VY UMÍTE TO...

MY ZAS TOHLE...

NECHTE SI PŘIPRAVIT VŮZ NA SEZONU
ZÍSKÁTE JISTOTU NA CESTÁCH
A DEZINFEKCI KLIMATIZACE ZDARMA!
MITSUBISHI

NLINE SERVIS

MITSUBISHI SERVIS
www.mitsubishi-motors.cz

POSTARÁME SE O VÁŠ VŮZ

MITSUBISHI SERVIS

Předepsaná pravidelná údržba Vašeho vozu s použitím
originálních dílů Mitsubishi, provedená školenými mechaniky
v autorizovaném servisu Mitsubishi, je předpokladem
pro mnoho dalších bezstarostných kilometrů.
Pokud si v rámci servisní zakázky necháte vyměnit
originální pylový filtr a stírátka Mitsubishi, získáte
dezinfekci klimatizace ZDARMA.
Aby vám bylo příjemně i po vystoupení z vozu,
získáte navíc stylový japonský vějíř.

•
•

Zcela nová specifikace
značkových motorových olejů
Mitsubishi vyvinutá pro optimální
výkon benzínových i naftových
motorů za příznivou cenu.
Prémiové oleje
pro moderní motory
0W20 benzínové motory
0W30 naftové motory

MITSUBISHI BUDGET PROGRAM

349
Kč/litr

Outlander II a ASX

Pokud dáváte u Vašeho staršího vozu přednost cenově výhodnější péči, připravili jsme pro Vás novou řadu náhradních dílů pro údržbu,
schválených společností Mitsubishi Motors, MITSUBISHI BUDGET PROGRAM. Nabídka zahrnuje olejové, vzduchové, pylové i palivové
filtry, brzdové desky a brzdové kotouče. Spolu s využitím nabídky cenově výhodného motorového oleje Mitsubishi je tak péče o Váš
vůz ještě výhodnější. Informujte se o nabídce i pro Váš vůz.
produkt
Olejový filtr
Motorový olej Mitsubishi
Pylový filtr
Vzduchový filtr
Přední stírátka - sada
Přední stírátka Flat Blade
Brzdové destičky přední
Brzdové destičky zadní
Brzdové kotouče přední (2 ks)
Brzdové kotouče zadní (2 ks)

cena
233 Kč
od 199 Kč/litr
542 Kč
851 Kč
od 1.271 Kč
1.502 Kč
1.772 Kč
1.772 Kč
4.130 Kč
4.130 Kč

úspora
20%

NOVINKA!

20%
20%
19 až 27%
14%
40%
40%
30%
30%

Motorové oleje
Mitsubishi nyní
i ve specifikacích
pro starší motory
10W40, 5W40, 5W30

Pozn.: na díly MITSUBISHI BUDGET PROGRAM nelze uplatnit další slevu v rámci programu BONUS+

PÉČE O KLIMATIZACI

KLIMATIZACE

DÝCHEJTE ČERSTVÝ VZDUCH
Čištění
klimatizace

Příští se

rvis:

MITSU

299 Kč

Lancer
SI
H

Dezén
Akční cena
Nokian Wetproof 2.077,-

ASX / Eclipse Cross/ Outlander
Rozměr
LI
215/70 R16 100
215/60 R17 100
225/55 R18 98

SI
H
H
V

Dezén
Nokian Line SUV
Nokian Line SUV
Nokian Line SUV

Akční cena
2.146,2.464,2.904,-

LI
116
116
110
114

SI
H
T
V
T

Dezén
Nokian Line SUV
Nokian Rotiiva AT
Nokian Line SUV
Nokian Rotiiva AT

Akční cena
3.013,3.767,3.551,4.141,-

Rozměr
LI
245/70 R16 111
245/65 R17 111

SI
T
T

Dezén
Akční cena
Nokian Rotiiva AT 2.892,Nokian Rotiiva AT 3.502,-

Pajero

Rozměr
265/65 R17
265/65 R17
265/60 R18
265/60 R18

L200

RVIS

599 Kč

Určeno pro vozy bez pravidelné péče
o klimatizaci, kde se při zapnutí/vypnutí
klimatizace projevuje mírný zápach.
Dezinfekce výparníku a klimatizační
soustavy dezinfekčním přípravkem
s atestem – spolehlivě zahubí viry, plísně.
Cena zahrnuje i aplikaci přípravku.

LETNÍ
PNEUMATIKY
LI
92

BISHI SE

Dezinfe
kce
Údržba
klimat
izace

Dezinfekce
klimatizace

Určeno pro novější vozy jako
pravidelná péče o klimatizační
systém (alespoň 1x za 6 měsíců),
pokud se neprojevují žádné
zápachy apod. Ošetření
klimatizačního systému
přípravkem Quick Fresh
zajistí pročištění ventilační
soustavy a provonění interiéru
s antibakteriálním účinkem.
Cena zahrnuje i aplikaci přípravku.

Rozměr
205/60 R16

od 199 Kč/litr

Nokian
Wetproof
BEZPEČNÁ
A SPOLEHLIVÁ VOLBA

• Výjimečná bezpečnost na
mokrých vozovkách
• Maximální komfort
• Nízký valivý odpor šetří
palivo a chrání životní
prostředí

Nokian
Line SUV
ODOLNÁ A JISTÁ NA MOKRU

• Aramidem zesílená stavba
pro jedinečnou odolnost
• Prvotřídní komfort, maximální
•

výkonnost a nízká spotřeba
paliva
Extrémní bezpečnost na
mokrých silnicích

Nokian
Rotiiva AT
VĚTŠÍ ŽIVOTNOST

• Stabilita a výkon jak na
hlavní silnici, tak i v terénu
• Agresivní dezén zaručuje
vynikající ovladatelnost
• Robustní konstrukce, řezu
vzdorný běhoun

Pozn.: Jen nejnižší cena pneumatik na internetu nemusí být nejvýhodnější! Váš servis MITSUBISHI nabízí pneumatiky
za příznivé ceny včetně komplexních služeb a odběru ojetých pneumatik ZDARMA. Zároveň zkontroluje Váš vůz tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému nerovnoměrnému či nadbytečnému opotřebení nových pneumatik. V případě zájmu o jiný, než
uvedený rozměr pneumatik, či dezén pneumatik se obraťte na Váš servis Mitsubishi pro konkrétní nabídku.

MITSUBISHI PŘÍSLUŠENSTVÍ
Paket NAVI

24 990 Kč

 ultimediální systém s navigací MGN
M
6,5" barevná dotyková LCD obrazovka
Rádio s funkcí DAB, přehrávač CD/DVD/MP3
Podpora Android Auto™ a Apple CarPlay™
Bluetooth® handsfree Zadní parkovací kamera

Multifunkční
věšák 1 099 Kč
3v1

Pozn.: pro vozy Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander a L200 ve vybraných výbavách

Paket SPORT
28 990 Kč

ASX

 portovní rozšíření zadního nárazníku
S
Stříbrné spodní lemy dveří s logem ASX
Černé rozšíření lemů blatníků
Černá lišta hrany 5. dveří

 edé prahové lišty s logem ASX
Š
Sportovní pedály a velurové koberce

Eclipse Cross

26 990 Kč

Outlander

 portovní rozšíření předního
S
a zadního nárazníku
Boční prahové spojlery
Lišta hrany 5. dveří
s karbonovým vzhledem
Prahové lišty s karbonovým
vzhledem
Velurové koberce s logem
a červeným prošitím
Sportovní hliníkové pedály

 portovní rozšíření předního a zadního nárazníku
S
Sportovní boční prahové spojlery
Nerezová lišta nákladové hrany 5. dveří
Prahové lišty s logem
Velurové koberce s logem
Sportovní hliníkové pedály

víceúčelový prémiový věšák
s elegantním designem
vhodný na většinu opěrek s dvěma
opěrnými sloupky
vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu
se speciální matnou povrchovou úpravou
ze silikonového kaučuku
slouží jako držák na tašku, věšák na oděvy
a jako odnímatelné ramínko

NOSIČE NA JÍZDNÍ KOLA

YAKIMA FOLDCLICK
Skládací nosič jízdních kol na tažné zařízení
r evoluční a jednoduchý systém nasazení nosiče
na tažné zařízení
precizní povrchová úprava a atraktivním design
pro 2 nebo 3 jízdní kola, nebo elektrokola

29 990 Kč

od 14 890 Kč

Pozn.: pro vybrané výbavy uvedených modelů

FOOT SENSOR

KOMPLETNÍ KOLA MITSUBISHI 18"

NOVINKA!

5 490 Kč

 enzor pro
S
ovládání
5.dveří
pohybem
nohy

Plynulým pohybem nártu pod zadním
nárazníkem směrem pod auto a zpět
se aktivuje otevírání / zavírání
elektricky ovládaných 5. dveří
Pozn.: pro vozy Outlander
s elektrickým otvíráním 5.dveří

 erně lakované slitinové
č
disky s broušeným čelem

4 ks, s letními pneumatikami
Nokian Line SUV 225/55 R18

stříbrné slitinové disky

39 980 Kč

41 980 Kč

Pozn.: vhodné pro vozy ASX, Eclipse Cross a Outlander, obrázek
pneumatik je pouze ilustrativní. Použití těchto kol může
vyžadovat dodatečný zápis rozměru do Osvědčení vozidla.

PROČ VYUŽÍVAT AUTORIZOVANÝ SERVIS MITSUBISHI?
Aby váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se
výhradně na originální díly Mitsubishi a nejmodernější
diagnostické a technické vybavení servisu. U Mitsubishi
se staráme nejen o váš vůz, ale staráme se i o vás
– našeho zákazníka. Využívat poprodejní služby
u autorizovaného dealera Mitsubishi znamená, že získáte
profesionální servis za plně konkurenceschopnou
cenu dle vašeho očekávání. A pro váš vůz to
představuje radost z jízdy, spolehlivost, bezpečnost
a příznivou zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

MITSUBISHI ONLINE SERVIS

VYŠKOLENÝ TÝM
24 hodin denně u Vás doma nebo v kanceláři. Nejjednodušší cesta k Vašemu
servisu Mitsubishi. Zadejte informace
o Vás a Vašem voze, zvolte si servis
Mitsubishi a zadejte Váš požadavek.
V nejbližší době budete kontaktováni servisem pro potvrzení vhodného termínu.

Aby byla zajištěna nejkvalitnější
údržba vašeho vozu, naši specialisté se pravidelně účastní technických školení týkajících se nejnovějších
servisních postupů a technologií. Všichni dealeři pravidelně investují do speciálních přípravků a vybavení, díky čemuž
vám poskytují ještě lepší služby.

PROGRAM ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍCH VOZIDEL

Pro každý servisní zásah je výrobcem Mitsubishi Motors stanovený
normovaný čas. Váš technik vás
bude dopředu informovat o ceně
opravy, včetně cen za díly a provozní náplně tak, aby předešel vašemu
překvapení. Po provedeném servisu se kromě podrobné zprávy také
dozvíte o případné údržbě, která by
mohla být potřebná v budoucnosti.

náhradní vozidlo si můžete převzít v kterémkoli
autorizovaném servisu Mitsubishi Motors
vozidla jsou ve 100% technickém
stavu a čistotě
každý vůz má platnou
dálniční známku, povinnou výbavu
a zákonné pojištění vč. havarijního
ceny půjčovného jsou
stanoveny velmi příznivě

SERVIS MITSUBISHI NA MÍRU PRO VÁS

Nabídka našich autorizovaných servisů zahrnuje komplexní služby, které váš vůz potřebuje. Kdykoliv se objednáte na našem webu v aplikaci Online Servis, naši
technici si s vámi domluví přesný čas, který vám vyhovuje. I díky Online Servisu nebudete muset zbytečně čekat a vše proběhne hladce a podle vašich
představ. V případě potřeby je samozřejmostí
také nabídka náhradního vozu za velmi výhodných podmínek, který zajistí vaši další mobilitu.

MITSUBISHI GARANCE

5

year
warranty

JASNÉ CENY

ASISTENČNÍ SLUŽBA MAP

Asistenční služba MAP je k dispozici všem majitelům nových vozidel
značky Mitsubishi, a to po dobu 3 let od začátku platnosti záruky. Po
skončení základní doby platnosti asistenční služby MAP stačí navštívit
autorizovaný servis, absolvovat pravidelnou servisní prohlídku vašeho
vozu, a tím získat asistenční službu MAP na další 1 rok zcela zdarma!!!
Tento asistenční balíček služeb jsme připravili proto, abychom vám i vašim spolujezdcům poskytli největší možnou ochranu v případě jakékoliv
nenadálé události v tuzemsku nebo v zahraničí*.

* viz. územní platnost

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO MAJITELE STARŠÍCH VOZŮ
BONUS 5+ sleva 10% na náhradní díly pro vozy starší 5 let
BONUS 7+ sleva 15% na náhradní díly pro vozy starší 7 let
BONUS 10+ sleva 20% na náhradní díly pro vozy starší 10 let
Tato nabídka platí od 15.dubna do 30.června 2019, nebo do vyčerpání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně slev a DPH, bez montáže. Podrobné
informace o nabídce a nákladech montáže uvedených produktů poskytne Váš autorizovaný servis Mitsubishi. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Obj.č.: CZJARLE19

www.mitsubishi-motors.cz

