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Ostanite 100-odstotno Mitsubishi z originalno dodatno opremo 
Mitsubishi Motors. 
Zasnovali so jo naši inženirji, zato se popolnoma ujema z vašim vozilom; ustvarja boljšo vozno 
izkušnjo in skladno z vašim življenjski slogom zadovoljuje vse potrebe.  Našo originalno dodatno 
opremo izdeluje ista ekipa, ki je izdelala vaš avto, za popolno brezskrbnost pa zanjo velja lastna 
5-letna garancija.
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  Napis na motornem pokrovu
  Črn
 MZ576873EX

  Napis na motornem pokrovu
 Kroman 
 MZ576872EX

  Stranski okrasi karoserije
 Logotip ECLIPSE CROSS MZ553170EX
 Logotip PHEV (ni slike)  MZ553171EX

ZUNANJI STILNI DODATKI 
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 Stranska kromana zaščita
  Kromana  

MZ538346EX

  Bočni dodatek vrat
 Srebrn
 MZ576851EX

 Bočni dodatek vrat
 Črn z rdečimi črtami
 MZ576852EX

 Sprednji stilni element
 Srebrn  
 MZ576847EX

 Sprednji stilni element
 Črn z rdečimi črtami 
 MZ576848EX
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 Zadnji strešni spojler
  V barvi karoserije. Številko dela si 

oglejte v hitrem referenčnem seznamu.

 Spojler vrat prtljažnika
  V barvi karoserije. Številko dela si 

oglejte v hitrem referenčnem seznamu.

ZUNANJI STILNI DODATKI 

  Okrasni set vratnih ročajev
 Črn
 MZ576829EX

5-LETNA GARANCIJA
Originalna dodatna oprema Mitsubishi Motors je izdelana po meri 
vašega vozila in se z vozilom popolnoma zlije. Za brezskrbnost in 
samozavest poskrbi lastna 5-letna garancija na vso originalno dodatno 
opremo Mitsubishi Motors.
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  Set pokrova vzvratnega ogledala
 Barva ogljikovih vlaken
 MZ576830EX

  Okrasni set vratnih ročajev
  Kroman  

MZ576690EX

  Set pokrova vzvratnega ogledala
  Kroman  

MZ576689EX

  Okrasni set vratnih ročajev
 Črn
 MZ576829EX

 Oblikovalski element zadaj
 Zadnji spodnji okras s srebrnimi vogalnimi podaljški 
 MZ576849EX

 Oblikovalski element zadaj
  Zadnji spodnji okras s črnimi vogalnimi podaljški z rdečimi 

črtami
 MZ576850EX
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 Lito platišče 46 cm (18")
 Diamond cut 
  Priporočena velikost pnevmatike: 

225/55/R18    MZ315060BD**

 Lito platišče 46 cm (18")
 Srebrno 
  Priporočena velikost pnevmatike: 

225/55/R18    MZ315060S**

PLATIŠČA

*  Brez sredinske kapice in kolesnih matic 
**   Vključno s sredinsko kapico, brez kolesnih 

matic 
  O podrobnostih združljivosti specifikacij 

vozila in skladnosti z lokalnimi predpisi se 
obrnite na prodajalca Mitsubishi Motors.
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  Lito platišče 46 cm (18")
 Diamond cut
  Priporočena velikost pnevmatike: 

225/55/R18 4250G472*

 Lito platišče 46 cm (18")
 Sivo. 
  Priporočena velikost pnevmatike: 

225/55/R18 MZ315060G**

 Lito platišče 46 cm (18")
 Črno 
  Priporočena velikost pnevmatike: 

225/55/R18 MZ315060B**

Originalni dodatki Mitsubishi Motors so zasnovani po meri vašega vozila, zato se vozilu 
do popolnosti prilegajo in delujejo odlično. V naslednjih letih vam bodo pomagali kar 
najbolje izkoristiti zmogljivosti vašega Mitsubishija.
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NOTRANJI STILNI DODATKI IN UDOBJE

 Set gumijastih preprog
  Z logom Mitsubishi Motors 

MZ315169

 Set tekstilnih preprog
   Elegance Kakovosten velur 

z logom Eclipse Cross MZ315163

 Set tekstilnih preprog
   Classic Klobučevina 

MZ315219
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 Zaščita praga z osvetlitvijo
 Beli LED 
 MZ590877EX

 Zaščita pragov
 Barva ogljikovih vlaken, rdeč poudarek 
  z logom Eclipse Cross MZ315181

 Zaščita pragov
 Barva ogljikovih vlaken, srebrn poudarek 
  z logom PHEV MZ315253
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 Luč v vratih prtljažnika 
 Beli LED 
 MZ590922EX

 Vratne luči
 Beli LED 
 MZ590923EX

 Držalo za iPad
  Svetlo sivo Za iPad in iPad Air, z logom 

Mitsubishi Motors MZ314989

NOTRANJI STILNI DODATKI IN UDOBJE
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 Garnitura športnih pedalov
 Aluminij  
 MZ360678EX

 Osvetlitev tal
 Modra  
 MZ590878EX

 Vratna stikalna plošča
 Klavirsko črna barva  
 MZ360625EX
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 Set kolesnih zavesic
 Črna barva, zrnata  
 Spredaj: MZ531447EX
   Zadaj: MZ531448EX

VARNOST & ZAŠČITA
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 Preproga prtljažnika
 MZ514296EX

 Mreža za prtljago
   MZ312254

 Zaščitna folija zadnjega odbijača
 Črna MZ315154
 Prozorna MZ315155 (ni slike)

 Notranja zaščitna plošča 
prtljažnika
 Nerjavno jeklo MZ315180

 Ločilna ograja
  Črno barvano jeklo     

MZ315153

 Prtljažno korito
 MZ315171

 Zaščita zadnjega odbijača
  Barva ogljikovih vlaken z logom 

Mitsubishi Motors MZ576853EX

 Varnostni paket
  Komplet prve pomoči, varnostni 

trikotnik in odsevni telovnik 
  MZ315059 

 Otroški varnostni sedeži    
 Številko dela si oglejte v hitrem 
referenčnem seznamu. 
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 Nosilec kolesa za vlečno kljuko
  Zmogljivost: 2 kolesi 

MZ314957

PREVAŽANJE IN PROSTI ČAS

 Vlečna kljuka
   Črno prašno barvana 
 Snemljiva: MZ315175
 
Set električne napeljave vlečne kljuke (ni slike)
7-pinska MZ315178 13-pinska MZ315179

 Vlečna kljuka
   Črno prašno barvana 
  Nesnemljiva: MZ315174 
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INDIVIDUALIZIRANI DODATKI
Vsa originalna dodatna oprema Mitsubishi Motors je izdelana z enako 
strastjo in strokovnim znanjem, ki zagotavljata varnost, vzdržljivost 
in delovanje na najvišji ravni. Kakovost in oblika sta skladni, hkrati 
pa dodatna oprema izboljša občutek vožnje ter zmogljivost in videz 
vašega vozila, ne glede na to, ali želite poudariti njegovo značilno 
obliko, dodatno zaščito ali udobje.

 Nosilec za smuči/smučarsko desko
   Za največ 4 pare 

smuči ali 2 smučarski 
deski 

MZ315029
 

  Strešna košara za prtljago 
Srebrn aluminij s črnimi pokrovi MZ314891

 Strešni nosilec
 Aerodinamičen model  
 Za vozila s strešnimi nosilci MZ315000.  
 Za vozila brez strešnih nosilcev   
 MZ314999 (ni slike)

 Nosilec kolesa
  Z vgrajeno ključavnico Jeklen, srebrna barva 

MZ314156

Tehnične zahteve in dodatne izdelke si oglejte v hitrem referenčnem seznamu.

 Nosilec za smuči/smučarsko desko
   Za največ 6 

parov smuči ali 4 
smučarske deske 

MZ315030 (ni 
slike) 

 Nosilec kolesa
  Ekskluzivni tip, aluminij 

MZ315032
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SERVICE 
COMMITMENT/

PUSTOLOVŠČINA Z ZAUPANJEM

V strokovni zasnovo in optimalno delovanje vašega vozila 
Mitsubishi Motors smo vložili več kot 100 let izkušenj, strasti in 
predanosti.  

Zaupamo v kakovost naših vozil in dodatne opreme in pre-
pričani smo, da boste tako čutili tudi vi. In prav zato je vsako 
novo vozilo deležno ZAVEZANOSTI našega SERVISA/.

Z ZAVEZANOSTJO našega SERVISA/lahko popolnoma brez skrbi uživate na vsakem potovanju.
 
Želite izvedeti več? 
Še danes stopite v stik z enim od naših trgovcev.

5-LETNA GARANCIJA ZA VOZILO

Vsak delček vašega vozila je krit s 5-letno garancijo oziroma do 
prevoženih 100.000 kilometrov.

5-LETNA POMOČ NA CESTI

Naša pomoč na cesti je standardna pri vsakem novem vozilu. 
Zasnovana je tako, da izboljša izkušnjo lastništva Mitsubishi, 
saj vam zagotavlja popolno brezskrbnost. Dostop do 24-urne 
pomoči na cesti imate povsod, kamor vas v Evropi zanese pot. 
Če boste kdaj potrebovali pomoč na cesti, se obrnite na nas in 
takoj vam bomo pomagali.

BREZPLAČNI PREGLED STANJA VOZILA

Pripravite svoj Mitsubishi na naslednjo pustolovščino z 
brezplačnim pregledom. Naši visoko usposobljeni tehniki 
pregledajo 25 ključnih točk in zagotovijo, da vozilo deluje 
na najvišji ravni in popolnoma varno. Vse, kar morate sto-
riti, je, da se obrnete na lokalnega prodajalca.

5-LETNA GARANCIJA ZA ORIGINALNO DODATNO OPREMO

Originalna dodatna oprema Mitsubishi Motors je bila zas-
novana hkrati z vašim vozilom, zato je narejena tako, da se 
vozilu popolnoma prilega. Skrbno je izdelana z enako strast-
jo, strokovnim znanjem in preizkušanjem, kar zagotavlja, da 
je vsako vozilo Mitsubishi varno ter vzdržljivo in deluje na 
najvišji ravni. In prav zato dodatna oprema optimizira videz, 
občutek vožnje in zmogljivost vašega vozila. Še več, vso 
originalno dodatno opremo Mitsubishi Motors krije lastna 
5-letna garancija, tako da lahko vozite popolnoma brez skrbi.

ZAVEZANOST NAŠEGA SERVISA/

Ob veljavnosti lokalnih pogojev vas prosimo, da si ogledate navodila za uporabo.

ZAVEZANOST MITSUBISHIJEVEGA SERVISA 
VAŠ AVTO, NAŠA ZAVEZA

5-letna garancija za vozilo

5-letna garancija za originalno dodatno opremo

5-letna pomoč na cesti

Brezplačni pregled stanja vozila
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Hitri referenčni seznam

Zaščita in 
koristna 
oprema

Ločilna ograja Črno prašno barvan jekleni nosilec za ločevanje 
prtljažnika od potniškega prostora. Preizkušeno 
v preizkusu trčenja (R126)

MZ315153

Zaščitna folija zadnjega 
odbijača

Za zadnji odbijač, prosojna MZ315155

Zaščitna folija zadnjega 
odbijača

Za zadnji odbijač, črna matirana MZ315154

Zaščitna plošča zadnjega 
odbijača

Zaščitni pokrov zadnjega odbijača Z vložkom 
"MITSUBISHI MOTORS". Barva ogljikovih vlaken

MZ576853EX

Notranja zaščitna plošča 
prtljažnika

Nerjavno jeklo MZ315180

Tekstilna preproga 
prtljažnika

Tekstilna preproga z oznako Mitsubishi motors MZ514296EX

Prtljažno korito Z logom Mitsubishi Motors MZ315171

Mreža za prtljago MZ312254

Otroški sedeži BABY-SAFE i-SIZE** Za malčke do 15 mesecev, maks. 13 kg 
Velikost otroka: 40-83 cm. Izpolnjuje visoke 
zahteve glede vnetljivosti.

MZ315055

DUO PLUS* Za otroke od 9 mesecev do 4. leta ali 9–18 kg MZ313045B

KIDFIX XP* Za otroke od 4 do 12 let ali 15–35 kg, neločljiv MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE FLEX 
BASE

Do 15 mesecev, maks. 13 kg, za uporabo z 
MZ315055

MZ315056

Vleka Vlečna kljuka, pritrjena Pritrjeni tip; maks. vlečna zmogljivost: 1500 kg; 
maks. navpična obremenitev: 75 kg

MZ315174

Vlečna kljuka, snemljiva Snemljivi tip; maks. vlečna zmogljivost: 1500 kg; 
maks. navpična obremenitev: 75kg

MZ315175

Set 7-pinskega ožičenja Popolnoma neodvisni ojačani signali za 
priključke prikolice; združljiv s prikolicami, 
opremljenimi z svetikami LED; plug and play 
priključki

MZ315178

Set 13-pinskega ožičenja MZ315179

Vmesnik vtičnice 13-pinski na 7-pinskega MZ313937

Vmesnik vtičnice 7-pinski na 13-pinskega MZ313938

Vmesnik vtičnice 13-pinski na 13-pinskega (west) MZ313939

Nosilci koles in 
tovora

Nosilec kolesa zadaj, 
zmogljivost 2 kolesi

Zmogljivost: 2 kolesi; maks. obremenitev 1 
kolo/2 kolesi: 25 kg/45,8 kg; 13-pinsko ožičenje 
priključka

MZ314957

Osnovni strešni nosilec, 
za strešne sani 

Aerodinamičen model Srebrn Za vozila z OE 
strešnimi sanmi

MZ315000

Osnovni strešni nosilec Aerodinamičen model Srebrn Za vozila brez OE 
strešnih sani

MZ314999

Set ključavnic za strešni 
prtljažnik

Komplet 6 ključavnic z istim ključem, ki se uje-
ma z dodatki strešnega nosilca (2 ključavnici) z 
osnovnim nosilcem (4 ključavnice)

MZ315032S4

Set zaščite strešnega 
nosilca

Vključuje 2 zaščitni podlogi za strešne palice, 2 
trakova za pritrjevanje in vrečo za shranjevanje

MME50500

Strešni nosilec kolesa Ekskluzivni aluminijasti tip; z vgrajeno ključav-
nico; logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315032

Strešni nosilec kolesa Srebrn jeklen tip; z vgrajeno ključavnico Samo 
v kombinaciji z: MZ314156S1 Vmesnik strešnega 
nosilca kolesa.

MZ314156

Nosilci koles in 
tovora
Dodatki

Vmesnik strešnega 
nosilca kolesa

Komplet vmesnikov za namestitev jeklenega 
nosilca kolesa na osnovni strešni nosilec Samo 
v kombinaciji z: MZ314156 Strešni nosilec kolesa

MZ314156S1

Vmesnik strešnega 
nosilca kolesa

Vmesnik za obroče Fatbike Samo v kombinaciji 
z: MZ315032 Strešni nosilec kolesa

MZ315032S3

Vmesnik strešnega 
nosilca kolesa

Komplet vmesnika za kolesa z okvirjem iz oglji-
kovih vlaken Samo v kombinaciji z: MZ315032 
Strešni nosilec kolesa

MZ315032S2

Nosilec za smuči/smu-
čarsko desko

50 cm, za maks. 4 pare smuči ali 2 smučarski 
deski, logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315029

Nosilec za smuči/smu-
čarsko desko

60 cm, za maks. 6 pare smuči ali 4 smučarske 
deske, logo MITSUBISHI MOTORS

MZ315030

Nosilec za smuči/smu-
čarsko desko

Za tekaške smuči; logo dobavitelja MZ315031

Nosilec za kajak/jadralno 
desko

2 držali in 2 vezna trakova MZ313537

Odprta košara za prevoz 
prtljage

Aluminijasta rešetka s črnimi elementi; 91x135 
cm; 

MZ314891

Vezni trak 1 kos MZ311382

Set omejevalnikov tovora Set 4 kosi; samo za aluminijaste drogove; logo 
MITSUBISHI MOTORS

MZ315035

Elektrika Vrečka za kable Posebna torba za shranjevanje polnilnega 
kabla Mode-3 z logotipom MITSUBISHI MOTORS 
Vključuje rokavice in manjšo brisačo.

MME50700B

Polnilni kabel način 3 
T2-T2

Za javno ali posebno domačo polnilno napravo 
(ne za hitre polnilne postaje); dolžina 6 m.

MZ315299

Sprednji 
dodatki

Sprednji stilni element Srebrn. MZ576847EX
Sprednji stilni element Črn z rdečimi črtami MZ576848EX
Napis na motornem 
pokrovu

Kroman. MZ576872EX

Napis na motornem 
pokrovu

Črn MZ576873EX

Bočni dodatki Stranska kromana letev Kromana Ročaji tako sprednjih kot zadnjih vrat MZ538346EX
Bočni dodatki vrat Srebrn MZ576851EX
Bočni dodatki vrat Črni z rdečimi črtami MZ576852EX
Set pokrova vzvratnega 
ogledala

Kroman MZ576689EX

Set pokrova vzvratnega 
ogledala

Vzorec ogljikovih vlaken MZ576830EX

Okrasni set vratnih 
ročajev

Kroman MZ576690EX

Okrasni set vratnih 
ročajev

Črn MZ576829EX

Stranski okrasi karoserije Logo ECLIPSE CROSS MZ553170EX
Stranski okrasi karoserije Logo PHEV MZ553171EX

Okrasi karose-
rije zadaj

Stilni element zadaj Zadnji spodnji okras s srebrnimi vogalnimi 
podaljški

MZ576849EX

Stilni element zadaj Zadnji spodnji okras s črnimi vogalnimi podalj-
ški in rdečimi črtami

MZ576850EX

Zadnji strešni spojler Bronze Metallic (C21) MZ576860EX
Zadnji strešni spojler Blue Mica (D06) MZ576859EX
Zadnji strešni spojler Red Diamond (P62) MZ576854EX
Zadnji strešni spojler Titanium Gray (U17) MZ576858EX
Zadnji strešni spojler Sterling Silver (U25) MZ576857EX
Zadnji strešni spojler Polar White (W37) MZ576855EX
Zadnji strešni spojler White Diamond (W85) MZ576861EX
Zadnji strešni spojler Amethyst Black (X42) MZ576856EX
Spojler vrat prtljažnika Bronze Metallic (C21) MZ576868EX
Spojler vrat prtljažnika Blue Mica (D06) MZ576867EX
Spojler vrat prtljažnika Red Diamond (P62) MZ576862EX
Spojler vrat prtljažnika Titanium Gray (U17) MZ576866EX
Spojler vrat prtljažnika Sterling Silver (U25) MZ576865EX
Spojler vrat prtljažnika Polar White (W37) MZ576863EX
Spojler vrat prtljažnika White Diamond (W85) MZ576869EX
Spojler vrat prtljažnika Amethyst Black (X42) MZ576864EX

Platišča Lito platišče 45 cm (18") 18x7J ET38; brez sredinske kapice Zaključni sloj 
black diamond cut

4250G472 

Lito platišče 45 cm (18") 18x7J ET38; s sredinsko kapico Zaključni sloj 
black diamond cut

MZ315060BD

Lito platišče 45 cm (18") 18x7J ET38; s sredinsko kapico Sivo MZ315060G

Lito platišče 45 cm (18") 18x7J ET38; s sredinsko kapico Srebrno MZ315060S

Lito platišče 45 cm (18") 18x7J ET38; s sredinsko kapico Črno MZ315060B

Sredinska kapica Za lita platišča 4250G472 Črna 4252A020

Kolesne matice s klju-
čavnico

Set 4, z 1 ključem, ravno ležišče matice, zaprto MZ313736

Tekstilne 
preproge

Set tekstilnih preprog, 
spr. + zad. LHD Classic

Klasične črne preproge iz klobučevine; opozo-
rilna oznaka na voznikovi preprogi

MZ315219

Set tekstilnih preprog, 
spred. + zad. LHD 
ELEGANCE

Vrhunski velur z dvojnimi šivi; logo ECLIPSE 
CROSS; opozorilna oznaka na voznikovi preprogi

MZ315163

Gumijaste 
preproge

Set gumijastih preprog; 
spred. + zad. LHD

Set gumijastih preprog; logo MITSUBISHI MO-
TORS; opozorilna oznaka na voznikovi preprogi

MZ315169

Kajenje Pepelnik LED Modra LED lučka se vklopi, ko se pokrov odpre, 
solarno polnjenje

MZ520635EX

Vžigalnik Zamenjava za originalno vtičnico za pripo-
močke

MZ607475EX

Notranji stilni 
dodatki

Zaščita pragov Plastična zaščita praga z logom ECLIPSE CROSS; 
tako spredaj kot zadaj, z rdečim poudarkom 
Barva ogljikovih vlaken

MZ315181

Zaščita pragov Plastična zaščita praga z logom PHEV; tako 
spredaj kot zadaj, s srebrnim poudarkom Barva 
ogljikovih vlaken

MZ315253

Zaščita praga z osve-
tlitvijo 

Zaščita praga iz nerjavnega jekla z belo diodo 
LED, logom MITSUBISHI MOTORS, levi in desni 
set, za spredaj in zadaj, 6 delov, upravljanje 
preko ožičenja

MZ590877EX

Osvetlitev tal notranjosti Modra LED-osvetlitev prostora pri nogah 
spredaj, upravljanje preko ožičenja

MZ590878EX

Set osvetlitve notranjosti Set osvetljene zaščite praga (MZ590877EX) in 
osvetlitve tal notranjosti (MZ590878EX)

MZ590886EX

Plošča s stikali za vrata 
LHD

Klavirsko črna MZ360625EX

Set športnih pedalov LHD Videz aluminija MZ360678EX
Set športnih pedalov RHD Videz aluminija MZ360658EX

Notranji upo-
rabni dodatki

Luč v vratih prtljažnika Dodatna osvetlitev predela prtljažnih vrat; 
nameščena na vratih prtljažnika; upravljanje 
preko ožičenja

MZ590922EX

Vratne luči Dodatna osvetlitev področja sprednjih vrat MZ590923EX
Držalo za iPad Držalo za iPad 2/3/4 & Air z osnovo, nameščeno 

na naslonjalo glave sovoznikovega sedeža
MZ314989

Kolesne 
zavesice

Sprednji kolesni zavesici Set 2 sprednjih kolesnih zavesic. Črna barva, 
zrnata

MZ531447EX

Zadnji kolesni zavesici Set 2 zadnjih kolesnih zavesic. Črna barva, 
zrnata

MZ531448EX

Varnost v 
vozilu

Komplet prve pomoči DIN 13164 MZ315058
Varnostni paket Komplet prve pomoči (DIN13164), varnostni 

trikotnik in odsevni telovnik
MZ315059

Odsevni telovnik Rumena barva, pakiran v torbici z logom 
Mitsubishi Motors

MME50722

Varnostni trikotnik Varnostni trikotnik za okvare ali druge nesreče 
na cesti Zložljiv za lažje shranjevanje Dobavljen 
v zdržljivem in lahkem etuiju. 

MZ312957

Skupina 
izdelka Ime izdelka Opis izdelka Št. dela Skupina 

izdelka Ime izdelka Opis izdelka Št. dela

*   Otroški sedež je mogoče pritrditi z univerzalnim sistemom (varnostnim pasom) in s sistemom ISOFIX.
**   Otroški sedež je mogoče pritrditi z univerzalnim sistemom (varnostnim pasom). Po želji lahko otroški sedež 

 
namestite z uporabo podstavka ISOFIX (naprodaj posebej), ki je zasnovan za ta sedež.
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www.mitsubishi-motors.com

Da smo zagotovili zanesljivo in posodobljeno vsebino te publikacije v času, ko je 
bila dana v tisk, je bilo vloženo veliko truda. Pridržujemo si pravico do sprememb 
specifikacij, številk delov in funkcij brez predhodnega obvestila. Da bi se izognili 
kakršnim koli nesporazumom, vam bo vaš trgovec Mitsubishi Motors svetoval o 
morebitnih spremembah od datuma izdaje te brošure. Brez predhodnega pisnega 
dovoljenja podjetja Mitsubishi Motors Europe B.V nobenega dela te publikacije ni 
dovoljeno reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način. Nekateri izdelki 
ali vozila, prikazani v brošuri, se lahko razlikujejo od modelov, ki so na voljo na vašem 
trgu.

Mitsubishi Motors Europe B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com


