
Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

v

www.mitsubishi-motors.sk

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

PROGRAM ZAPOŽIČIAVANIA NÁHRADNÝCH VOZIDIEL

SERVIS MITSUBISHI NA MIERU PRE VÁS

MITSUBISHI GARANCIA

VYŠKOLENÝ TÍM

JASNÉ CENY

ASISTENČNÁ SLUŽBA MAP

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL

 BONUS 5+ zľava 10% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov
BONUS 7+ zľava 15% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov

BONUS 10+ zľava 20% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov

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 popredajné služby 
u autorizovaného dílera Mitsubishi znamená, že získate 
profesionálny servis za konkurencieschopnú cenu 
podľa Vášho očakávania. Pre Vás to predstavuje radosť 
z  jazdy a pre Vaše vozidlo spoľahlivosť, bezpečnosť 
a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

Náhradné vozidlo si môžete prevziať v ktoromkoľvek 
autorizovanom servise Mitsubishi Motors
vozidlá sú v 100% technickom stave 
a čistote
každé vozidlo má platnú diaľničnú 
známku, povinnú výbavu a uzavreté 
zákonné a havarijné poistenie
ceny požičovného sú 
stanovené veľmi priaznivo

Pre každý servisný zásah je výrob-
com Mitsubishi Motors stanovený 
normovaný čas. Váš technik Vás 
bude vopred informovať o cene 
opravy, vrátane cien za diely a pre-
vádzkové náplne tak, aby predišiel 
Vášmu prekvapeniu. Po vykonanom 
servise sa okrem podrobnej správy 
tiež dozviete o prípadnej údrž-
be, ktorú bude potrebné vykonať 
v budúcnosti.

Aby bola zabezpečená najkvalitnejšia 
údržba Vášho vozidla, naši špecialisti 

sa pravidelne zúčastňujú na technic-
kých školeniach týkajúcich sa najnovších 

servisných postupov a technológií. Všetci 
díleri pravidelne investujú do špeciálnych 

prípravkov a  vybavenia, vďaka čomu Vám 
poskytujú ešte lepšie služby.

Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom nových vo-
zidiel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 rokov od začiatku platnosti zá-

ruky. Po skončení základnej doby 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 
zdarma!!! Tento asistenčný balíček služieb sme pripravili preto, aby sme 

Vám aj Vašim spolujazdcom poskytli najväčšiu možnú ochranu v prípade 
akejkoľvek nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahraničí*.

 * viď. územná platnosť

24 hodín denne u Vás doma alebo 
v  kancelárii. Najjednoduchšia cesta 
do Vášho servisu Mitsubishi. Zadajte 
informácie o Vás a Vašom vozidle, 
zvoľte si servis Mitsubishi a zadajte 
Vašu požiadavku. V najbližšej dobe 
budete kontaktovaní servisom pre 
potvrdenie vhodného termínu.

Ponuka našich autorizovaných servisov zahŕňa komplexné 
služby, ktoré Vaše vozidlo potrebuje. Kedykoľvek sa objed-
náte na našom webe v aplikácii Online Servis, naši techni-
ci si s Vami dojednajú presný termín, ktorý Vám vyhovu-
je. Aj vďaka Online Servisu nebudete musieť zbytočne 
čakať a všetko prebehne hladko a podľa Vašich pred-
stáv. V prípade potreby je tiež samozrejmosťou po-
nuka náhradného vozidla s veľmi výhodnými pod-
mienkami, ktoré zabezpečí Vašu ďalšiu mobilitu.

Obj.č.: SKZIMLE19

ZIMNÉ CESTOVANIE
S PREHĽADOM 

MITSUBISHI NLINE SERVIS

152 EUR

Táto ponuka je vhodná pre vybrané výbavy vozidiel ASX, Eclipse 
Cross, Outlander a L200 od roku 2013. Možnosť využitia pre 
Vaše vozidlo konzultuje s Vašim servisom Mitsubishi.

Parkovacie senzory so zobrazením na obrazovke 

STREŠNÉ BOXY

Držiak tabletu  
na opierku hlavy

 Popri zvukovej indikácii prekážky zobrazuje jej vzdialenosť  
a pozíciu na displeji parkovacej kamery.
 Vhodné pre kombináciu s parkovacími kamerami so zobrazením  
na audiosystémoch Mitsubishi s dotykovou obrazovkou,  
navigačnými systémami Mitsubishi a Pioneer. 

MITSUBISHI PAKET NAVI PREČO VYUŽÍVAŤ AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?

Táto ponuka platí od 7. oktobra do 21. decembra 2019 alebo do vyčerpania zásob. Ceny sú uvedené vrátane zliav a DPH, bez montáže. Podrobné
informácie o ponuke a náklady montáže uvedených produktov poskytne Váš autorizovaný predajca Mitsubishi. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

MITSUBISHI SERVIS

www.mitsubishi-motors.sk

990 EUR

33 EUR

  Multimediálny systém 
s navigáciou MNG

•  6,5" farebná dotyková  
LCD obrazovka

•  rádio s funkciou DAB
•  prehrávač CD/DVD/MP3
•  vstavaná navigácia TomTom
•  podpora Android Auto™ 

a Apple CarPlay™
•  Bluetooth® handsfree
• zadná parkovacia kamera

  Univerzálny, otočný držiak na tablet, alebo 
iné zariadenie o velkosti 4-12 palcov. 

  360 stupňová rotácia umožňuje vertikálne 
alebo horizontálne otáčanie pod rôznym 

uhlom. 
  Pevný rám upínacieho ramena, dotyková plocha 

s protišmykovou kaučukovou vrstvou, ktorá 
chráni pred poškodením osadeného zariadenia.

  Atraktívny dizajn, čistý aerodynamický tvar
  Model Tirol s oceľovým krídlom ako výstužou veka  

   Model Tirol s oceľovou bezpečnostnou výstuhou  
v prednej časti boxu

  Vyrobené z kvalitného 5mm ABS plastu
  Obojstranné otváranie, centrálne zamykanie

  Uchytenie do T- držiakov, prípadne rýchloupínacím systémom
  Navrhnuté na Slovensku, vyrobené v Čechách

CENA OD  
239 EUR

Vozidlá Mitsubishi majú od 1.1.2015 záruku 5 rokov / 100 000 km. Originálne príslušenstvo Mitsubishi, ktoré 
zakúpite súčasne s novým vozidlom, má rovnakú záruku 5 rokov / 100 000 km. Navyše, od 1.4.2015 sme pre 
Vás pripravili ďalší sortiment vybraného schváleného príslušenstva Mitsubishi, ktoré ponúka pri nákupe 
súčasne s novým vozidlom taktiež 5 ročnú záruku. Dodatočne zakúpené príslušenstvo, či ostatné položky 
z ponuky Schváleného príslušenstva Mitsubishi majú záruku 2 roky, ak nie je uvedené inak.

Nezávislé kúrenie Webasto v automobile predstavuje pre čoraz viac ľudí 
nový rozmer pôžitku z jazdy. Je to pravý luxus, ktorý si teraz môžete 

dopriať a denne si ho užívať! Nechajte sa týmto komfortom rozmaznávať, 
doprajte sebe aj svojej rodine kvalitnejší životný štýl a prežite zimu v teple. 

P.S.: Začnite sa tešiť do vyhriateho vozidla!

Informujte sa u svojho predajcu Mitsubishi  
na optimálnu kombináciu pre váš komfort.

SKUTOČNÝ LUXUS NIE JE VIDIEŤ,
ALE MÔŽETE HO POCÍTIŤ!NEZÁVISLÉ KÚRENIE

NEZÁVISLÉ KÚRENIE WEBASTO  
UŽ OD 1 160 EUR   

Pozn.: Uvedená cena vrátane DPH nezahŕňa montáž  
a platí pre nezávislé kúrenie Thermo Top Evo 4  

s ovladačom MultiControl pre Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC.

AKCIA

Sada kúrenia s Thermo 
Call TC4 so zľavou 15%! 

MITSUBISHI PRÍSLUŠENSTVO



Kompletné zimné
obutie, 16" disky

z ľahkých zliatin
Mitsubishi, zimné

pneumatiky Nokian
WR SUV 3 215/70 R16,

so snímačmi tlaku 
TPMS

16"

Kompletné zimné obutie, 16" oceľové
disky Mitsubishi, zimné pneumatiky

Nokian WR SUV 3 215/70 R16,
so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné
obutie, 14" oceľové
disky Mitsubishi,
zimné pneumatiky
Nokian WR D3
165/60 R14, so
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 15" disky 
z ľahkých zliatin Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Falken 175/55 R15,  
so snímačmi tlaku TPMS

16"

Kontrola osvetlenia vozidla a nastavenie predných svetlometov ZADARMO je súčasťou 
všetkých servisných zákaziek v období od 7. 10. 2019 do 21. 12. 2019. Vozidlo bude označené 

etiketou potvrdzujúcou úspešné vykonanie testu. Pokiaľ bude pri 
kontrole, či nastavení svetlometov zistená nutnosť opravy alebo 

výmeny dielov, bude so súhlasom zákazníka rozšírená platená zákazka.

Zimné komplety sú zostavené 
z  originálnych diskov Mitsubishi 

a zimných pneumatík od spoločnosti 
Nokian TYRES. Typy kolies s diskami 

z ľahkých zliatin sa líšia podľa 
jednotlivých modelov a rozmerov. 

Matice kolies nie sú súčasťou dodávky, 
pokiaľ nie je možné použiť pôvodné, je 

potrebné matice objednať samostatne. 
Informujte sa u svojho predajcu Mitsubishi 

o podrobnostiach ponuky pre Vaše vozidlo. 
Uvedené ceny sú vždy za kompletnú sadu 4 ks 

zimného obutia (disk + pneumatika) vrátane 
snímačov tlaku TPMS (L200 bez TPMS).

ARAMID
GUARANTEE

Aramid chráni ľudské životy v nepriestrelných 
vestách a teraz poskytuje aj vyššiu odolnosť 

a ochranu pre prekvapivé situácie na Vašich cestách, 
dokonca aj viac. Jedinečná záruka Nokian Tyres Aramid 

je poskytovaná k vybraným pneumatikám pre vozidlá 
SUV. V prípade náhodného poškodenia na bočnici získate 

novú pneumatiku zodpovedajúceho typu. Podrobné 
informácie dostanete u Vášho predajcu Mitsubishi alebo 

na www.nokiantyres.cz

Najnižšia cena pneumatík na internete nemusí byť aj najvýhodnejšia! Váš servis 
MITSUBISHI ponúka pneumatiky za priaznivé ceny vrátane komplexných služieb a odberu 

ojazdených pneumatík ZADARMO! Zároveň skontroluje Vaše vozidlo tak, aby nedochádzalo 
k zbytočnému nerovnomernému či nadbytočnému opotrebovaniu nových pneumatík.

V prípade záujmu o samotné 
zimné pneumatiky 

kontaktujte Váš servis 
Mitsubishi, ktorý Vám pripraví 

ponuku zimných pneumatík rôznych kategórií práve pre  
Vaše auto a zabezpečí odborné prezutie Vášho vozidla.

ASX L200

NOVÁ L200

Kompletné zimné 
obutie, 16" oceľové
disky Mitsubishi, 
zimné pneumatiky 
WR C3  205/80 R16

Kompletné zimné 
obutie, 16“ oceľové disky 

Mitsubishi, pneumatiky Nokian 
Rotiiva AT 245/70 R16 (iba pre 

výbavu INVITE)

Kompletné zimné 
obutie, 18“ disky 
z ľahkých zliatin 
Mitsubishi, 
pneumatiky 
Nokian WR 
SUV 4 265/60 
R18

Kompletné zimné obutie, 
16“ disky z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, pneumatiky 
Nokian Rotiiva AT 245/70 

R16 (iba pre výbavu 
INVITE)

638 EUR

901 EUR

1 202 EUR

1 766 EUR

16"

16"

16"

18"

16" 1 202 EUR

Kompletné zimné 
obutie, 17" disky 
z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Nokian 

Rotiiva AT 245/65 R17

Kompletné zimné obutie, 17“ disky 
z ľahkých zliatin Fondmetal,  

zimné pneumatiky Nokian WR SUV 3   
215/60 R17, so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 18“  disky z ľahkých 
 zliatin Mitsubishi, zimné pneumatiky Nokian  

WR SUV 4  225/55 R18, so snímačmi tlaku TPMS

17"

17"

18"

18"

1 465 EUR

MITSUBISHI SERVIS
MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIE MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIEPRIPRAVTE SA NA ZIMU

AKCIA

AKCIA

36 EUR

Uvedená cena s DPH platí pre snehové reťaze Pewag servo 9  
pre ASX, Eclipse Cross a Outlander so 16“ až 18“ diskami kolies.

Pozn.: Na vozidlá Eclipse Cross a Outlander s 18“ diskami kolies z výroby nie je možné namontovať 16“ zimné kolesá z dôvodu väčších bŕzd. Preto sa 
informujte u Vášho dealera Mitsubishi na kolesá vhodné pre Vaše vozidlo. Pokiaľ si zvolíte kolesá s iným rozmerom, ako je vozi dlo vyrobené z výroby, 

bude potrebný dodatočný zápis alternatívneho rozmeru do Osvedčenia o evidencii na základe typového listu, ktorý vystaví Váš dealer Mitsubishi.

Kompletné zimné obutie, 
16" disky z ľahkých 
zliatin Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Nokian Rotiiva 
AT  245/70 R16

TEST  
 SVETIEL

DÁTUM

MITSUBISHI SERVIS

OK

Nielen zimné pneumatiky sú nevyhnutné pre bezpečné zimné cestovanie, 
nechatje si pri výmene zimného obutia skontrolovať Vaše vozidlo 
u odborníkov v servise Mitsubishi, aby ste v zime cestovali s prehľadom 
a bezpečne. 

Spolahlivá funkcia zavesenia kolies a odpruženia je nevyhnutná 
pre správnu funkciu ABS, stabilizačného systému a daľších 
moderných asistentov, ktoré zaisťujú Vašu bezpečnosť. 

SPACE STAR

NOVÉ ASX PRICHÁDZA

ECLIPSE CROSS A OUTLANDER

PRE VIAC ŠTÝLU

VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ

525 EUR

1 315 EUR

1 653 EUR

1 728 EUR

864 EUR
825 EUR

1 088 EUR

Záruka Nokian 
Tyres Aramid

- Ochrana v prípade poškodenia bočnice

•  • na 16"  
oceľové disky  

pre Lancer, ASX, 
Eclipse Cross 

a Outlander
• cena za 4 ks

•  na 14" oceľové disky  
pre Space Star

• cena za 4 ks

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

Kompletné zimné 
obutie, 16" disky 

z ľahkých zliatin Mitsubishi, 
zimné pneumatiky Nokian  
WR SUV 3 215/70 R16, so 
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné 
zimné obutie, 

16" disky z ľahkých 
zliatin Mitsubishi, 
zimné pneumatiky 
Nokian WR SUV 3 
215/70 R16, so 
snímačmi tlaku 
TPMS

16"

16"

16"

14" 15"

1 125 EUR

ZADARMO

1 202 EUR

Snehové reťaze

825 EUR

 ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

AKCIA  
Vrátane krytov  

kolies

BEZPEČNOSTNÉ 
MATICE 
(sada 4 ks)

KRYTY KOLIES

58 EUR58 EUR
Kompletné zimné 
obutie, 18“  disky
z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, zimné 
pneumatiky 

Nokian WR SUV 4  
225/55 R18, so 

snímačmi tlaku 
TPMS

Kvalitné snehové reťaze PEWAG pre všetky modely Mitsubishi. Snehové 
reťaze sú v zimnom období v mnohých krajinách  súčasťou povinnej výbavy 

vozidiel. Podrobné informácie nájdete na www.pewagsk.sk. V prípade záujmu 
o snehové reťaze pre iný rozmer pneumatík kontaktujte Váš servis Mitsubishi.

154 EUR

Využite návštevu servisu 
ku skušobnej jazde 

Využite 
zvýhodnenú 

ponuku na diely 
bŕzd a zavesenia 

kolies, aby bolo 
Vaše vozidlo v 100% 

forme a poslúchalo 
Vás na slovo. 

- nový motor 2,0 SMART MIVEC
- automatická prevodovka CVT
- pohon všetkých kolies 4WD
- LED svetlomety

5 zákazníkov, ktorí sa v odbobí od 7.10. do 21.12. 
objednajú na servis cez aplikáciu Mitsubhishi 
online servis a využijú aj možnosť skúšobnej 
jazdy s novým ASX, získa nové ASX 4WD na 
zimný víkend. Ďalšie informácie sú uvedené na 
www.mitsubishi-motors.sk/servis-a-
prislusenstvo/zimna-kampan

s úplne novým ASX, ktoré je ako 
stvorené pre zimné cestovanie!

ZĽAVA 15%

Vyhraj 5x nové ASX  
4WD na zimný víkend!



Kompletné zimné
obutie, 16" disky

z ľahkých zliatin
Mitsubishi, zimné

pneumatiky Nokian
WR SUV 3 215/70 R16,

so snímačmi tlaku 
TPMS

16"

Kompletné zimné obutie, 16" oceľové
disky Mitsubishi, zimné pneumatiky

Nokian WR SUV 3 215/70 R16,
so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné
obutie, 14" oceľové
disky Mitsubishi,
zimné pneumatiky
Nokian WR D3
165/60 R14, so
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 15" disky 
z ľahkých zliatin Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Falken 175/55 R15,  
so snímačmi tlaku TPMS

16"

Kontrola osvetlenia vozidla a nastavenie predných svetlometov ZADARMO je súčasťou 
všetkých servisných zákaziek v období od 7. 10. 2019 do 21. 12. 2019. Vozidlo bude označené 

etiketou potvrdzujúcou úspešné vykonanie testu. Pokiaľ bude pri 
kontrole, či nastavení svetlometov zistená nutnosť opravy alebo 

výmeny dielov, bude so súhlasom zákazníka rozšírená platená zákazka.

Zimné komplety sú zostavené 
z  originálnych diskov Mitsubishi 

a zimných pneumatík od spoločnosti 
Nokian TYRES. Typy kolies s diskami 

z ľahkých zliatin sa líšia podľa 
jednotlivých modelov a rozmerov. 

Matice kolies nie sú súčasťou dodávky, 
pokiaľ nie je možné použiť pôvodné, je 

potrebné matice objednať samostatne. 
Informujte sa u svojho predajcu Mitsubishi 

o podrobnostiach ponuky pre Vaše vozidlo. 
Uvedené ceny sú vždy za kompletnú sadu 4 ks 

zimného obutia (disk + pneumatika) vrátane 
snímačov tlaku TPMS (L200 bez TPMS).

ARAMID
GUARANTEE

Aramid chráni ľudské životy v nepriestrelných 
vestách a teraz poskytuje aj vyššiu odolnosť 

a ochranu pre prekvapivé situácie na Vašich cestách, 
dokonca aj viac. Jedinečná záruka Nokian Tyres Aramid 

je poskytovaná k vybraným pneumatikám pre vozidlá 
SUV. V prípade náhodného poškodenia na bočnici získate 

novú pneumatiku zodpovedajúceho typu. Podrobné 
informácie dostanete u Vášho predajcu Mitsubishi alebo 

na www.nokiantyres.cz

Najnižšia cena pneumatík na internete nemusí byť aj najvýhodnejšia! Váš servis 
MITSUBISHI ponúka pneumatiky za priaznivé ceny vrátane komplexných služieb a odberu 

ojazdených pneumatík ZADARMO! Zároveň skontroluje Vaše vozidlo tak, aby nedochádzalo 
k zbytočnému nerovnomernému či nadbytočnému opotrebovaniu nových pneumatík.

V prípade záujmu o samotné 
zimné pneumatiky 

kontaktujte Váš servis 
Mitsubishi, ktorý Vám pripraví 

ponuku zimných pneumatík rôznych kategórií práve pre  
Vaše auto a zabezpečí odborné prezutie Vášho vozidla.

ASX L200

NOVÁ L200

Kompletné zimné 
obutie, 16" oceľové
disky Mitsubishi, 
zimné pneumatiky 
WR C3  205/80 R16

Kompletné zimné 
obutie, 16“ oceľové disky 

Mitsubishi, pneumatiky Nokian 
Rotiiva AT 245/70 R16 (iba pre 

výbavu INVITE)

Kompletné zimné 
obutie, 18“ disky 
z ľahkých zliatin 
Mitsubishi, 
pneumatiky 
Nokian WR 
SUV 4 265/60 
R18

Kompletné zimné obutie, 
16“ disky z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, pneumatiky 
Nokian Rotiiva AT 245/70 

R16 (iba pre výbavu 
INVITE)

638 EUR

901 EUR

1 202 EUR

1 766 EUR

16"

16"

16"

18"

16" 1 202 EUR

Kompletné zimné 
obutie, 17" disky 
z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Nokian 

Rotiiva AT 245/65 R17

Kompletné zimné obutie, 17“ disky 
z ľahkých zliatin Fondmetal,  

zimné pneumatiky Nokian WR SUV 3   
215/60 R17, so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 18“  disky z ľahkých 
 zliatin Mitsubishi, zimné pneumatiky Nokian  

WR SUV 4  225/55 R18, so snímačmi tlaku TPMS

17"

17"

18"

18"

1 465 EUR

MITSUBISHI SERVIS
MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIE MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIEPRIPRAVTE SA NA ZIMU

AKCIA

AKCIA

36 EUR

Uvedená cena s DPH platí pre snehové reťaze Pewag servo 9  
pre ASX, Eclipse Cross a Outlander so 16“ až 18“ diskami kolies.

Pozn.: Na vozidlá Eclipse Cross a Outlander s 18“ diskami kolies z výroby nie je možné namontovať 16“ zimné kolesá z dôvodu väčších bŕzd. Preto sa 
informujte u Vášho dealera Mitsubishi na kolesá vhodné pre Vaše vozidlo. Pokiaľ si zvolíte kolesá s iným rozmerom, ako je vozi dlo vyrobené z výroby, 

bude potrebný dodatočný zápis alternatívneho rozmeru do Osvedčenia o evidencii na základe typového listu, ktorý vystaví Váš dealer Mitsubishi.

Kompletné zimné obutie, 
16" disky z ľahkých 
zliatin Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Nokian Rotiiva 
AT  245/70 R16

TEST  
 SVETIEL

DÁTUM

MITSUBISHI SERVIS

OK

Nielen zimné pneumatiky sú nevyhnutné pre bezpečné zimné cestovanie, 
nechatje si pri výmene zimného obutia skontrolovať Vaše vozidlo 
u odborníkov v servise Mitsubishi, aby ste v zime cestovali s prehľadom 
a bezpečne. 

Spolahlivá funkcia zavesenia kolies a odpruženia je nevyhnutná 
pre správnu funkciu ABS, stabilizačného systému a daľších 
moderných asistentov, ktoré zaisťujú Vašu bezpečnosť. 

SPACE STAR

NOVÉ ASX PRICHÁDZA

ECLIPSE CROSS A OUTLANDER

PRE VIAC ŠTÝLU

VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ

525 EUR

1 315 EUR

1 653 EUR

1 728 EUR

864 EUR
825 EUR

1 088 EUR

Záruka Nokian 
Tyres Aramid

- Ochrana v prípade poškodenia bočnice

•  • na 16"  
oceľové disky  

pre Lancer, ASX, 
Eclipse Cross 

a Outlander
• cena za 4 ks

•  na 14" oceľové disky  
pre Space Star

• cena za 4 ks

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

Kompletné zimné 
obutie, 16" disky 

z ľahkých zliatin Mitsubishi, 
zimné pneumatiky Nokian  
WR SUV 3 215/70 R16, so 
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné 
zimné obutie, 

16" disky z ľahkých 
zliatin Mitsubishi, 
zimné pneumatiky 
Nokian WR SUV 3 
215/70 R16, so 
snímačmi tlaku 
TPMS

16"

16"

16"

14" 15"

1 125 EUR

ZADARMO

1 202 EUR

Snehové reťaze

825 EUR

 ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

AKCIA  
Vrátane krytov  

kolies

BEZPEČNOSTNÉ 
MATICE 
(sada 4 ks)

KRYTY KOLIES

58 EUR58 EUR
Kompletné zimné 
obutie, 18“  disky
z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, zimné 
pneumatiky 

Nokian WR SUV 4  
225/55 R18, so 

snímačmi tlaku 
TPMS

Kvalitné snehové reťaze PEWAG pre všetky modely Mitsubishi. Snehové 
reťaze sú v zimnom období v mnohých krajinách  súčasťou povinnej výbavy 

vozidiel. Podrobné informácie nájdete na www.pewagsk.sk. V prípade záujmu 
o snehové reťaze pre iný rozmer pneumatík kontaktujte Váš servis Mitsubishi.

154 EUR

Využite návštevu servisu 
ku skušobnej jazde 

Využite 
zvýhodnenú 

ponuku na diely 
bŕzd a zavesenia 

kolies, aby bolo 
Vaše vozidlo v 100% 

forme a poslúchalo 
Vás na slovo. 

- nový motor 2,0 SMART MIVEC
- automatická prevodovka CVT
- pohon všetkých kolies 4WD
- LED svetlomety

5 zákazníkov, ktorí sa v odbobí od 7.10. do 21.12. 
objednajú na servis cez aplikáciu Mitsubhishi 
online servis a využijú aj možnosť skúšobnej 
jazdy s novým ASX, získa nové ASX 4WD na 
zimný víkend. Ďalšie informácie sú uvedené na 
www.mitsubishi-motors.sk/servis-a-
prislusenstvo/zimna-kampan

s úplne novým ASX, ktoré je ako 
stvorené pre zimné cestovanie!

ZĽAVA 15%

Vyhraj 5x nové ASX  
4WD na zimný víkend!



Kompletné zimné
obutie, 16" disky

z ľahkých zliatin
Mitsubishi, zimné

pneumatiky Nokian
WR SUV 3 215/70 R16,

so snímačmi tlaku 
TPMS

16"

Kompletné zimné obutie, 16" oceľové
disky Mitsubishi, zimné pneumatiky

Nokian WR SUV 3 215/70 R16,
so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné
obutie, 14" oceľové
disky Mitsubishi,
zimné pneumatiky
Nokian WR D3
165/60 R14, so
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 15" disky 
z ľahkých zliatin Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Falken 175/55 R15,  
so snímačmi tlaku TPMS

16"

Kontrola osvetlenia vozidla a nastavenie predných svetlometov ZADARMO je súčasťou 
všetkých servisných zákaziek v období od 7. 10. 2019 do 21. 12. 2019. Vozidlo bude označené 

etiketou potvrdzujúcou úspešné vykonanie testu. Pokiaľ bude pri 
kontrole, či nastavení svetlometov zistená nutnosť opravy alebo 

výmeny dielov, bude so súhlasom zákazníka rozšírená platená zákazka.

Zimné komplety sú zostavené 
z  originálnych diskov Mitsubishi 

a zimných pneumatík od spoločnosti 
Nokian TYRES. Typy kolies s diskami 

z ľahkých zliatin sa líšia podľa 
jednotlivých modelov a rozmerov. 

Matice kolies nie sú súčasťou dodávky, 
pokiaľ nie je možné použiť pôvodné, je 

potrebné matice objednať samostatne. 
Informujte sa u svojho predajcu Mitsubishi 

o podrobnostiach ponuky pre Vaše vozidlo. 
Uvedené ceny sú vždy za kompletnú sadu 4 ks 

zimného obutia (disk + pneumatika) vrátane 
snímačov tlaku TPMS (L200 bez TPMS).

ARAMID
GUARANTEE

Aramid chráni ľudské životy v nepriestrelných 
vestách a teraz poskytuje aj vyššiu odolnosť 

a ochranu pre prekvapivé situácie na Vašich cestách, 
dokonca aj viac. Jedinečná záruka Nokian Tyres Aramid 

je poskytovaná k vybraným pneumatikám pre vozidlá 
SUV. V prípade náhodného poškodenia na bočnici získate 

novú pneumatiku zodpovedajúceho typu. Podrobné 
informácie dostanete u Vášho predajcu Mitsubishi alebo 

na www.nokiantyres.cz

Najnižšia cena pneumatík na internete nemusí byť aj najvýhodnejšia! Váš servis 
MITSUBISHI ponúka pneumatiky za priaznivé ceny vrátane komplexných služieb a odberu 

ojazdených pneumatík ZADARMO! Zároveň skontroluje Vaše vozidlo tak, aby nedochádzalo 
k zbytočnému nerovnomernému či nadbytočnému opotrebovaniu nových pneumatík.

V prípade záujmu o samotné 
zimné pneumatiky 

kontaktujte Váš servis 
Mitsubishi, ktorý Vám pripraví 

ponuku zimných pneumatík rôznych kategórií práve pre  
Vaše auto a zabezpečí odborné prezutie Vášho vozidla.

ASX L200

NOVÁ L200

Kompletné zimné 
obutie, 16" oceľové
disky Mitsubishi, 
zimné pneumatiky 
WR C3  205/80 R16

Kompletné zimné 
obutie, 16“ oceľové disky 

Mitsubishi, pneumatiky Nokian 
Rotiiva AT 245/70 R16 (iba pre 

výbavu INVITE)

Kompletné zimné 
obutie, 18“ disky 
z ľahkých zliatin 
Mitsubishi, 
pneumatiky 
Nokian WR 
SUV 4 265/60 
R18

Kompletné zimné obutie, 
16“ disky z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, pneumatiky 
Nokian Rotiiva AT 245/70 

R16 (iba pre výbavu 
INVITE)

638 EUR

901 EUR

1 202 EUR

1 766 EUR

16"

16"

16"

18"

16" 1 202 EUR

Kompletné zimné 
obutie, 17" disky 
z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Nokian 

Rotiiva AT 245/65 R17

Kompletné zimné obutie, 17“ disky 
z ľahkých zliatin Fondmetal,  

zimné pneumatiky Nokian WR SUV 3   
215/60 R17, so snímačmi tlaku TPMS

Kompletné zimné obutie, 18“  disky z ľahkých 
 zliatin Mitsubishi, zimné pneumatiky Nokian  

WR SUV 4  225/55 R18, so snímačmi tlaku TPMS

17"

17"

18"

18"

1 465 EUR

MITSUBISHI SERVIS
MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIE MITSUBISHI ZIMNÉ OBUTIEPRIPRAVTE SA NA ZIMU

AKCIA

AKCIA

36 EUR

Uvedená cena s DPH platí pre snehové reťaze Pewag servo 9  
pre ASX, Eclipse Cross a Outlander so 16“ až 18“ diskami kolies.

Pozn.: Na vozidlá Eclipse Cross a Outlander s 18“ diskami kolies z výroby nie je možné namontovať 16“ zimné kolesá z dôvodu väčších bŕzd. Preto sa 
informujte u Vášho dealera Mitsubishi na kolesá vhodné pre Vaše vozidlo. Pokiaľ si zvolíte kolesá s iným rozmerom, ako je vozi dlo vyrobené z výroby, 

bude potrebný dodatočný zápis alternatívneho rozmeru do Osvedčenia o evidencii na základe typového listu, ktorý vystaví Váš dealer Mitsubishi.

Kompletné zimné obutie, 
16" disky z ľahkých 
zliatin Mitsubishi, zimné 
pneumatiky Nokian Rotiiva 
AT  245/70 R16

TEST  
 SVETIEL

DÁTUM

MITSUBISHI SERVIS

OK

Nielen zimné pneumatiky sú nevyhnutné pre bezpečné zimné cestovanie, 
nechatje si pri výmene zimného obutia skontrolovať Vaše vozidlo 
u odborníkov v servise Mitsubishi, aby ste v zime cestovali s prehľadom 
a bezpečne. 

Spolahlivá funkcia zavesenia kolies a odpruženia je nevyhnutná 
pre správnu funkciu ABS, stabilizačného systému a daľších 
moderných asistentov, ktoré zaisťujú Vašu bezpečnosť. 

SPACE STAR

NOVÉ ASX PRICHÁDZA

ECLIPSE CROSS A OUTLANDER

PRE VIAC ŠTÝLU

VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ

525 EUR

1 315 EUR

1 653 EUR

1 728 EUR

864 EUR
825 EUR

1 088 EUR

Záruka Nokian 
Tyres Aramid

- Ochrana v prípade poškodenia bočnice

•  • na 16"  
oceľové disky  

pre Lancer, ASX, 
Eclipse Cross 

a Outlander
• cena za 4 ks

•  na 14" oceľové disky  
pre Space Star

• cena za 4 ks

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

Kompletné zimné 
obutie, 16" disky 

z ľahkých zliatin Mitsubishi, 
zimné pneumatiky Nokian  
WR SUV 3 215/70 R16, so 
snímačmi tlaku TPMS

Kompletné 
zimné obutie, 

16" disky z ľahkých 
zliatin Mitsubishi, 
zimné pneumatiky 
Nokian WR SUV 3 
215/70 R16, so 
snímačmi tlaku 
TPMS

16"

16"

16"

14" 15"

1 125 EUR

ZADARMO

1 202 EUR

Snehové reťaze

825 EUR

 ASX • ECLIPSE CROSS • OUTLANDER

AKCIA  
Vrátane krytov  

kolies

BEZPEČNOSTNÉ 
MATICE 
(sada 4 ks)

KRYTY KOLIES

58 EUR58 EUR
Kompletné zimné 
obutie, 18“  disky
z ľahkých zliatin 

Mitsubishi, zimné 
pneumatiky 

Nokian WR SUV 4  
225/55 R18, so 

snímačmi tlaku 
TPMS

Kvalitné snehové reťaze PEWAG pre všetky modely Mitsubishi. Snehové 
reťaze sú v zimnom období v mnohých krajinách  súčasťou povinnej výbavy 

vozidiel. Podrobné informácie nájdete na www.pewagsk.sk. V prípade záujmu 
o snehové reťaze pre iný rozmer pneumatík kontaktujte Váš servis Mitsubishi.

154 EUR

Využite návštevu servisu 
ku skušobnej jazde 

Využite 
zvýhodnenú 

ponuku na diely 
bŕzd a zavesenia 

kolies, aby bolo 
Vaše vozidlo v 100% 

forme a poslúchalo 
Vás na slovo. 

- nový motor 2,0 SMART MIVEC
- automatická prevodovka CVT
- pohon všetkých kolies 4WD
- LED svetlomety

5 zákazníkov, ktorí sa v odbobí od 7.10. do 21.12. 
objednajú na servis cez aplikáciu Mitsubhishi 
online servis a využijú aj možnosť skúšobnej 
jazdy s novým ASX, získa nové ASX 4WD na 
zimný víkend. Ďalšie informácie sú uvedené na 
www.mitsubishi-motors.sk/servis-a-
prislusenstvo/zimna-kampan

s úplne novým ASX, ktoré je ako 
stvorené pre zimné cestovanie!

ZĽAVA 15%

Vyhraj 5x nové ASX  
4WD na zimný víkend!



Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

v

www.mitsubishi-motors.sk

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

PROGRAM ZAPOŽIČIAVANIA NÁHRADNÝCH VOZIDIEL

SERVIS MITSUBISHI NA MIERU PRE VÁS

MITSUBISHI GARANCIA

VYŠKOLENÝ TÍM

JASNÉ CENY

ASISTENČNÁ SLUŽBA MAP

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL

 BONUS 5+ zľava 10% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov
BONUS 7+ zľava 15% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov

BONUS 10+ zľava 20% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov

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 popredajné služby 
u autorizovaného dílera Mitsubishi znamená, že získate 
profesionálny servis za konkurencieschopnú cenu 
podľa Vášho očakávania. Pre Vás to predstavuje radosť 
z  jazdy a pre Vaše vozidlo spoľahlivosť, bezpečnosť 
a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

Náhradné vozidlo si môžete prevziať v ktoromkoľvek 
autorizovanom servise Mitsubishi Motors
vozidlá sú v 100% technickom stave 
a čistote
každé vozidlo má platnú diaľničnú 
známku, povinnú výbavu a uzavreté 
zákonné a havarijné poistenie
ceny požičovného sú 
stanovené veľmi priaznivo

Pre každý servisný zásah je výrob-
com Mitsubishi Motors stanovený 
normovaný čas. Váš technik Vás 
bude vopred informovať o cene 
opravy, vrátane cien za diely a pre-
vádzkové náplne tak, aby predišiel 
Vášmu prekvapeniu. Po vykonanom 
servise sa okrem podrobnej správy 
tiež dozviete o prípadnej údrž-
be, ktorú bude potrebné vykonať 
v budúcnosti.

Aby bola zabezpečená najkvalitnejšia 
údržba Vášho vozidla, naši špecialisti 

sa pravidelne zúčastňujú na technic-
kých školeniach týkajúcich sa najnovších 

servisných postupov a technológií. Všetci 
díleri pravidelne investujú do špeciálnych 

prípravkov a  vybavenia, vďaka čomu Vám 
poskytujú ešte lepšie služby.

Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom nových vo-
zidiel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 rokov od začiatku platnosti zá-

ruky. Po skončení základnej doby 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 
zdarma!!! Tento asistenčný balíček služieb sme pripravili preto, aby sme 

Vám aj Vašim spolujazdcom poskytli najväčšiu možnú ochranu v prípade 
akejkoľvek nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahraničí*.

 * viď. územná platnosť

24 hodín denne u Vás doma alebo 
v  kancelárii. Najjednoduchšia cesta 
do Vášho servisu Mitsubishi. Zadajte 
informácie o Vás a Vašom vozidle, 
zvoľte si servis Mitsubishi a zadajte 
Vašu požiadavku. V najbližšej dobe 
budete kontaktovaní servisom pre 
potvrdenie vhodného termínu.

Ponuka našich autorizovaných servisov zahŕňa komplexné 
služby, ktoré Vaše vozidlo potrebuje. Kedykoľvek sa objed-
náte na našom webe v aplikácii Online Servis, naši techni-
ci si s Vami dojednajú presný termín, ktorý Vám vyhovu-
je. Aj vďaka Online Servisu nebudete musieť zbytočne 
čakať a všetko prebehne hladko a podľa Vašich pred-
stáv. V prípade potreby je tiež samozrejmosťou po-
nuka náhradného vozidla s veľmi výhodnými pod-
mienkami, ktoré zabezpečí Vašu ďalšiu mobilitu.

Obj.č.: SKZIMLE19

ZIMNÉ CESTOVANIE
S PREHĽADOM 

MITSUBISHI NLINE SERVIS

152 EUR

Táto ponuka je vhodná pre vybrané výbavy vozidiel ASX, Eclipse 
Cross, Outlander a L200 od roku 2013. Možnosť využitia pre 
Vaše vozidlo konzultuje s Vašim servisom Mitsubishi.

Parkovacie senzory so zobrazením na obrazovke 

STREŠNÉ BOXY

Držiak tabletu  
na opierku hlavy

 Popri zvukovej indikácii prekážky zobrazuje jej vzdialenosť  
a pozíciu na displeji parkovacej kamery.
 Vhodné pre kombináciu s parkovacími kamerami so zobrazením  
na audiosystémoch Mitsubishi s dotykovou obrazovkou,  
navigačnými systémami Mitsubishi a Pioneer. 

MITSUBISHI PAKET NAVI PREČO VYUŽÍVAŤ AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?

Táto ponuka platí od 7. oktobra do 21. decembra 2019 alebo do vyčerpania zásob. Ceny sú uvedené vrátane zliav a DPH, bez montáže. Podrobné
informácie o ponuke a náklady montáže uvedených produktov poskytne Váš autorizovaný predajca Mitsubishi. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

MITSUBISHI SERVIS

www.mitsubishi-motors.sk

990 EUR

33 EUR

  Multimediálny systém 
s navigáciou MNG

•  6,5" farebná dotyková  
LCD obrazovka

•  rádio s funkciou DAB
•  prehrávač CD/DVD/MP3
•  vstavaná navigácia TomTom
•  podpora Android Auto™ 

a Apple CarPlay™
•  Bluetooth® handsfree
• zadná parkovacia kamera

  Univerzálny, otočný držiak na tablet, alebo 
iné zariadenie o velkosti 4-12 palcov. 

  360 stupňová rotácia umožňuje vertikálne 
alebo horizontálne otáčanie pod rôznym 

uhlom. 
  Pevný rám upínacieho ramena, dotyková plocha 

s protišmykovou kaučukovou vrstvou, ktorá 
chráni pred poškodením osadeného zariadenia.

  Atraktívny dizajn, čistý aerodynamický tvar
  Model Tirol s oceľovým krídlom ako výstužou veka  

   Model Tirol s oceľovou bezpečnostnou výstuhou  
v prednej časti boxu

  Vyrobené z kvalitného 5mm ABS plastu
  Obojstranné otváranie, centrálne zamykanie

  Uchytenie do T- držiakov, prípadne rýchloupínacím systémom
  Navrhnuté na Slovensku, vyrobené v Čechách

CENA OD  
239 EUR

Vozidlá Mitsubishi majú od 1.1.2015 záruku 5 rokov / 100 000 km. Originálne príslušenstvo Mitsubishi, ktoré 
zakúpite súčasne s novým vozidlom, má rovnakú záruku 5 rokov / 100 000 km. Navyše, od 1.4.2015 sme pre 
Vás pripravili ďalší sortiment vybraného schváleného príslušenstva Mitsubishi, ktoré ponúka pri nákupe 
súčasne s novým vozidlom taktiež 5 ročnú záruku. Dodatočne zakúpené príslušenstvo, či ostatné položky 
z ponuky Schváleného príslušenstva Mitsubishi majú záruku 2 roky, ak nie je uvedené inak.

Nezávislé kúrenie Webasto v automobile predstavuje pre čoraz viac ľudí 
nový rozmer pôžitku z jazdy. Je to pravý luxus, ktorý si teraz môžete 

dopriať a denne si ho užívať! Nechajte sa týmto komfortom rozmaznávať, 
doprajte sebe aj svojej rodine kvalitnejší životný štýl a prežite zimu v teple. 

P.S.: Začnite sa tešiť do vyhriateho vozidla!

Informujte sa u svojho predajcu Mitsubishi  
na optimálnu kombináciu pre váš komfort.

SKUTOČNÝ LUXUS NIE JE VIDIEŤ,
ALE MÔŽETE HO POCÍTIŤ!NEZÁVISLÉ KÚRENIE

NEZÁVISLÉ KÚRENIE WEBASTO  
UŽ OD 1 160 EUR   

Pozn.: Uvedená cena vrátane DPH nezahŕňa montáž  
a platí pre nezávislé kúrenie Thermo Top Evo 4  

s ovladačom MultiControl pre Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC.

AKCIA

Sada kúrenia s Thermo 
Call TC4 so zľavou 15%! 

MITSUBISHI PRÍSLUŠENSTVO



Ich freue mich auf den Winter.

Mit meiner Webasto Standheizung.

Jetzt  
nachrüsten!

Mit unseren Standheizungen bieten wir zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie eine 
optimale Leistung für jede Fahrzeuggröße. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website www.standheizung.de

v

www.mitsubishi-motors.sk

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

PROGRAM ZAPOŽIČIAVANIA NÁHRADNÝCH VOZIDIEL

SERVIS MITSUBISHI NA MIERU PRE VÁS

MITSUBISHI GARANCIA

VYŠKOLENÝ TÍM

JASNÉ CENY

ASISTENČNÁ SLUŽBA MAP

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL

 BONUS 5+ zľava 10% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov
BONUS 7+ zľava 15% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov

BONUS 10+ zľava 20% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov

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 popredajné služby 
u autorizovaného dílera Mitsubishi znamená, že získate 
profesionálny servis za konkurencieschopnú cenu 
podľa Vášho očakávania. Pre Vás to predstavuje radosť 
z  jazdy a pre Vaše vozidlo spoľahlivosť, bezpečnosť 
a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

Náhradné vozidlo si môžete prevziať v ktoromkoľvek 
autorizovanom servise Mitsubishi Motors
vozidlá sú v 100% technickom stave 
a čistote
každé vozidlo má platnú diaľničnú 
známku, povinnú výbavu a uzavreté 
zákonné a havarijné poistenie
ceny požičovného sú 
stanovené veľmi priaznivo

Pre každý servisný zásah je výrob-
com Mitsubishi Motors stanovený 
normovaný čas. Váš technik Vás 
bude vopred informovať o cene 
opravy, vrátane cien za diely a pre-
vádzkové náplne tak, aby predišiel 
Vášmu prekvapeniu. Po vykonanom 
servise sa okrem podrobnej správy 
tiež dozviete o prípadnej údrž-
be, ktorú bude potrebné vykonať 
v budúcnosti.

Aby bola zabezpečená najkvalitnejšia 
údržba Vášho vozidla, naši špecialisti 

sa pravidelne zúčastňujú na technic-
kých školeniach týkajúcich sa najnovších 

servisných postupov a technológií. Všetci 
díleri pravidelne investujú do špeciálnych 

prípravkov a  vybavenia, vďaka čomu Vám 
poskytujú ešte lepšie služby.

Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom nových vo-
zidiel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 rokov od začiatku platnosti zá-

ruky. Po skončení základnej doby 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 
zdarma!!! Tento asistenčný balíček služieb sme pripravili preto, aby sme 

Vám aj Vašim spolujazdcom poskytli najväčšiu možnú ochranu v prípade 
akejkoľvek nepredvídanej udalosti v tuzemsku alebo v zahraničí*.

 * viď. územná platnosť

24 hodín denne u Vás doma alebo 
v  kancelárii. Najjednoduchšia cesta 
do Vášho servisu Mitsubishi. Zadajte 
informácie o Vás a Vašom vozidle, 
zvoľte si servis Mitsubishi a zadajte 
Vašu požiadavku. V najbližšej dobe 
budete kontaktovaní servisom pre 
potvrdenie vhodného termínu.

Ponuka našich autorizovaných servisov zahŕňa komplexné 
služby, ktoré Vaše vozidlo potrebuje. Kedykoľvek sa objed-
náte na našom webe v aplikácii Online Servis, naši techni-
ci si s Vami dojednajú presný termín, ktorý Vám vyhovu-
je. Aj vďaka Online Servisu nebudete musieť zbytočne 
čakať a všetko prebehne hladko a podľa Vašich pred-
stáv. V prípade potreby je tiež samozrejmosťou po-
nuka náhradného vozidla s veľmi výhodnými pod-
mienkami, ktoré zabezpečí Vašu ďalšiu mobilitu.

Obj.č.: SKZIMLE19

ZIMNÉ CESTOVANIE
S PREHĽADOM 

MITSUBISHI NLINE SERVIS

152 EUR

Táto ponuka je vhodná pre vybrané výbavy vozidiel ASX, Eclipse 
Cross, Outlander a L200 od roku 2013. Možnosť využitia pre 
Vaše vozidlo konzultuje s Vašim servisom Mitsubishi.

Parkovacie senzory so zobrazením na obrazovke 

STREŠNÉ BOXY

Držiak tabletu  
na opierku hlavy

 Popri zvukovej indikácii prekážky zobrazuje jej vzdialenosť  
a pozíciu na displeji parkovacej kamery.
 Vhodné pre kombináciu s parkovacími kamerami so zobrazením  
na audiosystémoch Mitsubishi s dotykovou obrazovkou,  
navigačnými systémami Mitsubishi a Pioneer. 

MITSUBISHI PAKET NAVI PREČO VYUŽÍVAŤ AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?

Táto ponuka platí od 7. oktobra do 21. decembra 2019 alebo do vyčerpania zásob. Ceny sú uvedené vrátane zliav a DPH, bez montáže. Podrobné
informácie o ponuke a náklady montáže uvedených produktov poskytne Váš autorizovaný predajca Mitsubishi. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

MITSUBISHI SERVIS

www.mitsubishi-motors.sk

990 EUR

33 EUR

  Multimediálny systém 
s navigáciou MNG

•  6,5" farebná dotyková  
LCD obrazovka

•  rádio s funkciou DAB
•  prehrávač CD/DVD/MP3
•  vstavaná navigácia TomTom
•  podpora Android Auto™ 

a Apple CarPlay™
•  Bluetooth® handsfree
• zadná parkovacia kamera

  Univerzálny, otočný držiak na tablet, alebo 
iné zariadenie o velkosti 4-12 palcov. 

  360 stupňová rotácia umožňuje vertikálne 
alebo horizontálne otáčanie pod rôznym 

uhlom. 
  Pevný rám upínacieho ramena, dotyková plocha 

s protišmykovou kaučukovou vrstvou, ktorá 
chráni pred poškodením osadeného zariadenia.

  Atraktívny dizajn, čistý aerodynamický tvar
  Model Tirol s oceľovým krídlom ako výstužou veka  

   Model Tirol s oceľovou bezpečnostnou výstuhou  
v prednej časti boxu

  Vyrobené z kvalitného 5mm ABS plastu
  Obojstranné otváranie, centrálne zamykanie

  Uchytenie do T- držiakov, prípadne rýchloupínacím systémom
  Navrhnuté na Slovensku, vyrobené v Čechách

CENA OD  
239 EUR

Vozidlá Mitsubishi majú od 1.1.2015 záruku 5 rokov / 100 000 km. Originálne príslušenstvo Mitsubishi, ktoré 
zakúpite súčasne s novým vozidlom, má rovnakú záruku 5 rokov / 100 000 km. Navyše, od 1.4.2015 sme pre 
Vás pripravili ďalší sortiment vybraného schváleného príslušenstva Mitsubishi, ktoré ponúka pri nákupe 
súčasne s novým vozidlom taktiež 5 ročnú záruku. Dodatočne zakúpené príslušenstvo, či ostatné položky 
z ponuky Schváleného príslušenstva Mitsubishi majú záruku 2 roky, ak nie je uvedené inak.

Nezávislé kúrenie Webasto v automobile predstavuje pre čoraz viac ľudí 
nový rozmer pôžitku z jazdy. Je to pravý luxus, ktorý si teraz môžete 

dopriať a denne si ho užívať! Nechajte sa týmto komfortom rozmaznávať, 
doprajte sebe aj svojej rodine kvalitnejší životný štýl a prežite zimu v teple. 

P.S.: Začnite sa tešiť do vyhriateho vozidla!

Informujte sa u svojho predajcu Mitsubishi  
na optimálnu kombináciu pre váš komfort.

SKUTOČNÝ LUXUS NIE JE VIDIEŤ,
ALE MÔŽETE HO POCÍTIŤ!NEZÁVISLÉ KÚRENIE

NEZÁVISLÉ KÚRENIE WEBASTO  
UŽ OD 1 160 EUR   

Pozn.: Uvedená cena vrátane DPH nezahŕňa montáž  
a platí pre nezávislé kúrenie Thermo Top Evo 4  

s ovladačom MultiControl pre Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC.

AKCIA

Sada kúrenia s Thermo 
Call TC4 so zľavou 15%! 

MITSUBISHI PRÍSLUŠENSTVO
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