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Mitsubishi w 100% - z oryginalnymi akcesoriami Mitsubishi.
Wybierając oryginalne akcesoria Mitsubishi, masz gwarancję, że będą idealnie dopasowane 
do Twojego auta. Są zaprojektowane przez tych samych inżynierów, którzy tworzyli części 
pierwotnie w nim użyte. Stosowanie oryginalnych akcesoriów gwarantuje ich równomierne 
zużycie, ale również optymalne wykorzystanie ich możliwości. Oryginalne akcesoria 
Mitsubishi są objęte 5-letnią gwarancją – dla Twojego spokoju i bezpieczeństwa. 
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  Napis “ECLIPSE CROSS”
  Na pokrywę silnika, czarny.
 MZ576873EX

  Napis “ECLIPSE CROSS”
 Na pokrywę silnika, chromowany.
 MZ576872EX

  Boczne folie ozdobne
 Z napisem “ECLIPSE CROSS”. MZ553170EX
 Z napisem “PHEV”. MZ553171EX (bez zdjęcia)  
 Nie można stosować z listwami bocznymi  
 chromowanymi (MZ538346EX).

STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA
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 Listwy drzwi
  Chromowane.  MZ538346EX
 Nie można stosować razem   
 z bocznymi foliami ozdobnymi   
 (MZ553170EX i MZ553171EX).

  Listwy drzwi, dolne
 W kolorze srebrnym.
 MZ576851EX

 Listwy drzwi, dolne
 W kolorze czarnym, z czerwonym  
 paskiem. MZ576852EX

 Listwa dolna zderzaka przedniego
 W kolorze srebrnym.  
 MZ576847EX

 Listwa dolna zderzaka przedniego
 W kolorze czarnym, z czerwonym paskiem.    
 MZ576848EX
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 Tylny spojler dachowy
 Lakierowany w kolorze nadwozia.  
 Szukaj w wykazie numerów 
 katalogowych.

 Spojler pokrywy bagażnika
 Lakierowany w kolorze nadwozia.  
 Szukaj w wykazie numerów 
 katalogowych.

  Nakładki klamek drzwi
 Czarne.
 MZ576829EX

5 LAT GWARANCJI
Oryginalne akcesoria Mitsubishi Motors są idealnie dopasowane 
do Twojego Mitsubishi stając się jego integralną częścią. Wszystkie 
oryginalne akcesoria Mitsubishi są objęte swoją własną 5-letnią 
gwarancją - dla Twojego spokoju i bezpieczeństwa. 

STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA
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  Osłony lusterek zewnętrznych
 Wzór “carbon”.
 MZ576830EX

  Nakładki klamek drzwi
  Chromowane.   

MZ576690EX

  Osłony lusterek zewnętrznych
  Chromowane.   

MZ576689EX

  Nakładki klamek drzwi
 Czarne.
 MZ576829EX

 Osłona dolna zderzaka tylnego
 W komplecie również narożniki zderzaka tylnego 
 w kolorze srebrnym. 
 MZ576849EX

 Osłona dolna zderzaka tylnego
 W komplecie również narożniki zderzaka tylnego 
 w kolorze czarnym z czerwonymi paskami.
 MZ576850EX
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 Felga aluminiowa, 18”
 Czarna, polerowany front. 
 Zalecany rozmiar opon: 225/55 R18   
 MZ315060BD**

 Felga aluminiowa, 18”
 W kolorze srebrnym.
 Zalecany rozmiar opon: 225/55 R18   
 MZ315060S**

FELGI

*	 Nie	zawiera	kołpaczka	i	nakrętek.
**	 Kołpaczek	w	komplecie,	
	 nie	zawiera	nakrętek.

	 Skontaktuj	się	z	dealerem	aby	
	 sprawdzić	szczegóły	dotyczące	
	 zgodności	ze	specyfikacją	pojazdu	
	 i	zapisów	w	świadectwie	homologacji.
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 Felga aluminiowa, 18”
 Czarna, polerowany front. 
 Zalecany rozmiar opon: 225/55 R18
 4250G472*

 Felga aluminiowa, 18”
 Szara.
 Zalecany rozmiar opon: 225/55 R18   
 MZ315060G**

 Felga aluminiowa, 18”
 Czarna. 
 Zalecany rozmiar opon: 225/55 R18   
 MZ315060B**

Oryginalne akcesoria Mitsubishi są zaprojektowane przez tych samych inżynierów, 
którzy tworzyli części pierwotnie w nim użyte, dzięki czemu możesz być pewny,  
że będą idealnie dopasowane do Twojego auta. Stosowanie oryginalnych akcesoriów 
gwarantuje ich równomierne zużycie, ale również optymalne wykorzystanie ich 
możliwości.
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 Dywaniki gumowe
 Z logo “MITSUBISHI MOTORS”.
 MZ315169

 Dywaniki tekstylne
   Elegance. Welur najwyższej jakości 
 z napisem “ECLIPSE CROSS”. MZ315163

 Dywaniki tekstylne
   Classic. Włóknina dywanowa.  

MZ315219

STYLIZACJA WNĘTRZA I KOMFORT
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 Podświetlane  
 nakładki progowe
 LED w kolorze białym.  
 MZ590877EX

 Nakładki progowe
 Z napisem “ECLIPSE CROSS”,
 z czerwonym akcentem. Wzór “carbon”.  
 MZ315181

 Nakładki progowe
 Z napisem “PHEV”,
 ze srebrnym akcentem. Wzór “carbon”. 
 MZ315253
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 Lampka przestrzeni bagażowej  
 LED w kolorze białym. 
 MZ590922EX

 Lampka zewnętrzna drzwi  
 przednich
 LED w kolorze białym. MZ590923EX
 Nie można stosować razem  
 z podświetleniem podłogi   
 (MZ590878EX).

 Uchwyt do iPada
 Do iPada i iPada Air. 
   Jasnoszary, z logo “MITSUBISHI MOTORS”.   
 MZ314989

INTERIOR STYLING & COMFORT STYLIZACJA WNĘTRZA I KOMFORT
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 Komplet pedałów sportowych 
 Aluminum.  
 MZ360678EX 
 

 Uchwyt do iPada
 Do iPada i iPada Air. 
   Jasnoszary, z logo “MITSUBISHI MOTORS”.   
 MZ314989

 Podświetlenie podłogi
 W kolorze niebieskim. MZ590878EX 
 Nie można stosować razem z lampką  
 zewnętrzną drzwi (MZ590923EX).

 Nakładki na konsole 
 włączników szyb
 Lakier “piano black”. 
 MZ360625EX
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  Chlapacze
  Przednie: MZ531447EX
   Tylne: MZ531448EX

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
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 Mata bagażnika
 MZ514296EX

 Siatka bagażnika
   MZ312254
 Nie można stosować razem z kratą  
 oddzielającą przestrzeń bagażnika  
 (MZ315153). 

  Folia ochronna  zderzaka tylnego
 Czarna. MZ315154
 Przezroczysta. MZ315155 (bez zdjęcia)

 Nakładka ochronna krawędzi   
 bagażnika
 Stal nierdzewna. 
 MZ315180

 Krata oddzielająca 
 przestrzeń bagażnika
  Stalowa, czarna. MZ315153 
 Nie można stosować razem z siatką  
 bagażnika (MZ312254).

  Kuweta bagażnika
 MZ315171

 Nakładka ochronna zderzaka   
 tylnego
  Wzór “carbon”, z logo “MITSUBISHI MOTORS”.   

MZ576853EX

 Zestaw bezpieczeństwa
  Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 

kamizelka ostrzegawcza. 
  MZ315059 

 Fotelik dziecięcy   
 Szukaj w wykazie numerów 
 katalogowych.
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 Bagażnik rowerowy 
 na hak holowniczy
  Do przewozu 2 rowerów. 

MZ314957

TRANSPORT I WYPOCZYNEK

 Hak holowniczy
 Czarny, lakierowany proszkowo.
 Odpinany. MZ315175

 Hak holowniczy
 Czarny, lakierowany proszkowo.
 Montowany na stałe. MZ315174 

 Wiązka przewodów haka holowniczego (bez zdjęcia)
 Gniazdo 7 pin.: MZ315178     Gniazdo 13 pin. MZ315179
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TO SPRAWA OSOBISTA
Każde akcesorium Mitsubishi Motors zostało stworzone z tą samą 
pasją i ekspertyzą, które gwarantują bezpieczeństwo, komfort  
i maksymalną wydajność Twojego auta. Ich jakość i stylistyka są 
idealnie dopasowane do wyglądu i wymogów Twojego Mitsubishi, 
bez względu na to czy szukasz dodatkowej ochrony, lepszego 
komfortu czy chcesz poprawić wygląd samochodu.  

 Uchwyt na narty / snowboard
     Do przewozu maks. 4  par nart  
 lub 2 snowboardów. 
 MZ315029
 

 Uchwyt na bagaż 
  Aluminiowy z czarnymi osłonami.  

MZ314891

 Belki bagażnika dachowego
 Profil Wingbar.  
 Do modeli z relingami dachowymi.   
 MZ315000.  
 Do modeli bez relingów dachowych. 
 MZ314999 (bez zdjęcia)

 Uchwyt na rower
  Stalowy. Ze zintegrowanym zamkiem.  

MZ314156
 Wymagany adapter. MZ314156S1

Więcej produktów i informacji dotyczących wymagań technicznych znajdziesz w wykazie numerów katalogowych.

 Uchwyt na narty / snowboard
   Do przewozu maks. 6 par nart  
 lub 4 snowboardów.
 MZ315030 (bez zdjęcia) 

 Uchwyt na rower
    Typ Exclusive, aluminiowy. 

MZ315032
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 Przewód do ładowania    
 (Mode-3 T2-T2)
  Do publicznych lub specjalnych domowych 

stacji ładowania (z wyjątkiem stacji 
szybkiego ładowania). Długość 6 m. 
Napięcie ładowania 230V, prąd ładowania 32A.

 MZ315299

 Torba na przewód 
 do ładowania
 Specjalna torba na przewód do ładowania. 
 Z logo „MITSUBISHI MOTORS”.
 W komplecie rękawiczki i ściereczka.
 MME50700B

 

AKCESORIA DO ŁADOWANIA

Nasze samochody są projektowane i konstruowane z myślą 
o niektórych z największych wyzwań, dzięki czemu zyskały 
potwierdzoną w praktyce opinię maszyn wydajnych i trwałych. 
Byliśmy pierwszą japońską marką, która zaoferowała klientom 
5-letnią gwarancję producenta. Na nasze oryginalne akcesoria, 
które spełniają te same wysokie standardy i są poddawane tak 
samo rygorystycznym testom, również zapewniamy 5-letnią 
gwarancję. Razem z Mitusbishi Assistance na okres 5 lat i usługą 
nieodpłatnej kontroli pojazdu, gwarancje te tworzą nasze 
zobowiązanie wobec kierowców samochodów marki Mitsubishi. 
Nazywamy je Zobowiązaniem Serwisowym Mitsubishi/.

Nasze ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE/ Twoja spokojna podróż Mitsubishi.   
Masz pytania? 
Skontaktuj się z jednym z naszych Autoryzowanych Dealerów Mitsubishi już dziś.

5 LAT LUB 100 000 KM GWARANCJI FABRYCZNEJ
Ponieważ jesteśmy dumni z niezawodności naszych 
samochodów, jako pierwszy japoński koncern samochodowy 
wprowadziliśmy 5-letnią gwarancję fabryczną z limitem 
100 000 km. Gwarancją objęte są nowe modele Mitsubishi 
oferowane w sieci Autoryzowanych Dealerów Mitsubishi. 
Dzięki niej masz przed sobą 5 lat spokoju, bezpieczeństwa  
i dodatkowych korzyści.

5 LAT ASSISTANCE (MITSUBISHI ASSISTANCE PACKAGE-MAP)
Wiemy, że komfort jazdy samochodem zapewnia zarówno 
wygodne wnętrze, jak i poczucie bezpieczeństwa. Niezbędna jest 
także pewność, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń możesz 
czuć się spokojny, że otrzymasz odpowiednie wsparcie. Dlatego 
w Mitsubishi oferujemy Ci Mitsubishi Assistance Package – pakiet 
Assistance stworzony, aby zapewnić spokojną podróż Tobie oraz 
wszystkim Twoim pasażerom. 
Możesz liczyć na naszą pomoc niezależnie od tego, jak daleko 
od domu się znajdujesz. Udzielimy Ci wsparcia przez telefon oraz 
zorganizujemy pomoc na miejscu. W zależności od odległości od 
domu oraz sytuacji możesz otrzymać samochód zastępczy, bilety 
na inne środki komunikacji lub opłaconą taksówkę, dzięki czemu 
szybko i sprawnie dotrzesz do miejsca zamieszkania. 

NIEODPŁATNA USŁUGA KONTROLI SAMOCHODU
Przygotuj Twoje Mitsubishi na nowe przygody z nieodpłatną 
usługą kontroli pojazdów oferowaną przez autoryzowane 
punkty serwisowe Mitsubishi. Nasi mechanicy sprawdzą  
25 kluczowych punktów Twojego auta i upewnią się, że 
będzie ono pracować na najwyższych obrotach. Skontaktuj 
się z lokalnym autoryzowanym serwisem Mitsubishi. 

5 LAT LUB 100 000 KM GWARANCJI FABRYCZNEJ
NA WYBRANE ORYGINALNE AKCESORIA
Nasze samochody są projektowane i konstruowane  
z myślą o niektórych z największych wyzwań, dzięki czemu 
zyskały potwierdzoną w praktyce opinię maszyn wydajnych 
i trwałych. Byliśmy pierwszą japońską marką, która 
zaoferowała klientom 5-letnią gwarancję producenta.  
Na nasze oryginalne akcesoria, które spełniają te 
same wysokie standardy i są poddawane tak samo 
rygorystycznym testom, również zapewniamy 5-letnią 
gwarancję.

Dowiedz się więcej na www.mitsubishi.pl
*Usługa nieodpłatnej kontroli pojazdu  jest usługą czasową, dostępną u wybranych
  dealerów Mitsubishi i nie może być łączona z usługą przeglądu pojazdu.

ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE MITSUBISHI
TWÓJ SAMOCHÓD, NASZE ZOBOWIĄZANIE

NASZE ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE/
5 lat lub 100 000 km gwarancji fabrycznej 
na samochód (w zależności, co nastąpi wcześniej)

5 lat lub 100 000 km gwarancji fabrycznej 
na wybrane oryginalne akcesoria 
(w zależności, co nastąpi wcześniej)

5 lat assistance (Mitsubishi Assistance Package-MAP)
Nieodpłatna usługa kontroli samochodu*

ZOBOWIĄZANIE
SERWISOWE/ 



 

Foteliki 
dziecięce BABY-SAFE i-SIZE**

Dla dzieci do 15 miesięcy, maks. 13 kg.
Wzrost dziecka: 40-83 cm.  
Wysokie wymagania dotyczące palności.

MZ315055

DUO PLUS* Dla dzieci od 9 miesięcy do 4 lat  
lub od 9 do 18 kg. MZ313045B

KIDFIX XP* Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat 
lub od 15 do 35 kg. Nierozdzielany. MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE FLEX 
BASE

Baza fotelika MZ315055. 
Dla dzieci w wieku do 15 miesięcy, maks. 13 kg. MZ315056

Holowanie Hak holowniczy,  
montowany na stałe.

Dopuszczalna masa przyczepy hol.: 1.500kg; 
maks. nacisk na kulę: 75 kg. MZ315174

Hak holowniczy, odpinany Dopuszczalna masa przyczepy hol.: 1.500kg; 
maks. nacisk na kulę: 75 kg. MZ315175

Wiązka przewodów haka 
holowniczego 7 pin Kompatybilne z przyczepami wyposażonymi 

w lampy LED; złącza typu plug and play.
MZ315178

Wiązka przewodów haka 
holowniczego 13 pin MZ315179

Adapter gniazda wiązki
13 pin ->7 pin. MZ313937
7 pin -> 13 pin. MZ313938
13 pin -> 13 pin Multicon/West. MZ313939

Belki 
bagażnika 
dachowego 
i akcesoria 
do przewozu 
rowerów 

Bagażnik rowerowy 
na hak holowniczy

Do przewozu 2 rowerów. 
Maks. masa 1 roweru: 25 kg / 2 rowerów: 
45,8 kg. Złącze zasilające 13 pin.

MZ314957

Belki bagażnika  
dachowego

Profil Wingbar. W kolorze srebrnym. Do modeli 
z relingami dachowymi. MZ315000

Profil Wingbar. W kolorze srebrnym. Do modeli 
bez relingów dachowych. MZ314999

Zestaw 6 wkładek 
zamków i jednego klucza Do belek bagażnika i dwóch uchwytów. MZ315032S4

Komplet zabezpieczający 
belki bagażnika

Zawiera 2 nakładki belek bagażnika, 
2 paski ściągające i pokrowiec. MME50500

Uchwyt na rower

Do uchwytu na rower typ Exclusive 
Ze zintegrowanym zamkiem oraz 
z logo ”MITSUBISHI MOTORS”.

MZ315032

Ze zintegrowanym zamkiem, stalowy. 
Wymagany adapter: MZ314156S1 MZ314156

Akcesoria 
bagażnika 
dachowego Adapter do uchwytu 

na rower

Do stalowego uchwytu na rower MZ314156. MZ314156S1
Adapter do kół rowerów typu fatbike. 
Do uchwytu na rower MZ315032. MZ315032S3

Do rowerów z ramą karbonową. 
Do uchwytu na rower MZ315032. MZ315032S2

Uchwyt na 
narty / snowboard

Szer. 50 cm; do przewozu 
maks. 4 par nart  lub 2 snowboardów. 
Z logo “MITSUBISHI MOTORS”.

MZ315029

Szer. 60 cm; do przewozu 
maks. 6 par nart  lub 4 snowboardów. 
Z logo “MITSUBISHI MOTORS”.

MZ315030

Do nart biegowych. Logo producenta. MZ315031
Uchwyt na kajak / deskę 
surfingową W komplecie 2 uchwyty i 2 paski ściągające. MZ313537

Uchwyt na bagaż Aluminiowy, 
wymiary: 91 x 135 cm; z zamkiem. MZ314891

Taśma mocująca 1 szt. MZ311382
Zestaw mocowania 
bagażu

Komplet 2 szt; Tylko do aluminiowych belek 
bagażnika, z logo “MITSUBISHI MOTORS”. MZ315035

    Torba na przewód 
do ładowania

Specjalna torba na przewód do ładowania 
Mode-3; z logo “MITSUBISHI MOTORS”. 
W komplecie rękawiczki i mała ściereczka. 

MME50700B

Przewód do ładowania 
Mode-3 T2-T2

Do publicznych lub specjalnych domowych 
stacji ładowania (z wyjątkiem stacji szybkiego 
ładowania). Długość 6 m.

MZ315299

Stylizacja  
przednia

Listwa dolna zderzaka 
przedniego

W kolorze srebrnym. MZ576847EX
W kolorze czarnym, z czerwonym paskiem. MZ576848EX

Napis “ECLIPSE CROSS” Na pokrywę silnika, chromowany. MZ576872EX
Na pokrywę silnika, czarny. MZ576873EX

Stylizacja 
boczna Listwy drzwi, dolne W kolorze czarnym, z czerwonym paskiem. MZ576852EX

W kolorze srebrnym. MZ576851EX

Listwy drzwi Chromowane. Nie stosować z bocznymi foliami 
ozdobnymi (MZ553170EX, MZ553171EX). MZ538346EX

Osłony lusterek 
zewnętrznych

Chromowane. MZ576689EX
Wzór “carbon”. MZ576830EX

Nakładki klamek drzwi Chromowane. MZ576690EX
Czarne. MZ576829EX

Boczne folie ozdobne
Z napisem “ECLIPSE CROSS”. Nie stosować  
z bocznymi listwami, chromowanymi (MZ538346EX). MZ553170EX

Z napisem “PHEV”. MZ553171EX
Stylizacja 
tylna Osłona dolna zderzaka 

tylnego

W komplecie również narożniki zderzaka 
tylnego w kolorze srebrnym. MZ576849EX

W komplecie również narożniki zderzaka tylnego 
w kolorze czarnym, z czerwonymi paskami. MZ576850EX

Tylny spojler dachowy. 
Lakierowany 
w kolorze nadwozia

Bronze Metallic (C21). MZ576860EX
Blue Mica (D06). MZ576859EX
Red Diamond (P62). MZ576854EX
Titanium Gray (U17). MZ576858EX
Sterling Silver (U25). MZ576857EX
Polar White (W37). MZ576855EX
White Diamond (W85). MZ576861EX
Amethyst Black (X42). MZ576856EX

Spojler pokrywy bagażnika.
Lakierowany 
w kolorze nadwozia

Bronze Metallic (C21). MZ576868EX
Blue Mica (D06). MZ576867EX
Red Diamond (P62). MZ576862EX
Titanium Gray (U17). MZ576866EX
Sterling Silver (U25). MZ576865EX
Polar White (W37). MZ576863EX
White Diamond (W85). MZ576869EX
Amethyst Black (X42). MZ576864EX

Felgi

Felga aluminiowa 18” 

18x7J ET38; Kołpaczek oraz nakrętki koła
należy domówić oddzielnie.
Czarna, polerowany front.

4250G472 

18x7J ET38; Kołpaczek w komplecie.
Czarna, polerowany front. MZ315060BD

18x7J ET38; Kołpaczek w komplecie. 
W kolorze szarym. MZ315060G

18x7J ET38; Kołpaczek w komplecie.
W kolorze srebrnym. MZ315060S

18x7J ET38; Kołpaczek w komplecie. 
W kolorze czarnym. MZ315060B

Kołpaczek felgi 
aluminiowej

W kolorze czarnym. 
Do felg aluminiowych 4250G472. 4252A020

Nakrętki zabezpieczające Kpl 4 szt. z jednym kluczem. 
Tylko do felg aluminiowych.  MZ313736

Dywaniki 
tekstylne

Dywaniki tekstylne

Classic. Włóknina dywanowa. 
Na dywaniku kierowcy etykieta ostrzegawcza. MZ315219

Elegance. Materiał- welur najwyższej jakości 
z podwójnym ściegiem; z napisem “ECLIPSE CROSS”; 
na dywaniku kierowcy etykieta ostrzegawcza.  

MZ315163

Dywaniki 
gumowe Dywaniki gumowe Z logo “MITSUBISHI MOTORS”; na dywaniku 

kierowcy etykieta ostrzegawcza. MZ315169

Akcesoria 
dla palacza

Popielniczka 
podświetlana

Niebieskie światło LED włącza się, gdy pokrywa 
się otwiera, ładowanie słoneczne. MZ520635EX

Zapalniczka Gniazdko. MZ607475EX
Stylizacja 
wnętrza Nakładki progowe

Z napisem “ECLIPSE CROSS”, z czerwonym 
akcentem. Wzór “carbon”. MZ315181

Z napisem “PHEV”, ze srebrnym akcentem. 
Wzór “carbon”. MZ315253

Podświetlane nakładki 
progowe

Stal nierdzewna, z logo “MITSUBISHI MOTORS”, 
LED w kolorze białym. Komplet 6 szt.  
na przód i tył. Zasilanie poprzez wiązkę 
elektryczną.

MZ590877EX

Podświetlenie podłogi
LED w kolorze niebieskim. 
Zasilanie poprzez wiązkę elektryczną. 
Nie stosować z lampką zewnętrzną drzwi 
(MZ590923EX).

MZ590878EX

Zestaw: podświetlane 
nakładki progowe + 
podświetlenie podłogi

W zestawie podświetlane nakładki progowe 
(MZ590877EX) oraz podświetlenie podłogi 
(MZ590878EX).

MZ590886EX

Nakładki na konsole 
włączników szyb Lakier “piano black”. MZ360625EX

Komplet pedałów 
sportowych Aluminium. MZ360678EX

Akcesoria 
wnętrza Lampka przestrzeni 

bagażowej

Dodatkowe oświetlenie przestrzeni bagażnika; 
lampa LED w kolorze białym, mocowana na 
pokrywie bagażnika, zasilana poprzez wiązkę 
elektryczną.

MZ590922EX

Lampka zewnętrzna 
drzwi przednich

Oświetlenie podłoża pod przednimi drzwiami, 
lampa LED zamontowana na tapicerce drzwi, 
zasilane poprzez wiązkę elektryczną. 
Nie można stosować z podświetleniem podłogi 
(MZ590878EX).

MZ590923EX

Uchwyt do iPada
Do iPada 2/3/4 i iPada Air. 
Mocowany do  zagłówka fotela pasażera. 
Z logo “MITSUBISHI MOTORS”.

MZ314989

Chlapacze Chlapacze przednie Komplet 2 szt. MZ531447EX
Chlapacze tylne Komplet 2 szt. MZ531448EX

Bezpieczeństwo Apteczka samochodowa Zawiera wyposażenie pierwszej pomocy
wg DIN 13164. MZ315058

Zestaw bezpieczeństwa Apteczka (DIN 13164), trójkąt ostrzegawczy, 
kamizelka ostrzegawcza. MZ315059

Kamizelka ostrzegawcza W kolorze żółtym, pakowana w etui z logo 
“MITSUBISHI MOTORS”. MME50722

Trójkąt ostrzegawczy Składany, dostarczany w lekkim, 
wytrzymałym etui.  MZ312957

Ochrona Krata oddzielająca 
przestrzeń bagażnika

Stalowa, czarna. 
Pomyślnie przeszła crash test (R126). MZ315153

Folia ochronna zderzaka 
tylnego

Przezroczysta. MZ315155
Czarna matowa. MZ315154

Nakładka ochronna 
zderzaka tylnego

Wzór “carbon”, z logo “MITSUBISHI MOTORS”. 
Przyklejana. MZ576853EX

Nakładka ochronna 
krawędzi bagażnika Stal nierdzewna. MZ315180

Mata tekstylna bagażnika Z logo “MITSUBISHI MOTORS”. MZ514296EX

Kuweta bagażnika Z logo “MITSUBISHI MOTORS”. MZ315171

Siatka bagażnika Nie stosować z kratą oddzielającą przestrzeń 
bagażnika (MZ315153). MZ312254

Grupa 
akcesoriów

Nazwa Opis produktu Numer  
katalogowy

Grupa 
akcesoriów

Nazwa Opis produktu Numer  
katalogowy

WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH

*      Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów  bezpieczeństwa 
      oraz systemu ISOFIX.
**       Fotelik samochodowy z możliwością zamocowania za pomocą pasów  bezpieczeństwa.   

Opcjonalnie można go zainstalować przy pomocy specjalnie zaprojektowanej  bazy ISOFIX
       dla tego fotelika (oferowanej oddzielnie).

5 lat lub 100 000 km gwarancji fabrycznej 
na samochód (w zależności, co nastąpi wcześniej)

5 lat lub 100 000 km gwarancji fabrycznej 
na wybrane oryginalne akcesoria 
(w zależności, co nastąpi wcześniej)

5 lat assistance (Mitsubishi Assistance Package-MAP)
Nieodpłatna usługa kontroli samochodu*
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Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie należy 
wykorzystywać ani opierać się na zawartych w  nim informacjach w  zastępstwie 
informacji dostępnych u  autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz 
w  autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje podane w  katalogu nie 
stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 
5561 Kodeksu cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w  katalogu były 
kompletne oraz dokładne, MMC Car Poland Sp. z  o.o. nie może gwarantować 
aktualności, dokładności lub kompletności takich informacji.
MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania produktów i usług 
prezentowanych w katalogu lub wprowadzenia do nich zmian.
Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w  katalogu mogą 
różnić się od kolorów rzeczywistych.
Cała zawartość katalogu chroniona jest prawami własności przemysłowej 
i  intelektualnej. Wszelkie zamieszczone w  nim zdjęcia, znaki towarowe, logo, 
znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. stanowią własność 
podmiotów z  grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub 
rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.


