MITSUBISHI
OUTLANDER PHEV 2019

DE MITSUBISHI
OUTLANDER PHEV 2019:
ZET HET SUCCES VOORT
NIEUWE MAATSTAVEN
80 jaar ervaring met vierwielaandrijving, 50
jaar onderzoek naar en ontwikkeling van
elektrische aandrijving en 30 jaar rallywinnende
All-WheelControl-systemen. Al onze expertise
hebben wij in één product samengebracht.
En met succes, de Outlander PHEV is de
bestverkochte plug-in hybride in Europa.

Mitsubishi innoveert. Zo is de
nieuwe generatie van de Outlander PHEV
in alle opzichten verbeterd. De compleet
herziene aandrijflijn zet nieuwe maatstaven
in zowel het PHEV- als SUV-segment. Nog
nooit was een aandrijflijn zo soepel en stil als
in de Outlander PHEV 2019. Het vernieuwde
onderstel en de stuurinrichting maken het
rijgedrag nog dynamischer en zowel het
interieur als exterieur zijn verder verfijnd.

Graag informeren wij u over de technisch
ingrijpend vernieuwde 2019-versie van de
Mitsubishi Outlander PHEV, leverbaar
vanaf september 2018.
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PHEV-SYSTEEM 2.0

SUPER ALL WHEEL CONTROL (S-AWC)

Onze veelgeroemde PHEV-technologie is verder
verbeterd. De vernieuwde aandrijfaccu in
combinatie met een nieuwe 2,4-liter benzinemotor
verbeteren het brandstofverbruik en geluidsniveau
van de aandrijflijn. Bovendien geeft het hogere
elektrische vermogen van de generator, batterij en
achterste elektromotor een nog dynamischer
rijbeleving.* De EV-priority modus en het
Main Battery Warming System zorgen
voor maximale EV-kilometers onder alle
omstandigheden.

Onze unieke en beproefde 4WD-technologie zorgt
onder alle omstandigheden voor een veilige wegligging. In de 2019-versie zijn aan de rijstanden NORMAL
en 4WD LOCK twee nieuwe standen toegevoegd:
SPORT 	voor de sportieve rijder, maximaal koppel
meteen voorhanden. Het levert ‘instant’
acceleratie en een dynamisch
bochtengedrag.
SNOW

* Het gecombineerde vermogen bedraagt nu 240 pk.
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	zorgt bij gladde omstandigheden voor
makkelijker wegrijden en een aangepast
bochtengedrag. Ideaal voor de
wintersport(ers).

EV-priority modus
Naar het werk, de sportclub of boodschappen doen, de kortere ritten kunnen zoveel
mogelijk elektrisch gereden worden dankzij de EV-priority modus.

SLIMME FUNCTIONALITEIT
Er is veel aandacht besteed aan de functionaliteit
van het interieur en de informatievoorziening
naar de bestuurder.
Nieuw instrumentenpaneel
+ Multi Info Power Meter

Smartphone
Link Display Audio-systeem
+ Apple Carplay
+ Android AutoTM*
+ USB poort voor en achter
Around View Monitor
+ Vier camera’s voor maximaal
zicht tijdens het parkeren
Innovatieve veiligheidsvoorzieningen als:
+ Blind Spot Warning
+ Forward Collision Mitigation
+ Rear Cross Traffic Alert
+ Ultrasonic Misacceleration Mitigation System
Verlichte raambedieningsschakelaars
+M
 et Auto-up/Auto-down vanaf de
bestuurderszijde en Anti-trap functie voor alle
ramen

*Officiële introductiedatum in Nederland nog niet bekend. Android Auto is
beschikbaar middels een APK-bestand. Raadpleeg Google voor meer informatie.
NB: Android Auto is een handelsmerk van Google Inc. Apple Carplay is een
handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en in andere landen.

STIJLVOL VAN BUITEN

EN VAN BINNEN

Subtiele wijzigingen hebben de uitstraling van de
Outlander PHEV verder verfijnd. Ontdek de nieuw
ontworpen Bi-led ‘tech-look’ koplampen, de
rechthoekige led-mistlampen aan de voorzijde, de
expressievere grille met herkenbare ‘Dynamic Shield’merkidentiteit, de grotere achterspoiler en de nieuwe,
two-tone 18-inch lichtmetalen wielen.

In het interieur beleeft u kwaliteit. Vernieuwde stoelen
met meer zijdelingse steun en rugsupport staan
daarvoor garant. Vanaf de uitvoering Instyle is de
Outlander PHEV uitgerust met ons luxe ‘P-line’ interieur.
Speciale zwart lederen bekleding met hoogwaardige
afwerking en een zwarte hemelbekleding zorgen voor
een luxe en rustige ambiance.
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UITVOERINGEN EN
PRIJZEN

PURE € 35.990

INTENSE € 38.990

INTENSE+ € 42.490

INSTYLE € 46.990

S-EDITION € 50.990

Netto bijtelling v.a. € 259*

Netto bijtelling v.a. € 282*

Netto bijtelling v.a. € 308*

Netto bijtelling v.a. € 341*

Netto bijtelling v.a. € 371*

Belangrijkste
standaarduitrusting:
• 16 inch lichtmetalen velgen
• Active Stability en Traction
Control
• Hill Start Assist
• 7 SRS-airbags
• Led-dagrijverlichting
• Dual-zone climate control
• Cruise control
• Smartphone Link Display
Audio- systeem (SDA)
• Achteruitrijcamera
• Keyless Operation System
(KOS) met start/stop knop
• Elektronische handrem
met Brake Auto Hold
• Twin-motor S-AWC (4WD)
• EV-priority modus

Extra t.o.v. PURE:
• Two-tone 18 inch
lichtmetalen velgen
•P
 arkeersensoren vóór (4)
en achter (4)
• Bi-led-koplampen
• Led-mistlampen met
chromen lijst
• Stoelverwarming vóór

Extra t.o.v. INTENSE:
• Rockford Fosgate® premium
audiosysteem met 9 speakers
[710W]
• Dual-zone climate control
met elektrische verwarming
en standkachel
• Mitsubishi Remote Control,
bedienbaar met iOS
en AndroidTM-app
• Blind Spot Warning
• Rear Cross Traffic Alert
• Verwarmbaar stuurwiel
• Elektrisch glazen schuif-/
kanteldak
• Elektrisch bedienbare
achterklep
• Main Battery Warming
System

Extra t.o.v. INTENSE+:
• Luxe zwarte ‘P-line’
lederen bekleding
• Zwarte hemelbekleding
• Multi Around Monitor met
bediening op het stuurwiel
• Adaptive Cruise Control
• Forward Collision Mitigation
• Lane Departure Warning
• Automatisch grootlicht

Extra t.o.v. INSTYLE:
• Dark Chrome 18 inch
lichtmetalen velgen
• Dark Chrome grille
• Skidplate vóór en achter in
carrosseriekleur
• High performance Bilstein
schokdempers
• Ultrasonic Misacceleration
Mitigation System
• Zwarte roofrails
• Metallic-/Pearl lak
• Verwarmbare voorruit
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* Netto bijtelling per maand op op basis van 40,85%
belastingtarief en autoprijzen excl. rijklaarmaakkosten
en meerprijs metallic lak tenzij anders vermeld.
NB: Android AutoTM is een handelsmerk van Google Inc.
Apple Carplay is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd
in de V.S. en in andere landen.

11

A
NEDC 2.0 WLTP
CO2-uitstoot 43 g/km

47 g/km

EV-bereik

43.2 km

55 km

Bestelnummer: LPHEV1901

Reserveer nu uw
Outlander PHEV 2019
bij de Mitsubishi-dealer.

Prijzen zijn incl. BTW en rijklaarmaakkosten, excl. metallic lak tenzij anders vermeld. Prijzen en specificaties zijn gebaseerd op voorlopige gegevens, zoals deze op het moment van druk
bekend zijn (mei 2018). Deze kunnen per type op ieder moment wijzigen. Neem voor actuele informatie contact op met uw Mitsubishi-dealer. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.
Distributeur: Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Bovenkerkerweg 6-8, 1185 XE Amstelveen. contact@mmsn.nl www.mitsubishi-motors.nl.

