Rok produkcji 2017/2018

Rok modelowy 2018
WERSJA
BENZYNA
1.5T 6MT 2WD
1.5T 8CVT 2WD
1.5T 8CVT 4WD
Dopłata za lakier metalizowany lub perłowy
Dopłata za lakier „Diamentowa czerwień”

MOC

INFORM

INVITE
PLUS

INTENSE

INTENSE
PLUS

INSTYLE

163 KM

93 990 zł
▬
▬

102 990 zł
110 990 zł
▬

112 990 zł
120 990 zł
▬

▬
125 990 zł
133 990 zł

▬
▬
147 990 zł
2 800 zł
4 200 zł

Dane zawarte w niniejszym cenniku samochodu Mitsubishi mają wyłącznie charakter informacyjny. Podane informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności
w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w cenniku informacje na temat gwarancji samochodu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w
szczególności w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży samochodu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie
gwarancyjnym. Ze względu na ograniczenia techniczne (np. odwzorowanie kolorów przez monitor lub sposób wydruku), kolory przedstawione w niniejszym cenniku mogą
się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. MMC Car Poland
sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cennika oraz parametrów technicznych i wyposażenia samochodów Mitsubishi oferowanych na rynku polskim bez
uprzedzenia.
Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych
właściwości trakcyjnych) ma m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od
podanych w niniejszym cenniku.
Informacje o recyklingu samochodów Mitsubishi, w tym o ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu, o zgodnym z wymogami ochrony środowiska postępowaniu z
samochodami stanowiącymi odpady, jak też informacje o postępie i rozwoju w zakresie odzysku i recyklingu samochodów i ich części, oraz informacje o stacjach odbioru
wysłużonych samochodów znajdują się na stronie internetowej: www.mitsubishi.pl.

