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Platnost ceníku od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021.

LET ZÁRUKA

PHEV
NA BATERII POHONU



MIMOŘÁDNÝ BONUS
VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA POHON SLEVA AKČNÍ CENA

INSTYLE 2.4 MIVEC,  
2x elektromotor

99+60+70 kW / 
135+82+95 k S fixním převodem 4WD 80 000 Kč 1 179 900 Kč 

1 099 900 Kč

INSTYLE+ 2.4 MIVEC,  
2x elektromotor

99+60+70 kW / 
135+82+95 k S fixním převodem 4WD 100 000 Kč 1 259 900 Kč 

1 159 900 Kč

CENÍK OUTLANDER PHEV 4X4

VÝBAVY

PARKOVÁNÍ 
VE VYBRANÝCH 

MĚSTECH 
ZDARMA

ZÁRUKA  
8 LET / 

 160 000 KM
NA BATERII

POHONU

MAX. VÝKON  
HYBRIDNÍHO  

POHONU 224 K

SPOTŘEBA OD  
2,0 L / 100 KM

DOJEZD  
V EV REŽIMU  

AŽ 54 KM

•  7 airbagů
•  Bezpečnostní systémy ABS, ASC, TCL, HSA, FCM, BSW, 

LDW, UMS, RCTA
•  Přední LED světlomety
•  Dešťový a světelný senzor
•  Multi Around Monitor 360° s projekcí na displeji audiosystému
•  Parkovací senzory vpředu a vzadu
•  Kožené čalounění sedadel
•  Audiosystém s barevným dotykovým LCD
•  18" kola z lehkých slitin

NAVÍC OPROTI INSTYLE

•  Elektricky ovládané střešní okno
•  Audiosystém s navigací a dotykovým LCD
•  Mitsubishi Premium hudební audiosystém
•  8 reproduktorů
•  Nabíjecí vstup USB v zadní části loketní opěrky (x2)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Uvedené ceny jsou doporučené. Dovozce si vyhrazuje právo na změnu cen vozidel, provedení a technických parametrů bez předchozího upozornění.

INSTYLE INSTYLE+

+KLÍČOVÉ PRVKY



Běžné dobíjení Rychlé dobíjení Systém S-AWC

INSTYLE

17"
 Nokian 
WR SUV3  
215/60 R17
34 980 Kč

18"
 Nokian 
WR SUV4  
225/55 R18
45 980 Kč

MITSUBISHI ZIMNÍ OBUTÍ

Sériový hybridní režim
Kola jsou poháněná elektromotory. 
Při potřebě vyššího výkonu se k ba-
terii pohonu přidá i elektro generátor 
poháněný spalovacím motorem. Při 
vybití baterie pod určitou hodnotu 
se generátor připojuje dříve. Režim je 
vhodný pro rychlou akceleraci vozu 
nebo pro náročná stoupání.

Paralelní hybridní režim 
Vůz pohání spalovací motor (např. 
při jízdě vysokou rychlostí, kdy 
je účinnost spalovacího motoru 
vysoká). Podle potřeby výkonu 
a točivého momentu se přidávají 
zadní nebo přední elektromotory.

Jízdní režim EV 
Elektromotory pohánějí vůz pomocí 
elektřiny z baterie, což znamená nu-
lovou spotřebu paliva a  jízdu zcela 
bez emisí CO₂. Režim EV je synony-
mem pro naprosté ticho, vysokou 
účinnost přenosu energie na kola 
a  výkon. V  tomto režimu dosahuje 
nejvyšší rychlost 135 km/h.

VÝHODY OUTLANDER PHEV 4X4 BĚŽNÉ HYBRIDNÍ VOZY

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 4X4
Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 umožňuje bezemisní jízdu v čistě elektrickém režimu s dojezdem 54 km a to až do 
rychlosti 135 km/h. V tomto režimu tedy Outlander PHEV 4x4 nespíná zážehový motor a tím pádem nespotřebuje 
ani litr paliva. Naopak konvenční hybridy umožňují dojezd v čistě elektrickém režimu pouze několik málo kilometrů 
a následně pro svůj provoz potřebují již pomoc spalovacího motoru. Tím pádem roste spotřeba paliva a množství 
produkovaných emisí. Zároveň s tím také klesá efektivnost i výhody možnosti elektrické jízdy. Další důležitou 
výhodou je možnost dobíjení z externího zdroje elektřiny ať už doma nebo z rychlonabíjecí stanice.

•  NENÍ ELEKTROMOBIL
•  NEMOŽNOST EXTERNÍHO DOBÍJENÍ
•  MÉNĚ EKOLOGICKÉ
•  NÍZKÝ EV DOJEZD

•  8 LET / 160 000 KM ZÁRUKA NA BATERII POHONU
•  MOŽNOST STANDARDNÍHO I RYCHLÉHO DOBÍJENÍ
•  PARKOVÁNÍ VE VYBRANÝCH MĚSTECH ZDARMA
•  OSVOBOZENÍ OD DÁLNIČNÍCH POPLATKŮ
•  POHON 4x4 S-AWC
•  DOJEZD EV 54 KM

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21% a nezahrnují montáž. Ceny zimního obutí jsou uvedeny za celou sadu kol vč. pneumatik (4 ks) a TPMS ventilků. Neobsahuje matice kol.  
Pro více informací ohledně příslušenství si nakonfigurujte vůz na www.mitsubishi-motors.cz nebo se obraťte na svého prodejce Mitsubishi.



VÝBAVA
BEZPEČNOST INSTYLE INSTYLE+
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2), spínač deaktivace airbagu spolujezdce ■ ■
Boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2) ■ ■
Kolenní airbag řidiče ■ ■
Antiblokovací brzdový systém (ABS), bezpečnostní systém přednostního brzdění (BOS) ■ ■
Systém aktivního řízení stability (ASC), systém elektronického řízení trakce (TCL) ■ ■
Nouzový brzdový asistent (EBA), systém signalizace nouzového brzdění (ESS) ■ ■
Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) ■ ■
Asistent rozjezdu do kopce (HSA) ■ ■
Automatické rozsvěcení brzdových světel při regenerativním brzdění ■ ■
Systém předcházení a zmírňování následků čelního nárazu s detekcí chodců (FCM) ■ ■
Systém sledování mrtvého úhlu (BSW), systém monitorování a podpory udržování jízdního pruhu (LDW) ■ ■
Ultrazvukový systém zmírnění nežádoucí akcelerace (UMS) ■ ■
Systém sledování dopravní situace za vozidlem při couvání (RCTA) ■ ■
Senzor kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), karoserie s vyšší odolností proti nárazu (RISE) ■ ■
Elektronický imobilizér, dětská pojistka zámků zadních dveří ■ ■
3bodový bezpečnostní pás ELR na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) ■ ■
3bodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech (x3) ■ ■
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) ■ ■
Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX ve druhé řadě sedadel (x2), na sedadle spolujezdce (x1) ■ ■
Alarm - elektronické zabezpečení - ■

SVĚTLA A VIDITELNOST INSTYLE INSTYLE+
Přední LED světlomety s automatickým nastavováním sklonu a ostřikovači ■ ■
Funkce LED denního svícení (DRL) integrovaná v předních světlometech ■ ■
Přední LED mlhová světla, automatická dálková světla (AHB) ■ ■
Dešťový senzor a senzor automatického rozsvěcení světel ■ ■
Komfortní světelné funkce “Coming home” a “Welcome light” ■ ■
Osvětlení přední části interiéru se světlem pro čtení map ■ ■
Komfortní osvětlení prostoru nohou řidiče a spolujezdce, osvětlení středové konzoly mezi předními sedadly ■ ■
Osvětlení zadní části interiéru a osvětlení zavazadlového prostoru ■ ■
Zadní kombinovaná LED světla a třetí zadní brzdové LED světlo ■ ■

EXTERIÉR INSTYLE INSTYLE+
Střešní anténa typu Shark fin ■ ■
Podélné střešní ližiny stříbrné ■ ■
Tónovaná skla, přední sklo bezpečnostní laminované, zadní pevnostní temperované ■ ■
Zatmavená zadní boční skla a zatmavené zadní sklo ■ ■
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s ukazateli směru ■ ■
Kliky dveří v barvě karoserie ■ ■
Multi Around Monitor 360° s projekcí na displeji audiosystému, ovládání na volantu (kamera x4) ■ ■
Parkovací senzory vpředu (x4), parkovací senzory vzadu (x4) ■ ■
Ochranné plastové kryty předního nárazníku (stříbrný) a zadního nárazníku (stříbrný) ■ ■
Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken, chromovaná ozdobná lišta víka pátých dveří ■ ■
Prostřední boční dveřní sloupek v černé barvě ■ ■
Boční prahové lišty chromované ■ ■
Zadní střešní spoiler v barvě karoserie ■ ■

INTERIÉR INSTYLE INSTYLE+
Kůží obšitý 4ramenný multifunkční volant ■ ■
Palubní deska s měkkým obložením ■ ■
Palubní počítač (barevný LCD) ■ ■
Středová konzola mezi předními sedadly ■ ■
Středová loketní opěrka vpředu s úložným prostorem, středová loketní opěrka vzadu ■ ■
Chromované vnitřní kliky dveří ■ ■
Osvětlená odkládací schránka na straně spolujezdce ■ ■
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním ■ ■
Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s osvětleným kosmetickým zrcátkem a držákem lístků ■ ■
Stropní schránka na sluneční brýle ■ -
Stropní madla sklopná (x4) ■ ■
Vnitřní madlo víka pátých dveří ■ ■
Funkce dvojitého dna v zavazadlovém prostoru, kryt zavazadlového prostoru (roletka) ■ ■
Háky pro uchycení nákladu v zavazadlovém prostoru (x4) ■ ■
Držáky nápojů (2x vpředu ve středové konzole, 2x vzadu v loketní opěrce) ■ ■
Držáky lahví (2x ve výplních předních dveří, 2x ve výplních zadních dveří) ■ ■
Černé čalounění interiéru ■ ■



■ Standardní výbava   O Volitelná výbava   - Není k dispozici

SEDADLA INSTYLE INSTYLE+
Kožené čalounění sedadel ■ ■
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ■ ■
Sedadlo řidiče ovládané elektricky ■ ■
Elektricky ovládaná bederní opěrka na místě řidiče ■ ■
Vyhřívaná přední sedadla ■ ■
Výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech (x2), na zadních sedadlech (x3) ■ ■
Sedadla ve druhé řadě dělená v poměru 60:40 s funkcí nastavení sklonu opěradel ■ ■
Kapsa na zadní straně opěradla řidiče a spolujezdce ■ ■

POHODLÍ INSTYLE INSTYLE+
Automatická dvouzónová klimatizace s pylovým filtrem  
(možnost zapnutí i při nabíjení u vozidel umožňujících ovládání přes aplikaci mobilního telefonu) ■ ■

Elektrické topení (možnost zapnutí i při nabíjení vozidla přes aplikaci mobilního telefonu) ■ ■
Výdechy ventilace pro zadní cestující (pod předními sedadly a v zadní části středové konzoly) ■ ■
Elektrický posilovač řízení (EPS) ■ ■
Tempomat s ovládáním na volantu, omezovač rychlosti s ovládáním na volantu ■ ■
Adaptivní tempomat s ovládáním na volantu (ACC) ■ ■
Tlačítko režimu Sport na středové konzole ■ ■
Výškově a podélně nastavitelný volant ■ ■
Vyhřívaný volant a vyhřívané přední sklo ■ ■
Elektrická parkovací brzda (EPB) s přidanou funkcí Auto Hold ■ ■
Komfortní funkce ostřikovače předního skla ■ ■
Asistent ECO jízdy ■ ■
Elektronický ovladač režimu 4WD (na středové konzole), indikátor režimu 4WD na přístrojovém panelu ■ ■
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním a dvěma ovladači ■ ■
Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání s tlačítkem POWER ■ ■
Automatické zamknutí dveří při nevědomém odemčení dálkovým ovladačem ■ ■
Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření ■ ■
Elektronický zámek pátých dveří s dotykovým ovládáním, ovládání uzávěru palivové nádrže z místa řidiče ■ ■
Elektrická zásuvka 12V v přední části středové konzoly a v zavazadlovém prostoru (x2) ■ ■
Střešní okno elektricky ovládané - ■
Elektricky ovládané páté dveře ■ ■

AUDIO A KOMUNIKACE INSTYLE INSTYLE+
2-DIN audiosystém, 8” barevný dotykový LCD, rádio LW/MW/FM s funkcí DAB, MP3 přehrávač,  
podpora Android Auto™ a CarPlay™ (SDA) ■ -

2-DIN audiosystém s navigací, 8” barevný dotykový LCD, rádio LW/MW/FM s funkcí DAB, MP3 přehrávač,  
podpora Android Auto™ a CarPlay™ (SDA) - ■

Mitsubishi Premium hudební audiosystém (510W) - ■
Příjem digitálního rozhlasového vysílání (DAB) ■ ■
Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (včetně ovládání na volantu a hlasového ovládání) ■ ■
6 reproduktorů ■ -
8 reproduktorů - ■
Datový a nabíjecí vstup USB (x1) ■ ■
Nabíjecí vstup USB v zadní části loketní opěrky (x1) ■ -
Nabíjecí vstup USB v zadní části loketní opěrky (x2) - ■

OBECNÉ PARAMETRY INSTYLE INSTYLE+
S-AWC pokročilý systém pohonu všech kol s elektronickou volbou režimů (4WD) ■ ■
Disky kol z lehkých slitin 18” + pneumatiky 225/55 R18 ■ ■
Sada pro nouzovou opravu pneumatik ■ ■

ELEKTRICKÝ POHON INSTYLE INSTYLE+
Trakční baterie Lithium-Ion 300V, 13,8 kWh, 80 článků ■ ■
Přední elektromotor S61 - 60kW (82k), 137Nm ■ ■
Zadní elektromotor Y61 - 70kW (95k), 195Nm ■ ■
Tlačítko priority provozu na elektrickou energii (EV) ■ ■
Kombinované tlačítko priority nabíjení baterie pohonu spalovacím motorem / uchování kapacity baterie (Charge/Save) ■ ■
Ovládací páčky míry rekuperace elektrické energie pod volantem (volba ze 6 úrovní rekuperace) ■ ■
Funkce využití vozidla jako záložního zdroje elektřiny pro domácnost (V2H) ■ ■
Dálkové ovládání centrálního zamykání s tlačítkem pro ukončení časovače dobíjení ■ ■
Funkce PHEV ovládané pomocí chytrého telefonu (aplikace pro Android/iOS) ■ ■
Systém akustické simulace jedoucího vozidla do 35 km/h (AVAS) ■ ■
Konektor pro rychlonabíjení (standard CHAdeMO) ■ ■
Konektor pro standardní nabíjení ■ ■
Rychlonabíjení (nabíjecí stanice) - cca 25 minut na 80% ■ ■
Doba nabíjení (běžná zásuvka, AC 230V 10A) - cca 5,5 hodiny ■ ■
Doba nabíjení (kabel Mennekes, AC 230V 16A) - cca 3,5 hodiny ■ ■
Standardní nabíječka, kabel 5m (230V, 10A) ■ ■
Kabel Mennekes (pro rychlejší nabíjení u veřejných dobíjejících stanic nebo na domácích nabíječkách) O O



TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLOGIE

OUTLANDER PHEV 4X4
Pohon 4WD
Motory 2.4 MIVEC + 2x elektromotor
Převodovka 1stupňová automatická s fixním převodem
Max. výkon hybridního pohonu [kW (k)] 165 (224)
Max. rychlost (v EV režimu) [km / h] 170 (135)
Zrychlení [s] 10,5
Kombinovaná spotřeba paliva WLTP [l / 100 km] 2,0
Kombinovaná spotřeba el. energie WLTP [Wh / km] 169
Emise CO2, kombinovaný provoz WLTP [g] 46
Běžné nabíjení 10A (Mennekes 16A) [h] 5,5 (3,5)
Rychlé nabíjení CHAdeMO do 80 % [min] 25
Celková délka [mm] 4 695
Celková šířka [mm] 1 800
Celková výška [mm] 1 696

AKUMULÁTOR SYSTÉMU POHONU

PŘEDNÍ ELEKTROMOTOR

GENERÁTOR

ZADNÍ ELEKTROMOTOR

PŘEDNÍ PDU
(jednotka řízení pohonu)

NOVÝ SPALOVACÍ MOTOR O OBJEMU 2,4 LITRU

ZADNÍ EMCU
(řídící jednotka elektromotoru)

BARVY

Standardní 
Bílá  

Polar  
White

■

Metalická 
Stříbrná  
Sterling 

Silver
16 000 Kč

Metalická 
Šedá  

Titanium  
Grey

16 000 Kč

Metalická 
Hnědá  
Quartz  
Brown

16 000 Kč

Perleťová 
Bílá  
Silky  

White
16 000 Kč

Perleťová 
Černá  
Ruby 
Black

16 000 Kč

Perleťová 
Černá  

Amethyst  
Black

16 000 Kč

S. Metalická 
Červená  

Red  
Diamond
24 000 Kč

Nová benzínová jednotka o objemu 
2.4 litru používá systém proměnné-
ho časování ventilů MIVEC a v závis-
losti na režimu jízdy hladce přepíná 
mezi Ottovým a Atkinsonovým spa-
lovacím cyklem, aby byla zajištěna co 
nejvyšší efektivita motoru.

Přední elektromotor s  výkonem 
60 kW (137 Nm) a zadní elektromotor 
s výkonem 70 kW (195 Nm) poskytují 
dostatečný výkon a zároveň řídí per-
manentní pohon 4x4 S-AWC. Baterie 
soustavy pohonu má vyšší výkon při 
nárůstu kapacity na 13,8 kWh.

Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 
nabízí tři jízdní režimy plug-in hyb-
ridního pohonu, které se aktivují 
automaticky v  závislosti na aktu-
álních jízdních podmínkách: čistě 
elektrický režim, sériově hybridní 
režim a paralelní hybridní režim.

2 ELEKTRO- 
MOTORY

3 JÍZDNÍ 
REŽIMY

MOTOR  
2.4  
MIVEC



JIŽ OD 
4 616 KČ
MĚSÍČNĚ

Vzorový příklad úvěru na vůz MITSUBISHI Outlander PHEV 4x4 INSTYLE 2.4 165 kW v ceně 1 099 900 Kč vč. DPH. Podíl zákazníka 70 % z PC (769 930 Kč), celková výše spotřebitelského úvěru 329 970 Kč, 
poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, doba trvání smlouvy 84 měsíců, výpůjční úroková sazba 4,6900 %. Měsíční splátka úvěru 4 616,00 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem 387 732,00 Kč, 
RPSN 4,7921 %. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatelem vázaného spotřebitelského úvěru je ČSOB Leasing, a. s. Detailní nabídka je k dispozici u vašeho prodejce Mitsubishi.

FLEETOVÝ 
PROGRAM

ZÁRUKA
5 LET

FINANCOVÁNÍ 
MITSUBISHI 

FINANCE

POJIŠTĚNÍ  
MITSUBISHI 
INSURANCE

Koupí vašeho nového vozu Mitsubishi získáváte nejen výhody 
plynoucí z  vysoké kvality a  spolehlivosti vozů samotných,  
ale současně výhody služeb kvalitní sítě autorizovaných 
dealerů Mitsubishi Motors. Náš program ZÁRUKY KVALITY 
zajistí bezstarostný provoz vašeho vozu s  vědomím, že je 
o váš vůz dlouhodobě a kvalitně postaráno.

•  5 let nebo 100 000 km záruka na nové vozidlo  
(dle toho co nastane dříve)

•  5 let nebo 100 000 km záruka na originální  
příslušenství Mitsubishi

•  15 let Mitsubishi Asistenční služba (MAP)*
•  Kontrola stavu vozu zdarma
* platí pouze při absolvování pravidelných servisních prohlídek

Od vašeho vozu očekáváte spolehlivý a  ekonomický provoz 
bez nepříjemných překvapení. Pro naplnění tohoto očekávání 
potřebuje i ten nejspolehlivější vůz pravidelnou odbornou údržbu, 
která zajistí funkčnost a  maximální životnost všech systémů. 
Proto Mitsubishi založilo věrnostní program pro majitele starších 
vozů se slevou na originální náhradní díly dle stáří vozu.

Aby váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se výhradně na 
originální díly Mitsubishi a nejmodernější diagnostické a tech-
nické vybavení servisu. U  Mitsubishi se staráme nejen o  váš 
vůz, ale staráme se i o vás – našeho zákazníka. A pro váš vůz to 
představuje radost z jízdy, spolehlivost, bezpečnost a příznivou 
zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY MITSUBISHI
PROGRAM ZÁRUKA KVALITY

VĚRNOSTNÍ PROGRAM MITSUBISHI

KVALITNÍ AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ SÍŤ

BONUS 5+
BONUS 7+
BONUS 10+

SLEVA 10 %
SLEVA 15 %
SLEVA 20 %

Karlovy Vary

Liberec
Ústí nad Labem

Praha

Plzeň

Pardubice

Jihlava

České Budějovice

Hradec Králové

Brno

Olomouc

Zlín

Ostrava



DOMLUVTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU 
u vašeho prodejce Mitsubishi a objevte další důvody,  
proč si vybrat Mitsubishi Outlander PHEV 4x4.

INFO@MITSUBISHI-MOTORS.CZ 
WWW.MITSUBISHI-MOTORS.CZ

Razítko autorizovaného prodejce Mitsubishi Motors:

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. 
O  podmínkách pro velkoodběratele se informujte u  autorizovaných prodejců Mitsubishi. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k  informačnímu účelu a  tato prezentace není  
nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným prodejcem Mitsubishi. M Motors CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail 
výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103356. IČ: 27192636, DIČ: CZ27192636. 
Aktuálně platný ceník je ke stažení na webových stránkách www.mitsubishi-motors.cz.

SVĚTOVÉ SILNICE UŽ BRÁZDÍ PŘES 250 000 OUTLANDERŮ PHEV 4X4
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