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Zabudowy i akcesoria

CC = Club Cab
DC = Double Cab

2 3

Listwy ozdobne drzwi, dolne
DC

Chromowane. MZ330737

Listwy ochronne drzwi
CC

Lakierowane w kolorze nadwozia.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

Owiewka na pokrywę silnika
CC / DC

MZ331492

STYLIZACJA
ZEWNĘTRZNA

Osłona zderzaka przedniego, dolna

Nakładka ozdobna zderzaka przedniego

Nakładka ozdobna zderzaka przedniego

CC / DC

CC / DC

CC / DC

Chromowana. Nie może być montowana razem z nakładką ozdobną zderzaka przedniego.
MZ331341

W kolorze czarnym (X37). Nie może być montowana
razem z dolną osłoną zderzaka przedniego (MZ331341).
MZ331339

W kolorze szarym (U28). Nie może być montowana
razem z dolną osłoną zderzaka przedniego (MZ331341).
MZ331340
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FELGI ALUMINIOWE
Felga aluminiowa, 18''

Felga aluminiowa, 18''

MZ331343
Zalecany rozmiar
opon: 265/60R18

4250F647*
Zalecany rozmiar
opon: 265/60R18

CC / DC

CC / DC

W komplecie
kołpaczek i zawór.

Felga aluminiowa, 16''
CC / DC

4250C994*
Zalecany rozmiar
opon: 245/70R16

Nakrętki
zabezpieczające
do felg aluminiowych
CC / DC

MZ313736

* 	Nie zawiera kołpaczka i nakrętek.
Skontaktuj się z dealerem aby sprawdzić 		
szczegóły dotyczące zgodności ze specyfikacją
pojazdu i zapisów w świadectwie homologacji.

6 7

STYLIZACJA
WNĘTRZA
I KOMFORT
Dywaniki gumowe

Dywaniki tekstylne

Gałka wybieraka trybu jazdy

Nakładki progowe na przód i tył, komplet 4 szt.

Classic i Elegance.
Komplet na przód i tył.
Szukaj w wykazie numerów
katalogowych.

Tylko do wersji z automatyczną
skrzynią biegów.
MZ330889

DC

Komplet na przód i tył.
DC
MZ314903
CC
MZ314904

DC

CC / DC

CC / DC

Stal nierdzewna. MZ330752

Nakładki progowe, komplet 6 szt.
CC

Stal nierdzewna. MZ330753 (bez zdjęcia)
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MULTIMEDIA I NAWIGACJA
Stacja nawigacyjno-multimedialna
z technologią Smartphone Link – MGN
Nowy system nawigacji z technologią Smartphone Link
działający na różnych systemach operacyjnych telefonów.
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ
System Apple CarPlay:
Pozwala na korzystanie z iPhone'a w bezpieczny sposób w czasie jazdy
dzięki wyświetlaniu i obsłudze najważniejszych aplikacji i funkcji smartfona
na ekranie stacji multimedialnej.
• Nawigacja za pomocą Apple Maps umożliwiająca znajdowanie 		
ulubionych miejsc i pobieranie aktualnych informacji bezpośrednio
z internetu.
• Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych oraz wysyłanie
i odbieranie wiadomości.
• Dostęp do muzyki zapisanej w iPhone lub z aplikacji muzycznych 		
obsługiwanych przez Apple CarPlay.
• Należy używać wyłącznie aplikacji, które są bezpieczne w obsłudze
podczas jazdy.
• Wszystkie powyższe funkcje mogą być bezpiecznie obsługiwane
przy pomocy asystenta głosowego Siri.

Stacja nawigacyjno - multimedialna MGN
CC / DC

Tylko dla opcji J87 - przygotowanie dla MGN
MM360491LP

ELASTYCZNOŚĆ

POŁĄCZENIA

System Android Auto:

• Można korzystać zarówno
z nawigacji TomTom
zainstalowanej w stacji
multimedialnej lub
z nawigacji w smartfonie.
Wybór należy do użytkownika!
• Kilka sposobów odtwarzania
muzyki: z płyty CD, poprzez
USB, Bluetooth® lub ze
smartfona.

• System Android AutoTM
(jeśli dostępny)
• System Apple CarPlay
(jeśli dostępny)
• Możliwe sterowanie
w kierownicy (jeśli dostępne).
•	Profile systemu Bluetooth®:
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP.

Umożliwia bezpieczne korzystanie z funkcji smartfona podczas
jazdy. Na wyświetlaczu stacji multimedialnej można obsługiwać
najważniejsze funkcje i aplikacje smartfona.
• Nawigacja Google MapsTM z bieżącymi wskazówkami i aktualizacjami.
• Łatwa obsługa połączeń i wiadomości.
• Odtwarzanie muzyki z aplikacji smartfona lub z internetu.
• Umożliwia używanie tylko aplikacji pozwalających na bezpieczną jazdę.
• Dostęp do GoogleTM przy pomocy funkcji głosowych.

WYŚWIETLACZ

•	Odtwarza pliki MP3/OGG/
WMA przez USB.
•	Zintegrowany Bluetooth®.
•	Zintegrowany odtwarzacz
CD/DVD.
•	Obsługa iPod/iPhone.
•	DAB+ (jeśli dostępny).

• Wyświetlacz 6,5“
WVGA TFT LCD.
• Ekran dotykowy
800 x 480 pikseli
typu Single Touch.

NAWIGACJA

• Bluetooth® Phone
Connectivity – urządzenia
innych marek mogą być
łączone poprzez
technologię Bluetooth®.

•	Nawigacja TomTom
na karcie SD
- wyposażenie standardowe
z pełnym pokryciem map
Europy*.

USB

iPhone, Siri oraz Apple CarPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i w innych krajach.

MEDIA

Android Auto i Google są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Bluetooth ® jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

TELEFON

* Oprócz Turcji i zamorskich terytoriów Francji.
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BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
Osłona podwozia
CC / DC

Płyta stalowa 2mm,
zabezpieczona
antykorozyjnie.
MZ353000

Zestaw montażowy
osłony podwozia
MZ353000S1 (bez zdjęcia)

Lakiery zaprawkowe

Kamizelka ostrzegawcza

CC / DC

CC / DC

Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

MME50722

Młotek bezpieczeństwa
Lifehammer®
CC / DC

MME50557B

Zestaw bezpieczeństwa

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
kamizelka ostrzegawcza.
CC / DC

MZ315059

Trójkąt ostrzegawczy
CC / DC

MZ312957

Apteczka samochodowa
 C / DC
C
MZ315058

Foteliki dziecięce
	CC / DC

Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
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ZABUDOWY I AKCESORIA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
Oryginalne zabudowy Mitsubishi są dostępne we wszystkich kolorach nadwozia. Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
Zaleca się aby przed zamontowaniem jakiejkolwiek zabudowy krawędzie burt skrzyni zabezpieczyć przezroczystą folią
samoprzylepną.

Zabudowa Premium z bocznymi szybami uchylnymi

Zabudowa z bocznymi szybami uchylnymi

DC

DC

•

Otwieranie dotykowe zintegrowane z zamkiem centralnym
pojazdu
Automatyczna lampa LED podświetlenia wnętrza
Przednia szyba przesuwna dla lepszej wentylacji wnętrza
Spoiler
Niskoprofilowe relingi dachowe

•
•
•
•

•
•

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami
Przednia szyba przesuwna dla lepszej wentylacji wnętrza

Zabudowa z bocznymi szybami przesuwnymi

Zabudowa bez szyb bocznych

DC

DC

•
•

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami
Spoiler

•

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami

Zestaw uszczelniający przestrzeni ładunkowej

Folia zabezpieczająca burty skrzyni ładunkowej

DC

DC

MZ315095 (bez zdjęcia)
Zestaw ograniczający przenikanie wody do przestrzeni
ładunkowej w przypadku zamontowanej zabudowy
lub plandeki skrzyni ładunkowej.

MZ3309051 (bez zdjęcia)
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ZABUDOWY
I AKCESORIA
SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
Oryginalne zabudowy Mitsubishi są dostępne we wszystkich
kolorach nadwozia. Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
Zaleca się aby przed zamontowaniem jakiejkolwiek zabudowy
krawędzie burt skrzyni zabezpieczyć przezroczystą folią
samoprzylepną.

Zestaw uszczelniający przestrzeni ładunkowej
CC

MZ315128 (bez zdjęcia)

Zestaw ograniczający przenikanie wody do przestrzeni ładunkowej
w przypadku zamontowanej zabudowy lub plandeki skrzyni ładunkowej.

Folia zabezpieczająca burty skrzyni ładunkowej
CC

MZ3307431 (bez zdjęcia)

•
•
•

Zabudowa z bocznymi szybami uchylnymi

Zabudowa z bocznymi szybami przesuwnymi

Zabudowa bez szyb bocznych

CC

CC

CC

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami
Przednia szyba przesuwna dla lepszej wentylacji wnętrza
Spoiler

•
•

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami
Spoiler

•

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami
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Pokrywa twarda,
jednoczęściowa

ZABUDOWY I AKCESORIA
SKRZYNI ŁADUNKOWEJ

DC

•
•

•

Automatyczna lampa
LED podświetlenia
wnętrza
Nie może być
montowana
w połączeniu z rurami
skrzyni ładunkowej
Dostępna we
wszystkich kolorach
nadwozia
Szukaj w wykazie
numerów katalogowych.

Pokrywa twarda,
dwuczęściowa
DC

•
•
•
•

Automatyczna lampa
LED podświetlenia
wnętrza
Montowana
w połączeniu z rurami
skrzyni ładunkowej
(zamawiane oddzielnie)
Dostępna we
wszystkich kolorach
nadwozia
Szukaj w wykazie
numerów katalogowych.

Plandeka skrzyni
ładunkowej
DC

Do wersji bez ramy
ochronnej skrzyni
ładunkowej.
Nie może być
montowana
w połączeniu z rurami
skrzyni ładunkowej.
MZ350510

Plandeka skrzyni
ładunkowej
DC

Do wersji bez ramy
ochronnej skrzyni
ładunkowej.
Montowana
w połączeniu z rurami
skrzyni ładunkowej
(zamawiane oddzielnie).
MZ350509

Pokrywa skrzyni ładunkowej, aluminiowa

Żaluzja skrzyni ładunkowej

DC / CC

DC

DC
CC

MZ315096
MZ315097

MZ315100
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ZABUDOWY I AKCESORIA
SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
Kuweta skrzyni
ładunkowej, zakończona
powyżej krawędzi burt

Do wersji bez ramy ochronnej
skrzyni ładunkowej.
DC

Kuweta skrzyni
ładunkowej:
MZ315105TB
Wykładzina
tylnej burty:
MZ315105TG
Zestaw
montażowy:
MZ315105MK
Folia zabezpieczająca
burty skrzyni
ładunkowej:
MZ3309051
CC

Kuweta skrzyni
ładunkowej:
MZ315106TB
Wykładzina
tylnej burty:
MZ315106TG
Zestaw
montażowy:
MZ315106MK
Folia zabezpieczająca
burty skrzyni
ładunkowej:
MZ3307431

Kuweta skrzyni
ładunkowej, zakończona
poniżej krawędzi burt
Może być montowana
w połączeniu z dowolnymi
zabudowami lub plandekami
skrzyni ładunkowej.
DC

Kuweta skrzyni
ładunkowej:
MZ315107TB
Wykładzina
tylnej burty:
MZ315107TG
Zestaw
montażowy:
MZ315107MK
CC

Kuweta skrzyni
ładunkowej:
MZ315108TB
Wykładzina
tylnej burty:
MZ315107TG
Zestaw
montażowy:
MZ315107MK

Wykładzina skrzyni
ładunkowej, aluminiowa
DC / CC

Najskuteczniejsze
zabezpieczenie skrzyni
ładunkowej.
Może być montowana
w połączeniu z dowolnymi
zabudowami lub plandekami
skrzyni ładunkowej.
Szukaj w wykazie
numerów katalogowych.
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ZABUDOWY I AKCESORIA
SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
Rury skrzyni
ładunkowej
DC

Mogą być montowane
razem z pokrywą twardą,
dwuczęściową lub plandeką
skrzyni ładunkowej.
Stal nierdzewna, polerowana.
MZ330755
Czarne, lakierowane proszkowo.
MZ331207

Nakładka ozdobna skrzyni
ładunkowej
DC

Tworzywo ABS.
W kolorze szarym (U28):
MZ331330
W kolorze czarnym (X37):
MZ331324
Do lakierowania:
MZ331328

System mocowania
ładunku
CC / DC

Może być stosowany
w połączeniu z kuwetą
skrzyni ładunkowej,
4 szyny z 6 regulowanymi
pierścieniami mocującymi.
MZ350462

Amortyzator łagodnego
otwierania tylnej burty
DC / CC

MZ315094

Skrzynka narzędziowa
DC / CC

Otwieranie z pomocą sprężyny
gazowej. Automatyczna lampa
LED oświetlenia wnętrza.
MZ315099
Może być montowana z dowolną
kuwetą skrzyni ładunkowej.
Nie może być montowana razem
z nakładką ozdobną skrzyni
ładunkowej.
Zestaw montażowy do kuwety
poniżej krawędzi burt:
MZ315099UR
Zestaw montażowy do kuwety
powyżej krawędzi burt:
MZ315099OR
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Uchwyt na rower
DC

Eskluzywny model, aluminiowy,
z logo“MITSUBISHI MOTORS”.
MZ315032

Stalowy. W kolorze srebrnym.
Ze zintegrowanym zamkiem.
MZ314156 (bez zdjęcia)
Wymagany adapter MZ314156S1

Uchwyty do nart / snowboardów
	Wszystkie uchwyty wyposażone są w zintegrowane zamki.
DC

Uchwyt do nart / snowboardów, szerokość 500 mm,
do przewozu maks. 4 par nart lub 2 snowboardów. MZ315029
Uchwyt do nart / snowboardów, szerokość 600 mm, do przewozu
maks. 6 par nart lub 4 snowboardów, z mechanizmem wysuwania
ułatwiającym mocowanie nart. MZ315030 (bez zdjęcia)
Uchwyt do 1 pary nart biegowych. MZ315031 (bez zdjęcia)

Uchwyt na bagaż
DC

Aluminiowy, wymiary 91 x 136 cm. MZ314891 (bez zdjęcia)

Komplet zabezpieczający belki bagażnika
DC

W zestawie 2 nakładki zabezpieczające belki bagażnika,
2 paski ściągające oraz pokrowiec. MME50500 (bez zdjęcia)

TRANSPORT
I WYPOCZYNEK

Gniazdko zasilające ze złączem
CC / DC

Gniazdko zasilające ze złączem
oraz adapterem

Belki bagażnika dachowego

Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

CC / DC

Aluminiowe, profil typu wing bar. Ze zintegrowanym zamkiem.
MZ314846

Szukaj w wykazie numerów katalogowych.

DC

Hak holowniczy
CC / DC

Przykręcany.
MZ315083

Wiązka przewodów
haka holowniczego (bez zdjęcia)
CC / DC

7- lub 13 pin.
Szukaj w wykazie numerów katalogowych.
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WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH

Grupa
Nazwa
akcesoriów
Stylizacja Osłona zderzaka
zewętrzna przedniego, dolna
Strona 4-5 Nakładka ozdobna
zderzaka przedniego

Owiewka na pokrywę
silnika
Listwy ozdobne drzwi,
dolne
Listwy ochronne
drzwi, lakierowane
w kolorze nadwozia:

Felgi
Felga aluminiowa
aluminiowe
Strona 7
Nakrętki
zabezpieczające
do felg aluminiowych
Nakładki progowe

Stylizacja
wnętrza
i komfort
Gałka wybieraka
Strona 8-9 trybu jazdy
Dywaniki gumowe

Dywaniki tekstylne
Classic

Dywaniki tekstylne
Elegance z logo
“MITSUBISHI MOTORS”

Multimedia
i nawigacja
Strona
10-11
Bezpieczeństwo
i ochrona
Strona
12-13

Stacja nawigacyjnomultimedialna MGN
Osłona podwozia
Zestaw montażowy
osłony podwozia
Trójkąt
ostrzegawczy
Apteczka
samochodowa

Opis
produktu

MZ331492

Szerokie listwy chromowane.

MZ330737

Greyish Brown Metallic (C06).
Impulse Blue Metallic (D23).
Sunflare Orange Pearl (M08).
Red (S+Clear) (P63).

MZ330863
MZ330866
MZ331310
MZ331309

Sterling Silver Metallic (U25).
Graphite Gray Metallic (U28).
White Solid (W32).
White Diamond (W85).
Black Mica (X37).
Lakierowana w kolorze szarym
z polerowanym frontem. Rozmiar 18" x 7.5J.
18'' x 7.5J.
16'' x 7J.
Komplet 4 nakrętek z jednym kluczem.
Stosowane do felg aluminiowych.

MZ330867
MZ331308
MZ330859
MZ331307
MZ331226
MZ331343

Stal nierdzewna, komplet 4 szt.
Stal nierdzewna, komplet 6 szt.
Tylko do wersji z automatyczną
skrzynią biegów.
Komplet na przód i tył. Możliwość
adaptacji do wersji z tylnym kanałem
grzewczym.
Komplet na przód i tył. Możliwość
adaptacji do wersji z tylnym kanałem
grzewczym.
Komplet na przód i tył.
Do wersji bez tylnego kanału grzewczego.
Komplet na przód i tył.
Do wersji z tylnym kanałem grzewczym.
Komplet na przód i tył.
Do wersji bez tylnego kanału grzewczego.
Komplet na przód i tył.
Do wersji z tylnym kanałem grzewczym.
Komplet na przód i tył.
Do wersji bez tylnego kanału grzewczego.
Komplet na przód i tył.
Do wersji z tylnym kanałem grzewczym.
Komplet na przód i tył.
Do wersji bez tylnego kanału grzewczego.
Komplet na przód i tył.
Do wersji z tylnym kanałem grzewczym.
Wyłącznie do samochodów
wyposażonych fabrycznie w opcję J87.
Płyta stalowa 2mm, zabezpieczona
antykorozyjnie.
Do osłony podwozia MZ353000.

Składany, dostarczany w lekkim,
wytrzymałym etui.
Dostarczana w wytrzymałym pokrowcu,
zawiera wyposażenie pierwszej pomocy
wg DIN 13164.
Zestaw
Apteczka (DIN 13164), trójkąt ostrzegawczy,
bezpieczeństwa
kamizelka ostrzegawcza.
Kamizelka
W kolorze żółtym, pakowana w etui
ostrzegawcza
z logo“MITSUBISHI MOTORS”.
Młotek
Młotek umożliwia zbicie bocznej szyby.
bezpieczeństwa
Zintegrowany nóż pozwala na przecięcie
Lifehammer®
pasów bezpieczeństwa.
Fotelik dziecięcy Duo Plus Dla dzieci od 9 miesięcy do 4 lat
lub od 9 do 18 kg.
Fotelik dziecięcy
Dla dzieci w wieku do 15 miesięcy, maks. 13 kg.
BABY-SAFE i-SIZE
Wzrost dziecka: 40- 83 cm. Ten fotelik może być
zamocowany za pomocą pasów bezpieczeństwa
samochodu lub przy pomocy specjalnie zaprojektowanej
bazy ISOFIX dla tego fotelika (oferowanej oddzielnie).
Wysokie wymagania dot. palności materiałów.
Stosowana z fotelikiem MZ315055.
Baza fotelika
BABY-SAFE i-SIZE
FLEX BASE**
Fotelik dziecięcy
Kidfix XP
Lakier zaprawkowy
w sztyfcie, zestaw

Dla dzieci od 4 do 12 lat lub od 15 do 35 kg.
Nierozdzielany.
Zestaw: lakier nadwozia w sztyfcie
+ bezbarwny, (12+12 ml).

Lakier zaprawkowy
w sztyfcie

Lakier nadwozia w sztyfcie (12 ml).

Lakier zaprawkowy
w sprayu, zestaw

Zestaw: lakier nadwozia w sprayu
+ bezbarwny, (150+150 ml).

Lakier zaprawkowy
w sprayu

Nr
CC
katalogowy

Chromowana. Nie może być montowana razem
z nakładką ozdobną zderzaka przedniego
W kolorze czarnym (X37). Nie może być
montowana razem z dolną osłoną zderzaka
przedniego (MZ331341).
W kolorze szarym (U28). Nie może być
montowana razem z dolną osłoną zderzaka
przedniego (MZ331341).
Z logo "MITSUBISHI MOTORS".

Lakier nadwozia w sprayu (150 ml).

DC

MZ331341

■

■

MZ331339

■

■

MZ331340

■

■

4250F647
4250C994
MZ313736
MZ330752
MZ330753
MZ330889

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■
■

MZ314849

■

MZ314850
MZ314851
MZ314852

■
■

MZ314903
MZ314904

■
■

■

Zabudowa z bocznymi
szybami uchylnymi

■
■

MZ314858

■

MZ314860

■
■
■

■

MZ353000

■

■

MZ353000S1

■

■

■

■

■

■

MZ315059

■

■

MME50722

■

■

MZ312957
MZ315058

MME50557B
MZ313045B

■

■

■

■

■

■

MZ315055

MZ315056

MZ315025
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera
Zapytaj
swojego
dealera

Zabudowa z bocznymi
szybami przesuwnymi

Zabudowa bez szyb
bocznych

MM360491LP

Zabudowa Premium
z bocznymi szybami
uchylnymi
Zabudowa z bocznymi
szybami uchylnymi

Zabudowa z bocznymi
szybami przesuwnymi

Zabudowa bez szyb
bocznych

Zabudowa
Fullbox.1
Lakierowana
w kolorze:

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

Opis
produktu

Może być montowany razem z kuwetami
skrzyni ładunkowej. 4 szyny z 6 regulowanymi
pierścieniami mocującymi.
Otwieranie z pomocą sprężyny gazowej.
Automatyczna lampa LED oświetlenia wnętrza.
Nie może być montowana razem z nakładką
ozdobną skrzyni ładunkowej.
Zestaw montażowy
Wsporniki do kuwety poniżej krawędzi burt.
skrzynki narzędziowej Wsporniki do kuwety powyżej krawędzi burt.
Zestaw uszczelniający Tylko w połączeniu z kuwetą poniżej krawędzi
przestrzeni ładunkowej burt oraz zabudową skrzyni ładunkowej.
Amortyzator
łagodnego otwierania
tylnej burty
Kuweta:
Kuweta skrzyni
Może być montowana
ładunkowej, zakończona razem z wszystkimi
Wykładzina
poniżej krawędzi burt
typami zabudów
burty tylnej:
Zestaw
skrzyni ładunkowej.
montażowy:
Kuweta skrzyni
Może być montowana
Kuweta:
ładunkowej, zakończona razem z wszystkimi
Wykładzina
poniżej krawędzi burt
typami zabudów
burty tylnej:
Zestaw
skrzyni ładunkowej.
montażowy:
Kuweta skrzyni
Do wersji bez ramy
Kuweta:
ładunkowej, zakończona ochronnej skrzyni
Wykładzina
powyżej krawędzi burt ładunkowej. Zestaw
burty tylnej:
montażowy zawiera
Zestaw montażowy:
4 pierścienie mocujące.
Folia zabezpieczająca
burty:
Kuweta skrzyni
Do wersji bez ramy
Kuweta:
ładunkowej, zakończona ochronnej skrzyni
Wykładzina
powyżej krawędzi burt ładunkowej. Zestaw
burty tylnej:
Zestaw montażowy:
montażowy zawiera
6 pierścieni mocujących. Folia zabezpieczająca
burty:
Wykładzina skrzyni
Komplet plastikowych nadkoli skrzyni ładunkowej.
ładunkowej, aluminiowa
Ściany boczne i podłoga z blachy ryflowanej.

■

MZ314857

MZ314859

Grupa
Nazwa
akcesoriów
Zabudowy System mocowania
i akcesoria ładunku
skrzyni
ładunkowej Skrzynka narzędziowa
Strona
14-23

Pokrywa twarda,
jednoczęściowa, 2
Lakierowana
w kolorze:

Nr
CC
katalogowy
MZ350462

■

DC

■

MZ315099

MZ315099UR
MZ315099OR
MZ315095
MZ315128
MZ315094

■

■

■
■

■
■
■

■
■

Plandeka skrzyni
ładunkowej

■

MZ315107MK

MZ315107MK

Pokrywa twarda,
dwuczęściowa, 3
Lakierowana
w kolorze:

■

MZ315107TB
MZ315107TG

MZ315108TB
MZ315107TG

■

Grupa
Nazwa
akcesoriów
Zabudowy
i akcesoria
skrzyni
ładunkowej
Strona
14-23

■
■
■
■

MZ315105TB

■

MZ315105TG

■

MZ315105MK

■

MZ3309051

■

MZ315106TB
MZ315106TG

■

MZ315106MK
MZ3307431

■

■
■

MZ315092W

■

MZ315092A

■

Komplet plastikowych nadkoli skrzyni ładunkowej. MZ315093W

■

Ściany boczne i podłoga z blachy ryflowanej.

MZ315093A

■

Lakierowana w kolorze nadwozia, klamka
z zamknięciem na kluczyk, relingi dachowe,
przednia szyba przesuwna, lampa LED
podświetlenia wnętrza zasilana bateriami.

M315086XXX*

Lakierowana w kolorze nadwozia, klamka
z zamknięciem na kluczyk, relingi dachowe,
spoiler tylny, przednia szyba stała, lampa
LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami.
Lakierowana w kolorze nadwozia, klamka
z zamknięciem na kluczyk, relingi dachowe,
przednia szyba stała, lampa LED
podświetlenia wnętrza zasilana bateriami.
Lakierowana w kolorze nadwozia, zamek
centralny z otwieraniem dotykowym,
spoiler tylny, relingi dachowe, przednia
szyba przesuwna.
Lakierowana w kolorze nadwozia, klamka
z zamknięciem na kluczyk, relingi dachowe,
spoiler tylny, przednia szyba przesuwna,
lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana
bateriami.
Lakierowana w kolorze nadwozia, klamka
z zamknięciem na kluczyk, relingi dachowe,
spoiler tylny, przednia szyba stała, lampa
LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami.
Lakierowana w kolorze nadwozia, klamka
z zamknięciem na kluczyk, relingi dachowe,
przednia szyba stała, lampa LED
podświetlenia wnętrza zasilana bateriami.
Greyish Brown Metallic (C06).

M315085XXX*

MZ330839

■

Impulse Blue Metallic (D23).

MZ330842

■

Sunflare Orange Pearl (M08).

MZ331314

■

Red (S+Clear) (P63).

MZ331313

■

Sterling Silver Metallic (U25).

MZ330843

■

Graphite Gray Metallic (U28).

MZ331312

■

White Solid (W32).

MZ330835

■

White Diamond (W85).

MZ331311

■

Black Mica (X37).

MZ331223

■

Greyish Brown Metallic (C06).

MZ330873

■

Impulse Blue Metallic (D23).

MZ330876

■

Sunflare Orange Pearl (M08).

MZ331318

■

Red (S+Clear) (P63).

MZ331317

■

Sterling Silver Metallic (U25).

MZ330877

■

Graphite Gray Metallic (U28).

MZ331316

■

White Solid (W32).

MZ330869

■

White Diamond (W85).

MZ331315

■

Black Mica (X37).

MZ331224

■

■

Pokrywa skrzyni
ładunkowej, aluminiowa

Opis
produktu

MZ330883

Impulse Blue Metallic (D23).

MZ330886

Sunflare Orange Pearl (M08).

MZ331322

Red (S+Clear) (P63).

MZ331321

Sterling Silver Metallic (U25).

MZ330887

Graphite Gray Metallic (U28).

MZ331320

White Solid (W32).

MZ330879

White Diamond (W85).

MZ331319

Black Mica (X37).

MZ331225

Do wersji bez ramy ochronnej skrzyni
ładunkowej. Może być montowana z rurami
skrzyni ładunkowej.
Do wersji bez ramy ochronnej skrzyni ładunkowej.
Nie może być montowana razem z rurami
skrzyni ładunkowej.
Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana
bateriami. System szybkiego demontażu.

MZ350509

Nakładka ozdobna
skrzyni ładunkowej
Transport Hak holowniczy,
wypoczynek przykręcany
Strona
24-25
Wiązka przewodów
haka holowniczego

MZ331324

Tworzywo ABS, w kolorze szarym (U28).
Tworzywo ABS, do lakierowania.

MZ331330
MZ331328

Do wszystkich typów zawieszenia.
Dopuszczalna masa przyczepy hol.:
3100 kg; nacisk na kulę: 125 kg.
7 pin. Może współpracować
z lampami LED przyczepy.

MZ315083

Zestaw hak holowniczy 7 pin. Może współpracować
+ wiązka przewodów
z lampami LED przyczepy.
13 pin. Może współpracować
z lampami LED przyczepy.

M315084XXX*

■
M315088XXX*

■
M315091XXX*

■
M315090XXX*

■
M315089XXX*

■

Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
13 pin Multicon/West z gniazdem pojazdu
13 pin DIN.

MZ313939

Uchwyty do nart
/ snowboardów.
Ze zintegrowanym
zamkiem.

Uchwyt do nart / snowboardów, szerokość
500 mm, do przewozu maks. 4 par nart
lub 2 snowboardów.
Uchwyt do nart / snowboardów, szerokość
600 mm, do przewozu maks. 6 par nart lub
4 snowboardów, z mechanizmem
wysuwania ułatwiającym mocowanie nart.
Uchwyt do 1 pary nart biegowych.

MZ315029

Zestaw
zabezpieczający
belki bagażnika

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

MME50500

Uchwyt na rower

Ze zintegrowanym zamkiem, stalowy.
Wymagany adapter MZ314156S1.
Komplet śrub teowych do zamocowania
uchwytu na rower MZ314156 do belek
bagażnika.

MZ314156

Typ Exclusive, aluminiowy.
Z logo “MITSUBISHI MOTORS”.
Adapter do kół rowerów typu fatbike.
Do uchwytu na rower MZ315032.
Adapter do roweru z ramą karbonową.
Do uchwytu na rower MZ315032.

MZ315032

Zestaw mocowania
bagażu

Komplet 4 szt.,
z logo “MITSUBISHI MOTORS”.

MZ315035

Zestaw 6 wkładek
zamków i jednego
klucza
Taśma mocująca

Do belek bagażnika i dwóch uchwytów.

MZ315032S4

1 szt.

MZ311382

Adapter do
uchwytu na rower

Aluminiowe, profil typu wing bar, ze zintegrowanym MZ314846
zamkiem. W komplecie zaślepki listew dachowych.
Obciążenie maks.: 80kg.

DC

■

Aluminiowy, wymiary 104 x 132 cm.
Wymagany adapter MZ313061.
Do uchwytu na bagaż MZ312468.

MZ312468

■

MZ313061

■

W komplecie 2 uchwyty i 2 paski ściągające.

MZ313537

■

Do kuwety skrzyni ładunkowej.

MZ314847

■

■

Bez przewodu elektrycznego.

MZ314847S1

■

■

Przewód elektryczny 2 m.

MZ314847S2

■

■

3

** Sprawdź w instrukcji obsługi.

Łatwy montaż, design zintegrowany ze stylistyką samochodu. Automatyczna lampa LED
podświetlenia wnętrza.
Nie może być montowana razem z rurami skrzyni ładunkowej. Automatyczna lampa LED
podświetlenia wnętrza.
	
Montowana w połączeniu z rurami skrzyni ładunkowej MZ330755 i MZ331207
(zamawiane oddzielnie). Automatyczna lampa LED podświetlenia wnętrza.

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■

M315083D13

MZ313938

Uchwyt na rower

■

M315083D07

Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
13 pin DIN z gniazdem pojazdu 7 pin DIN.

2

■

■

MZ313937

Nr
CC
katalogowy
MZ314891

* Należy wstawić kod koloru nadwozia.
1

■

MZ315102

Umożliwia połączenie wtyczki przyczepy
7 pin DIN z gniazdem pojazdu 13 pin DIN.

■
■

■

Adapter gniazda
wiązki haka
13 pin-> 7 pin
Adapter gniazda
wiązki haka
7 pin-> 13 pin
Adapter gniazda
wiązki haka
13 pin-> 13 pin
Multicon/West
Belki bagażnika
dachowego

Adapter do
uchwytu na rower

■

MZ315065

M315083C13

Opis
produktu
Aluminiowy, wymiary 91 x 135 cm.

■

MZ315104
MZ315101

M315083C07

Grupa
Nazwa
akcesoriów
Transport Uchwyt na bagaż
wypoczynek Uchwyt na bagaż
Strona
24-25
Adapter
do uchwytu na bagaż
Uchwyt na kajak /
deskę surfingową
Gniazdko
zasilające 12V
Złącze gniazdka
zasilającego
Złącze gniazdka
zasilającego wraz
z gniazdkiem
zapalniczki

■

MZ315096

Tworzywo ABS, w kolorze czarnym (X37).

DC

■
■
■
■
■
■
■
■
■

MZ350510

MZ315097
Belki poprzeczne
W kolorze srebrnym. W połączeniu z aluminiową MZ315096C2
pokrywą skrzyni ładunkowej. Do montowania
różnego rodzaju uchwytów belek bagażnika
MZ315097C2
dachowego.
Żaluzja skrzyni ładunkowej Czarna, lakierowana proszkowo.
MZ315100
Zapytaj dealera o pokrywę dla CC.
MZ315100A1
Adapter rur skrzyni
Czarny, lakierowany proszkowo. Umożliwia
ładunkowej
montaż rur skrzyni ładunkowej do bocznych
prowadnic żaluzji.
MZ315100A2
W kolorze srebrnym. Umożliwia montaż rur
skrzyni ładunkowej do bocznych prowadnic
żaluzji.
MZ315100C1
Belki poprzeczne
Czarne. W połączeniu z żaluzją skrzyni
ładunkowej. Do montowania różnego rodzaju
uchwytów belek bagażnika dachowego.
Rury skrzyni
Stal nierdzewna, polerowana.
MZ330755
ładunkowej
Czarne, lakierowane proszkowo.
MZ331207

13 pin. Może współpracować
z lampami LED przyczepy.

■

Nr
CC
katalogowy

Greyish Brown Metallic (C06).

■
■
■

■

■

■

■

■

■
■

MZ315030

■
MZ315031

■
■
■

MZ314156S1

■

MZ315032S3
MZ315032S2

■
■
■
■
■
■

26 27

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.

MMC Car Poland Sp. z o.o.
www.mitsubishi.pl

Sierpień 2019. Wyprodukowano w Polsce.

