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ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА 100% MITSUBISHI З ОРИГІНАЛЬНИМИ АКСЕСУАРАМИ MITSUBISHI MOTORS

Вони розроблені нашими досвідченими інженерами, щоб точно відповідати вашому автомобілю.
Допоможуть покращити досвід водіння, задовольнять ваші потреби, що підійдуть вашому
стилю життя. Наші оригінальні аксесуари виготовлені тією ж командою, що створила ваш
автомобіль, і для ще більшої впевненості на них поширюється власна 3-річна гарантія.*
* - за умови встановлення аксесуарів одночасно з проведенням передпродажної підготовки.
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АКСЕСУАРИ ЕКСТЕР'ЄРУ

	Бічна наклейка кузова

	Емблема на капоті

Логотип ECLIPSE CROSS
MZ553170EX

Хромована
MZ576872EX

	Емблема на капоті
	Чорна
MZ576873EX

Декоративна накладка переднього бампера

Срібляста
MZ576847EX

Декоративна накладка переднього бампера

Чорна з червоною смужкою
MZ576848EX

	Стилізована накладка дверей
Срібляста
MZ576851EX

Стилізована накладка дверей

Чорна з червоною смужкою
MZ576852EX

Бічний хромований молдинг
	Хромований
MZ538346EX
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ГАРАНТІЯ 3 РОКИ*

Оригінальні аксесуари Mitsubishi Motors стануть довершеною
та цілісною частиною вашого автомобіля. Для абсолютного
спокою та впевненості на всі оригінальні аксесуари Mitsubishi
Motors поширюється спеціальна 3-річна гарантія.
* - за умови встановлення аксесуарів одночасно з проведенням
передпродажної підготовки.

АКСЕСУАРИ ЕКСТЕР'ЄРУ

Спойлер

	Пофарбований під колір кузова. Номери
деталей див. у довідковому переліку

Ліп спойлер

	Пофарбований під колір кузова. Номери
деталей див. у довідковому переліку

	Накладки на дверні ручки
(комплект)
Чорні MZ576829EX

Накладка заднього бампера

	З додатковою кутовою накладкою сріблястого
кольору
MZ576849EX

Накладка заднього бампера

	З додатковою кутовою накладкою чорного кольору
з червоною смужкою
MZ576850EX

	Накладки на дверні ручки
(комплект)

	Хромовані MZ576690EX

	Накладки на дзеркала дверей
Візерунок «карбон»
MZ576830EX

	Накладки на дзеркала дверей

	Хромовані
MZ576689EX
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КОЛІСНІ ДИСКИ

Легкосплавний диск 18”
Чорний з полірованим металом.
	Рекомендований розмір шини: 225/55/R18
MZ315060BD**
* За винятком центрального ковпачка та колісних гайок.
** Включаючи центральний ковпачок, за винятком колісних гайок.
Щоб дізнатися характеристики дисків і перевірити їхню відповідність місцевим вимогам, зверніться до дилера.

Легкосплавний диск 18”
Чорний з полірованим металом.
	Рекомендований розмір шини: 225/55/R18
4250D789*

Оригінальні аксесуари Mitsubishi Motors функціонують бездоганно й ідеально
доповнять ваш автомобіль, адже розроблені одночасно з ним. Вони допоможуть
вам отримати максимум від свого Mitsubishi

Легкосплавний диск 18”

Легкосплавний диск 18”

	Легкосплавний диск 18”

Сірий.
Рекомендований розмір шини: 225/55/R18
MZ315060G**

Чорний.
Рекомендований розмір шини: 225/55/R18
MZ315060B**

Чорний з полірованим металом.
Рекомендований розмір шини: 225/55/R18
4250G472*
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ІНТЕР’ЄРУ ТА КОМФОРТУ

Комплект килимків
	Класичний стиль (Classic).
З низьким ворсом
MZ314994

Комплект килимків
	Елегантний стиль (Elegance).
Якісний велюр із логотипом Mitsubishi Motors
MZ314997

Комплект гумових килимків
	З логотипом Mitsubishi Motors
MZ314978

Накладки на пороги

Накладки на пороги з підсвіткою

Візерунок «карбон», з червоною смугою Білий LED.
та логотипом Eclipse Cross. MZ315181
MZ590877EX
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ІНТЕР’ЄРУ ТА КОМФОРТУ

Лампа дверей багажника

LED, білого кольору
MZ590922EX

Підсвітка зони біля дверей

LED, білого кольору
MZ590923EX

Тримач для iPad
	Cвітло-сірий. Для iPad та iPad Air,
з логотипом Mitsubishi Motors. MZ314989

Підсвітка підлоги
Блакитна
MZ590878EX

Комплект накладок на педалі

Накладка перемикачів

MZ360678EX

Чорна (Piano Black)
MZ360625EX

Алюміній
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БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ

Бризковики
Чорного кольору
Передні MZ531447EX
Задні MZ531448EX

Попільничка зі світлодіодом

Жилет безпеки

MZ520635EX

MME50722

Роздільна перегородка
	Сталь із чорним покриттям
MZ315153

Дитячі автокрісла

	Номери деталей див. у довідковому
переліку

Внутрішня захисна пластина
Нержавіюча сталь
MZ315180

Захист заднього бампера
	Логотип Mitsubishi Motors візерунок
«карбон» MZ576853EX

Сітка багажника
	MZ312254

Знак аварійної зупинки

MZ312957

Захисна плівка заднього бампера
Чорна MZ315154
Прозора MZ315155 (без фото)
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ТА ДОЗВІЛЛЯ

	Бокс
	
д ля перевезення вантажу на даху Thule Force XT
Alpine (420 л; 230 х 70 х 43)
MME01B02

Плічка для одягу
MME03C01

Кріплення для велосипеда
	
Із вбудованим замком. Сталевий тип,
сріблястого кольору MZ314156

Кріплення для велосипеда
	
Ексклюзивний тип, алюміній
MZ315032

У ПРІОРИТЕТІ — ОРИГІНАЛЬНІСТЬ
Кожний оригінальний аксесуар Mitsubishi Motors створений
з такою ж пристрастю та досвідом, які гарантують безпеку,
довговічність та ефективність кожного Mitsubishi. Їхня якість
та дизайн подвоюватимуть та покращуватимуть враження
від водіння вашого автомобіля, його можливості та зовнішній
вигляд, незалежно від того, обираєте ви відмінні варіанти стилю,
додатковий захист чи підвищений комфорт
Поперечини для вантажу
Аеродинамічний тип поперечини.
	Для автомобілів з рейлінгами
MZ315000.
Для автомобілів без рейлінгів
MZ314999 (без фото)

Кріплення для лиж/сноубордів
	
Максимум 4 пари лиж або 2 сноуборди
MZ315029

Кріплення для лиж/сноубордів
	
Максимум 6 пар лиж або 4 сноуборди
MZ315030 (без фото)

	Короб для багажу

Сріблястий, алюмінієвий з чорним
покриттям MZ314891

Див. технічні вимоги і додаткові пристрої у довідковому переліку.
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ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК

Група виробів

Стиль
спереду

Бічний
екстер'єр

Накладка
заднього
бампера

Назва виробу

Опис виробу

Номер деталі

Група виробів

Назва виробу

Опис виробу

Номер деталі

Легкосплавний
диск, 18”

18x7J ET38; без центрального ковпачка. Чорний з полірованим металом

4250G472

Легкосплавний
диск, 18”

18x7J ET38; з центральним ковпачком
Чорний з полірованим металом

MZ315060BD

Легкосплавний
диск, 18”

18x7J ET38; з центральним ковпачком.
Сірого кольору

MZ315060G

Декоративна накладка переднього
бампера

Срібляста

MZ576847EX

Декоративна накладка переднього
бампера

Чорна з червоною смужкою

MZ576848EX

Емблема на капоті

Хромована

MZ576872EX

Емблема на капоті

Чорна

MZ576873EX

Легкосплавний
диск, 18”

18x7J ET38; з центральним ковпачком.
Сріблястого кольору

MZ315060S

Бічний хромований
молдинг

Хромований. Передні та задні двері

MZ538346EX

Легкосплавний
диск, 18”

18x7J ET38; з центральним ковпачком.
Чорного кольору

MZ315060B

Стилізована накладка дверей

Срібляста

MZ576851EX

Центральний ковпачок

Для легкосплавних дисків 4250G472.
Чорний

4252A020

Стилізована накладка дверей

Чорна з червоною смужкою

MZ576852EX

Колісні гайки з
секретом

Комплект 4 шт. з 1 ключем, посадка
гайки пласка, закрита

MZ313736

Накладки на дзеркала дверей

Хромовані

MZ576689EX

Класичні чорні валяні килимки;
попереджувальний ярлик на килимку
водія

MZ314994

Накладки на дзеркала дверей

Комплект текстильних килимків Classic
(передні + задні)

Візерунок «карбон»

MZ576830EX

Накладки на дверні
ручки (комплект)

Хромовані

MZ576690EX

Комплект текстильних килимків
Elegance (передні +
задні)

Килимки з преміум-велюру з подвійною
строчкою; логотип MITSUBISHI MOTORS;
попереджувальний ярлик на килимку
водія

MZ314997

Накладки на дверні
ручки (комплект)

Чорні

MZ576829EX

Гумові
килимки

Комплект гумових
килимків (передні +
задні)

Комплект гумових килимків; логотип
MITSUBISHI MOTORS; попереджувальний ярлик на килимку водія

MZ314978

Бічна наклейка
кузова

Логотип ECLIPSE CROSS

MZ553170EX

Паління

З додатковою кутовою накладкою
сріблястого кольору

MZ576849EX

Синій світлодіод загоряється,
коли кришка відкривається
(зарядження від сонця)

MZ520635EX

Накладка заднього
бампера

Попільничка зі світлодіодом

Накладка заднього
бампера

З додатковою кутовою накладкою
чорного кольору з червоною смужкою

Підкурювач

MZ607475EX

MZ576850EX

Замінює оригінальну розетку живлення для аксесуарів

Спойлер

Бронзовий металік (C21)

MZ576860EX

Накладки на пороги

MZ314997

Спойлер

Блакитна слюда (D06)

MZ576859EX

Накладки на пороги з литого полімеру з логотипом MITSUBISHI MOTORS;
передні та задні з червоним акцентом.
Візерунок «карбон»

Спойлер

Червоний діамант (P62)

MZ576854EX

Накладки на пороги
з підсвіткою

MZ590877EX

Спойлер

Сірий титан (U17)

MZ576858EX

Накладки на пороги з нержавіючої
сталі з білою світлодіодною підсвіткою та логотипом MITSUBISHI MOTORS,
6 штук, підключаються до електропроводки

Спойлер

Монетний сріблястий (U25)

MZ576857EX

Внутрішня підсвітка
підлоги

MZ590878EX

Спойлер

Чистий білий колір (W37)

MZ576855EX

Блакитна світлодіодна підсвітка
передньої зони для ніг, підключається
до електропроводки

Спойлер

Білий діамант (W85)

MZ576861EX

Набір внутрішньої
підсвітки

Набір накладок на пороги з підсвіткою
(MZ590877EX) та підсвітка підлоги
(MZ590878EX)

MZ590886EX

Спойлер

Чорний аметист (X42)

MZ576856EX

Чорна (Piano Black)

MZ360625EX

Ліп спойлер

Бронзовий металік (C21)

MZ576868EX

Декоративна
накладка дверних
перемикачів

Ліп спойлер

Блакитна слюда (D06)

MZ576867EX

Комплект
спортивних
накладок на педалі

Вигляд під алюміній

MZ360678EX

Ліп спойлер

Червоний діамант (P62)

MZ576862EX

Внутрішня лампа
дверей багажного
відділення

Додаткове освітлення багажного відділення, встановлене на задніх дверях;
підключається до електропроводки

MZ590922EX

Ліп спойлер

Сірий титан (U17)

MZ576866EX

Підсвітка зони біля
дверей

Додаткове освітлення для зони вхідних дверей

MZ590923EX

Ліп спойлер

Монетний сріблястий (U25)

MZ576865EX
Тримач для iPad

Тримач для iPad 2/3/4 & Air з підставкою, встановленою на підголівнику
пасажирського сидіння

MZ314989

Бризковики передні

Комплект із 2 шт. Чорного кольору

MZ531447EX

Бризковики задні

Комплект із 2 шт. Чорного кольору

MZ531448EX

Ліп спойлер

Чистий білий колір (W37)

MZ576863EX

Ліп спойлер

Білий діамант (W85)

MZ576869EX

Ліп спойлер

Чорний аметист (X42)

MZ576864EX

Колісні
диски

Текстильні
килимки

Інтер'єр

Зручності
інтер’єру

Бризковики

ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК

Група виробів

Безпека

Захист та
зручність

Назва виробу

Опис виробу

Номер деталі

Жилет безпеки

Жовтого кольору, запакований у мішечок з логотипом MITSUBISHI MOTORS

MME50722

Знак аварійної
зупинки

Трикутний знак аварійної зупинки для
надзвичайних ситуацій на дорогах.
Легко складається для зберігання.
Постачається в надійному легкому
чохлі

MZ312957

Сталева стійка з чорним покриттям
для відділення багажника від простору салону. Краш-тест (R126)

MZ315153

Для заднього бампера, прозора

MZ315155

Роздільна
перегородка
Захисна плівка
заднього бампера
Захисна плівка
заднього бампера

Для заднього бампера, чорна матова

MZ315154

Захисна накладка
заднього бампера

Захисне покриття для заднього
бампера зі вставкою «MITSUBISHI
MOTORS». Візерунок «карбон»

MZ576853EX

Внутрішня захисна
пластина багажника

З нержавіючої сталі

MZ315180

Сітка багажника
Дитяче
крісло

Перевезення велосипедів
та вантажу

MZ312254
Для дітей віком до 15 місяців,
вагою до 13 кг.
Довжина дитини: 40-83 см.
Висока вимога до займистості

MZ315055

DUO PLUS*

Для дітей віком від 9 місяців до
4 років або вагою від 9 до 18 кг

MZ313045B

KIDFIX XP*

Для дітей віком від 4 місяців до 12
років або вагою від 15 до 35 кг. Нероздільного типу

MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE
FLEX BASE

Для дітей віком до 15 місяців, вагою
до 13 кг використовується з MZ315055

MZ315056

Поперечини для кріплення вантажу на
дах для автомобілів
з рейлінгами

Аеродинамічний тип поперечини.
Сріблясті. Для автомобілів
з оригінальними рейлінгами

MZ315000

Поперечини для
кріплення вантажу

Аеродинамічний тип поперечини.
Сріблясті. Для автомобілів без оригінальних рейлінгів

MZ314999

Аксесуари для
кріплення вантажу
на даху, комплект
замків

Набір із 6 замків з однаковим ключем,
що підходить до всіх аксесуарів
(2 замки) та для кріплення основи
(4 замки)

MZ315032S4

Набір захисний для
багажника

Складається з 2 захисних накладок
для рейлингів, 2 бандажів та сумки
для зберігання

MME50500

Кріплення для перевезення велосипеда
на даху

Ексклюзивне алюмінієве кріплення
із вбудованим замком та логотипом
MITSUBISHI MOTORS

MZ315032

Кріплення для перевезення велосипеда
на даху

Сріблясте сталеве кріплення із вбудованим замком. Повинно встановлюватися з: MZ314156S1 Адаптер для
кріплення велосипеда на даху

MZ314156

BABY-SAFE i-SIZE**

Група виробів

Назва виробу

Опис виробу

Номер деталі

Перевезення велосипедів та
вантажу/
Аксесуари

Адаптер для
кріплення
велосипеда на даху

Набір адаптерів сталевого кріплення
для велосипеда до основи даху. Повинно встановлюватися з: MZ314156
Кріплення для перевезення велосипеда на даху

MZ314156S1

Адаптер для
кріплення
велосипеда на даху

Комплект адаптерів для велосипеда
на товстих покришках. Повинно встановлюватися з: MZ315032 Кріплення
для перевезення велосипеда на даху

MZ315032S3

Адаптер для
кріплення
велосипеда на даху

Комплект адаптерів для велосипедів з
карбоновими рамами. Повинно встановлюватися з: MZ315032 Кріплення
для перевезення велосипеда на даху

MZ315032S2

Кріплення для лиж/
сноубордів

50 см, максимум 4 пари лиж або
2 сноуборди; логотип MITSUBISHI
MOTORS

MZ315029

Кріплення для лиж/
сноубордів

60 см, максимум 6 пар лиж або
4 сноуборди; логотип MITSUBISHI
MOTORS

MZ315030

Кріплення для лиж/
сноубордів

Для бігових лиж; логотип постачальника

MZ315031

Платформа для
байдарки / дошки
для серфінгу

2 тримачі та 2 бандажі кріплення

MZ313537

Відкритий багажник

Алюмінієва стійка з чорними елементами; 91х135 см

MZ314891

Бандаж

1 шт

MZ311382

Комплект фіксаторів
вантажу, що перевозиться на поперечинах на даху

Комплект з 4 шт. лише для алюмінієвих поперечин з логотипом
MITSUBISHI MOTORS

MZ315035

* Це дитяче крісло можна закріплювати універсальним пристроєм (пасом безпеки) та системою ISOFIX.
**	
Ц е дитяче крісло можна закріплювати універсальним пристроєм (пасом безпеки). За бажанням це
дитяче крісло можна кріпити за допомогою системи ISOFIX (що продається окремо), розробленої
спеціально для цього крісла.
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www.mitsubishi-motors.com.ua

Ми доклали максимальних зусиль, щоб зміст цього документа був точним
і актуальним на момент його публікації. Компанія зберігає за собою право
змінювати характеристики, номери і функції деталей без попереднього
повідомлення. Для уникнення непорозумінь ваш дилер Mitsubishi Motors
повідомить про будь-які зміни, внесені з дати випуску цієї брошури.
Забороняється відтворювати будь-яким чином і у будь-якій формі будь-які
частини цього документа без попередньої письмової згоди Mitsubishi Motors
Europe B.V. Деякі зазначені у брошурі товари чи транспортні засоби можуть
відрізнятися від моделей, доступних на вашому ринку.

ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» — ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР MITSUBISHI
MOTORS В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ 0 (800) 50-03-50
(ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ)

