

Nm (kg-m)/ apgr./
min. 195(19.9)/4200

DEGVIELAS 
SISTĒMA

Degvielas tips/oktānskaitlis Benzīns/bezsvina RON95 un augstāk

Degvielas padeves sistēma ECI

Degvielas tvertnes tilpums l 63

PIEKARE Priekšā MacPherson statne ar stabilizatora stieni

Aizmugurē Daudzposmu ar stabilizatora stieni

STŪRES
SISTĒMA Tips Zobstienis ar elektrisko stūres pastiprinātāju

BREMZES Priekšā Ventilējamas disku bremzes

Aizmugurē Disku bremzes

Visi izmēri norādīti milimetros

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


