PRIPRAVÍME VAŠE VOZIDLO
NA ZIMU
MITSUBISHI SERVIS
Nielen zimné pneumatiky sú nevyhnutné
pre bezpečné zimné cestovanie. Nechajte
si pri výmene zimného obutia
skontrolovať vozidlo u odborníkov
v servise MITSUBISHI, aby ste v zime
cestovali s prehľadom a bezpečne.
→ Zaistíme spoľahlivý štart vášho
vozidla, bezpečný výhľad a spoľahlivé
zastavenie, keď bude treba.

NAJLEPŠIA VOĽBA
PRE VAŠE MITSUBISHI
MITSUBISHI OLEJE
Značkové motorové oleje
Mitsubishi vyvinuté pre
optimálny výkon a životnosť
benzínových aj naftových
motorov za priaznivú cenu.

Prémiové oleje
pre moderné
motory

↓
15,50 EUR/liter

Oleje pre
staršie
motory

↓
9,70 EUR/liter

→ Využite zvýhodnené ponuky palivových filtrov,
zapaľovacích aj žeraviacich sviečok, stieračov,
brzdových platničiek, kotúčov a akumulátorov.

ZĽAVA

20 %
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VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ → ZADARMO
Kontrola osvetlenia vozidla a nastavenie predných svetlometov ZADARMO je súčasťou
všetkých servisných zákaziek v období od 10. 10. do 16. 12. 2022. Vozidlo bude označené
etiketou potvrdzujúcou úspešné vykonanie testu. Ak bude pri kontrole či nastavení
svetlometov zistená nutnosť opravy alebo výmeny dielov, bude so súhlasom zákazníka
rozšírená hradená zákazka.

MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIE

SPACE STAR

14˝ 699 EUR

14˝ 929 EUR

15˝ 1 049 EUR

Kompletné zimné obutie 14˝
oceľové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Nokian/Bridgestone
165/65 R14 so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 14˝
zliatinové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Bridgestone Blizzak
165/65 R14 so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 15˝
zliatinové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Falken 175/55 R15
so snímačmi tlaku TPMS

ASX

ASX

ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

ASX

ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

16˝ 799 EUR

16˝ 1 049 EUR

16˝ 1 089 EUR

Kompletné zimné obutie, 16˝ oceľové
disky Mitsubishi, zimné pneumatiky
Nokian WR SUV 4 215/70 R16 so
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 16˝
zliatinové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Nokian WR SUV 4 215/70
R16 so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 16˝
zliatinové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Nokian WR SUV 3
215/70 R16 so snímačmi tlaku TPMS

ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

17˝ 1 479 EUR

18˝ 1 899 EUR

Kompletné zimné obutie, 17˝
zliatinové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Nokian WR SUV 4 215/60
R17 so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 18˝
zliatinové disky Mitsubishi, zimné
pneumatiky Bridgestone Blizzak
225/55 R18 so snímačmi tlaku TPMS

EURÓPSKE OZNAČENIE PNEUMATÍK

Podrobné informácie o arametroch
zimných pneumatík nájdete na
www.mitsubishi-motors.sk

Pozn.: Na vozidlá Eclipse Cross, Outlander a L200 s 18˝ kolesami z výroby nemožno montovať 16˝ zimné kolesá z dôvodu väčších bŕzd. Informujte sa u svojho dealera Mitsubishi na
vhodné kolesá pre vaše vozidlo. Ak zvolíte kolesá s iným rozmerom, než akými je vozidlo vybavené z výroby, bude treba dodatočný zápis alternatívneho rozmeru do osvedčenia vozidla
na základe typového listu, ktorý vystaví váš dealer Mitsubishi. Obrázky kolies sú iba ilustratívne, vzorka pneumatík sa môže líšiť.

MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIE

16˝ 809 EUR

16˝ 1 129 EUR 17˝ 1 479 EUR 18˝ 1 939 EUR

Kompletné zimné obutie 16˝
oceľové disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian Rotiiva
AT 245/70 R16 (iba pre
výbavu INVITE)

Kompletné zimné obutie 16˝
zliatinové disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian Rotiiva
AT 245/70 R16 (iba pre
výbavu INVITE)

Kompletné zimné obutie 17˝
zliatinové disky Mitsubishi,
zimné pneumatiky Nokian
Rotiiva AT 245/65 R17

Kompletné zimné obutie 18˝
zliatinové disky Mitsubishi,
pneumatiky Nokian WR
SUV 4 265/60 R18

SNEHOVÉ REŤAZE 189 EUR
Kvalitné snehové reťaze PEWAG pre všetky modely
Mitsubishi. Snehové reťaze sú v zimnom období v mnohých
krajinách súčasťou povinnej výbavy vozidla. Podrobné
informácie na www.pewag.cz. V prípade záujmu o snehové
reťaze pre iný rozmer pneumatík kontaktujte svoj servis
Mitsubishi.

Pozn.: Uvedená cena s DPH platí pre snehové
reťaze PEWAG servo 9 pre ASX, Eclipse Cross
a Outlander so 16“ až 18“ kolesami.

BEZPEČNOSTNÉ MATICE

KRYTY KOLIES

Súprava 4 ks
Akcia → 39 EUR

Na 14˝ oceľové disky pre
Space Star
Cena za 4 ks → 85 EUR

ADAC Online 09/2020
Test 15 zimných pneumatík

BRIDGESTONE
Blizzak LM005
Rozmer 205/55 R 16 91 H
pneumatiky-Label C/A/71
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Na 16˝ oceľové disky pre
Lancer, ASX, Eclipse Cross
a Outlander
Cena za 4 ks → 85 EUR

MITSUBISHI PAKET NAVI

1 129 EUR
Multimediálny systém s navigáciou
INTOUCH
• 7˝ antireflexný dotykový displej
(2-DIN)
• Bezdrôtový Apple CarPlay™
a Android Auto™
• Digitálne rádio DAB+ pre lepšiu
kvalitu zvuku/FM a RDS rádio

• Offline GPS navigácia iGO s mapami
celej Európy
• V českom jazyku
• Ovládanie pomocou dotykovej
obrazovky alebo tlačidlami na
volante
• Pripojenie telefónu cez Bluetooth®
• Zadná parkovacia kamera

Táto ponuka je vhodná pre vybrané výbavy vozidiel Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander a L200
od roku 2013. Možnosť využitia pre vaše vozidlo konzultujte so svojím servisom Mitsubishi.

PARKOVACIE SENZORY
SO ZOBRAZENÍM NA OBRAZOVKE
152 EUR
• Popri zvukovej indikácii prekážky zobrazuje jej vzdialenosť
a pozíciu na displeji parkovacej kamery. V prípade
hroziacej zrážky zobrazí varovanie STOP.
• Vhodné na kombináciu s parkovacími kamerami so
zobrazením na audiosystémoch Mitsubishi s dotykovou
obrazovkou, navigačnými systémami Mitsubishi i Pioneer.

ZVÝHODNENÁ PONUKA
ZIMNÉHO PRÍSLUŠENSTVA
MITSUBISHI PRÍSLUŠENSTVO
ZĽAVA

15 %

Ponuka platí pre vybrané položky originálneho
príslušenstva Mitsubishi – gumové koberce, vane do
batožinového priestoru a strešné nosiče s príslušenstvom

STREŠNÉ BOXY
OD 339 EUR

DOPRAJTE SI VYŠŠÍ VÝKON
1 199 EUR

• Atraktívny dizajn, čistý aerodynamický tvar
• Pri modeli Tirol oceľové krídlo ako výstuž veka
• Pri modeli Tirol oceľová bezpečnostná výstuha v špičke boxu
• Vyrobené z kvalitného 5 mm ABS plastu
• Obojstranné otváranie, centrálne zamykanie
• Uchytenie do T-drážky, poprípade rýchloupínacím systémom
• Navrhnuté na Slovensku, vyrobené v Česku

Súprava na zvýšenie výkonu motora
• Patentovaná technológia optimalizácie
dĺžky vstreku paliva
• Zvýšenie výkonu zo 150 k na 173 k
• Zvýšenie krútiaceho momentu zo 400 Nm na 502 Nm
• Schválenie TÜV Austria a Ministerstvo dopravy ČR

Vozidlá Mitsubishi majú od 1. 1. 2015 záruku 5 rokov/100 000 km. Originálne
príslušenstvo Mitsubishi, ktoré kúpite súčasne s novým vozidlom, má zhodnú
záruku 5 rokov/100 000 km. Od 1. 4. 2015 sme pre vás pripravili navyše ďalší
sortiment vybraného schváleného príslušenstva Mitsubishi, ktoré ponúka,
pri nákupe súčasne s novým vozidlom, aj 5-ročnú záruku. Dodatočne kúpené
príslušenstvo, či ostatné položky z ponuky Schváleného príslušenstva Mitsubishi,
majú záruku 2 roky, ak nie je uvedené inak. Podrobnejšie informácie vám poskytne
váš predajca Mitsubishi.

APLIKÁCIA
MOJE MITSUBISHI
Predstavujeme vám novú webovú aplikáciu MOJE
MITSUBISHI, ktorú teraz zadarmo ponúkame všetkým
majiteľom vozidiel značky Mitsubishi. Po prihlásení
uvidíte detailné informácie o vami vlastnených
vozidlách, elektronickú servisnú knižku, detailný
prehľad servisnej histórie, prípadne prehľad aktuálne
vyhlásených či doposiaľ neuskutočnených zvolávacích
akcií, ktoré sa na vaše vozidlá môžu vzťahovať.
Veríme, že vám táto webová aplikácia ušetrí nielen čas,
ale zároveň vám v budúcnosti prinesie veľa výhod.
Výhody aplikácie moje Mitsubishi
• Kompletná el. servisná knižka
• Informácie o servisných intervaloch
• Informácie o nákladoch na servis
• Informácie o zvolávacích akciách
• Informácie o trvaní záruky
• A omnoho viac…

ZÁRUKA KVALITY
Aby vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame
sa výhradne na originálne diely Mitsubishi
a najmodernejšie diagnostické a technické vybavenie
servisu. V Mitsubishi sa staráme nielen o vaše
vozidlo, ale staráme sa aj o vás – nášho zákazníka.
Využívať poprodajné služby u autorizovaného
dealera Mitsubishi znamená, že získate profesionálny
servis za plne konkurencieschopnú cenu podľa vášho
očakávania. A pre vaše vozidlo to predstavuje radosť
z jazdy, spoľahlivosť, bezpečnosť a priaznivú
zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

PROGRAM ZAPOŽIČANIA
NÁHRADNÝCH VOZIDIEL

ASISTENČNÁ SLUŽBA MAP
→ ZADARMO
Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom
nových vozidiel značky Mitsubishi, a to počas 3 rokov od
začiatku platnosti záruky. Po skončení základnej lehoty
platnosti asistenčnej služby MAP stačí navštíviť autorizovaný
servis, absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku vášho
vozidla, a tým získať asistenčnú službu MAP na ďalší 1 rok
celkom zadarmo! Tento asistenčný balíček služieb sme
pripravili preto, aby sme vám aj vašim spolujazdcom poskytli
najväčšiu možnú ochranu v prípade akejkoľvek nečakanej
udalosti v tuzemsku alebo v zahraničí.
Pozn.: Podrobné informácie na www.mitsubishi-motors.sk.

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL
BONUS 5+ → zľava 10 % na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov
Obj. č.: SKZIMLE22
www.mitsubishi-motors.sk
BONUS 7+ → zľava 15 % na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov
Táto ponuka platí od 10. 10. do 16. 12. 2022 alebo do vyčerpania zásob.
sú uvedené vrátane zliav a DPH, bez montáže. Podrobné informácie
BONUS 10+ → zľava 20 % na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov Ceny
o ponuke a nákladoch montáže uvedených produktov poskytne váš
Pozn.: Pri vykonaní opravy v autorizovanom servise Mitsubishi.

autorizovaný servis Mitsubishi. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

