Veljavnost cenika od 1.5.2022

CENIK & OPREMA
ECLIPSE CROSS PHEV

Cenik ECLIPSE CROSS PHEV

OPREMA

POGON

ZMOGLJIVOST

CENA (EUR)

EKO POPUST
(EUR)

AKCIJSKA CENA
(EUR)

INTENSE

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

34.990

500

34.490

INTENSE+

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

36.290

500

35.790

INSTYLE

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

38.690

1.000

37.690

INSTYLE NAVI

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

39.390

500

38.890

INSTYLE+ 360
PAKET

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

41.190

1.000

40.190

DIAMOND 360
PAKET

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

42.390

1.000

41.390

DIAMOND 360
PAKET IN
PANORAMA

S-AWC 4WD

165kW (220KM)

43.190

1.000

42.190

MOTOR

2,4
MIVEC
Twin
Motor

DOPLAČILA
Prevoz in priprava vozila

220 EUR

Kovinska barva karoserije

590 EUR

Biserna barva karoserije

640 EUR

Diamantna barva karoserije

790 EUR

Polnilni kabel za polnilne postaje

369 EUR

Torba za shranjevanje polnilnega kabla
ECLIPSE CROSS emblem na pokrovu motorja (krom ali črn)

33 EUR
67 EUR*

Vlečna kljuka (snemljiva kljuka & 13 pin konektor)

836 EUR*

Vlečna kljuka (fiksna kljuka & 7 pin konektor)

570 EUR*

*Strošek montaže ni vključen v ceno
Celoten seznam dodatne opreme je na voljo v katalogu in ceniku dodatne opreme.

SEZNAM OPREME: INTENSE
TEHNOLOGIJA IN VOŽNJA
▪
S-AWC Twin-Motor 4WD
▪
5 voznih načinov: ECO, Normal, Tarmac, Snow,
Gravel
▪
Regenerativno zaviranje – upravljanje preko obvolanskih ročic
▪
EV način vožnje
▪
Save & Charge nastavitev pogonske baterije
▪
Električna parkirna zavora
▪
45,72 (18") aluminijasta platišča
▪
Pnevmatike 225/55R18 98H
▪
Standarden kabel za polnjenje (za 220V vtičnico)
▪
Vtičnica za hitre in normalne polnilnice
VARNOST IN ZAŠČITA
▪
Protiblokirni sistem zaviranja (ABS) z elektronsko
porazdelitvijo zavorne sile (EBD)
▪
Zavorni asistent (BA)
▪
Aktivni nadzor stabilnosti in zdrsa vozila (ASC in TCL)
▪
Pomočnik pri speljevanju na klancu (HSA)
▪
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)
▪
7x zračne blazine
o
Voznikova in sovoznikova čelna
o
Voznikova in sovoznikova bočna
o
Stranski zavesi
o
Voznikova kolenska
▪
3-točkovna po višini nastavljiva varnostna pasova z
ELR na prednjih sedežih
▪
Trije 3-točkovni varnostni pasovi z ELR v drugi vrsti
▪
ISO-FIX sidrišča
▪
Immobilizator motorja
AKTIVNA VARNOST
▪
Sistem za preprečevanje naleta (FCM) s funkcijo
samodejnega zaviranja
▪
Opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu (LDW)
▪
Samodejni vklop smernikov ob zaviranju v sili (ESS)
▪
Samodejni vklop/izklop dolgih luči (AHB)
ZUNANJOST
▪
Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila
▪
Črna rešetka hladilnika spredaj
▪
Črna spodnja zaščita prednjega in zadnjega odbijača
▪
Črne zaščitne obrobe kolesnih odprtin
▪
Črne spodnje zaščitne letve vrat
▪
Kromirana obroba stranskih stekel
▪
Kljuke vrat v barvi vozila
▪
Električno nastavljivi, ogrevani in zložljivi zunanji
vzvratni ogledali v barvi karoserije z integriranim
smernikom
▪
Spojler na prtljažnih vratih
▪
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
▪
Antena v obliki plavuti

ZUNANJE LUČI IN OSVETLITEV
▪
Halogenski žarometi z ročno nastavitvijo višine
▪
Senzor svetlobe (samodejni vklop/izklop žarometov)
▪
Samodejni vklop/izklop dolgih luči (AHB)
▪
LED dnevne luči
▪
Prižig luči ob prihodu / zakasnitev ob odhodu
▪
LED zavorne luči
▪
Smerniki v stranskih ogledalih
NOTRANJOST
▪
Visoko kontrastni merilniki z osrednjim LCD zaslonom
▪
3-krak usnjen volan
▪
Volan nastavljiv po višini in globini
▪
Ob-volanske regenerativne ročice
▪
Oblazinjenje iz tkanine s sivimi šivi
▪
Voznikov sedež nastavljiv po globini, naklonu in višini
▪
Sovoznikov sedež nastavljiv po globini in naklonu z
žepom na zadnji strani
▪
Sredinsko naslonjalo za roke (spredaj & zadaj)
▪
Zadnja klop deljiva v razmerju 60:40
▪
Zadnja klop nastavljiva po naklonu
▪
Kromirane kljuke vrat
▪
12V vtičnici spredaj in zadaj
▪
Držala za plastenke v vratih, sredinski konzoli in v
naslonjalu za roke zadaj
▪
Kozmetični ogledalci v senčnikih
▪
Pokrivalo prtljažnega prostora
▪
Dodatni predal v tleh prtljažnika
NOTRANJA OSVETLITEV
▪
Osvetlitev kabine in lučke za branje (spredaj in zadaj)
▪
LED notranje ambientalne lučke (pri kljukah in
predalu prednjih vrat ter sredinskem odlagališču za
telefon)
▪
Osvetlitev prtljažnega prostora
PRIROČNOST & UDOBJE
▪
Dvopodročna samodejna klimatska naprava (možen
vklop tudi med polnjenjem baterije)
▪
Pametni sistem vstopanja in zagona motorja brez
ključa (KOS, 2 pametna ključa)
▪
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
▪
Senzor za dež (samodejni brisalci)
▪
Tempomat in omejevalnik hitrosti
▪
BluetoothTM prostoročno telefoniranje
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
▪
Digitalni radijski sprejemnik (DAB) / FM / MW Radio
▪
SDA (Smartphone-Link Display Audio) – Zaslon na
dotik z diagonalo 20,3 cm (8'')
▪
Povezljivost s pametnim telefonom & BluetoothTM
▪
USB x2
▪
6 zvočnikov

INTENSE+: Dodatno k INTENSE opremi
ZUNANJOST
▪
Vzdolžne črne strešne sani
NOTRANJOST
▪
Samodejno zatemnitveno vzvratno ogledalo

PRIROČNOST & UDOBJE
▪
Ogrevani prednji sedeži
▪
Kamera za vzvratno vožnjo

INSTYLE: Dodatno k INTENSE+ opremi
TEHNOLOGIJA IN VOŽNJA
▪
Električni grelnik (učinkovitejše gretje kabine tudi
med EV načinom vožnje)
AKTIVNA VARNOST
▪
Sistem prepoznave prometnih znakov (TSR)
▪
Ultrazvočni senzor preprečitve nenamernega
speljevanja (UMS)
ZUNANJOST
▪
H-Line zunanjost: Srebrn spodnji del prednjega in
zadnjega odbijača, sijaj črna prednja maska in
rešetka hladilnika

ZUNANJE LUČI IN OSVETLITEV
▪
LED žarometi (kratek in dolg snop)
▪
Sistem za pranje žarometov
▪
LED prednji meglenki
NOTRANJOST
▪
H-Line notranje oblazinjenje: Delno usnjeno
oblazinjenje (semiš in umetno usnje) s srebrnim
šivom & PVC usnje v vratih, črna obloga stropa
▪
Voznikov sedež električno nastavljiv
▪
Srebrna obroba merilnikov
▪
Osvetljeni kozmetični ogledalci v senčnikih
PRIROČNOST & UDOBJE
▪
Parkirni senzorji spredaj in zadaj

INSTYLE NAVI: Dodatno k INSTYLE opremi
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
▪
Integrirani navigacijski sistem

INSTYLE+ 360 paket: Dodatno k INSTYLE opremi
TEHNOLOGIJA IN VOŽNJA
▪
AC 1500W vtičnica (220V) za zunanje naprave
AKTIVNA VARNOST
▪
Prilagodljiv radarski tempomat (ACC)
ZUNANJOST
▪
P-Line zunanjost: Zaščita prednjega in zadnjega
odbijača v barvi vozila, sijaj črni obrobi spodnjega
dela odbijača, spodnje zaščitne letve vrat v barvi
vozila, sijaj črna prednja maska

PAKET 360
•
▪
▪

Sistem za opozarjanje vozila v mrtvem kotu (BSW)
Sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratni
vožnji (RCTA)
Kamere za 360 stopinjski pregled okoli vozila

AVDIO IN KOMUNIKACIJE
▪
SDA (Smartphone-Link Display Audio) – Zaslon na
dotik z diagonalo 20,3 cm (8'') z integrirano TomTom
navigacijskim sistemom

PRIROČNOST & UDOBJE
▪
Ogrevan volanski obroč
▪
Ogrevana zadnja sedeža

DIAMOND 360 paket: Dodatno k INSTYLE+ 360 paket opremi
NOTRANJOST
▪
Paket usnje: Usnjeno oblazinjenje notranjosti (možnost izbire: črno / svetlo sivo), voznikov in sovoznikov sedež električno
nastavljiva
AVDIO IN KOMUNIKACIJE
▪
Mitsubishi Power Sound System (MPSS) premium ozvočenje

DIAMOND 360 paket in paket panoramska streha: Dodatno k DIAMOND 360 paket opremi
PRIROČNOST &UDOBJE
▪
Dvodelna panoramska streha z električnim
odpiranjem

