
Bronze (M)White (Standard) Black (MI)Titanium Grey (M) Lightning Blue (MI) Sterling Silver (M) Red Diamond (D)White Diamond (D)

Lak Vejledende pris, kr.
Metallak (M) 10.500

Mica lak (MI) 12.000

Diamond lak (D) 15.000

Vejledende pris er ekskl. evt. merpris for lak, men inkl. lev. omk. Mitsubishi forbeholder sig retten til – uden forudgående varsel – at ændre på modelprogrammet, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige 
detaljer. Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. Den anførte grønne ejerafgift er ekskl. evt. tillæg for privat anvendelse. *1Ved batteri: 8 års garanti (maks. 160.000 km) på drivbatteri. Begrænsninger ift. 
batterikapacitet: 66% ift. fabriksnyt batteri. Sliddele dækkes ikke af garantien. Læs mere på mitsubishi-motors.dk/mitsubishi-garanti/. *2Det oplyste tal er baseret på Mitsubishi Motors interne målinger.  
Tilbuddet gælder så længe lager haves. Sidst opdateret: 07.10.2022.

Kampagnemodel SPORT 4WD
Vejledende pris, kr. 344.995

Clever Unlimited, kr. pr. md. 369*

HK / EL-HK 188** / 177

Forbrug, km/l 50

C02, g/km 46

Halvårlig ejerafgift, kr. 340

Eclipse Cross plug-in hybrid er omfattet af:

· 5 års garanti (maks. 100.000 km)*1

· 3 års Mitsubishi Assistance Package (vejhælp)

TÅLER ENHVER SAMMENLIGNING

Ekstraordinær komfortabel  

kørsel - helt uden gearskifte

OPGRADÉR TIL SPORT TECH 4WD
FOR 25.000 KR. EKSTRA  

SPORT 4WD UDSTYR 
fremhævet udstyr

OPGRADÉR TIL SPORT LUX 4WD
FOR 60.000 KR. EKSTRA  

• Adaptiv fartpilot
• Super – All Wheel 4WD m. Tarmac Mode 
• 8” Touch Screen m. Apple CarPlay
• 18” alufælge
• Komfortsæder m. kunstlæder/stof
• Elektrisk justérbart førersæde
• Sædevarme, for
• 2-zonet aut. klimaanlæg
• Quick Charge (ca. 80% på 25 min.)
• Parkeringssensorer, for og bag
• Nødbremsesystem (FCM)
• Style body kit
• Assistent mod utilsigtet acceleration (UMS)
• Mitsubishi Remote Control
• Elektrisk kabinevarmer

• LED-forlygter
• LED-tågelygter
• Bakkamera
• Nøglefri adgang, Start & Stop
• Elektrisk panorama-skydetag i glas
• Lædersæder 
• Elektriske justérbare forsæder 
• Bagsæder m. varme 
• Læderrat m. varme 
• Blind Spot System 
• Baksensorer m. advarsel for tværgående trafik
• Elegance body kit 

• LED-forlygter
• LED-tågelygter
• Bakkamera
• Nøglefri adgang, Start & Stop

Kampagnemodel SPORT 4WD
Vejledende pris, kr. 344.995

HK / EL-HK 188*1 / 177

Forbrug, km/l 50

Rækkevidde på ren el (kombineret/by) 45 / 55

C02, g/km 46

Halvårlig ejerafgift, kr. 340

Læs mere på mitsubishi-motors.dk/mitsubishi-garanti/

PLUG-IN HYBRID

Mitsubishi Motors samarbejder med Clever. Læs mere om Clever ladeløsningerne til Eclipse Cross PHEV 
på mitsubishi-motors.dk under Prislister og Brochurer.   



Tekniske specifikationer
Samlet effekt af  
forbrændings/elektriskmotor 188 hk

Batteri og el-motorer Batteri Type Lithium-ion
Kapacitet 13,8 kWh

Opladningstid 
(målt af Mitsubishi Motors Corporation)

Ladekabel til stiktype 2 AC 230/6A (eksempel) 
Læs mere om korrekt brug af ladekabler og opladning af plugin-  
og el-biler, på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk

Ca. 8,5 timer

M. ladeboks ved ladning på stiktype 2 Ca. 4 timer
Hurtig (Quick charge) Ca. 25 min. (Op til 80% kapacitet)

Elektrisk rækkevidde Kombineret (WLTP) 45 km/opladning
Bykørsel (WLTP) 55 km/opladning

Tophastighed ved elektrisk kørsel 135 km/t
Ydelse for/bag/samlet 82 hk / 95 hk / 177 hk

Vægte og bagagevolumen Maks. anhængervægt (m. bremser / u. bremser) 1.500 / 750 kg
Bagagerumsvolume til loftet (m. nedfældet bagsæde)*2 471 (1.108) liter

Dimensioner Højde 1.685 mm
Længde 4.545 mm
Bredde uden sidespejle 1.805 mm

Størrelse Mærke Dæktype Dækklasse Brændstofforbrug Vådgreb Dækstøj Snegreb Isgreb

225/55R18 98H DUNLOP SP SPORT MAXX 050 Sommerdæk 69 DB (B) NEJ NEJ

225/55R18 98H YOKOHAMA BLUEARTH E70 Sommerdæk 70 DB (B) NEJ NEJBC
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Oplev de sublime køreegenskaber

med permanent 4WD og hele  

177 elektriske hestekræfter

Vejledende pris er ekskl. evt. merpris for lak, men inkl. lev. omk. Mitsubishi forbeholder sig retten til – uden forudgående varsel – at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige 
detaljer. Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. Den anførte grønne ejerafgift er beregnet efter CO2. *1Det oplyste tal er baseret på Mitsubishi Motors interne målinger. *2Målt med VDA metoden. 
Sidst opdateret: 07.10.2022.

Model INFORM 4WD SPORT 4WD SPORT TECH 4WD SPORT LUX 4WD
Vejledende pris, kr. 334.995 344.995 369.995 404.995

HK / EL-HK 188*1 / 177 188*1 / 177 188*1 / 177 188*1 / 177

Forbrug, km/l 50 50 50 50

CO2, g/km 46 46 46 46

Halvårlig ejerafgift, kr. 340 340 340 340



 Standard    Tilvalg   – Ikke tilgængelig   

Modeller Inform Sport Sport Tech Sport Lux

Drivlinje & 
chassis

S-AWC (Super-All Wheel Control)

Active Stability Control [ASC]

Active Yaw Control [AYC]

Anti-lock Brake System [ABS] m. Electronic Brake force Distribution [EBD]

Brake Assist

Hill Start Assist [HSA]

18" alufælge m. 225/55R18 dæk

Dækreparations-kit

Eksteriør Kølergitter
Sort højglans –
Sort – – –

Beskyttelsesskjold (for / bag)

Sort højglans / Indfarvet – – –
Sølv / Sort – –
Sort – – –

Dørbeklædning
Indfarvet – – –
Sort

Elektriske sidespejle m. blinklys (indfarvede)

Mørktonede ruder (bageste sidedøre/bagrude)

Tagræling (sort) –
Hajfinne-antenne

Tagspoiler

Førerplads Multi-informations display

Læderrat (3 eger)

Elektrisk servostyring

4-vejs justérbart rat

Opvarmet rat – – –
Regenerativ bremseniveauvælger (paddle type)

Elektrisk parkeringsbremse m. Brake Auto hold

EV mode kontakt

Drive mode vælger

Drivbatteri/lade-mode kontakt

Sæde

Sædeindtræk

Sort læder – – –
Lysegrå læder – – – 5.000 KR.

Kunstlæder/stof – –
Stof – – –

Sædevarme
For

Bag – – –
Elektrisk justérbart førersæde – –
Elektrisk justérbart førersæde & passagerforsæde – – –
Lomme på ryglæn, passagerforsæde

Lomme på ryglæn, førersæde – – –
Nedfældeligt bagsæde (60:40 splitbagsæde)

Interiør Kopholder (midterkonsol x 2)

Flaskeholder (fordør / bagdør)

Kopholdere x 2 (midterarmlæn på bagsæde)

Solskærme foran m. spejl og billetholder – – –
Solskærme foran m. spejl, billetholder og lys –
Kabinelys & kortlampe (foran)

Kabinelys (bag)

Lys i bagagerum

LED kabinebelysning (Smartphone-holder & dørgreb i fordør & dørlomme i fordør)

Bakspejl m. automatisk nedblænding –
Elektrisk rude m. automatisk  
op/ned funktion

Alle ruder (kun førerbetjening) –
Førerside – – –

Indvendigt dørgreb i fordør (krom)

Midterkonsol m. bakke til solbriller

Tilbehørsstik (12V stik) (instrumentbord)

2-zone fuldautomatisk klimaanlæg

Elektrisk kabine varmer 5.000 KR.

Keyless Operation System [KOS] m. start-knap –
Panelbeskyttelse

Bagagerumsdækken

Opbevaringsrum under gulvet i bagagerum

Bagagerumskroge x 4

Elektrisk panorama-skydetag i glas – – –

Udstyrsliste



• Google, Google Assistant, Android, Android Auto og andre relaterede mærker  
er varemærker tilhørende Google LLC.

• iPhone, Siri og Apple CarPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i  
USA og andre lande.

• For at aktivere Android Auto kræver det Android Auto-appen på Google Play og  
en Android-kompatibel smartphone, der kører Android™ 5.0 Lollipop eller højere.

• Android Auto and Apple CarPlay er IKKE tilgængelig i alle lande, selvom der stadig 
kommer flere lande til. Se venligst website for nyeste oplysninger om tilgængelighed:

Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

• Android Auto og Apple CarPlay fungerer muligvis ikke under svagt eller intet  
netværk selv i understøttede områder.

• Kunden skal selv afholde alle kommunikationsgebyrer. Kunden kan blive  
opkrævet ekstra gebyrer, der kan forekomme ud over den normale aftalte  
pris med teleoperatøren.

• Ved brug i andre lande kan kunden blive anmodet af teleoperatører om at tegne 
roamingtjenester.

• Ikke alle smartphone Apps er kompatible med Android Auto eller Apple CarPlay.  
Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun kompatible apps, der er tilgængelige  
i dette Smartphone-link.

• Nogle funktioner eller apps er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/områder.
• På dette website kan du se om din telefon er kompatibel med Smartphone-link  

Display Audio.
https://www.mitsubishi-motors.com/en/products/splink_display_audio/index.html

BEMÆRKNINGER TIL SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

ADVARSEL
• Personer med indopereret pacemaker eller hjertedefibrillator bør ikke komme i nærheden af det nøglefri system. 

De elektromagnetiske bølger, der anvendes til det nøglefri system kan påvirke pacemakerens eller hjertedefibrillatorens funktion.
• Personer, der anvender andre elektromedicinske apparater bør spørge producenten af apparatet, om det påvirkes af de elektromagnetiske bølger, der anvendes af den nøgleløse  

funktion, da de elektromagnetiske bølger kan påvirke funktionen af apparatet.

Modeller Inform Sport Sport Tech Sport Lux

Sikkerhed &
Tyverisikring

Fører- og passager-airbag m. afbryderkontakt til passager-airbag ’en

Side-airbag monteret i forsædet

Gardin-airbag

Knæ-airbag til fører
3-punkt sikkerhedssele med. Emergency Locking Retractor [ELR]  
m. kraftbegrænser og selestrammer, for og bag
Nedre beslag og øvre beslag til ISO-FIX autostole (på bagsædet)

RISE sikkerhedskarrosseri

Fartpilot – – –
Adaptiv fartpilot [ACC] –
Forward Collision Mitigation system [FCM]

Blind Spot Warning [BSW] m. Lane Change Assist [LCA] – – –
Baksensorer m. advarsel for tværgående trafik [RCTA – – –
Lane Departure Warning [LDW]

Ultrasonic misacceleration Mitigation System [UMS] –
Acoustic Vehicle Alerting System [AVAS]

Traffic Sign Recognition System [TSR] –
Automatic High Beam [AHB]

Emergency Stop Signal system [ESS]

Bakkamera – –
Tyre Pressure Monitoring System [TPMS]

Startspærre

Navigation &
Audio

Smartphone-link Display Audio [SDA] m. 8” skærm, Apple CarPlay, Android Auto,  
AM/FM/DAB radio, USB/Bluetooth® musikafspiller, USB port x 2

6 højttalere

Lygter &
Sigtbarhed

Forlygter (fjernlys/nærlys) m. 
manuel højdejustering

LED – –
Halogen – –

Auto on/off forlygter

Højt monteret LED-stoplys

LED-kørelys [DRL]

LED kombineret baglygte

Forlygtevasker –
Tågeforlygter – –
Tågebaglygter (førerside)

Sideblinklys

Forrudevisker m. regnsensor

Velkomstlys & Coming home lys

Bagrudevisker m. intervalfunktion

Andet Hurtigladedæksel (Quick Charge)

Mitsubishi Remote Control –
Stiktype til ladekabel - Type 2

 Standard    Tilvalg   – Ikke tilgængelig   

Udstyrsliste


